


בס"ד 

הלכות בין אדם לחבירו ב לומים אוסף צי

CNTRL Fניתן לערוך חיפוש בתוך הקובץ  

CNTRL Bניתן לפתוח חלון סימניות לראות רשימת הספרים  

, צפתמכון תורת האדם לאדם



סותראי®מ נתן®׳ דרבי אבות אבות1

ד

>

♦

 כין ק נם הוי וא״כ לאחרים שלומד יוצא פועל

 מדשנו אם אן מיהי ’ עכ״י וק״ל להכירו אדם

 לעצמי אפילו התייה לימור שהיא ככ'מ כהתמו

 שכתבו הדמב״ם לשון שהיי לחבית אדם בק כן גס היי
 שהתלמוד ככז האדם יזכה בת״ת כי כך סוא התיי״ט

 איט ת״ת סא זה של־״ל ע״כ מעשה לידי מביא

 מפידיתיהן אוכל אמאי כן ואם למקום ארס כין רק
 ובמעשה מעשה לידי שמביא אמר לק כעיהז

 שם יצחק זיע יכמ״שסרב לחבית אדם כין איכא

 פירוש בטנת לדוד שישנים והי־כ אמי׳ד כיאש ן

: וק״ל עש״בקנז׳ קרמכס • ]

ארבין
 ולה״ר וש״ר וג״ע ע״א ילעיה״ב כעיהז

 רחשיה מטיכי המה ארבעה כנגר מכלם יותר-
 המל כמ״ש ולכריות לשמים טובים שה! מזה לעיל

 ולכריות לשמים רעים שככגדן אלו קחשיכ וכמש״ל

 את ועצר וגו' אחרים אלהים ועכרתם רכתיב עז
 הכריות לכל מזיק היי וט' מנד יהיה וצא השמים

 וש״ד בעלה על .ואסיה א׳״א על שבא •כגון ג״ע
 וכמ״שרש׳י ג״כ לבריות דע בהי דשייך פשי' ולס־יי

 ורע לשמים רע ד״ה ע״א ד'מ רקדישין ק בספ
 לשמים. רע בקמץ ומ״ש וט׳. רוצח כגון לבייית

 א׳יא שאינה הייט ‘וט מג״ע לכייית רע ואיט

 בתיעפת׳ לה תט כייית׳א והך ־ לאחרים אסיה דצא

 ש עד ל5 דיך חסת סרב שם ופייש רפיאה פ״א
 וצא. אלו ד' אלא נקט דלא ניחא ומס * יע״ש
 אע״ג בתירה פכים •ומגלה ביית ומפיר עול פירק

 נמ׳ש ילעיה׳ב הזה כעולם ממט נפיעים אלי דבג'

ד' כאלו צבריות רע כהו שיק צא דהכהו ביתש׳
 זרה כעטרה החטפה קשה אי־זל הרי קשה• אך

 לעשוק של מנין ע׳א דמים ישפיטת עריות וגליי
 הן שנאמר מטן ג״ע תועה ה' אל ולדבר חונן
 הארץ תחנן חטף הלא יט' אשתי את איש ישלח

 בדמים; הארץ יתחנן׳ שנאמר דמים שפיכות וט'
 לתק ביוסף כמ״ש נעצרים הגשמים החטפה וכעין

 ולא־ נמן לבריית־ רע שהוא ייקיא־יע״ש סלל יו״ס
 שכתב תשי׳ מה' רפ״ו ועיין.להימפ״ם * ליה נקע

 ולעיה״ב בעיהז ממט שנערעין חטא ויש בסתם

 דן י״א סי׳ רפיאה בפ״א יפ״מ הי־ב ועמ״ש ׳ש ע
 ע״ב• דע״ב שם ח״א אליהו אגדת ומי״ה ר ע נ״ח

 ביייתא דהך רע״ב דכ״ו שם ־חכמים כטר וסרב
 בעד מקראי לה ומפיק .שם כירושלמי נמי איתא

 לץ חלק כפרק וכמ׳ש וטי, תכי־ת הכית דכתיב
 כעוס! הכית תשו' מה׳ כפ״ח הדמכ״ם וכתב ע״ב

 כתיב 5דבע "ש מג נפקי ואירן " לעיה״כ תכית
 היעה אעשה יאק כתיב וכג״ע גדילה חטאה

 מנשוא עוט .גדול כתיב דמים וכשפיטת הגדילה
 ייתי שהיא נמי וש״מ גיילית מרבית לשון וכלה״ר

 ראיתי הלום הגם שה מס״ר לסיב יעיין מטלם
 סין וכככלי )שם דלקמן שהקשה שם יפ״מ לסרב
 דעבירה אמרינן וכמש״ל( ע״א ר״מ דקרישין פ״ק

 ע ג ובשלמא פירות לה אין פיתח עיסה שאינה
 ממזר ומוליד בעלה על אשה שאוסר פיתת עושה

והוא

זס״״ט
otP מש״ס כרתה וכן להכירו אדם שבק מטת דסיי 

 נמי 'לבריות טוב אלא הנא קתשיכ דלא קלישין
 ללמד שי״ל כמשמעיתו דוקא תלמיד סאי 1ך

למת* שהוא מקום בכל כסתמו נעי״שט שאס ^קריס

 & לחבית ארם סן זה אין מר5לע אפילי התויה עתטאל יהויה לו קראו שמית ג׳ ואימא לעיין

M ח»ית יצחק ודע לסיב מצאתי שנדכייו יכיאצא - : ע״ש וכל יעבץ
ותלמידתו' מאי תודה ולימוד תכי לא דק״לי״למה ץ—:----------------------- ———-—_

יתלמוד אמי לס לאתרים שלומר ך״ל אלא כן וכתב ׳0 פרק

 כירושלמי גייסינן הכי בעיה? מסייתיהן אוני
סתיספית גיסי׳ ומכי סאה ־מה' ייש

 הגריל וסיב יע*ש אתיא ד״ה ע״כ דק״ט ביבמות

 שס עיטס פתח וכה' מומים כהא כל כאן שיד״א
 כל• דלא זל האר״י רביט ׳גדיש דסכי כתכ ®אגז

 אוכל וזהו פיי׳ית מקצת רק כעוהז אוכל ספירות

 דוד אסכת כס' עליו עוד ועיין כלש מידותיהן

 יע״ש ע״א ר’קכ דן עילה כרית וכספר ע״ג לע

 ועיין זל הירושלמיומתיה' מיסת היא זצרישכן

 להכא בחידושיו יהודה שמחת כספי מהי־י״ן לסיב

 כאי״מ הירוש' גייסת היא דכן כן גס ממנו ומלם

 ינא ע״א ״כ5ד דקירושין ר כפ 'כמי דתק וסיים
 כני את עלמי ואיני וכר' אומטית כל אני »ימ

 ע׳״ש וגו' כעוהז רהxמ אוכל שאדם תודה #א

: ודוק
 ומפאת ממדים וגמילות ואם אב כבוד סן

 כנגד תורה ותלמוד• לחסרו אדם בין שלום

 ראיות מייתי ־ ע״א מ' דן רקדושין וצספ״ק נ!ס

 יאייכין למען דכתיב או״א בככור. מקראי לפלס

 לעולם ימיך יאריכין ופדש׳״י לך ייטב ולמען ימין

 דל כג״ת הוה כעולם דהיינו כחייך לן ייטב• סבא

 י ופייש .וכבוד צדקה חיים ימצא וחסד צי־קה דוו׳ף
 הזה בעילם יכביד צדקה הבא לעילם חיים ימצא

 א1 ר יאמר ורדפהו שלים בקש 'דכתיב שלום ומנאת
 ורדפהו שלים הכאכקש כתיב רדיפה *רדיפה אתיא

 כי דפתיב. כק״ת וחסד צדקה דורן התה וסתיע

ftp i ואורך היה בעילם יחייך ופירש ימיך ואודן חיק 
I תמי* במריה בהדייא דרשו וכן הכא לנטלם ימים 

 רכתיב גבו והי־אכ״ע ״ יע״ש בצבים פרשת הן
 לך ייטב ולמען ימין יאריטן למען אזי־א במול

 לעילם רמז אומרים. יש לן ייטב ולמען 55 פיי־ש
 ימיך יאריהק למען י"ל זה פירוש ולפי: >גא-ע״ש

W הזה עילם היא כך המיתן* שסדר י^ש היה 
 ע״א ד־ח רברבית בפ׳״ק. וכמ״ש הבא עולם

 לעוה״ב לך ■בעיתדוכמכ ■אפיק לך וטוב אשריך ע*פ
 תשוכה רפ^חימס' מ׳שהיימכ״ס ראיתי ישיב יע׳ש

 •הדאה״ע שכתב ־מכרת־•י״א ואפש׳ע־רזהו
 כפ״ק יפ־ס היב ועמ-ש הבא לעולם י פלו מומים

 יעשיב ככזד וד״ה וגמילות ד״חיי י״א סי״ '• מיאס

 •" היטב• ודוק 55־ יש*י כעד להליך יש ד'ק יי>*

 יעשמניין ח*אד*עע־ג אליהו אגדת. למויס *יין
 כעוהז חיים ימצא • דפייש ע׳ר פ“ר דור אאבק

 ד0& צדקה היה כעולם חיק הוא כי .
M- וצ״י בש״ס רש״י שפירש 'ממה קכאע׳ש־הפך

הון טלם בעד תודח ^למול
 יכתכו דרמב״ם הטעם לפי זל עשיר

כעוה״ז מצות של פיתתיהס אובל שארם

0) החכמה אוצר תכנת ע״י )התפס 134 מס עמוד חיים בן יצחק נסים רחמים פאלאג׳י, ב ־ הראש אבות
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 נרא״זא הוכדמן עשית על לעטר עבה והוא

 ודם וימו שיפן* דחשיב רמים ושפיכות ט’פ כבמיר
 שגורס כמי ולהר אד״מ כפרק כראית' זרעייתיו

 פייות מאי בע׳א אכל כדלקמן דמים כמס לשפוך
 לחטוא לאחרים שגויס ע״א כמקיים ושמא איכא

 עליו כקב יעו עכ״ר ירכעס ועגלי מיכה פסל כגון
 לדכריו יקשה וזל ע״כ דע״ב שם כאגרתיה מוס״ר

 אפילו הוא יט׳ שנפרעים דקתכי זרה עכורה דעוכר

 אחרים שאין בצינעא ואפילו הדיוט איזה שיהיה

 אי זרה עכורה עובד רכל ונראה אחריו נמשכים
 כפיתוי למוכרה ולככיו לאשתי מכריח אינו אם אפשר

 ,וכיקדכשפי לעשת החיוב שכך להם באומרו דבריו

 פיחת עושה דעז ונמצא אחריו כמשצים• תחתיו
 כרכר שנדחקו לתווייהו אקשה ואם דכריו ע״כ

 ממק לך שלח פלשת בספרי אמת באי' כי פשוט

 כעשרת כופר זרה בעבודה המורה • "שכל אומר אתה

 אימר הוא ולהלן משה אל ה דבר אשר ת״ל־ הדבריק

 כמה אף מנין ,וגו היבריס כל את אצהים וידבר

 כיד ה״א ציוה אשר כל את שנאמר משה שנצטוה

 מן שנאמר נביאים שנצטוו במה אף מק( משה
 ורה כעמדה המורה שכל הכתוב .מגיד וכו׳ היום

 ובמה משה שנצטוה ובמה הדכתת כעשית כופר
 כהודיית ,התיש כתכי וכן ע״ש ,וכו הנביאים שנצטוו

 צורך מס כה דמודה דביק שהיא ד״ה ע״א ח’ד

 יע*ש כולן על יעכיר ומסתמא המצית כל לקיים

הרי • ויע״ש ע״ב דצ"ה רב דבי הפרי בל ועיין
 עשית על לעכור סיבה היא ע״ז דהעיבר מבואר

 רעכורה ונמצא טלה התירה כל על ועובר הדברות

 המצית ע״כ שעובר פירוק ופרי פיתת עושה זרה
 כי ?ל אליהו אגרת מו׳ה על התימה יגדל ויוקר

 העובד כי מארזל לזה קודם שם רמייתי בידיה קמא
פריס וזה עי״ש מלה התירה ע״כ עובר כאלו עז

• • ־ וצ*ע ובאמור____________
fO שנ׳אמדו׳צדמך פייית לה ויש קרן צה יש

עבירה יאכלו מעלליהם פרי כי טוב כי /

יגו* רע לישע אוי שנא׳ פירוק לה ואק קק לה יש *
 סימן דשאה פ״ק ובירושלמי כתוספתא אמרו והכי

 ובראת" ע״א מ" רף רמדישין הפ״ין וגס^מבלי כ״ג
 פיתת ועושים נזרעים הצלי הרים מה פל״ג בב״ר

 אמרו סה״ד שרית עושים צדיקים 'של מעשיהם כך

 ולא סרע צא הזה קהים ומה ,וגו טיב כי צדיק

 עישקפייית רשעיס של מעשיהן אק כך פייית עושה
 העולם את מסייבץ היו שרוק עישין סיו שאילו

 מעשיהן אין גבי התם אמר לא למה לדקדק עזו יע״ש

 כי רע לרשע אוי הה*ד פירוק עושק רשעים של

 f ש •מעשיהם גכי שאמר כדרך צו יעשה ידיו גמול
 מהדש״י והרב׳ " ל’הנ מקומית ,ובג קכא יכמ״ש

 זכית כל רמשמע זטק וקני פשה היפי זליהקשה
 וכתב " דוקא דלעיל ,בד אצא הכי תק לא יהא

 רהט שלט בכיייתא קשס וביותר רחמים כסא סרב

 פ״ק כסיף קשה כן וכמו " אהדת המיכי קרי כי

כתי דא שכיק קייייש הנהו תניק המכיא דקדושק
 שאדם דברים אלו רקק הא אייתי דברישא דא. מן

 ,וכו והקיץ בעיה״ז מפיייתיהן אוכל איתן עושה

 יתט וט' ית״ת ,וכי ,שלי והכאת יג״ת או״א כטד
 יש הזטת קתט הכי ובקר לא ותו אק הני עלה

יש זטת ככל כי דש'מ ,וט פירית לה ויש קין לה

 ו?\ הריס מה ככ׳ר אמרו הרי ותו " ועירית קרן
 יהת^אגקשמע שרית עושים ] םצדיקי של מעשיהם כך

,־־Iw ,,ת יפית וקרב ך שעושים מעשיהם כל
 בעוס״ב וגס כעוהז שכר ניתן ,ס אק המצית כל

 הטיחא משלם ,ה או מציה כאיתה טרחא כשטיח כ״א

 מצמן קיים אם כסמשא כעוה״ב יסמצוה בעוה״ז
 שא״ב מה בעיס״ב שכד כ״א לו אק כס טיח ולא

 בשס״ז שכר צו יש טיח כשלא אף רתק כאיתם
 יסס^ךיע^ו קע״ג ר״ף תד אהבת כס* עיין ק״ביכעו

 אפשר המצית כל רעל ©,קי ע*ג ר’ר ךיפ״ת"דף

 באוקסדקק אבל כעיהו והפירוק הקת ריאכלו ’

 סקק כעוהז שיאכלו מה שבכל ביםר הן שרותיהם

 אליהי אגדת ימו״הץ לעיקוב קיימת
 ׳י זטק דהצ״ל שטת לומר שדייק במה @ קי* ]ע״א

 הידוע הזטת לומד אלא הידיעה כה״א שטת <מאי

 בערהו שרותיהן שאוכל במתפיתק הנזכרות מהמצית

 ,א כפל־ דיש כאן וקאמד לעוה׳״ב לו קיימת והקרן

 הקרן והטסה פייית לה ייש קק מצות מאותה

 p וספירות שעשה המצוה גוף שכר •שא לעוה״ב
 הפירוק והן וכו" המצוה כעשיית ששמח השמחה

 שם הירושלמי לנידקת ניחא ודבריו יע*ש דקאמר

 גירקק לפי אך שם דקדושק הפ׳״ק בבבלי וכ״ה

 הידיעה הא בלי זכות רגיש ובתוספתא שלט ברייתא
 צתקלמאמרדכ״ר שפתי יעסה מה ועוד מירי לרע

 כל דמוכח נטשיס צדיקים של מעשיהם כך דקאמר .

 מן כמש״ל שיהיה מצוה איזה שעושים מעשיהם

 דהקכ״ס ממצרים ישיאל בצאת ,כפ■ בש״ט למ״ש
ז שנטשה המצית כל זורע

 ־־־to בל היד*א וקר°ב\ * ע״ש פירוק ומוציאה

 הקכ״ה המצות רכל סוגים שט ©דהה תי גיחמים

 המצוק אבל בזמנם שרית ומוציאין איתס זודע /
 \ קע הוא מפימ׳שסם אוכל שאדם יתק פרמיית ’

 כלי פירוק לו קובע הקב״ס בעשייתן רתכף אחר

 ולזה^ לשסה וכך כן ס״ו רטת כגט זריעה

 אותם עושה שאדם דברים אלו לומר" תנא

 אל תכף זריעה קולם לבד דכעשייקם מפרותיהם

 שא־כמו/ז הארכש־סלא וכייושם ומ*ש מפרותיהם

 מראית לובה׳ וע״ע ע״ג ד״ף 'שם דוד מהכת בל

 מוקדי/ זסרבעי*ע\ p שתיק ע*ג רל*ר העין

»ל״נ )י®,ש לסכא בסל יאודה שמחת: גבל
 השדות גס- שרית לו שש אעפ״י זטת לסתם \

ובברייתא ,נמקט דתנן אלו אכל לעוה״ב שא שמור \

 הזה בעולם גם מפרותיה! אובל סרקין כריש שלט

 לשב תיתיו בקודש וק עציו עיין כדקתט־בהדיא

 וקרא והא עז״הררכ״כ ,שתי ע״א רקנ״ט הקודש׳ נזר
 ול הזה בעולם משרוקיש אוכל שאדם דברים אלו

 שריתגםכשלם לאטל שיט לא ותו הני דמשמע
 הבא לעולם משכרו סמתחדשם הפייית מלבד שה

 סה נטלם שפר כלפי יחשב קיץ ככלל סס אשי

 גמה שא הבא כעולם המתחדשים שרות אבל

יכיאפי!^ שרית נטשה זבות שכל המצות בכל שה
 התוספתא כפי" ימי""תלא חסדי

 \ ה זטלן הכי דקתכיבקר והא תל כקכ)ת/וא(

 טעמאמאילאקר לשטיי דאתא נלע״ר קין לה
 דלא משם שפיר ומשני כמתט" לשכנגדן להנך לש

 דלשלם נקט פסיקתא מילתא טובה דמיה רהט רמו

טיב כי צדיק אמרו כדכתיב לקשרית יש פ’עכ

דשיט
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 הנך .אכל וט׳ פרי ני ולבריות לשמים למינו

 כתיב ,דאדיב היא פסיקתא מילתא לאי ן©מנטת
 דסיא דאע*ג לי יעשה ידיי גמול ט רע #י״לרשע

 גמול כי אלה ולכריות לסמים דהייט רע רשע

 זה אק המסי״ר אחיי ילע״ד יע״ש לו יעשה יה

דשכנגק להקי תני לא דקדישק דכסלק :כשגם ממור

* וק״ל וט׳ הזכות קקני ואלה

ויאכלו שנאמר פירית לעבירות להם ־יש ן$״א
 דפיאה ובירושלמי ובתוספתא דרכם מפרי

 קרא האי מכה דקדישין כסלק שם בבבלי וגם שם־

pfe ושאין פייית לה יש פירית שעושה עמיה 
 שעושה עבירה זל ופידלי פייית לה אק פמיית ®שה

 ואחרי׳ עבירה עוכר חשוב שאדם לה סחת־עק 1
 דלב פז כלי והרב ע״נ p לעשות ממט לנמק י

ממסה והוליד העריה על כא כגון זל בתב לא

♦ יע*ש פירוק לה יש פירית עושה שזהו ,.בן
1jj/עטרלעך מגלגלין אין הרבים את המזכה

 ידע לא מלוה שימר עלש שהיא ־נראה ידו .

 של בבתו מעשה א’מ לן ■בלק וכמ״ש רע מר
 רלי( בדרכים מלים )לעולי .שיסין סופר מפא.

 א׳ שעה אתרחלר והודיעו באו" גדול לבוד שמצה

 נביא לו אמרו וט׳ עלתה א״ל ג' א״לשלו/וכו'

 אנכי נביא p ולא אנכי נביא לא להם אמר קה6
 כר מצטער צדיק שאותי דבר אמרתי כן אלא

 יכשל רלי( רגלים לעולי ומערות בורות )למטר

 מי״ה 0*מ ע״פ לומר יקכן כס * ע*.ש ורעו.. מ
 'כשעוסקים הל הה"כ משם ע״ב דקלה תלפיות מדוש

 מאד נלאה שיהיה ער בכח לעיין טוב הלטת גלומוי
 שהם הקליפות לשבר ההלכה העסק כי מזיע-׳זיעה

 עצמו להמית מאר. הארם שיטיח יצריך ׳סקוטית קד
עו״כ ע*כ הקליפות ישבר וטה ולהתישז בחי וצשפר

 מחמס הרע שסיצי ע״ג דקנ״ס לקמן שם
הזה הטמא החימום לבטל כדי pi לעבירה

 התייה חימום דהייט קרושה של כחימימו לבטלו להן

 שמלמד דהייט הרבים את המזכה־ בל pול לק
 ההלכה להם להסביר ממהם שטורח .־לאחרים טיס

 מנלגלין אק עי*ז התלמידים בפלפול טפו יחמם

 החימום מבטל קרישה של ידו׳דחמימית על טשכה־

 המזכה• כל א״נ ■וכאמור דעכירא יצרא של »מא
 במיתתו אפי׳ לתלמידים תורה שמלמד לסרבים

 .שפתותיו מפיו שמועה שאומרים דלי. ?זיתי.
 לפיכך סי־ קרוי הוא שתמיד וכיון בקבר מנמיך

 בעבירה שנטמא דמי־ ידו על מכירה $מנלגלק
 מעד" לפי דבש כס׳ מלש מק: כנפש מומא &

ftלידבק שלמת רדט יע״שואין מש״ט סי/ל״ג 
 בהורה לעמית למן מענה. כס׳ עיין " ק״ל שז

 כל עבירה וזל• שכתב לא ל דן< מסרלמ:הי״ו

 בדמוכס עריית הייט עטרה כש״ס .דאית׳ מקום !
 א״ר כגופן ישראל פושעי ע״א 1די דלה ^ן

 לש כעריות בעבירה שם התיס" כתכו־1 כמכילה
W כעבירה רב אמר דלא רק לא שטפיה ואגב 

 אימית פושעי על אלא• כעריות התוספות כתט1
הכי כגיפן ישראל פושעי מל אכל כנגפן ׳זעילס
 א״ר ניסו מאי כגופן ישריזל פושעי הסם איתמר

 לד וכתיספתא יע*ש תפילין מנח ולא ¥?פתא'
 מספיקין אין הרכים את המזכה כל איתא ״אמ
איקא לא פז רף שם ובגמ׳ * עבירה לעטר יי0

34 לד

 דאטת לה כמתל תק והכי ידו על בא סטא אין
 מפניי מדתה הקלה בגמרא שם ופידלי מי״ח

 צהיכזטק ועיין ע״ב לידו תבא שלא העבירה את

 ע׳ב לאיסוף קנ״א דף שם אבות פרקי על אבות

 שב' הי'שנ׳ב החסידים ס׳ למרב ראיתי וזה ־ יעש׳ב

 עבירות ועשה העם את ולמי הרבים את שזכה אדם

 עולם ברית סיב וכקב וכו׳ הבא מפורעטת יגן לא

 בא חטא אין הרכים את המזכה כל יתנן יהא שם

 לחטוא נכשל אינו הרבים את שהמזכה הייט ידו על■
 יסתלק הרכים את שזיכה מפט לא אבל כמנג

 יצרו אם בן ואם יצה״ר לו יהיה ולא הבחייה ממט

 הוא כי שיעטר אפשר במזיד עבירה לעטר הטעהו

 עש׳בועל מ״ז סי׳ מ' מער׳ לפי דבש בה׳ ולב בחירי

 שם ישכים התוספות .שהק' מה שפיר מתיישב זה פי
 דק״ט ביבמות והתוספות כל לאלה פז דף טומא

 יצא ועכ״ז לאחרים שלמד מאחר מהו לס ע״ב

 בכבלי כמטאד במזיד עכר אחר שהרי ויעלב ללר

 ליט כל רבתי רות ובמדרש דחגיגה לב וירושלמי

 ביבמות יעקב עיון להרב אח׳ר ודוק ויעלב סלילה

 ראשכחנא לבי שכתכטעלץ כררן הקול קו׳ שקי׳ שם

 הלב הקדוש הוא .יוסף את המסכים שר רבה נברא
בעזרו יעקב עיק הרב מט״ר ני הלל זל חיד׳א

 ימיר והוא העוה״ב טחלין תלמידיו יהיו שלא
תעזוב לא כי נא( )תהלים ,שנא לשאול

 הרב וכתב שחת לראות חסידיך לאתהן לשאול ■ נפשי
 נפשי תעזוב לא ,דישי דהני שם כאמת תיו״ט.
 שלא לפי שאול ,אל לי שאלך עבירה לידי לבא לשאול

 התלמידים והם רכים חסידיך שחת ליאות הסיתך תתן

 וטיט בלע יטו והם בשחת שיראוני ■לי שזכו
 ושמעינן באים ולא רואים אלא יהיו שלא לראות דכקיב

 חסידיך כדכתיב יביס התלמידים כשיהיו דרוקא נמי

 סלר דצ״ט בלא דוד מסדי הרב׳ השיב ועז עכ^ד
 היא וכתיב קרי חסידיך זו יתיכה הרב דקדק דלא

 העיר וכן יחיד לשון חסייץ וקרי חסיגיך דכתיב

 שכתב חי״א סרב על כאן בפי׳ רחמים .כסא הרב
 שכתב שם חלד להיב ולע עי״ע התוי״ט כדברי לב

 נפשי תעזוב לא רש״י שכתב מה פ’ע אמנם זל
 מלהכשילו הסטא את מונע שהקב״ה למדט לשאול

 כלו׳ לשאול נפשי תעזוב ללא אהה דלק לש לס?

 כהו שתסיר שאול נקיא עצמו שמא היצה״ר׳ ביד
 דלא משוס טעמא מאי להכשילני יוכל שלא מעלי

 ובשבילם ססידים שהם תלמידי כלומר וט׳ חסידיך תקן

 שחת אראה לא החטא מן שנצולתי חסידך אט גס
 קרי זו תיבה בא כי ויוצדק הדברים ובעים עלר
 וקרי התלמידים אל דקאי רבים ל׳ חסידיך דכתי' וכתיב
 כקולר יעיין המלמד לרב הרומז יחיד לשון הסידן

 רגלך משבת תשיב אם רכתיב נבי לב דלב דעידובין

.ורוק וילש

 בירי מספיקין' איו סרבים את המחטיא )□ל.
תלמידיו יהיו שלא כדי תשובה לעשות

 כתיספת׳ איתא סעילכיהכי טחל והוא לשאול יורדים
ותלמידיו בלע הוא יהא איתאשלא שם אכלכגמ׳ שם

• ע״ש כגיהנם  ער נפש ברם עשוק ארם לח( )משלי שנא'
עשוק ארס פי׳ כו יתמט אל יניס כור

 המחטיא הוא רם( עושק עליו )שיש נפש בדם
את
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קטושפלה ע מערכת נפשר
 לעילם ע״א ד״ה בסיטה כראמ׳ רעה שנקרא עטה מירח דהיינו דעת
 הניח הקב״ה שהרי הנמיכית( את לאהוב )ופירש״י קיט מדעת ארם ילמד

 העטה ניט ולכן יע״ש סיט הי על שכינתו והשרה וגבעות הרים כל
 שפלה שדעתי מי ונו' כמה וראה כא אריכ״ל ע״כ שם נדאמרי' כרעת

 ראיתז והיינו יע״ש ע״ב גמ״ג ובסנהדרין ע״א ד״ז בתענית והנ״א וט׳

 מאד עניו משה והאיש רמזיתשל״ט בהעלותך פ' ובילקוט יב״ע כתרגום
 רעתו על סומן היה שלא והכונס שפלה דעתו שהיה כלו׳ יע״ש כדעתו
 ע״א רני׳ו בגיטין התלמיד ^על בהגהותיו חיית הירש צבי מסר״ר הגאון וכמ״ש

 עם מעורבת רעתי שהיה נ’א יע״ש זכריה ר׳ של עטתטתו שם מ״ש גבי
 עם מעורבת ארם של רעתו תהא לעולם ע״א די״ז בכתובות וכמ״ש הבריות
 5ש רש״י זוכדפי ואיש איש כרצון לעשות העטה ממית שזוהי ע״ש הבריות
 אבל וט׳ המושל ריס אם ע״פ קהלת במר׳ ונמ״ש הקהל עם שוס ולהיות

 שהשוה הקהל בתיך ה' רוח עליו היתס אסן< מכני קלוי מתמה כן. יחיזאל
 עש״רודוק־ ל״ח אית מער'זו נפשכ״ח בס׳ אמו״ר ע״ר וס״ד לקהל עצמו

ה׳ בדרכי לאחוז מדרכיו ויורסי לעניו מלמדהו הקב״ס ס׳ כי דל )צכ<

 וטי :רחום הוא
עטים ירדן

 טעם וזה צדק ועטה אמת רבר על רכב צלח והדרן מ״ה( )תהלים וזש״ה
 כין זכרים בין מים כל על על הוא ני על הרר עץ פרי האתרוג שנקרא
ר״ו בראשית פ׳ ראובני ילקוט בס׳ כמ״ש והשפלות העטה b המורח »!טח  בראשית פ־ ריזובני ינקוט בס־ ש נמ והשפטת העטה e המורה נקטת

 וב • יע"ש ע"ג יס״ג ח״א אב״ה סה״ק דזעיר רישיה ראש על ותהי ע״ר
 כילקוט כראי' לו הרר זכה או״א יו״ר מערבת כמש״ל עניו היותו על יהושע

.לו הרי■ שורו נטר כע׳ הברכה וזאת
 הוי׳ה שם של אותיות ככל פוגם והגאה העטה על נטרה תליה )לד(

ס! אות זי מער׳ חייה נפש כ״ה הוי״ס שם משלים והעטו
 הט' כס' שם ונמ״ש גאוה בעל שהוא ממי ונפרע עניו שהוא למי הוא ומגן

 של ט״ו אות וו מעיי לפי רכש ’בס ועיין י׳ס '.בשם או״ס יו"ר במערכת
 עםדודהע׳ש אליסבהתייחדס חסדים ס׳ שיומשט רמז חמות ס׳ גימ' עטח
א׳ אית וארא ס׳ חומ״א ונס' כאו״ח שם כמ״ש בחסר נאחז סענט ולבן

.ורוק ויע״ש
סוראת לס
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עזרי אבי
הרמב״ם סדר לפי שונים בענינים ביאורים

זמנים( אהבה מדע )סדר

דעת לאדם החוגן בעזרת

מאתי

שך י־ל עזריאל ב־י מן מנחם אלעזר
ברק בבני כעת )ליטא( מוואבוילניק

☆

המפתחות ספר
 ספרי חלקי לכל

המדרש ובית עזרי אבי

המהדורות כל כה נכלל אשר חדשה הוצאה

תשנייה — ברה בגי



עזרי דעות הלכות אבי כ
 המנץ ו( המאירה. אספקלריא מנץ ה( תאור. לא אמר

 המחזה אעפ״כ עליונים, בעולמות הנבואה שמחזות אף
 בהשגת נמצא שהפתרון ער ומתגשמת, לאט לאט יורדת שוב

 חוזרת רוחו אז וכמעט השפל, בעולם ירמזון מה על הנביא
 ואינו בנפש מתרשמין הארציים הציורים כל ז( כמעט. אליו
 הפתרון, ויודע בנפשו מסתכל והנביא לנפש חוץ ציור

 צבועה הזכוכית אם בזכוכית, למביט דומה זה הרי ואעפ״כ
 ירוקין, המובטין כל לו נראין כן תכלת, צהוב, אדום, ירוק,

 הענין כן שינוי, בלי הדברים שרואה אף וכר, אדומים
 ומצוחצח. צח הפתרון רואה ובהירה, זכה שנפשו כל בנביא,

 המעלה בעוצם היתה שנפשו פ״ה, רבינו במשה שאמרו וזה
 שאר גם חלילה, ואעפ״כ ח( מאירה. באספקלריא ונסתכל

 אחד חלום דאמרינן למאי מ״ו, שקר נתנבאו לא הנביאים
 ברוב בא דחלום רק שם, גם היה וכן בנבואה, מששים

 פתרונו, להשיג וקשה שא״א עד מעורב, אמת ומעט עגין
 לנבואה, מינה ודון הפה, אחר הולכין החלומות אמרו ועכ״ז

 הפתרון נרשם אשר כפי אמ״כ השפל בעולם מתקיים שבאמת
 חוזרת, נביא גזרת דאמריק מובן ומה״ט ט( בנפשו.
 מפי שיצא דבר שכל לפי חוזרת, אינה ותומים דאורים
 מעורב אחר דכח דבנביא רק חוזר, אינו מפורש הקב״ה

 משא״כ שיתבטל, יתכן ע״כ כנ״ל, האנושי שכל פתרון בו,
להתבטל. א״א דבריהם ומתממין מאירין שהם באו״ת

 והוא במחזה, השי״ת שיברכם דס״ד ד׳, אות ומובן י(
ידע רעה, ועין רחבה נפש הטתועבה, בנפשו

 אבל כנ״ל, לישראל יהי׳ רעה בנפשו שיהיה שהפתרונות
 אל, איש לא שאמר וזה ברכות, מפורש לו אמר השי״ת

 וגם ט׳. כאות להתבטל שיוכל מברכם בנבואה לא היינו
 בקסמים ואילו בפירוש, מברכם והוא לפשות, כחי מה מתה

 החלום, בשפל מדרגות כמה עוד שהם מברכם, הי׳ ונחושים
 הקצה מן להפוך גבורתו שם ושורר, שליט השקר שם אשר

 בלעם שמו קראם והרי כנ״ל, נפשו בפתרוני הקצה, אל
 וז״ש כתיב, מלבדו עוד ואין צורם לבד ה׳ הם אבל הקוסם,

 כעת מפיו, ה׳ כ״א מתברכין, הם עי״כ לא וכר, קסם לא
 וניחוש הקסם אץ שלישראל אומר בצדק פתה לי נודע כאשר

 מצינו דלא ג׳, אות ומובן ב׳. ד׳ אות ומובן 5כל פועלים
 איזו זמן, או מקום פרט על רק סלה, נצב דבר שיאמר נביא
 שיתבטל, שיתכן לפי ט׳ אות מטעם והוא שיתחדש, ענץ

 שירת כתב מרע״ה זולת רחוקות, לעתים לו יגידו ולמה
 בלעם זולת כנ״ל, והכל מולם ימי כל לישראל עתידות האזינו
 אלא אינו בפוה״ז אוכלץ שישראל מה כל בילקוט, אמרו

שהגיד כנ״ל, תמצא במקרא דייקת וכי בלעם, של מברכותיו

 הקב״ה, של מפיו שהי׳ לפי כנ״ל, והיינו סוף ועד מראש
 לעולם קיימת תהי׳ שנבואתו ר״ל נביא, קם ולא וז״ש

ג׳. אות שפיר ואתי במשה רק בישראל,
בה שיש אף משה, תורת נקראת כולה התורה כל יא(

 באותה שנעשו או באומה, מקובל שהי׳ סיפורים
 ידיעות ביתר המעשה כל הקב״ה לו מסרה אפפ״כ פת,
 אחרים דברים נרמזים הסיפור בתיבות שגם או פנים, מ״ח

 שנאמרו נבואות ואף למשה, נגלה והכל קן, אין רבים
 כמעתיק לא מ״ו יעקב, יצחק, נח, לאברהם, כמו לאחרים,

 שזכה משה כי הקדושה, בתורה נכתבו אותם משה
 ברוה״ק, עתה השי״ת לו מסרס כאשר המאירה, באספקלריא

 הי׳ לא בלעם, פרשת זולתי עז, ביתר הנבואה אותה ידע
 כוונה אחו הקב״ה סתם שאלולי בעלמא כמעתיק רק

 לטובה ביארן הקב״ה אבל מ״ו, לרע מהפכה הי׳ מבלעם
 לא ע״כ א׳, אות שפיר ואתי כוונות מיני בכל בלעם בפי

 על להוסיף מה לי אין והנה פכ״ל. משה של ספרו נקראת
 ראותי אחרי עיני שאורו מה רק האלו, האמיתיים הדברים
 הפקידה, של הנסיון גודל את יותר להבין בזה הנ״ל, הדברים

 קח מפורש לו ואמר אברהם עם דיבר ה׳ הרי שלכאורה
 מפורש לו ופירש יצחק, את אהבת אשר יחידך בנך את

 איך ולהחיות, להמית שבידו וה׳ לטעות, מקום שאין הכל
 דברים שומעין ואם פיו, את להמרות הדפת על יעלה

 הי׳ לא הלא נקרא, נסיון זה וכי וכך, כך בציוי מפורשים
 את בנך את קח הציוי לפרש איך היתר להוראת מקום
 ומובן מיושב הנ״ל האמיתים הדברים ולפי וכו׳. יחידך
 שאינה באספקלריא הי׳ אברהם של נבואתו שגם מאחר שפיר

 הדברים כל דבריו, בתחלת כאן הרמב״ם שכתב וכמו מאירה,
 והאחרונים הראשונים הנביאים לכל נבואה דרך הם שאמרנו

 כן. הי׳ אבינו אברהם נבואת שגם בה״ב לעיל כתב וכן וכו׳
 הנביא של לפתרון צריכין הי׳ הפקידה של להנבואה וגם

 את לפתור אברהם צריך שהי׳ ונמצא אברהם, שהוא בעצמו
 יצחק את שיעלה לו אמר שה׳ זה באופן לו, שהראו המשל

 ובהירה זכה הי׳ שנפשו וע״י לעולה, אהבו אשר יחידו בנו
 בק״ן היתר להורות נגיפה שום לו הי׳ ולא כן לו פתר

 הדברים אחרי באמת שהרי אחרת, בצורה לפתור טעמים
 אפרש עכשיו אמר שאברהם המדרש ברש״י מובא האלו,

 ואח׳׳כ זרע לך יקרא ביצחק כי לי אמרת אתמול שיחתי
 ועכשיו לעולה, והעלהו וכף בנך את קח אמרת אתה
 חשב לא וכ״ז הנער אל ידך תשלח אל לי אומר אתה
 לעצמו ופתר לעולה, והעלהו הקב״ה לו שאמר בשפה כלום

אחרי אף הנסיון זהו יצחק. את לעולה שיעלה הנבואה את
בפז״ה. מאירים והדברים הציוי,

דעות הלכות

 ויתרחק ביותר עצמו על מדקדק שהוא ומי .,ו ה״ה פ״א ג
נקרא זה לצד או זה לצד ממט בינונית מדעה

 ויהיה האחרון קצה פד הלב מגובה שיתרחק מי כיצד חסיד
 ואם חסידות מדת היא וזו חסיד נקרא ביותר רוח שפל

 היא וזו חכם נקרא עניו ויהיה בלבד האמצע מד נתרחק
 הראשונים וחסידים הדמות כל שאר זו דרך ופל חכמה מדת
 יש הקצוות שתי כנגד האמצעית מדרך שלהן דעות ממץ היו

 אותה שמטין דעה ויש האחרון הקצה כנגד אותה שמטץ דעה
 אנו ומצווין הדין משורת לפנים וזהו הראשון הקצה כנגד
והישרים הטובים הדרכים והס הבונוניס האלו בדרכים ללכת

 הוא מה זו, מצוה בפירוש למדו כך בדרכיו והלכת שנאמר
 אף רחום נקרא הוא מה חנון, היה אתה אף מנון נקרא
 קדוש היה אתה אף קדוש נקרא הוא מה רחום היה אתה
 ארך הכנויין אותן בכל לאל הנביאים קראו זו דרך ופל

 בהן וכיוצא וחזק גבור תמים וישר צדיק חסד ורב אפים
 להנהיג אדם וחייב וישרים, טובים דרכים שהן להודיע

עכ״ל. כחו כפי אליו ולהדמות בהן עצמו

 היה אהה אף קדוש הוא מה הרמב״ם שכתב מה רעל
כ״ד פרשה ויקרא במד״ר דאיתא ממה לי קשה קדוש

בפרשת



כא עזרי דעות הלכות אבי
 יכול ההיו קדושים שם איתא וכך תהיו, קדושים בפרשת
 ולפי מקדושתכם, למעלה קדושתי אני קדוש כי ת״ל כמוני,

 אני קדוש כי שכתוב ממה אדרבא הרמב״ם כאן שכתב מה
 אף קדוש הוא מה כמוהו קדושים להיות אליו להדמות יש

 שכתב זה מהקרא נדרש אליו שלהדמות ואולי קדוש, אתה
 כי שכתוב מה כאן נדרש ומ״כ בדרכיו והלכת הרמב״ם

 וראיתי מקדושתכם למפלה שקדושתו הוא למעט אני קדוש
 מהתו״כ שהביא קדושים בפ׳ שם התורה על הרמב״ן בפירוש
 כשם ,ה אני קדוש כי קדושים והייתם והתקדשתם שנדרש

 כך פרוש שאני כשם קדושים תהיו אתם כך קדוש שאני
 בהדרש כמד״ר עם התו״כ שנחלקו הרי פרושים, תהיו .אתם

 התו״כ. של הדרש לפי כתב כאן והרמב״ם אני, קדוש כי
ואין הנ׳> במד״ר שנדרש בהדרש ביאורו שהכי ונראה

 שצריכין אתה אף קדוש הוא מה להדרש סתירה
 ה״א בפ״ג לקמן הרמב״ם שכתב מה לפי אליו, להדמות

 וכיוצא והכבוד והתאוה והקנאה הואיל אדם יאמר )לשמא
 מפרוש העולם מן האדם את ומוציאין הן רמה דרך בהן7

 ולא בשר יאכל שלא עד האחרון לצד ואתרחק ביותר מהן
 ילבש ולא נאה בדירה ישב ולא אשה ישא ולא יין ישתה

 כהני כגון בהן וכיוצא הקשה והצמר השק אלא נאה מלבוש
 בדרך המהלך בה לילך ואסור היא רעה דרך זה גם עכו״ם,

 שאסרה מה דייך לא חכמים אמרו כך וכר, חוטא נקרא זו
 שלמה צוה בהן וכיוצא האלו הדברים כל ועל וכר תורה
 תשומם למה יותר תתחכם ואל הרבה צדיק תהי׳ אל ואמר

 האחרון בקצה הפרישות במדת ללכת שאין מבואר מכ״ל(מזה
 אם כי בראה לתוהו ולא העולם ישוב על אנו מצווין שהרי
 פרושים הוא שהפירוש תהיו קדושים מצות וא״כ יצרה לשבת
 הקב״ה וקדושת אתה, אף הוא מה נאמר ע״ז שגס אף תהיו
 האדם מקדושת יותר הרבה כביכול גדולה מפלה למעלה היא

 בה מוזהר שהאדם והמדה בהגבול מ״מ בה, מצווה שהוא
 הוא מה נאמר משומם יהא ושלא העולם בישוב יפגע שלא

 כמוני יכול המד״ר שאמר מה וזהו קדוש אתה אף קדוש
 שקדושתי אני, קדוש כי ת״ל האחרון, בקצה הפרישות היינו

 וישובה ומלואה העולם כל הרי ובאמת מקדושתכם למעלה
העולם הפרטית השגחתו וע״י יתברך מרצונו הוא הכל

הדברים. בכל היטב והתבונן מתקיים

 והכבוד והתאוה והקנאה הואיל אדם יאמר שמא ה״א. פ״ג ק
מן האדם את ומוציאין הן רעה דרך בהם וכיוצא

 שלא פד האחרון לצד ואתרחק ביותר מהן אפרוש כעולם,
 בדירה ישב ולא אשה ישא ולא יין ישתה ולא בשר יאכל
 וכיוצא הקשה והצמר השק אלא נאה מלבוש ילבש ולא נאה
 היא רפה דרך זה גם כוכבים, העוברי כהני כגון בהן,

 הוא שכרי חוטא, נקרא זו בדרך המהלך בה, לילך ואסור
 חכמים. אמרו הנפש, על חטא מאשר עליו וכפר בנזיר אומר
 המונע כפרה צריך היין מן אלא פירש שלא נזיר אם ומה
 חכמים ציוו לפיכך וכמה, כמה אחת על ודבר דבר מכל עצמו
 בלבד, התורה שמנעתו מדברים אלא עצמו אדם ימנע שלא
 המותרים, דברים על ושבועות בנדרים עצמו אוסר יהא ולא
 שאתה אלא תורה שאסרה מה דייך לא חכמים אמרו כך

 תמיד שמתפנין אלו הזה ובכלל אחרים, דברים עליך אוסר
 עצמו מסגף אדם שיהא חכמים ואסרו טובה, בדרך אינן

 שלמה צוה בהן וכיוצא האלו כדברים כל ועל בתפנית,
תשומם למה יותר תתחכם ואל הרבה צדיק תהי אל ואמר

טכ״צ

 שבועת פ׳ בשבועות שהר״ן שהביא בלח״מ כאן יעויין
דאסור פוסק שהרמב״ם שאף כתב בתרא, שתים

 משוס לעצמו להרע שבועה שחל פוסק מ״מ בעצמו, לחבול
 הלא לזה, צריך למה וצ״ע בתורה, מפורש האיסור שאץ

 לחבול לו דאסור שהא ב׳ דצ״א בהחובל שמשמע מה לפי
 חוטא הוא נזיר שאף הקפר דר״א הא משום הוא בעצמו

 וא״כ הרמב״ם, כאן שפוסק וכמו לעצמו, לצער שאסור
 היום יאכל שלא נשבע אם שהרי שבועה, מלה דע״ז פשיטא

 השבועה חלה וע״כ צער, מיני בשאר וכן השבועה חלה
 ,,יי אשתה שלא שבועה שחלה וכמו לעצמו, לחבול על גם

 ונראה היין, מן עצמו שציער עבור חוטא נקרא שנזיר אף
 אסור כתב ה״א ומזיק חובל מהל׳ פ״ה הרמב״ם דהנה
 אלא בלבד החובל ולא בחבירו בין בעצמו בין לחבול לאדם

 תפשה בלא עובר ה״ז וכר מישראל כשר אדם המכה כל
 שהרמב״ם צ״ע ולכאורה וגר. להכותו יוסיף לא שנאמר

 שאסור הדין עם שאסור בעצמו למבול הזה הדין כלל
 יוסיף לא מפורש לאו יש בחבירו והרי בחבירו, לחבול
 לצמר דאסור הדין משום רק הוא בעצמו המובל ואילו

 שודאי פשוט הוא אולם בתענית, לישב שאסור כמו לעצמו,
 לא ממילא לעצמו לצמר מותר הי" ואם כקפר, ר״א דברי בלא
 לצער איסור שיש מאחר אבל לעצמו, לחבול גם איסור הי׳

 הדין ממילא שוב זה, לענין עצמו על בעלים ואינו לעצמו,
 מהאי ונלמד יוסיף, דלא קרא מהאי לעצמו לחבול שאסור

 אסור כן שכמו חבירו, את להכות לענין הנאמר קרא
 ומה״ט אמרים מל הוא הקרא שפשט אף עצמו, את להכות

מהאי נלמד האיסור לענין מ״מ לעצמו, חבל אם לוקה אינו
 בפ״ה הרמב״ם שכתב חכו לחבול, אסור לעצמו שגם קרא
 מבירו בין עצמו בין לחבול שאסור הנ״ל ומזיק חובל מכל׳

 יוסיף, לא קרא מהאי הוא כאיסור שבתרוייהו יחד, שכוללן
 הרפת על חלה ששבועה מה הטעם לפרש כר״ן שצריך חכו

 שהוא משום בתורה, מפורש האיסור שאין משום עצמו,

 על הוא הקרא פשט אבל יוסיף לא מהקרא לימוד רק
חבל אם ולא לאחרים חבל באם רק לוקה ואינו אחרים

לעצמו.

 תורה דין הוא עצמו חבלת שהאיסור בחבלה הדין וכמו
הוא כן מלקות, שאין אלא יוסיף, לא קרא מהאי

 לעצמו, בהורג מיתה חיוב עליו שאין אף רציחה, לענין
 מהאי נלמד מ״מ לאחר, שהרג הוא ברוצח שהקרא משום
 בפ״ב הרמב״ם שכתב וכמו עצמו, על גם תרצח לא קרא
 ועון דמים שופך הוא עצמו הורג שגם ה״ב רוצח מהל׳

 כמו הוא ב״ד מיתת חיוב עליו שאין ומה בידו, הריגה
 בהורג וגם חבירו, חת בהורג איירי הקרא שמ״מ שכתבתי

 אם אף נהרג נח בן והרי רציחה, מון עליו יש גרמא ע״י
 מלכים מהל׳ בפ״ט הרמב״ם שכתב כמו גרמא ע״י הורג
 עד ברעב שהניחו או ארי לפני כפתו באם ע״ש ה״ד
 שישראל אלא רציחה מון בזה שיש אלמא נהרג, נח בן שמת
 כנ״ל רוצח מהל׳ בפ״ב הרמב״ם שכתב ומה נהרג, אינו
 אין לשמים, מיתה חייב מ״מ ב״ד, מיתת בהן שאין שאף

 פרק בסוף שנמנו כני כל כמו שמים, ביד מיתה חיוב זה
 סנהדרין, מהל׳ בפי״ט הרמב״ם וחשבן בסנהדרין הנשרפין כל

 שם נמנו לא עצמו את הורג או בגרמא ההורג כגון אלו שהרי
 שכאן אלא שמים, בידי מיתה חיוב נקרא זה שאין וע״כ

 לשמים, מסור שדינם ועונש שכר מגדרי שהוא כפירוש
וברור. פשוט והוא שמים, בידי מיתה חיוב זה אין אבל

נשים



ולוה מלוה הלכות
א פרה

 כסף אס שנאסר ישראל לעניי לחלוח עשח סצות א ^>זלכה
תלסוד רשות יכול ממך. חעגי את עמי את תלוח.

 העני אל חצדסח סן גדולח זו וממד. ובר תעביטנו העבט לומר
 זו למדה תגיע לא עדיין וזח לשאול נצרך ככר שזח חשואל
 ורעח שנאסר לעני מלחלות שימנע סי על תהפידח והתורה

*,ונו האביק באחיך עינך_____________

 שמצוה הזכיר שלא נדולה סימה ישראל. לפניי להלוות מ״ע7
 מדין למשיר כלואה הוי לא אס ואפי׳ לעשיר גם ^"•^הלווס

 זה הזכיר שלא קשה מ״מ שסדיס גמילוש ממצות אלא זו מצוה
 שצונו כסב כמצות בספר וכן עניים, מסנוש בהל* ולא כאן לא כלל

 לעשיר גם להלוות מצוה שיש כלל שם גם הזכיר ולא לפני להלוס
 דאיסא לעשיר. גס להלווס דמצוה מוכש מ״א דף »״מ ו»מ׳

 פמי עמך העני אס עמי את סלוה כסף אס יוסף רב דסני סם
 ונכרי עמי ממי ופריך קודם. עני ועשיר עני קודם. עמי ונכרי
 ולישראל בריבית לעכו״ם דאסי׳ נצרכה לא ומשני פשינוא קודם ממי

 דלעסיר מוכס פשיטא קודם מני ועשיר עני פריך ומדלא בסנם,
 ומפרש במכילתא. נמי איסא זו וברייתא למוות מצוה איכא נמי

 להורות העני אס כן אסר וכתב לעשיר. גם הוא דעמי כמלבי״ם
 א׳ כל׳ דפיאה פ״׳א בירוש׳ וכן לעשיר קודם הוא עני יש ־דאם

 בק לעניים בין ססדים וגמילות לעניים נוהגת כצדקה איתא
 לטשיר. להלוות המצוה כרמב״ס הזכיר שלא קפה וא״כ לעשירים.

 דבעשיר ומוכת העני הנוגש כל כסב בי בכל׳ דגם יוסר ועוד
 לאו גם א״כ בעשיר גם מיירי קרא דהך הגע׳ ולפי לאו. ליכא
 בזמן דוקא הוא דהלאו ואף בעשיר" גם הוא כנושה לו תכי׳ דלא

ויודע נכסים לו שיש בעשיר גם לה משכמת מ״ס לו שאין שיודע
למכרם. יטל אינו שעתה כמלוה

 ס״ל רשות יטל הרמב״ם שכתב במה דכנה בזה והבראה
ובס׳ כאן. המכילתא מדברי והוא סעביטנו העבה

 שבתורה אם כל אומר ישמעאל רי אבנים מזבס דואס קרא מל יתרו
 תלוה כסף דואס דפסוק טמא אס קשה וכר משלשה מק רשות
 ר׳ דריש היכי דא״כ לעשיר ק3 למט בין להלוות עפה מצות הוא

 דהא סעביכונו. דכעמו מקרא ויליף סובה סלוה כסף אם ישמעאל
 וכיכי אסיך יסוך וכי בעני להדיא כתיב סמבינונו דהפמו קרא

 בין לעני בין ביה דכסיב סלוה כסף תאם קרא דכך מזה בלמוד
 הסנאים מסלוקת דכוא הרסב״ס סובר לכן סובה. ג״כ הוא לעשיר

 ע״ב ס״א דף בזבסים דראב״י יתרו פ׳3 כמלבי״ם כסב ובלא״ה
 מ׳יש. ימפה אדמה של לעשות רצה אס שם דאמר ישמעאל ר׳ על פליג
 הוא עמי דאת הפט אס עמי אס דדליש מיייסא כך גס ולכן

 תלוה כסף דאם סברה ולא ישמעאל ל על סולקת מ״כ לעשיר.
 ט ואין לעשיר בק לעט בין הוא קרא דכך אלא סובה. הוא

בעט ודוקא כנושה לו תהי׳ לא דקרא אסיסא דקאי אלא סובה
סעביטנו. דכמבבו מקרא סובה

לעשיר עט להקדים קרא צריך למה דא״כ קשה לפי״ז דגם ואף

 דאיכא דמה טמא תנא דלכך צ״ל ישות ולעשיר סובה דלפני כיון
 ובשיעור צדקה מגדר הוא סעביבונו דכעבנו מקרא לפט סובה

 לא מלוה כסף דאם קרא והך סומש. עד והיינו צדקה סל סוב
 קרא אשמעינן ומ״מ רשות הוא קרא והך צדקה של בסוב מיירי

 דמצוס דסבר נאמר ישמעאל לר" אבל לעשיר. פני להקדים דמצוה
 אם ממומש ביותר ואפי׳ צדקה. של סוב בשימור אינו לפט כלואה
 שכעט סושב אם דזהו ואפשר לו, להלוות סייב ללוות כעט מבקש

 שכתב וראיתי ססד אהבת בס׳ ועיינתי לו. לכסזיר מסוס ודאי לו יהי׳
 הוא בכמה דמסססק אלא מסומש ביותר הוא הלואה דמצות ג״כ

 שמא ממונו כל להלוות מייב שיכי׳ סברא דאין וכתב השיעור.
 קרא הך מיירי ישמעאל דלר׳ כיון ועכ״ס סמורה. לקנות לו יזדמן
 לפרש א״א א״כ סובה. שהוא תעביעונו מהמבנו יליף דכא בעני
 ומה עמי אס על פי׳ הוא כעני דאת וע״כ בעשיר הוא עמי דאת

 אס אפי׳ קודם סמי ונכרי דפמי לומר רק הוא עמי אש דכסיב
 שפסק וכיון ז׳, הל׳ ה׳ בם׳ כרמב״ם כסב וזה ברביס. לנכרי

 קודם פני ועשיר דעני הא כסב לא לכן ישמעאל כר׳ הרמב״ם
 כנוגש כל ב׳ בהל׳ שכתב מה מיושב וכן וכנ״ל. סובה דלפני כיון

 סכי׳ דלא כלאו קאי זה ועל בעני מיירי קרא כאי דלשיטחו העט
 איסור גבי דבגמ׳ משום העני כסב לא ג' דבהל׳ אלא כנושה, לו

סוב. בסל אלא פני הוזכר לא_____________

 יחזיר סח לו שאין יודע והוא חעני חנוגש בל ג ב הלכה
?•ו תחיח לא שנשתמר חעשח בלא עוכר לו

 שנאסר לו ולד׳הצר חעכו״ם את לנגוש עשרה ומצות כנושה.
 לאדס אסור עשה. מצות שזו לסדו חשסועח ספי תגרש לגבו*

 לעכור אפי׳ לו. שאין שיודע בזסן חוכו לבעל עצסו לד־זראות
 צריך ואין תובעו שאינו אע״פ יכלימו או יפחידו שלא לפניו

תבעו. אם לומר

 הרמב״ם בדעת כסב כלס״מ לבע״ס, עצמו להראות לאדם אסור
כטשה לו תכי׳ דלא מקרא ליה מפקינן דבגמ׳ דאע״ג

 תהי׳ דלא אקרא ואסמכוכו איסורא אלא דליכא להרמב״ם משמע
 כפיר זצ״ל ברלין ר״ס כגאון סל כרמב״ם ובגליון כנושה, לו

 הלמ״מ דדברי נראה ומ״מ גמור, לאו חכו כסב כמצות דבספר
 ואין שכתב במה הרמב׳יס ד׳ אכן בו, סזר בכלטתיו וכאן נטטס

 הלאו מיקר זכו דכא כלל מובנים אינם תבעו אם לומר צריך
 אינו ומ״מ בעשיר גם ג׳ בהל׳ סיירי א׳ בכל׳ דלפימש״כ איברא
 להשמיענו צריך ומה בעני, גס והוא בסתם כסב דעכ״ס מיושב
 אס דוקא הוא דהלאו לומר אפשר כיה ולכאורה איסור, דאיכא
 שהוא לבד אכן העט, הנוגש כל שכתב כמו ובנגישה בסזקה תבעו
 לו תהיה לא כתיב וכאן בשמיטה הוא יגוש דלא לאו דהא סימה

 ידו, מפה בעל כל כדכסיב לו שסייגים סי הוא ומשה כמשה,
 הל׳ שביעית עכל׳ דבפ״ד כן לומר אפשר דאי מטאר יוסר ועוד

 בל״ת עובר שביעית עליו שעברה מסבירו סוב כתובע כסב א׳
 למוד בתביעה עובר יגרש דלא בלאו דנם ומבואר יגוש. לא שנאמר

לסוד. בתביעה עובר אינו כנושה לו סכי׳ לא דעל לומר אפשר איך וא״כ
ונראה

חחכמח אוצר תכנת ע״י תודפס 71 מס עמוד {2} פרץ ברוך בן זלמן איסר מלצר, א( )משפטים ד



האזל א פרק דעות הלכות אבן
 תשמעון דאליו מצוה לענין דוקא דזהו ופשוט גלולים. לעובדי ולא

 גם דשייך ברמב״ס כאן מפורש שקר נביא בדק אבל קאי, דלגבי׳
 שקר נביא גבי דהא שהק׳ המלך עבודח בספר וראיחי האומות, בין

 ואמאי האשה את לרבות בספרי ומרבה בקרבך יקום כי כתוב ג״כ

תשמעון. דאליו מצוה גבי גמו מניה ממפפינן לא

 וזהו מחו״ל ולא ממעטינן מקרבך כתיב אמת נביא דבדק ונראה
על ואינו בקרבך כתיב שקר נביא בדק אבל הנביאי על

 צריכין חו״ל למעט נבוא ואם השקר נבואת מעשה על אלא הנביא

 דהא א״א וזה בחו״ל ולא בארץ אלא נוהג אינו זה דדין לומר אנו

 ואף בחו״ל בין בארץ בק נוהגת באח תלוי׳ שאינה מצוה כל קיי״ל

 יש השקר נבואת מעשה על ולא הנביא על הוא אשה דמרביק דמה

 מקרבך כתי׳ דלא כיון מחו״ל נביא למעט נוכל דלא דכיון לומר

אשה. אפי׳ בקרבך שיהי׳ דמי רבוי הוא דבקרבך אמרינן ע״כ

פרקי
 שיהיה ואמר המונה על הבטיח אם אבל ל. הלכה

בידוע שאמר הטובה באה ולא וכך כך
 אלא טובה בדבר שחזר מצינו ולא שקר נביא שהוא

 עם ימותו שלא לצדיקים כשהבטיח ראשון בחורבן
 שבת. במסכת מפורש וזה בדבריו וחזר הרשעים

ונראה שקר. נביא הוא ולמה שחזר מצינו הא דעכ״פ ע״ז תמהו
 ביחד הנבואה כל את יחזקאל אמר דשם הוא דהביאור

 לא אבל הקב״ה ושחזר הדין מדת וטענת לטובה הקב״ה מאמר

 פנים בשום חוזר אונו שאז לטובה נביא ע״פ קודמת הבטחה היתה

 בכתוב מבואר דלכאורה שבת במסכת מפורש וזה הרמב״ם שכתב וזה
 הזקנים באנשים ויחלו כתוב ואח״כ הרשעים על רק היתה שהנבואה

 דדרשיק שבת במס׳ שמפורש אמר וע״ז הנבואה נגד חזרה היתה א״כ
כבר הנבואה שבעיקר והיינו ממקודשי, אלא ממקדשי תקרי אל

טובה. הבטחה על חוזר שאיני סותר אינו וזה החזרה היתה

דעות הלכות
א פרק

 ויתרחק ביותר עצמו על מדקדק שהוא ומי ה. הלכה
לצד או זה לצד מעט בינונית מדעה

 עד הלב מגובה שיתרחק מי כיצד חסיד, נקרא זה
 היא וזו חסיד נקרא ביותר רוח שפל ויהיה האחרון הקצה
 עניו ויהי׳ בלבד האמצע עד נתרחק ואם חסידות. מדת

חכם. נקרא

 כתב השני בפרק שהרי חדא רבינו, בדברי מאד נתקשה בלח״מ
כאן כתב ואיך הענוה במדת בינונית במדה לנהוג שאסור

 כתב שהרי קשה ועוד חכם, נקרא בינונית בדרך והולך זה שהעושה
 צריך מהם לאחד נוטה האדם ואם טובה דרך אינם .הקצוות ששתי

 כן, לעשות חסידות מידת שהוא כתב וכאן למוטב עצמו שיחזור

עיי״ש. הקשה ועוד

 מידות בץ מחלק שהוא הרמב״ם, בדברי החילוק דעיקר ונראה
יהיו האדם מדות שעיקר הנהגק ובין בטבעו שיהיה איך

 זהו ההנהגה ענין אבל ד׳, בהל׳ שביאר כמו היינו בינונית במדה
 נוטה יהיה הענינים וברוב בהנהגתו לותר חסידות שמדת אחר נין1

להתנהג צריך זו שבמדה וגאוה מענוה חון זהו אבל החסידות, לצד?

 להיות צריך בטבע אבל בהנהגה ג״כ וזהו ביותר רוח שפל שיהיה

 שצריך מה מרגיש אינו יהיה שלא היינו הענינים בכל בינונית במדה

כלל. יקפיד ולא ותרן שיהיה אלא להרגיש

פרקו
 אבל לחבירו, אדם שבין בדברים בד״א "ף| הלכה

בסתר בו חזר לא אם שמים בדברי
 אותו ומחרפים חטאו ומפרסמים ברבים אותו מכלימין

 שעשו כמו למוטב שיחזור עד אותו ומקללים ומבזין בפניו
בישראל. הנביאים כל

 לחבירו אדם בין דמחלק במה הרמב״ס דכונת ונראה לח״מ, עיין
ליחיד רשות אין לחבירו אדם דבין משום זהו למקום אדם ובין

 דלא אינש עביד לו אומר שאינו ואף עליו טענה לו יש דשמא לדונו

 ברמב״ס ומבואר לב״ד רק דין וזהו דינא, לבי׳ אלא טענתיה מגלי

 לריב הראוי עם מריבה לעשות לדיין דיש סנהדרין מהל׳ בפכ״ד

 דרואה דכיון למקום אדם בבין אלא רשות אין ליחיד ולכן עיי״ש, עמו

ע״ז. טענות לו אק מפורסם איסור שעובר

כוכבים עבודת הלכות
ג פרק

 מי של עבוט לה שניסך או צואה לה ספת ד. הלכה
א״כ אלא פטור חגב לה שחט חייב, רגלים

 אבר מחוסרת בהמה לה שחט אם וכן בכך עבודתה היתה
 כוכבים עבודת בכך, עבודתה דרך היתה א״כ אלא פטור

 זרק ונאסרת חייב בפניה מקל שבר במקל אותה שעובדין
 כעין המקל זריקת שאין נאסרת ואינה חייב בפניה מקל

מתפזר. והדס שהוא כמו המקל שהרי הדס זריקת

 דרך היתה א״כ אלא פטור חגב לה שחט הראב״ד, השגת
זה, כל מקבלת הדעת אין א״א בכך, עבודתה

 הם פחותים אבר מחוסרת בהמה שחיטת או חגב שחיטת וכי
 שהחכמים הדברים מראין אלא רגלים, מי ומניסוך צואה מספיתת

 שפטר ומי כוכבים בעבודת תולדות להם אק חגב בשחיטת שפוטרים

 אליבא נחמן ורב יהודה רב אבל כחכמים, ס״ל ג״כ אבר בממוסרת

 כעין דכל הלכתא וכן דספת וכתנא יהודה כרבי להו סבירא דרב

 וכשאמר כדרכה, שלא אפילו חייב המשתברים פנים של וזריקה זביחה

 עבודתה שיהא לא במקל אותה שעובדין כוכבים עבודת יהודה רב
 דאע״ג קאמר ורבותא אחר בענין אלא בזריקה ולא בשבירה לא

 בזריקה עבודתה ואק הואיל פטור לפניה מקל זרק במקל דעבודתה

משתברת. ואינה
 עבודה דבעיק אף כרב פסק דרבינו הא בלח״מ וכן הכ״מ וכתב

איכא דאח״כ משום ע״א נ״א דף בע״ז כדאמרינן פנים כעין
נאסרה שאינה אלא מקל בזרק מחייב דרב רב אמר דר״נ מימרא
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I אפשר אי דרכיו בכל והצליס סליו אסכיסו שסשמיא כיון ומ״מ 

 הסברא שע״פ שכיון לומר יש ולכן במקומו, מפורשת טסות /שיספה

 אל שהמבזבז שהתקינו אושא תקנת בזה שייך דלא נכונים דבריו

 יצטרך שלא טעמא ,נ דף בכתובות דחניא ממומש יומר יבזבז
 בין גס״ס דתנן מה סל נירוש׳ דאמר דמה לומר יש לכן לבריות,

 לסם יש בממונו אבל בגופו, דתימא הדא שיסור להם דאין הני

 בכלל הוא דצדקה להירוש׳ גם ודאי רזה משום כיינו שימור !

 צדקה סל מפרש ,והירוש צדקה מל דוקא מפרש וכרמב״ם גמ״ס,

 שיסור להם אין דגמ״ס דתנן דמה הירוש׳ אומר ולכן וכלואה,

 צדקה לסנין דכא והיינו שיסור, להם יש בממונו אבל בגופו זכו

 בהלואה, גס בגופו מל להוסיף אפשר ,שהי אלא שיסור, לכס יש

 שימור איזה יש ג״כ הלואה של בגמ״ם גס דהא השנתי ולכאורה

 אצלו שמונס זמן דכל לומר דא״א במצמו מסד כאהבת שם כמש״כ
 להרויס, לקנוס לו גם יזדמן דשמא לכלות מסוייב פנויים מעות

 איני שיעור להם אין דתנן מה דכא בזה מיושב אינו באמת אבל

 שיעור דכא שימור, בלא סייב בסאה דאטו שיסור, בלא שממוייב

 סאה, שדהו כל להפריש דיכול דהכונה וס״כ מששים ,א סאה

 קצת ע״כ דיש מה וא״כ שם, ונר״ש ,בירוש ומיין בתרומה משא״כ
 כיון אבל ממונו, בכל מסוייב דאינו אלא אינו בכלואה שיפור

 א״כ ממונו כל לכלות לו ומותר בהלואה ליסא אושא דמקנס
 ,כירוש יכול דכי׳ דאה״נ אפשר ואולי שיעור, לכס אין בהלואה

 דוסק. הוא ומ״מ בזה לסלק נסת ולא כלואה גם להוסיף

 שייך דלא נכונים מסד האמת דברי דנסברא דכיון ונראה
 לכן ונשום, נאמן שהלוה כיכי אושא תקנת מלואה

 יותר יבזבז שלא אושא דתקנת דכיון אסר באופן לסלק נראה

 הוא מומש שיפור דסיקר וכיון לעשיר, בין לפני בין הוא ממומש

 שם בירוש׳ כדאיתא הריוס מן ואס״כ הקרן מן ראשונה שנה

 ,ואפי ריוס על שגס רואים אנו א״כ ,,נ דף בכתובות בתום׳ והובא

 ונדין במסמר מוסק הוא אם א״כ אושא, תקנת יש הרבה סרויס
 דמן כמו הוא הסברא ס״פ לאתרים ממונו להלוות צריך הוא כסה

 שלא לזה גס א״ק ממומש, יותר יבזבז שלא אושא תקנת יש כריוס

 שאינו אושא מקנת ג״כ יש וירדים יתססק לא והוא ממונו כל ילוה
 כל אבל מומש, סד אלא להרדים יכול בעצמו שהוא מה לבטל צריך

 הוא ופרנסתו מוסק שאינו מי אבל במסמר, שעוסק במי הוא זה
 בזה שייך לא הסברא ע״ס ספות לו ויש ממשרה או מאומנות

 שאינו בסי נטן ססד כאהבת של דדינו אפשר ולכן אושא, תקנת

 ססוייב שאיני דמסתבר כסב דמ״מ אלא במססר, קבוס עוסק

 שעוסק מי אבל לקנות, דבר איזה לו יזדמן שמא ממונו כל להלוות

 צריך הוא שהמפות כיון צדקק כמו דינו בכלואה גס במספר

 בכגון לסלק ,כירוש נסת שלא מה קשה לא כבר ועכשיו להרויס,

אושא. תקנת דשייך במה הסברא מל וסמך זה

 שנא לו שוממים אין וכר ומי לאשתי שנו שאמר סומל י״ג כל׳

 ואוכל היתר דין רק שאינו ומבואר עצמו, למוטל אלא שורה זכתה

 ממנו ומנע וכשססמו (כוש לו יש מלאכתו דנשסס אלא שמיס משל

 מלאכה למשות אותו כסה לא אפי׳ לו לשלם השוכר צריך זכותו
 לומר יכול דאינו מלאכתו קודם זהו שמיס משל אוכל שהסומל ד&ף

 »סמו ואם זכות לו יש כנר מלאכתו נשמת אבל ובני, לאשתי תנו

 כיון שהתנו כסי מלאכתו ומשה זה בשביל למזור רצה לא וכסומל

 כנמלים דמייב לומר יש שסיר אכילתו מל בפירוש לו סמל שנא

 דחייב נמ״כ חסמו שכתב במה הרמ״ה סי׳ כן ויהי׳ לשלם"לו,
 נהמה מל ללמד הוא מבד הרשב״א דכתב דמה ניסא ולפי״ז לשלם,

כהרמ״ה. דיסבור אפשר בפועל גם אבל
 דכבהסה כרמב״ם שיטת לבאר נמש״כ א* ,הל שאלה ,מכל בפ״ח

 שהבהמה אף הכפל נו דשייך דמה לבמליה מוזרת עצמה

 ביבמות דתניא הא ע״פ שלו, הוא כממון מ*מ שלו אינה עצמה

 הביא תרומה, כרשיני יאכילנה מישראל פרה ששם דכהן ס״ו דף

 בשוכר מישראל פרה ששם כהן ,שפי רש״י מל שמלקו כתום׳ דברי

 דהא הסוס׳ והקשו תוזל, או תאנס או תכסש אם אסריות שקבל

 דכהן שסוברים כת״ר נלמד בשואל, איירי אלא וכתבו רנית הוי
 שכתב רש״י דברי הביא וכן תרומה, להסרה להאכיל יכול שואל

 באונסין, דסייב נפי נהי וססברא הישנות גירסאות שהי׳ מה ל^מ

 גורס והרי״ף ואבדה, בגנבה דסייב נמי נהי ה״ג רש״י כתב0
 לגמי דסשיסא משוס זה ליישב הרמנ״ן וכתב הישנות, כגירסאות

 כהשקפה בראשית והנה תרומה, להאכיל יוכל לא שואל דגם

 בכקרן מיינתי אך לזה החום׳ כונס אין דבודאי דבריו סל תמהתי

 דנודאי ,החוס מל וחמה כפירושו מפרש הוא פגם וראיתי אורה

 גם אבל הרי״ף, וכמש״כ תרומה להאכיל יכול כשואל ככן אין

 כלל כסוס׳ כונת שאין אצלי ברור אורה הקרן דברי שראיתי אמרי

 ולכסשא לאונסין ברשותו שיהיי כג^דצג^ן אמר ולהדיא לזה,

 אין ודאי בשואל איירי אלא ,התום שכתבר־ ומה דמיה, ולנססת

 שם, כיינו לאו ושואל מנן ששם כהן דהא לסוד בשואל כונחם

 מיתה משמת אלא שאלה משמת השואל מייב אינו מתה אס ,ואפי
 ,כמום וכונת דמיה, ונפסח לכסשא אסריות דוקא דבפינן ובסרט

 וכתבו וכוי, ששכר כהן כגון שפירש רש׳יי מל להקשות רק הוא
 שואל דכיה וכונסם בשואל, איידי אלא כתבו לכן רבית הוי דזה

עכשיו, של כשומא לשלם דמיה ונססת וכמשא לאונסין הסרה ושם

שמפורש מה תרומה להאכיל יוכל דממס״דשואל מל מלה לא אבל חיזכםח■ *וצר
 ואבדה בגנבה דמסייב נמי נהי ה״ג שכתב רש״י וכן להיפוך, ,בגס
 לכגנד דקים ליישב דסק שהרמב״ן ואף -מנן, דבשוכר משום זהו

 לא דוקא ולאו רש״י הגהת סל וכתב מאכיל, אינו נסי ואל4^
 אינו דרש״י אלא נגסו, כמפורש דלא סונר דרש״י נדייק זה בשביל

 הגירסאות ליישב דרט והרמב״ן והגיה, בזה לדסוק רוצה

 דנסינן ,בגס מפורש זה אבל הרי״ף, גורם שכן ובסרט הקדומות

 דמים. ונפסח ונכסש באונס שיתסייב תנאים ,כג כל דוקא

 דפרס הרמב״ם של שיטתו סרה דשם דין מיס שיישבסי ובמה
 ותרצה לכשתגנב לו אמר דהא כיינו לבעליה מחרס סצמה

 לא דגופא דשבסא דכיון אלא הפרה, לו והקנה וכו׳ ותשלימני

 הממון אצא הקנהו ולא לו כקנה לא הסרה גוף כ״נ ליה מקני

 דין למנין שלו הסרה מקרייא ובזה פרה, בשם כמו והיינו שלה

אלא הכפל, לו שייך אינו בשואל גם ובודאי שלו, הכפל ולכן ממון

_________שישלם., מד ושואל לישבע רצה ולא «ילם________—

 דשיפור מסד כאהבת דברי הנאתי ,א ,הל מלוה ,מהל בפ״א
 כסב .להלוות, גמ״ס סל ולא צדקה סל רק הוא מומש

\1וכ מומש, שיעור יש לגמ״ה דגם מפורש בפיהמ״ש דברסב״ס ס״ז
 אן| כרמנ״ס ,מד והגה הירושלמי, ,מד שם אליהו בשנות הוא

 א» צדקה, מל דקאי שם ,שבמתני גמ״ס מפרש דכא להקשות
 בספרו, שהבאתי וכסו כלואה מל הוא דגס״ס שם מפורש ,נירוש

 :ל א בגופו בגס״ם זהו שיסור לכם דאין דסנן דמה קאמר וס״מ

ססז, כאהבת מל גדולה תימה באמת והוא שימור, לו יש בממונו

 מו״ה המובהק הגאון הרב אחותי לחתן שהשבתי מה

 יוסף בית דישיבת ר*ם שליט״א €ך מנחם אליעזר
הקודיש. עיר בפה

 נסכא דין לבאר ,ו ,כל שכירות מהל׳ נפי״א שכתבתי במה
בסי דאי במיגו סטסי דידי לומר נמיגו נאמן דאינו דר״א

 הל* מלוה ,מהל ס״א המ״מ שהביא כרממן ד׳ פ״פ סטסי לא אמר

 שלו, היא אדם שביד מה שכל־ סזקה במקום מכני לא דמינו ,ד

 הסה ליכא ע״א דאיכא והיכי מאסר הפה לדין לבוא צריך ולכן
 אין הרמנ״ם דבדעס מ״ז כסב סהני, לא ומיגו סיגו אלא שאסר

 במ״א שטר דהוציא מלוה ,סהל בסי״ד כסב דכא מספיק זה

 אף נאמן שסר נגד והא משואיל״מ כוי פרמתי סופן והנתבע

 מאמן פקדון בשטר כמו שאסר הפה בלא פרמתי לטפח בפיגו

בזה אנכי הרגשתי שכבר האמת דנאנסו, נסיגו המזרסי לטמון

אסר

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)173 מס עמוד פרץ ברוך בן זלמן איסר מלצר, א( )משפטים ד - האזל אבן
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ולוה מלוה הלכות
א פרה

 כםןן אם שנאסר ישראל :עניי
 תלמוד רשות יכול עמך. תעני

 חעני אל הצדהת סן גדולת זו
 זו למדה הגיע לא עדיין וזח

 ורעח שנאסר לעני מלחלות
וגף• האביק

 י לחלוח עשח מצות א הלכה
1 אח עמי את תלוח,

 ועצוה וגר תעביטנו המבט לומר
 לשאול נצרך בבר שזח השואל
 שימנע מי על חפפידח וחתורח

: באחיך עינך

 שמצוה הזכיר שלא גדולה שיסב ישראל* לעניי להלוות מ״ע
מרין לעשיר כלואה הוי לא אס ואפי׳ לעשיר 03 להלוות

 זס שכיר שלא קשה מ״מ מסרים ?מילות וס5זו־אלא» מלוה
 סצוגו כסב כמצות בספר וכן עניים, ממנות בהל׳ ולא כאן לא כלל

 לעשיר גם להלוות מלוה שיש כלל שם גם הזכיר ולא לעני להלות
 דאיתא לעשיר* גס להלוות דמלוה מוכת ע״א דף בב״מ ובגמ׳

 עמי עמך העני את עמי את תלוה כסך אס יוסף רב ותני שם
ונכרי עמי בגני ופריך קורס* פני ועשיר פני קודם* עמי ונכרי

 ולישראל בריבית לעכו״ם דאפי׳ נלרכה לא ומשני פשיכוא קודם עמי $«ירתחכם^
 דלעשיר מוכס פשיכזא קודם פני ועשיר עני פריך ומדלא בחנם,

 ומפרש במכילתא* נמי אימא זו וברייתא להטות מלוה איכא נמי
 להורות הפני את כן אסר וכתב לעשיר* גם הוא רעמי המלבי״ם

א׳ כל׳ דפיאה פ״א בירוש׳ וכן לעשיר קודם שא עני יש דאם
 בק לעניים בק ססדים וגמילות לעניים נוהגת הצדקה אימא

לעשיר* להלוות המלוה כרמב״ס שכיר שלא קשה וא״כ לעשירים*
 דבפשיר ומוכת העני מוגש כל כסב בי בהל׳ דגם יותר ועוד
 לאו גם א״כ בעשיר גם מיירי קרא דהך הגמי ולפי לאו. ליכא
 בזמן דוקא הוא דהלאו ואף בעשיר* גם הוא כנושה לו תהי׳ דלא

ויודע נכסים לו שיש בעשיר גס לה משכסת מ״מ לו שאק שיודע
למכרם. יכול אינו שעמה המלוה

 ס״ל רשות יטל הרמב״ם שכתב במה דהנה בזה והנראה
ובפ׳ כאן. המכילתא מדברי והוא תעביבונו העבט

 שבשרה אס כל אומר ישמעאל ר׳ אבנים מבס דואם קרא סל ימרו
 מלוה כסף דואס דססוק נימא אס קשה וכר משלשה po רשות
 ר׳ דריש היכי דא״כ לעשיר בק לעני בק להלוות עשה מצות הוא

 דכא סעביטנו* דכעבט מקרא ויליף סובה מלוה כסף אס ישמעאל
 וכיכי אסיך ימוך וכי בעני לכדיא כתיב ספביטנו דכפבט קרא

 בק לעני בין ביה דכהיב מלוה כסף תאם קרא דכך מה גלמוד
 הסנאים מסלוקת דהוא הרמב״ם סובר לכן שבה* ג׳יכ הוא לעשיר

 ע״ב ס״א דף בזבסיס דראב״י ימרו בס׳ המלכי״ם כסב ובלא׳יה
 ע״ש* יעשה אדמה של לעשות רצה אס שס דאמר ישמעאל ר׳ על פליג
 הוא עמי דאת העט אס מש אס דדריש ברייתא הך נס ולכן

 תלוה כסף דאס סברה ולא ישמעאל ר' על סולקת ע״כ לעשיר*
 ט ואק לעשיר בק למט בק הוא קרא דהך אלא שבה* הוא

בעני ודוקא כנושה לו תהי׳ לא דקרא אסיפא דקאי אלא שבה
תעביטנו. דכמבם מקרא שבה

לעשיר עט להקדים קרא צריך למה דא״כ קשה לסי״ז דגם ואף

 דאיכא דמה טמא תנא דלכך צ״ל רשות ולעשיר שבה דלעט כיון
 ובשיעור צדקה מגדר הוא סעביטנו דכסבס מקרא לסט שבה

 לא תלוה כסף דאם קרא והך שמש* עד והיינו צדקה של שב
 קרא אשמעינן ומ״מ רשות הוא קרא והך צדקה של בשב מיירי

 דמצות דסבר נאמר ישמעאל לר׳ אבל לעשר* עני להקדים דמצוה
 אס משמש ביותר ואפי׳ צדקה* של שב בשעור אינו לעני הלואה
 שהעני ששב אם דזהו ואפשר לו, להלוות סייב ללוות כעט מבקש

 שכתב וראיתי ססד אהבת בס׳ ועיינתי לו* להמיר מסוס ודאי לו יהי׳
 הוא בכמה דמסמפק אלא משמש ביותר הוא כלואה דמצות ג״כ

 שמא ממוט כל להלוות סייב שהיי סברא דאין וכתב השיעור*
 קרא הך שירי ישמעאל רלד כיון ועכ״ס ססורה* לקנוס לו יזדמן
 לפרש א״א א״כ סובה* שהוא סעביטט מהמבט יליף דכא בעט
 ומה סמי אה סל ש׳ הוא כעט דאת וע״כ בעשיר הוא עמי דאת

 אס אש׳ קודם סמי ונכרי דעש לומר רק הוא סמי את דכסיב
 שפסק וכיח ז׳, הל׳ ה׳ בפי כרמב״ס כסב וזה ברבית* לנכרי

 קודם עט ועשיר דעט הא כתב לא לכן ישמעאל כר׳ כרמב״ס
 כטגש כל ׳3 בכל׳ שכתב מה שושב וכן וכנ״ל* שבה דלעט כיון

סכי׳ דלא הלאו קאי זה ועל בעני שירי קרא כאי דלשיטתו המט
טש בעל אלא עט הוזכר לא ________ע אישר גבי דבגש משוס העט כסב לא ג' דבהל׳ אלא כנושה, לו /

 יחזיר סח לו שאין יודע וחוא העני חנוגש כל ג ב הלכה
ו-? תחיה לא שנאסר תמשח בלא עובר לו

 שנאסר לו ולדיתצר חעכו״ם את לנבוש עשרת ומצות כנושה,
 לאדכז אמד עשה. מצות שזו למדו השמועה מפי תגוש לנכרי

 לעבור אפי׳ לו. שאין שיודע בזמן חובו לבעל עצמו לדתראות
 צריך ואין תובעו שאיט אע״פ יכלימו או יפחידו שלא לפניו

תבעו. אם לומר

 הרמב״ם בדעת כתב כלס״מ לבע״ס, פצש להראות לאדם אסור
כטשה לו סכי׳ דלא מקרא ליה מסקינן גמ׳3ד דאע״ג

 תהי׳ דלא אקרא ואסמכוהו אישרא אלא דליכא לכרמב״ם משמע
 כעיר זצ״ל בדלק ר״ס כגאון של כרמב׳ים ובגליון כנושה, לו

 כלס״מ דדברי שאה ומ״ס גשר, לאו דזהו כתב המצות דבססר
 ואין שכתב במה הרממם ד׳ אכן בו, שר בהלטמיו וכאן נטנים

 כלש שקר זכו דכא כלל שבנים אינם תבעו אם לומר צריך
 איט ומ״מ בעשיר גם ג׳ בכל׳ שירי ש בכל׳ דלפימש״כ איברא
 לכששסט צריך ומה בעט, גם ושא בסתם כתב דעכ״ס שושב
 אס דוקא הוא דהלאו לומר אפשר היה ולכאורה ששר, דשכא
 שהוא לבד אכן העני, הטגש כל שכתב כש ובנגישה בסזקה תבעו
 לו תהיה לא כתיב וכאן בשמיטה שא ינוש דלא לאו דהא תימה

 ידו, משה בעל כל כדכסיב לו שחייבים ש הוא וטשה כטשה,
 הלי שביעית מהל׳ דבפ״ד כן לומר אפשר דאי מבואר יותר ועוד

 בל״ת שבר שביעית עליו שעברה מסבירו שב כתובע כתב ש
 לסוד בסכימה עובי יגוש דלא בלש דנם ומבואר יגוש* לא שנאמר

לשד. בתביעה שבר שט כנושה לו תהי׳ לא דעל לומר אפשר שך וא״כ
ונראה
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 גומלי של דרכן שכן דל״ת מימ״לאמר כרפי' מסמי מם
 ש$ן מאום שניע דסא ,דלים אמר לרחף חסדים
 רודפו אחרי מטקש סער שימלא שהלוואי ,ק סדרן

 שמלח מהמאה אמנם אס ואף .אצל'העשיר והתחננו '
 רודך כ״א( )משלי פמ״ש כמי אמר לרוץ הבפס*ב* .על

 אין הלא דרק, שק זיל אמרם יחק לא אבל צדקה.
:המשפיע אל לילך צריך המשפע שאדרבה ק< הדרך

 נאמר מה מפני נכון. מעם ביארשי דהנה .הענין אבל
אצל מ״ס, אבינו אברהם אל שבא המלאכים אצל

 השיב הבשר* ואצל ,וגו קמח סאה ישלש מהרי הלחם ציווי
 שימהר ציוהו ולא ,וט סמור אל וישן וגו׳ p הבקר ואל

 דהנה .מעצמו( שסר הוא )רק למס גבי כמו למשוח
 אפי׳ לעני האחד .הרעבים בהאכלש מצוס שני ט יש
 בזריזות, מצוה' ,*לעשת p הבקר ואל )רה השיב לא .ולהשקהו להאכילו מצום משלו £ אין אם עידו בן
אל וישן רק מסר למהר( צוה לא משקן לסנמר אבל לעשיר הואאף והשני ,לעניים אלא ואינו צדקה בהלל ש

 וגר ארח שבר הוא אם משא, הרבה א שיש גדול
 ולהאכילו טשו אל להכניסו ולה7ג מאה נהדיה, בארץ

 .ארתיס הכנסת נקרא ש יכולש, העי ולמקש
 ארח והמכניס .השטנה( פני מקבלש יוחל )שגדולה

 טחד, וג״ח צדקה מאח, צ׳ קיים טש לשך מני
 א משר הוא אם נמה ידע לא הבטה״ב אס )ואף
 הכיס מן סלע א מנפל גרע דלא סשיעא מ״מ עני

 לעוה״ב חלק א שיש דקי״ל ממנו והתפרנס עני ומצא
 מסטין ההא כ*ש ,למאה הלל נתכוין שלא אף ,ע*ז

 היח ארשים שהכנסת אף אך .אמש( למאה עכ״ס
הנהגת שה אנו מעס״ה ,לעשרים טן לעניים טן

 באדר״נל פ״ג)ןנ״א(וכדאשא בסעניש גמזו אש משם
 השולחן על עני א שש לבטה״ב גדול שסל לומפאן

 ימים מהמס אכל לא אלי לאכול, מלילך לשכות לכלי
 צעלא א ויש רעב שא ועכ״ס סננה, חשש בזה ויש

 .דשם( שקי ונמצא מקולס ממתקים אכל לא דגוסאט
 א ליק למהר כבודו זה אן עשר לארח משא״ה

 ונאש .ורעב לעט משיא שזההאא מפני שד, לאכול
 כמט הסי והק טבח ולטטש רטש סהנוש לעשס א

 לש ההל ,משבחים ומעמיס נאם בהליס א הראי
 ואשר המשסה סכנות יושר מדל הארת משטח

הזמן:
,אש מטרים אנו שאן ארח לט מדמן אם וחגה

 נעשהוטצד׳^יןצקך־ אך עשיר, א פני שא אס
 כבודו. or ואן עשיר אליהוא להאכילו נמסר עש.
 .ברעב מת ונמצא עני שא אלי רבה הפנה נעשה
 נמהר לא אס הנה כך. הוא לזה הישצה העצה

 כאן אן להיפך משא״כ .בדבי ם״נ חשש יש להאכילו
 לסכנה שחלה לשש לט יש לכך מוד. העדר אם ט

 ,לאכול מה דבר שד לו יק אצלו בטא ושיקף ,וש״ד
 רעב. הוא אס הרעטן לגרש הלב לסעוד אחד מאפל
 ההגה למשוש יש א עמה מכלל יצא אשר ואחר

 , נכבד לאיש הראי לסעודה גדול זמן ואישר במעדנים
 ידע שלא אברהם לק .ארץ שדרי גדול אדם הוא אלי
 .עשירים א מגיים .המה ש אליו הבאס האנשים אש

 צזאס שלש מהלי ואמר למהר צוס הלחה אצל ע״כ
סצואכלים ישמן ito אס״ה אבל ,רעבים סם אלי וט׳

 הס אלי חשבה לסעודה הפגה משל אונאה ט ,הנעל
 מקיימים־/ אנו מני בארק נמצא ועשרים. נכבדים
 I אמרי אף )ט .ביחד ארשם והכנסת צדקה ,שניהם

 p,צדקה מאש שד פאן ואן שבש ט האטא אש*
 f שעושה המאכלים בישר ארשם הכנסת מאש האן יש

 .הכנ״א( מאש ג״ה משחף ראשונה באטלה ואף .לכבודו
 ..גדולה )מ״ס:( בסוכה דל שאר אף .צג״ח הענק וק

 לעניים טן וג״ח לעניים שצדקה הצדקה מן יושר ג״ס
 ל לעני כשמלוה מאה יושר יש מ״מ לעשרים. ביז

 מקרא )כמשדז״ל השלה. המאה לעני ט מלעשר.
 אס מדכתיב קדם עני ועשיר דעני שלוה הסף דאה

נ ע״א(

 על nr אלף מטרו
 מכאן אמר ושא יום שלשים ועד מכאן א אק מנס
 ,וט ליק רוצה אדם המס אומדין שנים, עשר ועד
 שמה הרי יום. לשלשס שים משר ועד מפאן טן

 אף .ממון ספסל חשב חטרו אצל בעלות פמשסיו
 ממון הפסד. אבל אסרסו סקרה .רטש אקנו שאשור

 כשפאס א״ה מיי״ן(. בשם סב״י )המ״ש שי מיש
 יש ט וצדקה. ג״ח מאס יחדיו שאשם יהיו לעני.

 יש והעני אצא במאת שמעותיו מה ממון הפסד א
 לצדקה. א שא הרבית שווי א״ה מזה, הנאה א

 ידו על א שש הממק הפסד אן לעשר המאה אבל
 ,לצדקה נצרך ואנו משיר שהזא טון ,לצלמה חשכס

משן מסרק בלא ג״מ.ששא מאש אם ט ואן.האן
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 לפנעו שניהם כשבאין דוקא זה אך לעשירים. ואף

 משיר מבא משא״כ .כנ״ל קודם סמני אז בשה
 לעשות ממות שמה באומו לו יש והוא הלואה לבקש

 עני יבא זנק לארור אולי ללפות רשאי אינו או. ,ג״ח
ביק מיד לו ליק וממוייב יותר, גדולה מלוה ויעשה

 לקיים צריך האימא דמיא דידיה טליה דג״ח מיובא _
 למשות מוכנים מעות לו שיש מי וא״כ .המצוה מיד

 שמליאה ודאי דוחקו בשעת עני לו ונזדמן ג״ח ממק
 כי / כאמד מלות לשתי שזבה המלוה אלל היא גדולה

 להלוותו מוכרת היה משיר מקודם א מזדמן היה אילו
ועתה .לעבי ג״ח למשות במם לו היה ולא המעות את

לדקה: מלות מלוית מני א שנזדמן
העני דרך צלתה שבמצות שאף ספיר, אפי וה^תא

 מושפע שהרא כיק t הנותן את ולחפש לבקש
,וגו שבעה״ב ממה שיותר )אף משפיע, והבעה״ב

 מושפע הבעה״ב נמשה אח״כ היינו ,וגו' *עושה סמני
 הבעה״ג הנתינה התחלת בגוף משא״כ ,מלמו מעשי ט״י

 המצוה ולעני לעשירים אף שהחיוב בג״ח אבל ,משפיע(
 ,לעשיר המשפיע הוא העני זה בפרט נמלא ,כפלה
 אינו מקא מני עם ג״ת למשות ירלה אם אף מזרי
 לו כשנזדמן נמלא ,מקודם משיר לו יזדמן אם יכול
 שפיר ע״ב יתירה. אתת מלוה לו משפיע הוא עני

 לג״ת מוכנים מעות לסם שיש משדים גומלי של מדרכן
 פיון .עשיר( להם שיזדמן )קודם דלים אחר לרדוף
 המפרשים שהקשו מה ניתא והשתא .מושפעים הס שבזה
בין לעניים בין ג״ח הלא דלים, אחר מקט מלש

:כנ״ל מלות ,ב יעשה דבדל משוס .לעשירים
.שמיד המשפיע אל הולך שהמושפע מהנ״ל לנו יצא

 הקב״ה לנו הבטיח מה מפני להבין לריך וא״ב
 משכני ונתתי וגו' בתוככם וסתהלכשי צ״ו( )ויקרא

 להקב״ה ראוי סיה לא הנראה לפי אשר , וגו בתוככם
שישפיט. לט די מושפעים שאנחנו כיק ק, .לט לעשות

 א״ע להשפיל ולא כבודו ממקום וטוכו מקמששו לט
 בארץ ועברתי נאמר למה קשה וגס .אליט כביכול
 הראוי לפי הלא ,בעלרים לעבור להקב״ה ל״ל ,מצרים

 לילך ול״ל המערכה בשדוד רק נס לעשות לו היה לא
 דרז״ל )פ״ו:( במנחות דהנם הענין אך .במצרים אלינו
 באי לכל הוא עדות ,אותו יערוך העדוא לפרוכת מחוץ
 לרין אני לאורה וא״ת בישראל, שרויה .שהשכינה מולם
 רבת אמר עדוית מאי וט׳ שנה ארבעים כל והלא

 חברותיה פמדח שמן בא טתן שהיה מערבי נר זה
לטעם וקשה .וגו' מסיים היה ובה מדליק היס ומנעה
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 שהיה הצדיק שמעון מיתת אמר א״כ עדיין. זה
 ע״כ וצריך t למטרה אז צריך היה למס מערבי נר כבה

לעולק: ששייך טעם ג״כ לומר
 מוהרר״מ.זצוק״ל הגאון דסנס הפשוט. לפי תראה

 אשר מלאכתו מכל שבת בו פי הכתוב ביאר
 הבנה לו אין לעשות ששיבש ,לעשות אלהים ברא
 לעשות וימהר כמו לתקן לעשות שפירוש ז״ל ואמר .כלל

 ,י״ב( ופרק ,ד ג׳ ב׳ פ׳ א' שער נה״יו ,)עיי .אוחו
 מאמר העושה יהיה שהוא האדם ביד מסר הקב״ם פי

 סדרי של המפתחות כל בידו ומסר ולהלן, הבריתה
 בעת רת כי מעשיו. לפי ולהרסס לקיימם העולמות
 עזר בלי העושה בעצמו הקב״ה היה לבס הבריאה

 להאדם יס״ש הנהגתו מסר צסבראם תיכף אבל ,ח״ו
 בחסד ינהיגם אזי נקום של רצונו עושים שכקיהיו

 חיותם ימעט ת״ו לאו ואם וברכתם, שפעם וירבה
 הכתוב שאמר זהוא ,האדם מעשי לפי הסל והשפעתו

 " ויהיה ויתקנו יעשו שסם ,לעשות אלהים ברא אגע*
 להוסיף בעצמו סקב״ה ביד ואין מעשיהם לפי ההנהגה
 השי״ת קקבע כי .מעשיהם מכפי יותר וטוב השפעה
 מעשי לפי הכל העולם הנהגת שתהיה הבריאה ממילת
 ית״ש להבורא כביכול מאיריס שאנו נמלא האדם.
 טושים אנו שאס .* העולם עם יתנהג איך אותו ומראים

 לבריותיו .שייטיב אוחו ומאירים לו מראים אנו רש״מ
 שימעיט צו מראים אנו מ״ו ולסיפך ,ההשפעה וירבה

 טונש ’פשוט מ״ס היה וזה .ח״ו וירט ההשפעה
 ומלט לאורה צריך הקב״ה אין שח״ו שאף ,המטרה

 עם בהנהגתו הפרט בזה אך הולכים, אנו לאורו
 שאנו וכמו הבריאה. מתחילת ההארה לנו מסר העולם
 שבאמת " שאף ,כידוע צריך ולאורן כבימל לו מאירין

 השי״ת שרטן מאחר מ*מ לו תתן מה לדקת אם
 פאשרנמיבמעשיט, לא 0אא2וזהא לבריותיו, *להטיב

 שהעבודה נמצא הבריאה, בתחילת המלך יסד ק כי
 ,,ה אתה ברוך ■אמרים אט ולכך .ממש גבוה צורך
 כלפי ח״ו גרעון או ותוספת ברכה שייך שאין הגס

 שירב להתפלל אנחנו רשאים הפרט בזה אך ,מטלה
 ית״ש פרטנו העולמות בכל והשפעתו וסמשכחו ברכתו
 החיים בנפש באורך מזה )ועי׳ לבריותיו. מטובו להטיב

 הבטיחנו יפה והשתא י׳.( ה׳ ז׳ ,ג ,ב פ׳ ,ב שער
 אלינו, יבא כביכול שהוא בתוככם, והתהלכתי הקב״ה

 ומרבים משפיעים׳ אנחנו הסרט בזה כי ראוי ק ט
 .גבוה צורך .וזהו מע״ט .ע״י העולמות בכל הברכה

 ולכך .הסרט בזה כביכול מושפע הקב״ה יקרא לכך
אט

pA ,
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Iצאישראלכתובות מסכתאבו
 ע״א, ל דף בנ״ב הר כדכתבו אמריגן, ולא למפרע, מיגו הוה ; •

 הוא אי משא״כ פיי״ש, מנין ד״ה פ״א כ״ב דף לקמן כתר וכן

 פל אלא האיסור לנו שאץ כיון להתיר כח נו דיש חדש דין
 דף לקמן רש״י ]ומש״כ עיי״ש, כד״ד, אחר אפילו מהני פיו,

 הוכ״ד סהדותייהו מקרי הא דאמרינן וכו׳ אלא ד״ה ע״ב י״ח

שהגיד, כיון דין מליו דחל התם שאני עיי״ש, שאסר והפה
 בד״ה דלקמן צ״ע כאן רש״י דכרי אולם תוכ״ד[, בפיק ולהכי

 הוא שאסר הפה מדין במתניתין דנאמן דמה רש״י פי׳ הנא
בזה, והנראה וצ״ע, מיגו אמריק הלכך וז״ל שכתב מיגו מדין

אמר, בפי דאי מיגו בין דהנפק״מ רש״י דהנה

 אמר במי דאי דבמיגו •משום הוא בפי^יר^ דאי למיגו

 דאי דבמיגו והיינו מיי״ש, אדמתיה אסיק לא דלמא אמרינן

 החומים ביאר וכן אדפתייהו, מסקי דכו״ע אמריק שתיק בעי
 אמריק לא להוציא דמיגו דחילקו במה ב״מ ריש התר כסברת

להוציא, אפילו אמרינן שתיק דאי^געי דמיגו כתבו ומ׳׳מ

 אדעתייהי אסקי לא אמר במי דאי דמיגו משום הוא דפעמא

 להכי הרוב, אחר בממון הולכין דאין וכיון האנשים, רוב אלא

 דכר׳ע שתיק בפי דאי מיגו מפא״כ להוציא, מיגו אמרינן גא
ולפי״ז פיי״ש, להוציא אפילו אמרינן שפיר אדעתייהו מסקי
 למיגו שתיק בעי דאי מיגו בין לחלק דיש מה דכג לרש״י ™'ס*נ

 הולכין דאין דס״ל דשמואל אליבא רק זהו אמר, בעי דאי

 משא״כ לכל רוב נץ לדידיה וממלקינן הרוב, אמר בממון

 רוב לדידיה וא״כ הרוב אחר בממון דהולכין דס״ל דרב אליבא
 גבי דלעיל למהניתץ דהכא, ממתניתץ החילוק מה א״כ ככל,

 במתניתץ פירש״י ו&ככי שדהו, ונסתחפה נאנסתי משארסתני
מיגו, מדין אינו שאסר דהפה הוא דהמילוק דרב אליבא גס

הגמרא משא״כ להתיר, הכה לו יש שאסר דמי חדש דץ אלא

דשמואל. אליבא הוא מיגו דנקט

 איירי נמי דהכא מפרש ור״י לפניך שמוט שור התם תוד״ד,

נאנסתי משארסתני אומרת בץ ולהכי וכר בתובפו
 עכ״ל וכף מהימנא לא תחתיך אני עץ מוכת אומרת בין

 דמענתו הוכחה תרתי איכא מיגו דבדץ הוא דבריהם ביאור

 דע״י דכיון ב׳ טובה, יותר במפנה משקר היה דאל״ה אמת
 המפנה טמן כאילו ליה דיינינן לזכות יכול היה השניה הטענה

 משארסתני גבי והכא השניה, הטענה מדין וזוכה השניה

a לא נמי תחתיך אני עץ מוכת טוענת היתה אס דגם נאנסתי 
מיגו לכל דמי הזה המיגו אין הרי וא״כ נאמנת, היתה “

 ליכא השניה הטענה ע״פ דיזכה השני דהדין והיינו שבתורה,

 אמס דמענתה הוכחה לנו דיש הא׳ דין רק לנו דיש אלא הכא,

 בה עצמה מגרע שאינה טענה לטעון יכולה דהיתה כיון

לר׳ ס״ל בכה״ג מכהונה, נפשה פוסלת היתה דלא והיינו

 תוד״ה ע״א י״ג דף לעיל תף ומי׳ מיגו, אמריק דלא יהושע

 גמור מיגו הוה לא דהתם וי״ל וכו' נבעלה, אמר אסי רב

 כמש״ג. והיינו טכ״ל ביותר מעולה מענה שהיא לפי אלא וכף

ומלחמות בפה״מ עי׳ פכ״ל, פריך לרב וכף כיון תוד״ה

אלא. בתוד״ה ע״ב י״ב דף לעיל ומש״כ

בתולות נשים דרוב וי״ל וכף הואיל וזו תוד״ה ב עמוד

 לה יש בתולות הנישאות נשים מרוב עדיף נישאות

רוב הוה וזה מכל רוב הוה דזה משוס והיינו עכ״ל קול

ופשוט. מרוב
 נמי דבעלמא שפיר דייק מ״מ וכף אומרת זאת תוד״ה

לו יועיל דמה צ״ב לכאורה מכ> וכף שובר כותבין

 תלך היא הרי הכתובה, לו שתחזיר עד ישלם שלא במה

 שאינו במה הבעל מרויח ומה תגבה, ואח׳׳כ הכתובה ותשרוף
 כלל מרויח דאינו דאה״נ בזה, והנראה שתחזיר, מד לה משלם

 עד משלם שאינו לטמון יכול שובר כותבין דאץ ס״ל אי מ״מ
שאץ הדץ דיסוד דנראה משום והוא הכתובה, לו שתחזיר

 משכון דץ הוה דהשטר דס״ל משום הוא מ״ד להאי כותבץ

 הוא ולהכי סקכ״ז, ס״ו סי׳ קצה״ח עי הרשב״א כדכתב עלה

 את לו שיחזירו מד החוב משלם שאינו המשכון לבעל זכות דיש

 והא המשכון, בהחזרת כלל כאן מרויח שאינו אף המשכון,

 תחת שהכתובה במה התק לו דיש לסברא התף דהוצרכו

 על דכופין להתף ס״ל התק, לו אץ דאי משום היינו ידה,

 מאי התק לו דיש לסברא דהוצרכו הוא ולהכי סדום, מידת

 אץ דאי שובר כותבץ דבעלמא מוכח ושפיר המשכון, החזרת

 החוב להחזיר רוצה שאינו לטעון דיכול ומשום בעלמא כותבץ

 מה נבין ובהכי זו, זכות לו ים הכא גם המשכון החזרת בלי

 דרש״י עסקינן, כתובה כותבץ שאין דבמקום פפא רב דדמי
 שפיר ולהכי בהכתובה, ב׳ פעם דתגבי חששא ליכא דלכן פירש

 ע״כ כאן הא וצ״ב בעלמא, ולא שובר כאן כותבין דאץ י״ל

 דנימא ואלא אפשר, דלא משום לקמן כדאמרינן שובר כותבץ

 הוצרך מה א״כ כותבין, אץ זה חשש משום דמ״מ ר״פ דכונת
 דאה״ג למידחי יכול הא כותבץ, שאץ במקום לאוקמא ר״פ

 כך דבץ כיון הכא שאני אלא פורע, היה לא זה משש מצד

 בדעת לפמש״נ אולם זה, למשש גם למיחש ליכא להכי כותבין

 למקום הוכחה אץ דמהכא מדחי דר״פ ר״פ, בדברי י״ל התף

 כותבץ שאץ במקום מיירי דהכא משום שובר דטהבץ אמר
 לעלמא למינף ליכא שובר, הכא כותבץ אי אפילו ולכן כתובה,

 בלי לפרוע רוצה דאינו טענה איכא דבעלמא משום דכותבין,

 דלר״פ י״ל ולפי״ז מ»ץ, דליכא הכא משא״כ המשכון, החזרת

 מ״מ שובר, כותבץ בכה״ג דהכא אפשר, דאי במקום אפילו

 שובר, דכותבץ אפשר דאי היכא אפינו בעלמא נמינף ליכא

דמיירי כיון משכון החזרת של מענה דליכא הכא דשאני

כתובה. כותבץ שאץ במקום

 מלך וכף למ״ד אפילו אשי רב אמר והא גמרא ע״א ת דף
תמה בקובץ ממול, כבודו אץ כבודו על שמחל

 שמחל שאף העם על הנכה הוא מחול כבודו דאין מה דהרי

 איסור אתה אבל לכבדו, מחוייבץ הס מ״מ כבודו מל המלך

 המלך על איכא דינים כמה דהרי ותמוה עיי״ש, המלך על יש

 כ׳ דף סנהדרין עי׳ העם, על אימתו שיהא לראות צריך שהוא
 שם וכן שלו, פלמרין מפתח יוצא אינו מת לו שמת דמלך ע״א

 רמב״ם ופי׳ וכר, מסתפר כשהוא אותו רואץ דאין כ״ב בדף
דשום דינא מצד הוא זה דכל שם, וה״ה ה״א פ״ב מלכים ה׳

עיי״ש. עליך אימתו שתהא תשים

 מה כלה, ולהכנסת המת להוצאת ת״ת מבמלץ גמרא "

המת להוצאת ת״ת לבטל מיוחד היתר כאן דהוצרכו

 ע"* נעשות אפשר שאי המצוות דלכל אף כלה, ולהכנסת

 דעת לפי י״ל ט", דף במוע״ק כדאיתא ת״ת, מבטלץ אחרים

 אשמעי׳ מדבריהם, רק דהוא ה״א פי״ד אבל בה׳ הרמב״ם

 דאורייתא, מצוה דהוא ת״ת מבטלץ דרבק מצוה על דאפילו

 והוה חסדים גמילות בכלל דהוא בברכות יונה רבינו ולשיטת

 הלכה ליכא חסדים דגמילות במצוה הרי מ״מ דאורייתא, מצוה
 במה ויוצא דוקא, האיש לזה חסד גמילות לקיים דממויב

 דהוא אשמעינן ולהכי אחר, לאיש חסדים גמילות שמקיים
המת. לזה חסד גמילות כאן לקיים מחויב_____

 בששים נתינתה מה כנתינתה נטילתה אמר יוחנן ןגמרא^רבי

התם דהא צ״ע רבוא, בששים נטילתה אף רבוא

 הלכה דהוא משום אינו רבוא ששים דהוצרכו מה בנתינתה

רבוא ששים היו שם אלא רבוא, ששים שצריך התורה בנתינת
 דלא בגמילתה כאן משא״כ רבוא, ששים שם היו ממילא מקבלץ ,

 והנראה רבוא, ששים יצטרכו מה משוס מאחד, אלא נטלוה /

על י״א ג׳ פרשה יתרו פ׳ במכילתא דאיתא מה עפ״י בזה, (

מהי שם אמרו העם, כל לעיני ה׳ ירד השלישי ביום כי קרא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 93 מס עמוד אהרן בן יעקב ישראל פישר, ה



ישראלכתובות מסכתאבןצב
 לקבל כדאי אינו אמד מסרים היו שאם מלמד העם, כל לעיני

 אמד חסר היה אס התורה׳ דבנתינת להדיא מבואר הרי עיי״ש,
 דהוצרט והיינו התורה, להם נותנים היו -לא רבוא מששים

 אפשר אי התורה דנתינת התורה, נתינת לעצם רבוא ששים
 אצא מגתינתה, נמילתה למדין ושפיר רבוא, ששים במעמד אלא

 רב קהל דבעיק המנה אין רבוא ששים דצריכיס מה דלפי״ז

 ששים שג מוגבל מספר דבעינן אלא רבוא יותכמששים לא אבל
 ששים שם יהיו׳ לא כך שבין יודע אדם אם דוקא^כ רבוא

יצטרכו• לא רבוא, ששים העיר תושבי בכל שאין כגון. רבוא
 אלפא תריסר דהיינו דרב, שיעורא •כנר איכא אי ללכת, כלל

 כתב הי״א פי״ד מבל ה׳ והרמב״ם שיפורי, אלפי ושיתא גברי
 רבוא ששים עד פאו היו אפילו שמת מכם דתלמיד׳ בסתמא
•רבוא •ששים .לו• יהיה לא כך שבין־ אפילו משמע וכר מבעלין

—---------------וצ׳״נג מבטלין,. נמי'
תולהאילא בישול משום לאו דהתם וי״ל וכו׳ מבטלק תוד״ד,

 שיך במהר׳ם עכ> מקומו קנה מצוה דמת משום
 תורה,׳דהא ביטול משום• לאו־ דהתס לומר דהוצרכו אמה תמה

 ממילא להוציאו, ■צריך היה ולא מקומו קנה מצוה דמת פיון

■•דר*ע •דמון פשוט ונראה עיי״ש, תורה ביטול היה ההוצאה
W מ״מ בטעות, היה דזה 'דנתברר אף להוציאו, צריך שכן חשב 

■ישות מדברי• גרע• דלא תורה בטול• הוה חה לומר• ־ אפשר אי
תורה. ביטול 1בהם דאין

 ממדי הגדיל,-עי׳ אפילו קטן בנכסי ממזיקין אין ב עמוד
שנים כמה זה והמזיק מכאן לאחר הגדיל דאפילו

 אכן ה״ז, פי״ד טומן בה׳ הראב״ד דעת הוא וכן חזקה, אינה
 אבל משהגדיל, ישתיי-ם רק באכלה דוקא כתב שם הרמב״ם

 דהרמב״ס ונ׳ אזקה־עיי״ש, הוה שהגדיל אחר שנים ג׳ באכל

 יש משהגדיל ג׳ דאמר כשיטתו דידן מגמרא p מוכח לטעמיה,
 בנכסי מחזיקק אק ח״ל כתב שם הרמב״ס דהנה חזקה, לו

 אמד שנה קטן כשהוא בפניו אכלה כיצד הגדיל, ואפילו קטן
 אין לי נתת אתה לי מכרת אתה וטען .שהגדיל, אמר ושתים

 הרמב״ם מש״כ דלפי. חמה שם ובמשל״מ. עכ׳> וכו׳ כלום זה
 משוס הטעם לתלות .ליה למה לי, .מכרת אתה לקטן שטוען

 בנכסי דמחזיקין דינא הוה אפילו קטן, בנכסי מחזיקין דאין
 קרקע למכור הוא ממרה בר לאו דקמן כלום, בדבריו אין קטן

בקצה״ח עיי״ש,.ועי׳ שטס ב׳ אלא המזיק שלא נמצא שיגדל עד

 שמען דמיירי הרמב״ם דעת ליישב שכתב סק״ו קמ״ט סי׳ 41
 מנירה בר לאו קטן שאמרו ומה קטן, בטודך לי מכרתו אתה
המכירה. מהני שהגדיל אמר ששתק דכיון שאני הכא הוא,

 מה׳ פכ״ט הרמב״ם מדברי כן והביא .קטן; בעודו שמכר

 דהרמב״ם דביאר סק״ו רל״ה סי׳ קצה״ח זעי׳ מכירה,
 יזה ולהכי• פירות באכילת נקנה דקרקע דס״ל לטעמיה

 הלוקח וקונה בממכרו רצה הרי לפניו בקרקע שנשתמש
 לשיטת תמה בסוגיא כאן! בשמ״ק' והנה עיי״ש, פירות באכילת

 לו דאמר בדידיה, למיתני מצי הוה• דאכתי והראנ״ד• רש״י

 יש ואם •ליתני ובסיפא וכו׳ ממך ולקחתיה היתה• שלך זו שדה

 שלקחה שמוק במה נאמן אינו• בקטנותו מאביו שירשה עדים
 בנכסי מחזיקין דאין הונא כדרב וקמ״ל שהגדיל, אחר ממנו

 דלא בשמ״ק ותי׳ קטן, כשהיה בה שירד עדים שיש כיון קטן,

 הרי מאביו שירשה עדים ים דאם משום הכי, לאוקמא מצי
 מהקטן שקנאה לטעון וגם מאביו, שקנאה לממון יכול אינו
 דלא פשיטא וא״כ כלום, קטן מכירת אק דהרי מהני צא נמי

 מהגי דכן דכד׳ל לטעמיה הרמב״ם וא״כ עיי״ש, חזקה הוה
 צ״ע א״כ שהגדיל, אחר אצלו שנשארה בכה״ג קטן, מכירת
 אלא מהקטן שקנאה שטוען בכה״ג הגמרא אוקמא לא אמאי

 וע״כ הונא, וכדרב נאמן אינו בקטנותו שירשה עדים שיש כיון
הוה שהגדיל אמר שנים ג׳ בה שהחזיק בכה״ג דאה״נ מוכח

 לדעת הא דצ״ע אלא הרמב״ס, וכדעת נאמן ושפיר חזקה
 אמר שנים שתי רק דהמזיק בגוונא לאוקמא איכא הרמב״ס
 דינא ומצד נאמן, אינו בקמנותו שירשה עדים יש דאם שהגדיל

 לה משכמת דבכה״ג קטן, בנכסי ממזיקין דאין הונא דרב

 מכירה מה׳ בפכ״ט הרמב״ס נדמת הרי באמת אולם בדידיה,
 בשנשאר אלא כלום קטן מכירת אק אביו בנכסי הרי הנז׳
 שכתב בפי״ד כאן והרמב״ם כ׳, בן ונעשה שהגדיל אמר בידו
 מיירי קטן, בנכסי מחזיקין אין מדק קטן מכירת מהני דלא

 בסי׳ הקצה״ח כמש״כ בכסף בקטנותו שקנה שדה במכר
 בשדה שהגדיל אמר שנתיס שאכל בכה״ג וא״כ הנז׳, ט;קמ׳

 עשרים, בן שאינו כיון הוא קטן לאו כך בין מאביו שירשה
 מוכח שפיר זה אבל בדידיה, בכה״ג לאוקמא מציק לא ולהכי
 דהרי חזקה, הוה שפיר שהגדיל אמר שנים ג׳ המזיק . דאם

 שהיה עד בה והמזיק קטן במודו ממנו שקנה לאוקמא אפשר
 וכמש״נ. קנה שפיר דבכה״ג וע״כ בדידיה, וליתניה עשרים בן

משיב ליה לית יעקב בן אליעזר וח גמרא מ״א יח דף

 אמאי רעק״א־שתמה חידושי מי׳ פטור אבידה
 עיי״ש, שמא מענת׳ על■ גשבעק אק דהא בפשיטות פריך לא

 דף ׳בקדושין הדשב״א לשיטת אפילו להקשות דכונתו ונראה
 אפי׳ הוה השומרק דשבועת וס״ל רש״י יעל שם דמולק כ״ח

 הוא זה דכל משום טוען, בה" הרמב״ס וכדעת שמא, בטענת

 אבל נגנבה, או נאנסה דהיינו השומרק ;שמעת בעיקר
 ברי טענת דבעיק כולהויס״ל בשומרק במקצת י מודה בשבועת
ברמב״ם רעק״א קח בישוב מש״כ ועי׳ ברשב״א, שם כמבואר

ה״ט. מוען כמה׳ פ״ה
 צ״ע עכ״ל. שבועה בלא מדאורייתא נאמן ד״ה רש״י

 יפטר לא ואמאי שבועה מייב .כן דמדרבק דנ/שמע
שאסר. הפה מדק

 עי׳מש״כ. וכר, יצחק לרבנו נראה ואק וכר וראב״י תוד״ח
 בד״ה רש״י על התו׳ קר. בישוב וכן' זו קר בישוב
ה״נג פ״ה •טוק• ה׳ ברמב״ם אלא,•

 שאק .חזקה מוך דהיינו אור״ת אלא וכר חזקה תוד״ח

פגים לאדם שאק בעלה בפני פניה מעיזה האשה •י •
 שוככות לו שהיה באדם דכ*ז נראה עכ> הכל ־’לכפור

 בודאי עמו שייכות לו היה שלא בבנו משא״כ עמו, והתעסקות
מה ומיושב מעיז, בבנו דלרבק לקמן דאמרו מה וזהו• מעיז

“בקובץ. כאן שתמה־
 ולא. בו שנא לא סבר יעקב בן אליעזר רבי גמרא ב עמוד

הוה, אמדה משיב לאו הלכך מעיז אינו בבנו שנא

 ס״ז. פ*א טוען ה׳ זו־ברמב״ם בסוגיא שהארכתי מה עי*
גאמנק, אינן וכו" ידן כתב שהוא• ‘עדים ישי ואם ב^ועיתין

 פבשטרא ביה ומגביק הכא פרכיק דלא מה

 לקמן כדפרכיק נינהו, ותרי תרי ואמאי מעליא,
 מידי אינם היו אנוסין דאמרי׳ דאלו התם' דשאגי פשוט הוא

ותרי תרי כלל שייך־ לא השטר עידי דהס הכא משא״כ׳ השטר;

ומטדק; מוזרק אק -דהרי
 אמרו •'אבל וכר איתמר ארישא איתמר כי אלא ־ גמרא

טעמא מאי נאמנק איק ממון מחמת היינו אנוסין׳
 דאף שתמה רמק״א חידושי עי׳ רשע,־ עצמו משים אדם אין
 נימא מ״מ בחר, כמש״כ דימרא פלגיק הכא אמריק דלא

 והיינו פסול שהשטר להם דנאמק והיינו נאמנות, פלגיק
 כשרים, והם המתחייב, מדעת נעשה ולא אפסם דהמלוה

 למ״ד אף הרגתיו דבאומר דמבואר ־כ״ה דף ביבמות וכדמזיק
 מהימן אשה לעדות כשר גזלן אי מ״מ דיבורא, פלגיק דלא

 ה״ב, פי״ב עדות ה׳ שמח ובאור עיי״ש, ע״פ אותה ומשיאק
 אפשר אי עדות דמתורת כיון שאגי דהכא לישב כתב

דף ביבמות ■כדאמרינן הס פסולים לדבריהם דהרי להאמינם,
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חשץ זילברשטיין יצחק הרב אבני תכו

 ביטול יגרם תפלתם, יסיימו כולו שהציבור עד הכנסת בבית יתעכב שאם מלמד,

לתלמידים. תורה

1123 456 7 אה»וז1 תשובה

 חינוך כדין בציבור התפילה כל את להתפלל חייב שילד ברור לכתחילה

המצות. בכל

 כלל שבדרך ואעפ״י עליו להקל אפשר מצומצם, וזמנו אונס קורה אם אולם

 השם, חילול של חשש גם בו יש התפילה סיום לפני הכנסת בית את העוזב

 והולך תורה לתלמוד ללכת זמנו שהגיע כשניכר להקל אפשר לילד זאת בכל

ישרים. בדרכי

 מכירים ואם לעבודתו, ומשועבד פועל שהוא כיון להקל, יש למלמד, גם

מאד להזהר ויש זכות לכף אותו ידונו ודאי מלמד, המתפלליס__שךוא אותו י ׳ ;אוצרתחכמת
ה׳. מחילול וגם מגזל

שיעור לשמוע ללכת רוצה הבית ובעל אורח כשמגיע

שאלה

 ללכת כדי ביתו את עזב בחוה״מ( )או בחנוכה אשר יקר ביהודי מעשה

אנשים זוג לעברו הגיעו רגע באותו בדיוק שיעור, לשמוע המדרש לבית
1 הרוסה! ואוצר

 לשמוע הולך אני עכשיו מיודענו, להם אמר ביתו, ואת לבקרו שבאו מכובדים

 לבי, נחמץ זה, מעשה כשראיתי שעה! בעוד אלינו לשוב ואבקשכם שיעור,

 חלק חסד באהבת נאמר והרי נכבדים, שהאורחים ראיתי כי הייתי, רב ובצער

 כהשכמת אורחים הכנסת גדולה יוחנן רבי אמר קכ״ז בשבת איתא א׳ פרק ג׳

 אם זה לפי המדרש. בית מהשכמת יותר אמר מנהרדעא דימי ורב המדרש, בית

 ונראה זו. במצוה שיתעסק מוטב אורחים, לו ונזדמנו המדרש לבית לילך השכים

 ביותר, נכבדים האורחים )ואם כהוגן שיקבלם מי בביתו לו כשאין מילי דהני

 ביורה לן קיימא הא הכי לאו דאי לכבודם( לפניהם ישמש בעצמו שהוא נכון

 ותוכל תורה, בתלמוד עוסק כשהוא מצוה לפניו נזדמן דאם רמ״ו סימן דעה

 זה לפי עכ״ל. וכו׳ תורה תלמוד מבטלים אין אחרים, ידי על להעשות המצוה

האורחים. את ולקבל בביתו להשאר מיודענו על היה בעניננו

 באהבת הנאמר אורחים הכנסת ענין והשיבני, גדול לת״ח זו שאלה שאלתי

או ללון לבית וזקוק להתאכסן היכן לו ואין ממרחק שהגיע באורח אמור חסד,

התכנה מן ישירות הדפס איכותית להדפסה - מסך ברזולוציות הדפסה
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תמאחשןתפילה הלכותאבני

 היהודי עשה ויפה אורחים, הכנסת זה אין ידידות לביקור הבא אבל לסעוד,

 מהי הרוחניים. לחייך וחומר וקל קודמים" "חייך שנאמר מה שקיים היקר

ההלכה.

תשובה החכמה! וצר ]א

 מקרי ולא וז״ל: א׳ של״ג או״ח ברמ״א נאמר הגדול, הת״ח דברי כעין

 בביתו"... אצלו שנתארחו אלא בשבת( אוצר לפנות מותר שיהיה )כדי "אורחים" ‘

 רק מצוה, סעודת ואינו אורחים, מקרי לא אצלו, לסעוד חברו כשזימן אבל

 אינו במלח שהייה "שיעור נאמר: ה׳ ס״ט ביור״ד גם עכ״ל. הרשות, סעודת

 הרמ״א: כך על וכתב בקירוב". שעה שלישית כדי שהוא מיל, הילוך מכדי פחות

 המנהג הכי בלאו אבל אורחים... לכבוד לכתחילה אפילו לסמוך... יש זה "ועל

 סולת בשם י״ג תשובה הפתחי כך על וכתב שעה". שיעור במליחה להשהות

 ובעלי תורה בעלי כגון היינו אורחים, כבוד שהוזכר "מקום ת״א, בשם למנחה,

 שנתארחו אלא אורחים מקרי לא טובים... בן עני או טובים ומעשים טוב, שם

חברו". אצלו כשזימן לא אבל בביתו,

 שם וכתב דמאי, האכסניה את מאכילים מ״א פ״ג דמאי במסכת גם נאמר

 לצורך מקילים דיש הרמ״א כתב א׳ תקט״ו ובסימן לאורחים. דהכוונה הרמב״ם

 יעו״ש מהמחובר, הביא אם וספק ביו״ט לישראל גוי שהביא דורון אורחים

ידידות. בביקור ולא להתארח, היכן לו שאין באורח ההיתר אלו ובכל

 מי על הונח אורחים" "הכנסת שלשון 322 עמוד אומץ יוסף בספר ועיין

 לביתו, יאספו מי ידע ולא ותועה כשהולך העיר, מרחוב לביתו אורח שמכניס

 ויעוין ט״ו( י״ט )שופטים ללון" הביתה אותם מאסף איש "ואין שנאמר: כענין

 לאורח אכסניא שהנותן פ״ג וכלכלה" "פרנסה המהר״ל לאחי החיים בספר עוד

 וכעין הכניסו" לא והוא בא, מעצמו האורח כי אורחים, הכנסת נקרא אינו הבא,

הגדול. הת״ח דברי

 בביתו להשאר מיודענו צריך היה שבעניננו נראה זאת, כל למרות אולם

 הכנסת בכלל זה שאין ואעפ״י ידידות, לביקור שבאו האורחים את לקבל

 נחשבים בבית, המארח שישאר זה לגבי אולם קופות, פינוי להם להקל אורחים,

 רוצה שאתה הדברים "שכל (׳א י״ד )אבל הרמב״ם כתב שהרי לאורחים, הם

 מן היא חסדים גמילות שמצות לאחיך, אותם עשה אחרים, לך אותם שיעשו

 ושבחות זמירות )בחנוכה( לומר נוהגים א׳ עת״ר או״ח ברמ״א ויעוין התורה".

ולפי״ז בחוה״מ. כן וכמו עכ״ל. מצוה סעודת וזהו בהם שמרבים בסעודות

התכנה מן ישירות הרפס איכותית להדפסה - מסך ברזולוציות הדפסה
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חשן זילברשטיין יצחק הרב אבני תמב

 כבוד וגדול מצוה. לסעודת יחשב וגם עולם לבורא זמירות ויזמר יקבלם

נכלמים. ישליכם ואל הבריות.."

כפים נשיאת הלכות

בלחש תפילה כשאין כפים נשיאת

שאלה

 את רם בקול מתפלל שהש״ץ הספרדים אנו נוהגים הדחק בשעת נשאלנו
 בלחש פעם פעמיים, מתפלל הש״ץ ואין הצבור. עם יחד עשרה שמונה תפלת

 בלחש הם הצבור, עם יחד אחת פעם הוא מתפלל אלא רם, בקול שניה ופעם

 כפים, בנשיאת הכהנים זה כגון במקרה ינהגו איך היא שאלתנו בקול. והוא

לדוכן. תפלתם באמצע ויעלו רגליהם יעקרו האם

תשוגה

 להתפלל שהות ואין דחוקה השעה שאם כתוב, ס״א רל״ב סימן ברמ״א

רם בקול הש״ץ שיתפלל אומרים יש הש״ץ, חזרת את וגם ־בלחש התפלה את
י י י ;אוצרהחכמה'

 הש״ץ, ד״ה שם הלכה מהביאור ומשמע במלה, מלה בלחש עמו יאמרו והצבור

 הכהנים חייבים כן ואם הש״ץ, חזרת של דין לה יש החזן של הזו שהתפלה

כהנים. בברכת

 למקום בתפלתו הגיע הכהן שאם סק״ו, קכ״ח סימן בדורה במשנה ויעוין

 זה שבמקום לדוכן ולעלות רגליו לעקור הדעות לכל לו מותר הכהנים ברכת

 קצת רגליו לעקור הוא שצריך אלא שלום, שים מעין שהוא הפסק נקרא לא

 למקומו יחזור הכפים נשיאת ואחרי רצה. הש״ץ שמתחיל בעת הדוכן לצד

תפלתו. ויגמור

כפיו ישא האם כהן ציבור שליח

שאלה

 עוד ישנם הכנסת ובבית ש״ץ, כהן שאם מבואר ע״ו קכ״ח ברורה במשנה
 מתוך כשמתפלל מיקל חדש והפרי כפיו, את הש״ץ הכהן ישא לא כהנים,

ברורה כמשנה נוהגים, איך לשאול רציתי דעתו. שתטרף חשש אז שאין סידור,
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רלטישפהקיט קיח סימן משפט חושןאבני

 שליח לענין אבל הנ״ל, בגמ׳ בהדיא וכמבואר " שדוקא כוונתו ונראה ע״כ. בזמן, לשלם הוא שלו

תלין. בל לענין חסרון בחז״ל מצאנו לא שתובע תלין, בל שייך לא השליח מן תביעה לענין

?Tit החכמה/ ר

קיט סימן

מוכר; בלתי לאדם להלוות ספר; או כלי בהשאלת סרוב
לאחרים; להלוות מהבנק כסף להוציא חייב אם

כסף להלוות חייב ישיבה בחור אם

תשל״ט כסלו כ״ד
 חפצים השאלת כדיני נחוצים דינים לכרר ראיתי

ספים,כ והלוואת

 להשאיל לסרב מותר מתי א: ענף
ספר או כלי

 כלי או ספר ממנו מבקשים אם לעיין יש

תנאים. ובאילו לסרב, מותר אם בהשאלה

 בס׳ אלה בדינים היריעה הרחיב כבר והנה

 בהקדמה זצללה״ה חיים החפץ להג״מ חסד אהבת

 עומד דאם דנראה שם, וכתב א׳, ובפרק לספרו

 עשה מצות על עובר כלים משאיל ואינו בסירובו

 בדרכיו והלכת שנאמר להקב״ה, להדמות שחייבים

 הפסוק משום ועוד חנון. אתה אף חנון הוא מה

 ל׳ ב״ק ז״ל ואמרו בה ילכו הדרך את להם והודעת

 הוא גמ״ח ובכלל גמ״ח. זו הדרך את ל׳ ובב״מ

 ד״ה ב׳ מ״ט סוכה רש״י כמ״ש חפצים השאלת

 כלים משאילו מעות לו ומלוה וז״ל: ובממונו

 יותר מצוה היא מעות הלואת אמנם עכ״ל. ובהמה

 כסף אם שנא׳ מיוחדת מ״ע עליה שיש מכיון גדולה

עכת״ד. עמי, את תלוה

 דאסור איתא ד׳ סע׳ צ״ז סי׳ חו״מ בשו״ע והנה

 נקרא וגם ולאבדה, לצורך שלא ולהוציא כסף ללות

 לגבות, ממנו המלוה ימצא שלא כיון רשע

 זו מדה בעל שהוא הלוה את מכיר וכשהמלוה

 לנגשו ויצטרך שילוהו ממה ללותו שלא מוטב

 כנושה לו תהיה לא משום פעם בכל ויעבור אח״כ

עכ״ל.

 את מביא שהוא משום דרק מזה משמע והנה

 לסרב מותר כנושה לו תהיה דלא לאו לאיסור עצמו

 באהבת ע׳ אמנם לסרב. אסור אחר טעם משום אבל

 מנה הלויני הלוה אומר דאם דכתב י׳ סע׳ פ״א חסד

 אם כי אחת בבת לך לפרוע אוכל שלא תדע אבל

 ע״כ. הדין מצד לו להלוות מחויב אינו מעט, מעט

 לו להיות דיכול הטעם ט״ו ס״ק החסד בנתיב וכתב

 ואינו לאחדים אצלו המעות שיוציא משום הפסד

 ב׳ ע״ז ב״מ מהגמ׳ נלמד והוא בהם, להרויח יכול

 הרי י״ז. ס״ק וש״ך ד׳ סע׳ ע״ד סי׳ חו״מ ושו״ע

 נפטר כבר מזה הפסד לו להיות דיכול דכיון חזינץ

 שכתב מה ע״כ וא״כ ההלואה, של המצוה מן

 לו תהיה דלא לאו על הדוגמא״שיעבור השו״ע

בכלל. הוא הפסד כל אלא דוקא, לאו הוא כנושה,

 צריך הוא דאם כלים, בהשאלת דה״ה ונראה

 ישאיל אם לו שיחסר להיות ויכול שעה, בכל אותם

 וכן לאחרים. להשאיל מצווה אינו לאחרים, אותם

 ממנו ובקשתי גדול ות״ח רב שהיה באדם ראיתי

 לי הרשה רק לקחתו לי נתן ולא בהשאלה ספר

 לת״ח כי טעמו, היה דזה ונ״ל אצלו. בו לקרוא

בהם. לעיין שעה בכל נחוצים הספרים

 ששואלים בעו״ה אדם בני הרבה דיש ועוד

 להם שהוקצב בזמן מחזירים ואינם וספרים חפצים

 סי׳ שהוא זה בספר הבאה בתשובה הארכתי וכבר

 ראם ז׳ סע׳ שמ״א סי׳ חו״מ שו״ע ע״פ קי״ח

 גזל. משום בזה יש הזמן אחר השואל משתמש

 יתכן להחזיר זמן לשואל מקציב אינו אם ועוד

 ואם הספר, את שיחזיר עד ועידנים עידן שיעבור

בזה גזל באיסור השואל נכשל הרי זמן לו מקציב
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ישפה קיט סימן משפט חושן אבני רמ

 הוא בזה שההפסד וכיון הזמן. לאחר שמשתמש

 יכול שפיר מצוי, לחבירו הכשלון וגם להיות, קרוב

 נחוצים שהם כיון כלים או ספרים מהשאלת להמנע

 דיכול היכא גדולה מצוה שיש ודאי אמנם לו.

מקרה. בכל לשקול וצריך להשאיל

 לאדם להלוות חייב אם ב: ענף

כלל מכירו שאינו

 האוטובוס, על עלה שבחור בדידי שהיה ומעשה

 כספו. לו שאבד וטען מהנוסעים הלואה וביקש

 ויתכן הבחור את מכירים אנו דאין דכיון ונראה

 צריך שהרי לו, להלוות מחויבים אין רמאי, שהוא

 ב״ב בגמ׳ ואמרינן רמאי. הוא שמא אחריו בדיקה

 גם וא״כ רמאי, הוא דשמא לכסות דבודקים א׳ ט׳

 בדיקה צריך באוטובוס לנסוע הלוואה שמבקש בזה

רמאי. הוא שמא אחריו

 שיש אדם לענין כתב פ״א חסד אהבת בס׳ והנה

 והיינו ילווהו שלא מוטב לשלם, לא רעה מרה לו

 רק לו להלוות דחייב מזה ונראה משכון. בלי

 דלא מסתבר אבל מקודם. משכון ממנו שידרוש

 איסור בזה שאין והיינו רשות אלא חיוב בזה שייך

 להלוות חייב שיהא לא אבל משכון, עם לו מלוה אם

 פורע. אינו שהוא בו דמכיר היכא משכון עם לו

 ממנו לתבוע האדם שדרך דכיון הוא בזה והטעם

 שלו, כמו במשכון מחזיר שהוא עד פעמים כמה

 לו תהיה לא על לעבור עלול האלה בפעמים וא״כ

 צ״ז סי׳ השו״ע סתימת נראית שכן ועוד כנושה.

משכון. לענין זה בענין כלום הזכיר דלא ד׳ סע׳

 הבחור את מכיר שאינו כיון דידן בעובדא עכ״פ

 אם וגם אחריו, שיבדוק עד לו להלוות צריך אינו

 חיוב לו דאין מסתבר משכון לו יציע הבחור

להלוותו.

הבנק מן כסף להוציא חייב אם ג: ענף
לאחרים להלוות

 אם בבנק כסף לאדם יש אם השאלה ולענין

 הלוואה. המבקש לחבירו זה את להלוות מחויב

 מהתכנית מוציא שאם חסכון בתכנית זה אם והנה

 צריך דאינו נראה הדוחים, את מפסיד הוא כסף

 סחורה בו קנו כאילו הוא זה כסף שהרי להוציא,

 למכור מחוייב ואינו בסחורה להרויח ורוצה

 מזומנים מעות לו שיהיה כדי הקרן במחיר סחורתו

 נחשבת החסכון תכנית לעניננו, וכן להלוות.

 רווח. בלי להפסיד חייב ואינו בה שהשקיע כסחורה

 אחר חשבון או שיקים חשבון לו יש אם אמנם

 עצמו לפטור לו אין א״כ כך, כל הפסד בזה שאין

 דאיתא היכא רכל כפקדון הוי שזה מלהלוות,

 פ״א חסד אהבת בס׳ וכמ״ש איתא דמרא ברשותא

י״ב. סע׳

כסף להלוות ישיבה בחור חייב אם ד: ענף

 בישיבה הלומדים בבחורים לדון יש וכן

 לתת צריכים הם אם ההורים מן פרנסתם ומקבלים

 הוא ההלוואה סכום אם והנה זה. מכסף הלוואה

 שמצינו וכמו להלוות. דיכולים נראה מועט, דבר

 צדקה דגבאי ד׳ סע׳ רמ״ח סי׳ ביו״ד צדקה לענין

 גם נלמד ומשם מועט, דבר התינוקות מן מקבלים

 החסד נתיב פ״ב חסד באהבת וכמ״ש הלוואה לענין

 סמוך שהוא כיון גדול, דבר הוא אם אבל ב׳. ס״ק

 רשאי ואינו שולחנו על כסמוך הוי אביו פרנסת על

 אם כי צדקה לתת רשאי שאינו כמו הלוואות תתל

 לו ומרשה מקפיד אביו אין אם אמנם מועט. דבר

 וע׳ להלוות, לו מותר שירצה, מה בכספו לעשות

 ומה וגם, ד״ה קי״ב סי׳ ח״ב חיו״ד אג״מ שו״ת

 בענין ע״ז בסימן זה, בספר אחרת בתשובה שכתבנו

כספים. מעשר
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קצה סימן רוכל אבקת שו״ת

הנ"ל: השאלה על יע"א צפת רבני תשובת

 עליו חרם שגזרו דעמיה ותרין רוז'א משה כה"ר האלוף על לפנינו עלתה שושן ן' משה ה"ר שועת קול

 וממון גוף סכנת לו יש כי וגם בדבר נוגע להיותו יכול שאינו טען והוא אחד לאדם שיודע עדות להגיד

 פסקי וראינו האדרב' להם השיב שושן ן' משה וה"ר והחרימו לדבריו חששו ולא בדבר יגיד אם

 מאתנו ובקש עליהם וחל כדין הוא שלו והאדרבא כדין שלא שנידוהו שפסקו איטאלייא רבני האלופים

בדבר. דעתינו לחוות

לנדותו. רשות להם היה לא טענות שמנה ומכח פירכא דדינא דאעיקרא ראינו והנה

 כשרצה היינו בקרא דכתיב העדות בשבועת העדים את מחרימין ולא משביעין אין הדין שמן האחת

 שבועה והעידוני בואו לעדים אמר כיצד העדו' שבועת וכדתנן לנו אין לישבע לכופו אבל לישבע העד

 חייבים אלו הרי אמן ואמרו עליכם אני משביע לך יודעים אנו אין שאמרו או עדות לך יודעים אנו שאין

 לא אם הא אמן אחריו וענו שהשביעם שבועה לקבל או מעצמם לישבע רצו שהם מפני דדוקא משמע

 לעוצם ליכתב ניתן לא פשוט דבר וזה כרחם על להשביעם יכול אינו אמן לענות ולא לישבע רצו

 יכול אינו להשביעם יכול שאינו וכיון בתשובותיהם צמח בר והר"ש והריב"ש הרשב"א וכ"כ פשיטותו

 עדות שיודע מי כל על חרם להטיל נהגו שהאחרונים אלא השבועה היא החרם כי חרם עליהם להטיל

ראויים. בשאינם ולא להעיד בראויים ודוקא לאמיתו הדין שיצא כדי ויעיד שיבא

 במילתא דייקת כי טועים הם להעיד ראויים שאינם על חל שהחרם שהאומרים כתב שראב"ן ואעפ"י

 הכא כדתנן שכתבו מה לענין אלא אינו בדבריה' טעות יש ואם דינא לענין נינהו טועים דלאו משכחת

 אבל כו' עד והוא כדכתי' מקרבן אלא הכא להו פטר דלא היא ולא כתב וע"ז בקרובי' ולא ברחוקי'

 לכך נתכוונו לא ודאי דהא לומר צריך הראשונים דברי וליישב לוקה. הזיד ואם עלייהו חיילא שבועה

 ולא ברחוקים הכא כדתנן שכתבו ומה רב דבי לדרדקי פשוט בדבר טועים לשוינהו כמיניה כל ולאו

 נתחייבו שלא וכשם תקון דאורייתא כעין רבנן דתקון מאי דכל לומר נקטינהו בעלמא לדוגמא בקרובים

 שיודע כל על סתם חרם במטיל והיינו להעיד הראויים על החרם יחול לא כך להעיד בראוי' אלא קרבן

 על חרם הטיל אם אבל בלבד להעיד הראויים על אלא חל אינו דמסתמא שתקו והם ויעיד שיבא עדות

 על או החרם על דעובר שחייבים דפליג מאן ליכא אמן וענו השביעום או ביחוד ראויים שאינם

 במתני' דתנן ועוד מ"ש וכן כו' מלהעיד העול' כל פטורים לדבריהם ועוד ראב"ן מ"ש ומעתה השבועה

וק"ל. הראשוני' לדברי ענין אינו כו'

 הא ואשתמיטתיה בדקדוק שלא הוא כו' מלהעיד העול' כל פטורים לדבריהם ועוד דמ"ש י"ל ועוד

 עד והוא ת"ל כו' מי כל אמר יכול כו' אדם בני של סיעה ראה י"ח עלה דערכין /פ"ג/ ג"פ בסוף דתניא

 שיודע מי כל על מחרימין אנו שהרי עדיו ייחד הוי שפיר שלנו חרמו' וא"כ כו' ופרש"י עדיו ייחד והרי

 על חל החרם שאין האומרים הראשונים דברי נמצאו ומעתה משבועות פ"ט בהרמב"ם עיון וצריך עדות

 יש כו' ע"כ מתנה ב"ד שלב ראב"ן עוד ומ"ש ועקש נפתל ולא טעות בהם אין להעיד ראויים שאינם

 כ"ש תקנו דאורייתא כעין רבנן דתקינו כל דהא כך על ב"ד לב שיתנה לומר אפשר איך עליו לתמוה

 /כעין/ כאין אלא נהגו לא דודאי כך נהגו מעצמם שהאחרונים אלא קבועה תקנה בו שאין בדבר

 עדותם אין ראויים דבאינם דכיון היא דסברא ומילתא ראויים בשאינם ולא להעיד בראויים דאורייתא

עליהם. ב"ד לב יתנה למה מוריד ולא מעלה

 בגילא מידחי הדין את מחמצים הם מ"מ בפסולי' מפקינן לא דממון דנהי ראב"ן לתרץ שרצה ומה

 על חימוץ יוסיפו הפסולים שבעדו' לומר ואם הדין להחמיץ צריך הפסולים עדות דבלא דחיטיתא

 ראויים שאינם על אף חרם הסתם מן שיחול ע"כ להתנות ב"ד שיצטרכו שיעור לו שאין דבר זה חמוצם

 שאינם על חל החרם שאין הראשונים דברי הילכך הראשונים דברי להעמיד לומר נראה כך להעיד

שיסמוכו. מה על להם אין ראב"ן ודברי מוצק כראי וחזקים קיימים להעיד ראויים
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 ראובן שאלה וז"ל המשפט חושן שעל ב"י בספר הובאה בתשובה כתב שהרשב"א השנית הטענה

 קרובי שיאמרו מהו פ' חוב שטר לשמעון שפרע עדות לו שיודע מי שכל הכנסת בבית להחרים שרצה

 אין שהרי בכך ומה סתם מחרים תשובה: להעיד. ראויים שאינם כיון החרם מן שיוצאים שמעון

 וכך עכ"ל בפירוש יוציאם למה בכלל דאינן וכיון בקרובים אינה דעדות הסתם מן החרם בכלל הקרובים

 להעיד חרם כשמטילין שהרי עבריין אינו שמעון וז"ל שכתב כ"ו סימן ו' כלל בתשו' הרא"ש דברי הם

 דקי"ל כוותייהו נקטינן נינהו בתראי והרשב"א דהרא"ש וכיון דבר בעלי על ולא החרם חל הכשרים על

כוותייהו. סברי דקמאי היכא וכ"ש כבתראי הלכה

 באיסור ובפרט בהוראתם הרא"ש על סומכים אשכנזים ובני ספרד בני שכל שמאחר השלישית הטענה

סברתו. נגד מעשה לעשות אדם לשום כח אין ישנו לא דברו אחרי והתר

 החרם לקיים שושן בן משה הר' מחוייב היה לא כראב"ן שנהגו במקום היה אם שאפי' הרביעית הטענה

 לחזור שדעתו וכל ללון נטה כאורח שם לגור אלא להשתקע ירד לא כי לחזור ודעתו הואיל עליו שהוטל

שנהגו. מקום פרק בריש כדאיתא משם שיצא מקום כאנשי נוהג

 לעצמו יחוש והוא להעיד ראוי שאינו על אף חל שהחרם אלא אמר לא ראב"ן דאפי' החמשית הטענה

העיד. שלא בשביל שינדוהו לא אבל

 מקויים שטר הוא הכא דהא להעיד הראויים על אפי' לגזור שאין ראב"ן מודה דבנ"ד השישית הטענה

שושן. בן משה הר' טען יפה כאשר מיד להגבותו והו"ל

 ראב"ן מודה להעיד ראוי היה אם אפי' גוף סכנת שושן ן' משה להר' שהיה דכיון השביעית הטענה

 אבל זה הוא ידינו כתב שאמרו העדים ותנן נפש פקוח בפני שעומד דבר לך דאין עליו חל החרם שאין

 היינו אנוסים אמרו אבל נפשות מחמת אנוסים שאמרו אלא שנו לא עלה ואתמ' נאמנים היינו אנוסים

 נפשות סכנת במקום שרי שקר להעיד דאפי' קמן הא רשיעי נפשייהו דמשוו משום לא ממון מחמת

ראוי. כשאינו שכן וכל להעיד בראוי אפילו עדות לכבוש כ"ש בגמ' בהדיא התם אמרינן והכי

 אפי' עדותו לכבוש מותר היה בלבד ממון סכנת אלא גוף סכנת בדבר היה לא שאפי' השמינית הטענה

 חברך שיזכה כדי ממונך הפסד לזה אומרים ואין החרם עליו חל שלא ראב"ן ומודה להעיד ראוי היה אם

 הכונם פרק יוסף נמקי כמ"ש חסדים גמילות מדין אלא חבירו על להעיד חייב אדם אין שהרי בממון

 על חס להיותו חייב הוא דיותר בשבילו ממונו אדם שיפסיד חסד גמילו' ואין הרא"ה בשם /הכונס/

 אפי' עדותו לכבוש לו מותר לראב"ן אפי' הילכך אבידה במשיב וכדאשכחן חבירו נכסי מעל נכסיו

להעיד. ראוי בשאינו וכ"ש להעיד בראוי

 שמה נמצא החר' עליו חל ולא להעיד שושן ן' משה חייב היה לא הכל שלדברי שנתברר ומאחר

 מביעתא פשוט וזה שנידוהו מי על שלו האדרבא חל אדרבא לו השיב ואם נידוהו כדין שלא שנידוהו

יצ"ו. הרבנים האלופים יפה שהוכיחו וכמו בכותח'

 לא דירוז"א משה הר' שהאלוף עדים ב' שא"ל אומר מהרבנים שא' שושן ן' משה הר' לנו כתב ויען

 דבר נידוהו איך קהלו ומשמש בעדים וחתו' כתוב כתב בידו שיש טוען והוא שושן ן' משה הר' את נידה

 ראינו לו אין אומרי' וחכמי' דעדיות בספ"ב וכדתנן כלום אינו נידוהו לא האומרים שעדות הוא פשוט

 המשפט בדבר להחניף רשות לנו אין עלינו חביב דירוז"א משה הר' האלוף כבוד כי היות ועם ראיה

 על התורה בגזרת גוזרים אנו המחלוקת עוד יתפשט שלא וכדי הנ"ל האלוף כבוד על לחוש ומ"מ

 או פה בעל שושן ן' משה הר' את יפייסו זה כתבינו לראות ימים ג' שתוך דעמיה ותרי משה הר' האלוף

 ומפני להם ויתיר פיוסם שיקבל שושן ן' משה הר' על התורה בגזרת גוזרים אנו וכן /בכתב/ בכחב

 כדאיתא בזה כיוצא אירע התלמוד חכמי בימי כי השמש תחת חדש כל ואין לו יתירו הם גם כבודם

ממחיצתינו לצאת יכריחו ולא רבה באהבה ויקיימו דברינו שיקבלו הכתות בשתי אנו ומובטחים בירוש'
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 לברך השלום. מאדון שלום. זה והיה דברינו לקיים /טובים/ עובים כא' שניהם אלא המסרבת הכת נגד

מטראני משה דיקוריאל ישראל קארו יוסף שלום לך וישם בפרשת בשלום עמו את

בר-אילן** אונ' - השו"ת פרוייקט מאגר מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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את nyסוטה מסאברחם
 ואפ״ס כפשיעה מעליה כ » מיאב מע*טת

וידאה'ה׳ מהט**ת צירי קיא יען עיט כהתה לא
 לת״ח גנאי משים לינא גמלה מציה כיסאי וכל

 לולרוןרהז ד*צאמביה*מ-אין ואפי' מ״ע ישינשל
 ממיל דילט ץילד מציה לכיה*מ כ מכיה למיעאל

 לן יחדיס א**י רש:"ן כה יאחז' . ככא כן חיל ל
 מעייטת ממט שנסתמו מלמד כד״ת ולכא לצאת

 ין יאם בעל מדישי דנית הי״ל וא״כ החכמה
 רעשה כיון היי מאי מכיה״מ ההיא כעת כצאתי
 כחכמה ואב התעודה תכי שהיה אח* מללמוד פסקא
 משה כצאת פג עשה אם קכידא אין דיריה ולג:י

 ס״כ ועמ״ש מכיה״מ חפשי כמי רהי״ג מהאהל

ועמעם בהקדמתי מיס- יז“ק J’’ אבית נחלת
: ייתד דכ״יט *

 יתירה סיריה הייט ופ*ש״י ופי-עו גבריאל א□
לתשמיש ליישן שקנאי דמקידם הי־י״ן וכתב

 עד לתשמיש ראוי היה עדיין אכל ה*יש היה ככד
סייס דהייגי כתג יתס״ש״א יע״ש יית״ ^סנשתיס—

 ניע״ש שלאש שי היא שגכייאל אש מתילית חמה
 קריית ה-כ שנשאל למס מניעים שהוכיים ולער״ן

 נטית לו שזין איש על כ״ו סי' ח״ב רב מלך
 כמשק הוא אשתי על זמן כאמה וכשינא אנשים
 עיוה ינשק שחיבק האיש ונתפש מת כאכי משמש

 ריריס שצנכי טען והוא להעניש' רוצים וכיו אחת
?לבחשו' סי־כ השיב זה ועל אנשים נכוית לו אין

 עיי ארם דסייה הטא ובכלל ארוכה דיך י^הימת׳ה
 לתיימס מות* חולי מחמת עקרין טס ששיחה
 כקהל לכא יכיל אינו א-ם יד רשלט אדם וכשייה
 כקהל לכא דמיתי אפי' חילץ איט חמה וכשייש

 יתכן מקודם הייה יהיה הנם והכא כר״ק ש-ע
 לספיקי ואינא עקיין כיש ששתה חילי ע"י רהיה לו׳

 מת כאכר פיעיפר עליו לכא יכיל היש דכקישי
כאי' ולנשב: לשוכב היא מ״א תשכב לא ואזהרת

 מלאך כא לכד קצת כביאתו יוקף חעא והיש ז״ל
 והישר לו עכל לא דלנמדי כאופן חמה סי־יס ועשאו
 לא כזה בי הגם לו עשה לז חי״ג יאפי' תאיתי

 הא כלל סיוע אפי' לו אין ני ליוסן יישיר יהיה
 טוב לא נזה טמא מאדם זנישיק מיניק מיהא
שנט יטח לא כי ע״פ רז׳״ל כמ״ש ונתקיים לי'סן

: סצריקים גידל על הישע
ח״א דבש יע*וח כש' כשוב פי' וט' היליט מי

קנה מטה מת דין עם וג' ע״א דד״ן
___________________ז קיגגימ ו

ערומים מלביש הקכ׳״ס מד*ק #"א די׳ל
I ה*כ שפירש מס עיין
 ולמוח״ר ע״ג קע*ט רן ס״ח דריש לעתים כינס /
ודס״ן ע״ב דל״נ להלבשה בדרושים ח״א מרא״ה /

________________ :J&2----------------------
 כניא איתי ויקטר יכתיב מתים קבי המכ״ה

ק' לכאויס . מתים קטר אתה אן 1
 סקב׳ס דהינייח משה שאט היי מהכת ילפינן היט

 מדתי לפי שני ל' לשלם משים וכקטרתו ט ליטפל
 ונרולי' ממט נדול כישר' ואין יוסן כעלמות מטפל
 למימי• וכשתמצא הש*ת ממלאכי יותר צדיקים

השני' ככנפי ממזל שהיה כמה רי היה דלשכי־סזס
 שעזה למה דימה דהיא ני חלק עד ראובן מחלק
ממט המניעה באס לא דהקטרה הגם טוסן

 לא כלא״ס מ״מ לארץ ליכנש הניחו שלא משים
 כימשיש קנייתו להסת״ר משוס ידו על א״ל אל היה

 תי־אנה ועיניך וט׳ ליח*כ כיהמ״ק שעתיד סש״ס
 דק״ן ע״ב ר*וש לעזיש כינה סרב טס שפי׳ מה

 ג״ול הטח סיס כי כיע*ש ההוא כמאמר ע״א
 לפ׳ יני•׳ מסא מייתי יאיה מאי יא״נ חזה סדנ*
 והצלע ע״ע תדרשי כמי היא הלא סמאמי דטלת

 והנא המת והוצאת כלה הכגשת זו הין אל עש לכת
 בגיא אותו ויקבור אומי• דחנתיב מאים אט

 שבי כמי המק-א מן מקר הקיכ- שהוא והפועל
 כצינעא סמליה דיעשה לסייוה אלא ואיט מצדש״א

 מכית איש וילך שדרשו ע״ר ושייט דאפש- כסס כל
 רצה הנא כ; השם היוני• מדלא סלך רבצנעא ליי
 בצנעא שיהיה ומטין מתים קובי• סקכ״ס מס לו׳

 אן כך שמו היזכי• ולא בגיא איתי ויקטר דכתיב
 בל מדוקדק מה טונא האי כי מתים קפיר אתה
 אח*י לקיים אלסיך עש תזכה וכיה לכת והצנע סט׳
 והעלים בצנעא דקכר הקב״ה כ«ו תלט ס״א

 ידע ולא כלילה הקבורה רכעת סקיכי מי מכתיב
 כהכנסת וגם אדם דאהי לא כי קטרתו את איש
 ויכיאה נאמד ולא כסתם האדם אל ויביאה נתיב כלה

 המת יהיצאת כלס כהכנסת ונמצא הארס אל סאלסיס /
J— ?ד________________בצנעא

 לא* ליננס מש״ר נתאוה מה מפני ר״ש דרי•(
שנר לקבל אלא מכקש אתה כלים ובו'

 לו אחלק לכן של עשיתם כאלי עליך אט מעלה
 לה״ה ראיתי ’ ונו' שלל יחלק עצומים ואת כרטס
 שהקדים במס דפי' ע״ר f ד ואתחנן ,ס ח״כ צמ״ר

 סלח כטל מכקש אתה יא אעכיה אם המאמר
 אמר נא אעכיח בטל מבקש אתה נא סלח ואם נא

 אפי׳צפירןמיש׳ חמק ולא כמשה ק' ימית משה
 ב״ק יצא פרידא דבי•' דעיוכין בפ״ם כמ״ש והוא
 את יתזכס אי שנה ת' חיץ על ריוספי ניחא וא״ל

 ודראי אנא דאזנה כעינא א״ל דאתי לעלמא ודורך
 היא שכך וזו זו לז תט הקכ״ה א״ל דאתי לעלמא
 עצמו של את ומניח אחרים של זטת כשטחי המרה
 או שיבחר רא״ל ג״כ מש״ר ולכן שתיהן לי שתנתן

 יבחר נא אעברה והניח נא סלח או נא אעברה
 שתיהן שיטול הוא ברין לדורו רהוא נא כסלח

 עשאם כאלי המצית כל שכר רהיא נא אעברה
 עליהן שטי ולקבל המצית לקיים נא אעב*ה דתנלית

 לעלמא דורו כט שיזט שבחר כמי נא סלח וגס
 רמעלה טעמא רחלי טחא וכזה עמו ויביאו דאתי

 בעד למיתה עצמו שמהר בשכיל עשאן כאלו שנר לו
 לעתה שייט מדבר מתי עם 'נמנה ישר׳ כפ*ז

 רהטה נפשי למות סעיה אשר תחת אומרו ווס
 לעישה הוא דכדין אחרים סל בזטת ובחר שלו את
 יפניע ולפושעים נמו וז״ש לו ינתז וזה רזה כן

 פרידא דר' כהסיא כתשו׳ שיחזרו רחמים דבקש
 מה דאתי לעלמא דורו כט יוט אין כי הוי הכי

 ראויין אינן ואס צי״ס צריך מס ראויים אם נפשך
 אינן ראפילו לו' היינו אלא ר״פ להו מגעיל מה

 כתשו׳ שיחזרו תפלתי ויקוכל ‘כחשו שיחזרו ראויים
 רחמים כקש מש״ר נמי והבי סעס״ב לחיי ויכיאי

 סעוה״ב לחיי ויביאו כתשי׳ שיחוי־ו דורו כט על
ן רר*פ זה כמאמי• בערובין ועי״ל את״ר

יאפשר
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מודדין מודד שאדם במדד. בחןמא(. גם שלבה מפני מעבדיה״ושפחות חוץ • J234567 ח אה״

 בנחש מציגו pi אותזזנוא•(. טנוולין לפיכך לעבירה קישטהעצמו! היא לו

.□מ המן עודה ואבשלום בדווי ואמיוווסל ודואג ובלעם קרח קין חקדפוגי

 נתגאה אבשלום עיניו, פלשתים נקרו לפיכך עיניו אחר הלך שטשון
 בו נתקעו ישראל כל ולב דין בית ולב אכיו לב גנב בשערו. נתלה לפיכך בשערו
 לפיכך אחת שעה לטשה המתינה מרים הטובה לעניין וכן שבטים. שלשה

 ומשח משה בו נתעסק אביו, בעצמות זכה יוםןנ במדבר, ימים ז׳ לח נתעכבו
 גמילות תחילתה תורה שמלאי רבי דרש •ud בגיא אוחו ויקבור כתיב

 באלוני אליו וירא חסדים נפילות אמצעה ק.ן1ישםוילב עור כתנות חסדים.

םרס. ספרא

בזז( מדותיו אחר הלדתדבקון רבונוס. בגיא אותו ויקבר חסדים גמילות סופח

 הולים ביקר הקב״ה ערומים. מלביש אתה אף ערומים מלביש הוא מה הקכ״ה של

מוס. מתים קבור אתה אף מתים קבר הקב״ה בו׳

המקנא פרק סליק

 ליגעח, כדי ידיה על ונותנין מצרית כמיםה בתוך מנחתה את מביא היה ה.
ס. שרת לכלי הראויים כלים פירוש א(. שרת בכלי וסופן תחילתן המנחות כל

 לא וזו. ולבונה שמן מעוטת המנחות כל מצרית. בכפיפה תחילתה וזו
 פי על אף העומר מנחת שעורים. וזו הטין באות המנחות כל לבונה. ולא שמן

 גמליאל בן שמעון רבי קמת. באה וזו גרש באה היתה השעורים, מן שבאה
ג(. בהמה מעשה שמעשיה כשם אמר

 יהודה רבי הכיור. מן מים לוג חצי לתוכו וטתן הרם של פיילי מביא היה
 פוגת שאתה פניות כל מר דאמר .cr לימינו •ופנה להיכל נכנם רביעית. אומר

 וטבעת שיש של וטבלא אמה על אמה שם חיה מקום ה(. לימין אלא יהיו לא
.0 שיראה כדי עד ונותן מתחתיה עפר וטמל ומגביה בד. קבועה היתה

ובאורים הבהרת
.3 ז ממנה מא(

□ ה משגה פא•(
.3 0 גמרא טב(
□ מ משגה מג(
א. יד גמרא מד(
 לסניגו. גמגא לא וו קסא מה(
בש&אתין. במרא סו(
 וגר תלכו אלהיכס ח" אמרי בגמרא לסגיגו מו(
גורותיו. אמר הלך

המרק. סוף גמרא מה(

א. יד דף סרק ריש משגה א(
.3 יד הגמרא מסקנת כסי ב(
 •רבן ולסגיגו סרק מריש המשגה המשך ג(

גמליאל".
שם. גמרא ה( ב. סו משגת ר(
המשגה. המשך ו(
וכר. אסר" שם .אין »״ל ז(
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נד סימן א' או״ח חלק משה אגרות שו#ת

 תלמידי ידידי מע״כ תשי״ז. מנ״א י״א הגולה־ מאור גרשום ־הרבינו הרגמ״ה לפי׳ כברזל קשה שאינו ת״ח בעניו
שליט״א. גרינבלאט אפרים מוה״ר הרה״ג

 שאינו שהוא ת״ח, אינו כברזל קשה שאינו ת״ח כל יאש דא״ר בהא ד׳ דף בתענית רגמ״ה פירוש על ידידי שהקשה מה *
 ענינים, שני דהם לע״ד הנכון לרצות. ונוח לכעוס קשה הוא שחסיד מי״א מאבות בפ״ה דתנן מהא לרצות קשה

 על כעס אם שבזה וההלכה, הדין לפי לאמת זה סובר כשהוא דעתו על עומד להיות כברזל קשה שיהיה איירי דבתענית
 מחמת אלא מדותיו מעלת מצד אינו לרצות שנוח שמה יאמרו הרי לרצות נוח יהיה אם כדעתו, לעשות רצו שלא אלו

 מכשול מזה ויבא שטעה, בפירוש להודות רוצה שאינו אך כדעתו האמת שאין בלבו שיודע לכעוס לו היה לא שמתחלה
עליו. לסמוך הראוי ת״ח שאינו שיאמרו להוראותיו יחושו שלא אחרים בדינים וגם זה בדין

 הוא אבל עושה, טוב שלא לומר לו והיה לחכמתו זה שייך מה דלכאורה ת״ח, שאינו שאומר אשי רב לשון לפ״ז ומדויק
 שיש התועלת יהיה ולא והנהגותיו הוראותיו על לסמוך ואין ת״ח שאינו עליו שיאמרו יעשה שבזה הטעם שזהו משום
 אנן לה מתניתו מהתם אתון אשי לרב אבא שא״ר מה ניחא וכן ת״ח. כאינו זה לגבי הוא שבאמת ונמצא מת״ח, בעיר

 ורק אשי רב שאמר כמו ממש שהוא משמע זה שלשון בוניה, אלא אבניה תקרי אל ברזל אבניה לה מתנינן מהכא
 להיות צריך שת״ח ברזל דאבניה מהקרא שדרש אלא ת״ח שאינו לא אחר עניו הוא לכאורה והא אחר, מקרא שדורש
 לדרוש שייך סלע יפוצץ מוכפטיש אשי רב דדריש קרא דבשלמא כראוי. עושה אינו כברזל אינו שאם רק וידעינן כברזל
 נאמר ברזל דאבניה קרא אבל ת״ח, בציור אינו כפטיש אינו שאם משמע כפטיש שהוא הת״ח מצייר דהא ת״ח, דאינו

 אבל ת״ח. שם ממנו מתבטל שבזה ולא הת״ח בהנהגת חסרון שהוא רק שמשמע כברזל, מתנהגים שלה שהת״ח רק
 מזה שיטעו כת״ח אינו ממנו שילמדו עלמא לגבי התועלת לענין הוא ת״ח שאינו אשי שא״ר שמה כדבארתי, הוא

 שיודעים הוא בונים שנחשבו דת״ח אבא שא״ר מה גם וזהו עליו, לסמוך ואין בפיו ולא בלבו ומתחרט שאומר להחשיבו
 נוחין ויהיו כברזל יקשו וכשלא בבנינייהו, עולם מקיימי ת״ח שפרש״י וזהו התורה, בדרך להתנהג איך העולם מהם

 כמותו. להתנהג עליו יסמכו שלא שוב יבנה לא הרי בלבו שהתחרט מפני שהוא לחשוב שיטעו דעתן על להעוברין לרצות
r. ?Vר I י »k ץ׳ פסוקים. משני אך אחד דבר תרוויהו שאומרים ונמצא

 רע מעשה שהוא להעושה וגם לעלמא גם וידוע מפורסם שהוא כהוגן שלא שעשו דבר על בכעס מיירי דאבות ומתני׳
 להתנהג שצריך משום שמתנהג הטובה ממדה שהוא יבינו אלא בלבו מתחרט שהוא לרצות נוח כשיהיה יטעו שלא

 לכעוס האדם צריך לפעמים כי לעולם כלל יכעוס שלא אמר שלא שכתב שם יונה ברבנו ועיין הבריות. עם ונחת ברצון
 עליו כעסו בעוד מיד להתרצות טוב וג״כ הפעמים בקושי אך לכעוס לו שיש לכעוס קשה אמר לכן כפינחס ה׳ לקנאת

 פי׳ הרי עיי״ש. לבב וטוב החסידות ממדת זוהי כי לרצות, נוח הוא ממש הכעס בשעת אלא מעליו כעסו שיסור אחר ולא
 רע למעשה מפורסם דבר שהוא משום והוא הכעס, בשעת מיד מתרצה ומ״מ כפינחס ה׳ לקנאת הוא החסיד של שהכעס

 לדבר מפורסם אינו הדבר אם אבל לבב, וטוב החסידות ממדת שהוא הכל שיבינו מיד שיתרצה במה חשש שום וליכא
 יצא אדרבה שאפשר משום מיד להתרצות לו אין הטוב, בדרך שיתנהגו לצורך ג״כ שהוא אף פינחס דמעשה כהא רע

כדלעיל. ת״ח הי׳ שלא כמו לדבריו יחושו שלא מכשול מזה

 שמשמע מלבך, כעס והסר שנאמר בניחותא נפשיה למילף לאינש ליה מיבעי אפ״ה /ד/ בתענית רבינא שמסיק מה וניחא
 לו אין כעס כבר אם ודאי מעצמם ידעו שלא טוב בדבר להנהיגם ברוצה דאיירי דכיון משום אשי, רב על פליג שלא

 איך דרך שיבקש היינו בניחותא נפשי׳ למילף צריך מתחלה אבל דבארתי מטעם אשי שא״ר כמו בקל להתרצות
 יראו מכעסם תועלת כשיש שאף לת״ח קהלת שיעץ עצה שהוא מלבך, כעס והסר שנא׳ בניחותא ולהנהיגם להורותם

 להסירו יוכלו לא הרי הכעס בדרך יעשו שאם בניחותא, להורותם אחרים דרכים ולבקש הכעס להסר שאפשר איך
 צריך הרי דפינחס כהא מפורסמים לדברים ה׳ לקנאת הכעס הי׳ ואם בלבם, שנתחרטו לומר יטעו שלא כדי תיכף

ה׳. לכבוד להתרגש שצריך להראות בכעס דוקא זה לעשות

 עמד והלח״מ הכעס בעניו ה״ג בפ״ב דכתב הא על ה״ד מדעות בפ״א ממש״כ סתירה יש שלכאורה מה ברמב״ם ועיין
 כדפירשתי והוא עליו, לכעוס שראוי דבר על ואפילו יכעוס שלא עצמו וילמד שכתב דרבינא הא נקט בפ״ב ולע״ד בזה.
 והם אפשר אם אחרים דרכים לבקש עצמו ילמד מ״מ אבל לש״ש, שהוא עליו לכעוס ראוי ובעצם אשי רב על פליג שלא

 בזה שיש ילמדו זה על שכועס שממה ורק עליו לכעוס שצריך דבר שהוא שם להעומדים מפורסמים שאין בדברים
 נוח יהיה לא ג״כ שע״ז בפ״א שכתב עליו לכעוס שראוי גדול דבר הוא רע, דבר שהוא המפורסמים בדברים אבל צורך.

 דאפשר דכיון רע דבר שהוא להסביר ויכול הרגיש שהוא אף רע דבר בזה שעשה להרגיש שלא אפשר אם לכעוס
 יאמרו ירגישו דהרבה דכיון כלל מרגיש שאינו כמת יהיה לא בזה אבל לש״ש זה שעשה יאמרו לא הרגישו לא שאחרים

לכעוס. צריך עליו לכעוס שראוי ירגישו שהרבה הוא האומדנא שאם בינוני, באופן יתנהג אלא למחות, שא״צ

 /יו״ד/ והש״ך הגוף על כ״כ מהודק מלבוש לך אין כי שכתב כ״ח סי׳ מקואות הלכות יו״ט מעדני על ידידי שהקשה ומה
 מעיו״ט ראה שלא מה הנה לבשר, ודבוקים בקצרים ולא רחבים בבגדים דדוקא מרמב״ן הביא נ״ו ס״ק קצ״ח בסי׳
פליגי. במאי להבין צריך אך כ״כ, קשה לא הרמב״ן דברי

 רפויין. שאינן אטו רפויין גזרו לא ולכן המים יכנסו שלא כ״כ דבוקים בגדים מצוי שלא מעיו״ט דכוונת לומר יש ואולי
 אטו לאסור יש המים יכנסו שלא כ״כ דבוקים אינם מהן הרבה שג״כ אף מהודקים שבבגדים רמב״ן בשם הש״ך וכוונת

 אם המים שנכנסין באלו אף אסור קצרים שהם בזה״ז אשה של וכן קצרים שהן איש בשל ולכן ביותר המהודקין אלו
מצוי שלא משום המים כשנכנסין בדבוקים אף גזרו לא ולמעיו״ט לע״ד. דבריהם בכוונת נראה וזה ממש. רחביו אינם

־1 ־



 הוא אלא לאשמעינן הרמב׳ץ הוצרך לא זה וגם שחוצצין. מודה המעיריט גם לגמרי בדבוקים אבל לגמרי דבוקים
כדבארתי.

 ידידו. פ״ז. ס״ק בסד״ט איתא וכן בראב״ן, להיות וצריך ברמב״ן, בש״ך שכתוב מה הוא שט״ס ודע

פיינשטיין משה
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לא התשובה אגרת

 חברים אהבת ידי שעל בתורה׳ גדול כלל זה כמיד לרעך ואהבת ז הספרי
התורה. את ישראל מקיימין והשלום

ג׳ יום
 מן ובחשוך הטוב &ן בהמגע הנפש תאבד לא כי תושבים רבים כה(

רעתו הצדקה מן עין המעלים כי יבינו ולא ידעו ולא היושר׳
 המעלים ועון החמורות׳ מהעבירות הגזל אמנם מאד. כבדה וחטאתו רבה,
 ״הנה ט״ט(: ט״ז, )יחזקאל שנאמר הגזל, מן קשה העני מן עיניו

 ויד ולבנותיה לה היה השקט ושלות לחם שבעת גאון אחותך סדום ערן היה זה
 \ \ שנאמר כמו חמס אנשי סדום אנשי שהיו פי על אף החזיקה", לא ואביון עני

ץ ׳k? ראש הכתוב שם בממונם, וחטאים״, רעים סדום ״ואנשי י״ג(: )בראשית
 ' ץ1 לך ״השמד :ט( טו, )דבריס ונאמר ואביון. עני יד החזיקו לא אשר—^ונם

c ורעה השמיטה שנת הז׳ שנת קרבה לאמור כליעל לבבך עם דבר יהיה פן
 הגה חטא". בך והיה ד׳ אל עליך וקרא לו חתן ולא האביון באחיך עיניך
 )שנוואל אומר הוא וכן הרשעים. בשמות הרע השם והוא בליעל, עין הצר שקרא

 ופירשו הוא",4כ כשמו כי גבל על הזה הבליעל איש "אל כ״ה( ב״ה, א/
 לעבדי שאמר עין, צד שהיה מפני בליעל נקרא כי תהילים במדרש רז״ל
 :א׳( ט״זז, )כתובות רז״ל ואמרו טבחתי. ואת לחמי את ולקחתי דוד
כוכבים". עובד כאילו הצדקה מן עיניו המעלים "כל
 "יראת :ל״ד( )תהלים שנאמר במו הטוב לעשות ד׳ יראת ומיסודי כו(

ועשה מרע סור וגו׳ חיים החפץ האיש מי — אלמדכם ד׳
 נתן כי יבורך הוא עין "טוב :כ״ב( )משלי ע״ה המלך שלמה ואמר טוב״.

____ ישולם״. הוא מצוה ״וירא :י״ג( י״ג, )משלי ונאמר לדל״, ,מלחמ.
פרשת ידעו ולא פעולתו, ושכר הצדקה מצות חיוב יודעים רבים כז<

I תחזיק אדם יש כי ונבון ויציב הדבר ואמת חסדים, גמילות גדולת

 v ידו הזכיות בכל סישים משגת ירו ואין הוא דל ואם חסדים, בגמילות ידו

jit צדקה ילבש שפתיו וברוח מחיר, ובלא כסף בלא ימינו הצדק ובנהרות

מאגרת דברי
 כחג — וכו׳ ד׳ יראת ומיסודי כו<

 עשה מצות "וקיום :י״ג ׳,1 בשע״ת רכינו

 כמצות הזהירות כמו שמים יראת נקרא
 דכמו ;השער• "בזה וביאר תעשה״. לא

 של המצוד. מקיים ל״ת במצות הזהירות
 שעל אלקים ביראת יצרו שכבש יר״ש

כן כמו תירא• אלקיך ד׳ "את נאמר זד.

 הוא ריר״ש נתבאר וכבר עשה, במצות
 המצות. של ותכליתם עיקרם

 פי על — כשריון צדקה ילבש כז<
 דכתיב "מאי :ב׳ ט׳ ב״ב ב»מ׳ שאמרו מה

 לומר כשריון׳ צדקה ,וילבש נ״ט( )ישעיה
 וקליפה קליפה כל זה שדיון מה לך

פרומה כל ארקד, אף גדול לשריון מצטרפת
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התשובה אגרת לב

 מן גדולים מעשיו ויאדיר ויגדיל פעלים׳ דג ימיה פיו אמריוב שריון׳כ

צדקה. ונותנים המפזרים ומן שבנדיבים,

חסדים גמילות מעשה וזה
 ממעשיו וינחמהו לאביון, רוה נחת דבריו ויהיה העני, לב על ידבר כה(

נפש עגמת כי ממעשיו ויתנכר וינשאהו, ויכבדהו ידיו, ומעצבון

 ברכות, בשש מתברך לעני פרוטה הנותן ז ב׳( ט/ )ב״ב רז״ל ואמרו לאביה.

 נפשך", לרעב "ותפק :נ״זז( )ישעיה שנאמר בי״א, מתברך בדברים והמפייסו

 הלא תפצה. ובנפש שלם בלב טוב רצון לו והראות דברים, פיוס ענין והיא

 העושה מן מאד הרבה שברו כי היטב באר בפרשה שכתוב מה תראה

ממנו. ונכבדות רבות וברכות צדקות,

 #טוב :קי״ס )תהליס ונאמר לו, להרחיב א וטוב לעני ילוה — והשנית

"גדול :א׳( ס״ג, )שבת רז״ל ואמרו וגו׳״, ומלוה חונן איש

.4צדקה׳ העושה מן יותר לעני המלות

 שכד ויטול ולהצלחתו, לרוחתו והגונה טובה עצה לו יתן — והשלישית

האדם כי לו, שיעשה רוח נחת על ושכר העצה, פרי על

 הטוב רצונו מהמת מעשיו על בהשגיחו לו, הנאמן חבית אהבת בהכירו שמה

נפש". מעצת רעהו ומתק לב ישמח וקטורת "שמן :ט׳( כ״ז, )משלי שנאמר

חאנרת דברי

t ״

 זנת1רכ גדול". לחשבון מצטרפת ופרוטה
 שידבר דהיינו שפתיו דוח ידי דעל רבעו

 במו טובה ענה לו וימן העני לב על
 וילבש נאמר זה על גס כן, אחר שכתב
כשריון. בדקר,

 כלומר—פעלים רב יהיה פיו ובאמרי

 לרב להיות יכול פיו אמרי ע״י ועוד

 יותר המעשה בדול אמרו זה שעל פעלים
 ומבאר. שהולך במו העושה מן

 נפש עגמת כי ממעשיו ויתנכר כמ<

 ממעשיו ניכר שיהא כלומד — לאביון

 ואפשר העני בשביל נפש עגמת לו שיש
 יתנכר צער איזה לו יש שאס עוד לומר

 כי הנער. עליו יראה ואל נכרי( )מלשון
 לומר ואפשר לאביון. עגמ״ב לו יש מזה
 מצוד. לכן לאביון נפש דעגמת דכיון עוד

לעני וניהומים טובים דפרים לדבר גדולה

 ראוי אינו אס אפילו ועשאהו יכבדהו וגם
 ממעשיו"[. "ויתגבר של פי׳ !וזה לזה,

 — וכו׳ העצה פרי על שכר ויטול

 עצמה העצה מעצתו, הרויח לא אם כלומר
 וכר. שמח האדם כי גמ״ח עשה נבלל היא

 אדם "וחייב :ג״ד ג/ בשע״ת הבינו וגתב
 הגתות עצות להעלות מחשבות לחשוב

 גמ״ח מדרכי אחד וזה לחברו ומתוקגות
 לסי זה שנתבאר ]מה וכו׳. שמן שנאמר
 שהוגה מה לפי אבל שלנו, מפריס נוסחת
 פירושו "פרי" דצ״ל, ישנים מדפוסיס בפנים

סהעצה{ התוצאות
 :במשלי הגר?א יכתב — וקטורת שמן
הן מא י וקטורת למאור "שמן

 ייעהו ימ^ק . ,0W של לבו משממין
 נפש ;מצאת WW רעהו של והמתיקות

וכר". לנפשה ומחי? סובה׳ עצה לו שנותן
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לג התשובה אגרת

I

 על שכר ויקבל וחסד צדקה לעשות רבים לפני עצות ישית—והרביעית

בשכר ויזכה יעשה, אשר הנפשות ועל הצדיק! אשר הרבים

 והוא יעץ בדיבות *ונדיב :□ל* )ישעיה שנאמר ידו על תעשה אשר הצדקה

 מן יותר המעשה גדול )ב״בט׳ב׳(: רז״ל ואמרו יקום" נדיבות על

 טוב שיעשה אדם כל שישבה הזה הדרך ומן חסה אהבת וזה •העושה",

 רז״ל ואמרו אומץ. ויוסיפו דרכם יאחזו למען ידם לחזק צעד מטיבי וכל

ישבה אבי ער" ולבי ישבה *אבי :ב( )שיר פסוק על במדרש,

ים.חסד לגמילות סר לייי הרליייוליז דקהצה מן דולות-------------__

בעשרת^הדבחיה־ התורה שהזהירה ואחר לע״ז, הוקשה שקר שבועת כט(

 *כי בע״ז ובאמר שוא. שבועת על הזהירה כן כמו ע״ז, על

 אבי כועס וחנון רחום שאבי פי על אף — לומר קנא״, אל אלקיך ד׳ אנוכי

 שאגי פי על אף — ינקה״ לא *ונקה שוא שבועת על ונאמר ע״ז, עובדי על

 מחלל ע״ז העובד לשקר. הנשבע מנקה איני העבירות בשאר לשבים מנקה

 מקדשי את טמא למען למילר נתן מזרעו "כי :(,ג כ, )ויקרא שנאמד ד׳ את

 )שם שנאמר ד׳, את מחלל שוא, שבועת והנשבע קדשי", שם את ולחלל

 ",,ד אני אלהיך שם את וחללת לשקר בשמי תשבעו "ולא י״ב<: י״ט,

 באמת, ליש^ע יכול שאינו יודע והוא אדם על שבועה מחייבין וכשב״ד

 שכך עמו, להתפשר כדי חבירו את לאיים כדי אשבע אנכי לומר לו אסור

 א׳(: כ״ג, )שמות שנאמר לישבע עליו יקבל שלא מניין במכילתא אמרו

—תרגומו שוא״ שמע תשא ״לא — כמו לשוא״, אלקק• ד׳ שם את תשא *לא

שקר. שמע תקבל לא

 החיים בארץ חתיתם והנותנים והמסורות המלשינים ל(

פני המלכת דורות. לדורי שם ונדונים לגיהבם יורדים

האגרוו דברי

 מי נדיב בקרא מי—יעץ נדיבות ונדיב

 בריב. מעשה לעשות לאחרים נם שמייעץ
 - העושה מן יותר המעשה גדול

 את בזה שמזכה לפי הטעם מפרש רביגו

 אשר מדקה תלק נם לו ויש הרכים,
ידו. על תעשה

 אומר שהנביא מה — חסד אחכת וזה

 כמו חסר עשות אמר לא חסד" "ואהבת
 כזד, חסד, אהבת אלא משפט* "עשוה
 הובהה אינו עדיין זה לצדקה בעצמו שנותן
שהוא בזה אלא חסד, אהבת במדרגת שהוא

שיתנו. אחרים נם מעשה
 אחרים המזכים אלו של — ידם לחזק

שיתנו.
 בר״ה — והמסורות המלשינים ל<

 ובר והמסורות המינין אבל א׳: י״ז

 יורדין וכר חיים בארץ חתיתם ושנתנו
 דורות. לדורי בה וגידוגין לגיהנם

 המטיל פרנס זה — חתיתם והנותנים

 שמים. לשם שלא הצבור על יתירה אימה
 1קם״ב ג/ תשובה בשערי רבינו וכתב

דבר חיים בארץ חתיתם הנותנים "וכת
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 ומשה והפ״ידו נש©3 ופכנסי בשביל המשכן
 '0 ואמר ,השכינה שהשכין עד אחור שב לא

 באין לך פהל קודם ט׳ אחה ראה ויאמר
 אעלה לא לפסוק ולסמוך ומאוחר מוקדם
ואמ״ה כמקדם ונסרצה החיוג ולומר בקרבך

פניו על ויעבור בענן שירד אמר

1

 ”וכמ״ש טעמא פסק ה׳. ה׳ טב״י( "קזליקדט
 משה ל׳א מ״כ בריש

 לאו דטלהו כפ״ש היא והענין .כף פשה
 וכפ״ש כמן וכן .ממשה בר כקדמאי בסרא
 .והטנק וז״א א״א ט׳ שלימין יסמין בזכר
 ור״ל שיחטא קודם רחמיה הראשון כמ״ש הוא

 ראי© ראה פ’ע כמ״ש לפניו בגלוי אפ״ג
 לאחר והב׳ מ׳ ראיוס ב׳ ט׳ עמי עני אם

 כס אל.בעל שלימין: רממין והוא שיחטא
 כאן ור״ל כח על מורה כ״מ5 שאל גדול

 גדולים: רחמים והוא ולרחם כעכו לכבוש כח
 כמ'ש רחענום לשק שניהם וחנון. רחום

 כאבו מצד ’א p רחמנום שב׳ אלא בני יחנך
 ב׳ .וכיוצא שונוס במוסר או עשוק שהוא

 שנושא וכיוצא לבנו האב כמו אליו אהבמו מצד
p וגדר .משאטחיו כל צו ונוק בעיניו 

 מרמם והשי״ם מנינה. והפני רחמים היאשק
 לחנן בעיניו מן נושאם בריה וכל בריה ע״כ

 שום ואי! כריה כל על מרחם והוא אוחה
 אפר אם וחנוםי כמוב וק בעיניו בזויה בריה
 כמשמעו אפים. ארך :וכו׳ אס ורחממי אחון

 ור״ל ומנץ לרחום המוך הוא ואל אף. מאריך
 ומק כמיב ולק ולחמס לרחם הוא כח שבעל
 שהוא מפני וא״ו בלא אפיס וארך בוא״ו
 לאדם שטחן הוא חסד ,מסד ורב :בפ׳ע
 הוא חסד ורב י. בשכרו לו המגיע מן יוסר

 מה כל על וכמ״ש מצרכיו יוסר לכ״א פנומן
 הבמה© ,לקיים ואמת• :כו׳ להחיוס שבראם

 לאדם מק שאין גדול דבר הוא אס אף
 :אבוש זטס הוא .לאלפים חסד נצר : אחר

 אפס מק כסדר הוא וחטאה, ופשע עון נושא
 אחד הכל הוא כפשטי׳ .ינקה לא קח וו :ט׳

 בפ״ה וכמ״ש הפעלים עם הפועל שס וכדרך
 וזהר קבלה נעלי אבל וכו׳. כאומר כל דב׳־ק

 מנקה וטכילחא השרגוש אח נקטו יהעולס
גדוניס רחמים אשם. גדה הוא כו׳ הוא

 וכ.יא פכולש חטא לא כאלו או© כמנקה
_____:1)ע*כ(* .הכל על יוסר______

כטד כששמע ר״ל ט׳. ויקד מכה וימהר )ח(
 ק מצאתי נא אס ויאמר )ט( :עובר ה׳

 מש־טיס בפי הנאמר המלאך אס דמה כאן כד.
 בעצמן בקרבנו אסה שמלן טוב כלוא ובקש
 פרייש במקום בקרבנו מספרם המלאך בלא

 בקרבנו וסשדה בקרמ שמי ׳־י כט״ש המלאך
 ט׳ יסלמס ט׳ קכה פס כ׳ הטעה ואמר

 רק בקש לא במחלה כי כמלאך. עם משח״כ
 וע7 כי בקרבט בקש עכשיו עטנו בלכשך

 וכאן ישראל או המלאך בקרב שורה כטדו כי
אחריו אין אש: וטוב גדול דבר משה בקש

זה: על נס ים׳ לו והבטיח עוד

קכ׳א"( ודף ;:"ג: )דף כלה מזר כל ז״ל מר״א ׳’ב: עיין

 הנס ר״ל ט׳. כרס אנכי כנה ויאמר )י(
קיום והוא בריס כרס אנכי

 כדברים בכל כי ©פר לא אשר ההבטחה
 רד וז״ש הבריח. בקיום מפא״כ ©נע החטא

 בכל נבראו לא אשר נפלאוס אעשה עמך כל
 וככטד המשכן על הפק פריים ומא הארץ
 לפין לפניהם והולך כל לפין עליהם שרה

 וגוי אסה נראה בפין פין אשר כמ״ם כל
 עליהם האומות כל פחפהו פד מ׳ ועננן
 כ©מרוס המדבר p שלה זמש מי ואמרו

 מלא ה׳ וכבוד פקודי בסוף וכמ״ש מ׳ פק
 כהלך ואף • ט' המשכן. על ה׳ פק ט ט

 אלא היה לא ממצרים ביציא© לפניהם הענן
 ישראל כל לעיר כיה לא וגס היס עד לשע©

 ש’וו כאן. משא״כ שבהם כנביאים לפני רק
היא וזו מסעישם בכל ישראל ביס כל לעיני
 אלו אין עליהן האומות וכמ״ש כגדול כפלא

 ועמך חני ונפלינו מפה וכמ״ש אלהיס אלא
 לו השיב וכן פלא לשון ונפלינו ט׳ העם מכל

 כל לעיני אעשהט׳כמ״ש עמך כל נגד יס״ם
 וזהו ט׳ בכל נבראו לא אשר .ישראל ביס

 וחונה במסעיהם לפניהם כולך וכיה ונפלינו
 ה׳. שבה ה' קומה שאפר משה וע״ס בחנייחם.

 עמך שפה אני אשר ט׳ העם כל וראה וז״ם
 והטובה .•לה הגז יזה וברצונך בשבילך שהבל
 שנאמר כזאס הימה ולא החרים אין אשר
 עין כי מצפים וע׳זאנחט מ׳ בעין עין אשר
הכריש וכרס כשי״ס וחזר .וט׳ יראו במק

שכרס

A‘}//' y\>?/c



'fp הלואר מצות מי אהבת
:;סעיפים י׳ד ,וט ראשון פרק

בסדסיןןן£ החסד ססז־ת עניניס ושר תאח כסף דאס ע*ה rtt?o יין ימאי ט

 אחינו לעניי ללות התורה מ )א( עשה סצות א
עמך העני אוו עמי את תמה כסף אם שנאסר

 וג׳ רשות שבתורה אם רכל במכילתא ואיתא וגר
 שאסר ממת וראיה .מהן אחד הה )ב( חובה סהן

 נבאר ]ובאשר לחבית כזד. להטיב יבול שהאדם צווי דרך תעכיטנו והעבט ראה[ ]כפרשת הכתוב
אלא1חז״ל ומאמרי הכתובים מן השלישי _אייחבהלק שאי^ הצדקה מפצות יותר גדולה זו ומנוח )ג(

 תרה מעות הלואת תהא דלאו עוד ודע ב
כיוצא ושארהפצ* כליו מ להשאיל דמצוה )ו(

 בו חפץ שהקב״ח הוא החסד ממדת הכל כי בזד.
 עגץ כל בלול ובחסד הוא הסד חפץ כי כדכתיב
לחבית בזד. להטיב יבול שהאדם

 שעלית סזה יותר גדולה מנוה היא מעות שהלואת
 מנהמת עין צר שהוא שמי ]אחדל ובגיל. מיוחדת מ״ע יש

 הוא כלי אחה שישאיל 15 וכשמפציריס מנכסיו לאחרים
 ביתו על באים שנגעיס הוא עונשו. לו שאין ואומר משקר

 שקהל שיחברר כדי בכיה אשר הכלים כל לפנות ומוכרח
5 הכל[ לעינו

J טמנו לשאול שבא בעני אבל .)ז( בעשיר בריא 
חיוב עליו יש לו הנחוץ הפץ ושאר כלי איזה

 במה עתה לו אין פן לו לשאול הדין מצד נתל
 בזח שהארכנו כ* פרק בח״ב לקמן ועיין לקנות
 איך החסד מדת בעניני קצת להא־יך רצוננו !העה
16m------להתנהג _ ,___________־ ___

 Vhc® כנושה לו חהיה לא עמך העני אה עמי אה
 לך להחזיר לדוחקו מוהר אמס וכלי חפן אחה פשחלווהו

 והיק אמ״כ הכמוב עמי על זה דקאי בפשיטות י״ל יעוד
 סשא״ה מושה לו תהיה לא מר עמי את מלוה כסף אם

 ומצוי* נד( :ע״ש ס״ג שבס »צוה. )ג( :בסורה כמ״ש למעני
 ולשון אטה על יונה רביע כ״כ .וט׳ בשעה )ה( :שס ח״מ

 בבנתי בסוף לעיל עיין הימט מבע הנ״ל השרע
ויניד

 צדקם לו שמתן כמו ויחשב ידו משיג הלח המעט ולזה
 הטעם תהו ילה על מתבייש העני שאין מפני ממנה ועדיף

הצדק?! מן יוסר גמ״ס גמלה מ״נט ץ<7 נסוכה שאחדל מה
ועוד

 הלאודלא זה טדאילאשייךעל וכלי מסן איזה שאטאיללו
 דטדאי שהלוהו החסן לו להחזיר אח*כ כשדוחקו כמשה לו שסי׳

מלוה כסס אש הכתוב לשון מאוד עמקדק )עקה א$לו

 ומחזיק ידו תומך שבזה נם כ״כ כדבר כוש העני
 שאמר מה בזח ומקיים לגמרי יתמוטט שלא אוחו

 בו והחזקת עמך ית ומטה אחיך ימוך וכי הכתוב
 ויצטרך יפול שלא עד בו שיחזיק דהיינו ונר

 שעה לפי לעשיר ללות נ״כ ומצות )ד( .לכריות
 חסד דנמילות לו מנוי המעות שאין כשעה )ס(

 לו קודם דחעגי אלא לעשירים כין לעניים בין נוהג
 לא ואי זו במצות לעני הכתוב פרט ולכך בזח

 לחלות יותר אדם של רצונו חיה הכתוב דהודיענו
 טובות רכות פעמים ישיג הוא שנם מפני לעשיר

ז יותר אצלו בטוח שהעשיר ועוד סמנו
נתיב .

 סה״מ3 הרמב״ס ח״ל פי״ש צ״ז סימן מ״מ .התורה מן )א(
לו להקל לעני להלומ צונו קצ״ז מצוה

 מחויבת ויוסר חזקה היופר ממה הו לו ולהרחיב מעניו
 האנשים סיד לשאול ונתבזה שנתגלה מי ט צדקה מצום סכל
 שלא עי להעזר שירצה המסמסר צרה כמו עניו צרת אין

 יתעלס אמרו הוא זו במצוס והצווי ויתבזה עניו יסגלה
 שבתורה אס כל מכילתא ולשון עמי אס מלוה כסף אס

 דפצוהונר (ו;\ החינוך בשס שה שכתבנו מה הקיק החסד אתה מבס כסף אס ואמרו מהן אמי הה ,מג מן רשות
 וע״ש בממונו בין עופו בין גמ״ח נדב( )מ*מ בסוכה גמרא ( מעבימנומבס העבמ פיל רשות אלא אינו או מבס אמר

 .וט׳ בעני אבל )ז( :וכלים ובהמה מעות דמשאילו ברש״י \ מנו המצות מוני וכל וממך הסמ״ג וכן עכ״ל רשות ולא
 בכמה התורה שצומה צדקה ממצות זה מנין גרוע ולא ן בזה המצב אס ולשון וכר. הס )כ( גמורה: למ״נג זה

 גם בזה שכלול מחסורו לי לעני ולסת א להיפיב אזהרות נראהו ולענ״ד בדוהק שמיישבו סלל בסימן בפמ״ע עיין
 סמינס ששם ep לסשמישיו העני שצריך סנ״ל עממה כל קראו דהאי סחיה בשביל מצב הוא אם דלשון בפשיטות
 ואח״כ שעה לסי רק לו מטיב שהוא בזה וכ״ש לחלוטין הוא כש&סס סדמקנו שלא מיינו כמשה לו תהיה לא בו מסיים

 הס הכלים אם ואפילו להשאילו דחייב בעין מחזירו הוא 1שייו הה לו שהלויס ההלואה לך לפרוע עסה א שאין יודע
 מחויב שאין לצדסס ידו השגת מכפי יומר בערכם שוים הוציא/ וכבר נימנה להוצאה שמלוה מעות הלוהו סס זוקא

מענן רק נפחת לא השאלה י’ע הלא ע*מ לחלומי] לו לפנס משא״כ לו אין לפרוע אחר וכסף שהלוהו המעות מוצאה

0) החכמה אוצר תכגת ע״י הודפס)12 מס עמוד זאב אריה p מאיר ישראל כהן, חסד אהבת



חכד ראשון פרגן מריאד. טצור! דיני אה!£ *»
 ניב שהוא טעות שהלואת #ך'מפני בוה לתתנרע

 מ״ע ע״ז יש וגם יותר מצוי הוא החסד. ממדת
 יבין וממילא יותר זה בפרט נאריך לכן מיוחדת

• החסר עניני בשאר הסשביל איש לחלות התורה שחייבה השיעור יהיה ובמה ד
 חדל בדברי מפורש בעניי מצאתי לא לרעהו

 השיעור דשם צדקה מן לזה ללמוד ואין לזה שיעוד
 נותן maJUgn .מנכסיו חומש הוא היותר לכל

 בחזרה הממן לו בא בחלואה הבא אבל לחלוטין
 לע״ע שהם ממונו שכל לומר סברא אין ג״כ ולחיפך
 פן לנמ״ה אותם לחלק התורה יחייב אצלו בטלות

 ממונו לו יהיה ולא ביתו לריוה עמק איזח לו יזדמן
 דיס שס ורש״י וכד י״ר6ו ע״א מ״ב ב״מ ]ועיין בידו
השגת כפי אמד לבל המצוח דתלוי וממתברא מצוי!

החסד נתיב

 יעשו! חבירו לטובת לעשות בכוחו אשד וכל ידו
 p )מ( נ״ב שכתב החינוך כמפר בעדה ומצאתי

 איך בזה שהארכנו י״ח פרק בח״ב לקמן ועיין
י״ש־ו לצאת להתנהג

 יחית ההלואח דשיעזד בחינוך שם משמע עוד ה
ובאמת משגת ידו אס להעגי לו שצריך מה בפי

 ראה( מפרשת אחר במקום במקרא מפורש ק
 על דקאי חדל שפירשו )מ( מה ובפי תעביטנו והעבט
 לוו יהמר אשר מחמורו די המקרא מסיים ושם הלואה

תלוי דזה טסתברא לו ללות מחויב זמן כמת ועל ו
 לחלות יבול אין ואם ידו השנת בפי אהד לבל נ״ב

 ולחיפך יותר. מחויב אין יומים או יום זמן על רק
וידו יום ,מל יותר על ממנו ללות יבקש אם )י(

ז לו ללות דצריך נראה לזה משגת

 העטנו מ3סש ממאת צדקם 06 שייך דע״ז ראיה ]ועול
 שהמאה דלפי פ״ב מ’ב ואמרינן צדקה מהיה ולן ע״ז מאמר

 אף צדקה כמו זה נקרא לפיכך משכון קונה המשכון על
 1אליו יוחזר ואח״ג בעליו ט שישסמש שעה לפי רק דהוא

 מס לפי אדם לכל כלי להשאיל א״בדמצוס להקפות ואין
 דהא מאונס סמור כלי םור.ל כל יהיה הסעיף ברים ששבט

 איתרמי אי ]הייט יוסף זרב פרומה משוס נהנה המשאיל
 דיהיה שואל של הנאה כל ואין למביא( ריפמא למיתב ליה

 ייע סימן בתשובה הרין שכתב מס וכעץ באונסק חייב
 בש״ן מ״ב סימן בחו״מ והובא לחבירו ספר משאיל לענק

 ספר במשאיל כמו היא גמורה מצוה דלאו ייל סקכ״מ
 ממבירו נלי השואל בעני קשיא קשיאהא אי אמנם למבירו
 להשאילו גמורה מצוה ודאי’ דהא פמור יהא אצלו ונאנס

 בדק נמצא ולא למבירו ספר ממשאיל ועדיף שביררט כמו
 ואונס השואל לעני השואל עשיר בק מקום בשוס שיחלק

 משקכר שהוא לומר בזה שייך הלא נמצא הימב נעיין כד
 גא4ד משום סמור מ״מהוא דהא לעני פרומה למישב אז

 הרי מ״כ צדקה משוס השאלהידחיוט במצות מתה מוסק'
 אולם .כלל בזה משתפר שאין ונמצא צדקה עתה טתן הוא
 ]כשטח בגמרא אמרו דהא שקשים קצת הרין דברי גם לפיז
 ספרים הכותב זס עת בכל צדקם עושה דכתיב מאי מ״נס

 ואין צדקה מפום ג״כ הוא זה א״כהרי לאחרים !משאילן
 קנת לחנק יש ואולם דרביוסף פרומה משתכר שהוא שיין

 מחסורו די בכלל זה יאק היא צדקה לאו באמת דסתס
 ואסמט שרה ללשד שיוכל לחבירו שיעזור היא מצוס ורק

 פרומה למישב ומיפמר עת בכל צדקה דעושה אקרא חדל
 שמא לומר בזה שייך נדכ במצוס שסק דהוא משם לעני

כמו ונחשב מחסורו די בכלל דשא בזה בזהמשא״כ משתכר

»ינ_
•k  וכ״כ . !כ (mi בקיטתשם ועיין הרק דברי על להקשות

לא הלואס דעל ס״א בפמס ישראל ספמרס• גנ״כבספר
 בפ״א שם ומהירושלמי משגה ידו אם שמש שיעור חז״ל נתט

 זמימא הדא שיעור לו אק ממ*ח המשנה על דקאמר
 בצדקה דשם לזס סתירה אין שעור בממוטים אבל בגוש

 נם בדמז״ל; פעמים כמם קאי נמ*ח דשם שם כדשכח קאי
 גס המשנה הירושלמי לוקש קשה וא׳מקצס צדקה ענק על
 אם לשוט פישר דאין ממש ובגמ״ח שבמשט גמ״ח מל
 חסדים וגמילות קאמרס דהמשנה משם ואולי משגת ידו

 העטנים. כל כולל שבפשט שיריבנמ״ח אי לכן רבים בלשון
 קאמל לכן שעוד יש הלא וט צדקם גס ושא בד? שיש

 המס ג״כ כולל דהוא שבמש בגמ״ח דאיירי הירושלמי
 ואייסס מש כש ולכבדם לשמשם אורחים הכנסת סוגים

 אח ובטלס עניניס כמם ועוד וקטרס ובחיק הכל והכנסת ,
משמע־ ונו במכילתא שפירשווכו'. נס(שיעיר;ו |לו

שין. ולא וט׳. יבקש אס )י( פ״ש! ע״ב בכשטתס״ז
 דהסס יום ל׳ הלואס דסתס ר דף במכות שאמרו מס בזה

 על הלוש דמסתמא אמריק בסתמא תחלה אוש כשהלוה
 משאיה לתבש יכול •זה זמן וכשהגיע יושר ולא יום ל* זמן
 לו מפרש שהלוה טפא הלואה מצות לעמן דאייריק בזה
 דממויב לכאורה מסתברא מזה יוסר על צריך ששא דחקו את

 ששל השרה מאס שלא וכש לזה משגת ידו אס נו להלוס
 כש השישר טדאי והסם לעט להלוס. משיב נמס קצוב

 סלואס זמן לעטן ה״ה p השטן בשם וכנ״ל ידו השגת
 כסף אם דמ״ע דאפשר כ*כ ברור זה הדק אק אבלמ״מ

 אין דאל״כ יוס ל" דהוא הלואה דסתס זמן על קאי סלוה
 ידו שממה אמד לפניו יטא אם לפיז אבל לדבר שעור

 מצוה שד מקיים דמה יששממ שלא ימזיקו זו ובהלואס
 שא דאם נאמר האם רמ״ע ביו״ד וכדמימא ט דוהחזקת שפשר מפני מרווח שהוא בזה שיין אק ע״כ לעני צדקה
 נראה ולכן לו לאש צריך דאין יוס משלשים יותר על צריך - ׳ מנוי דהא הר״ו דברי קצה קשה עדיק ואעסיכ .צדקה פליתן

משתפר שהוא שיין ומה תשמישו ע״י מעמ נפחת שהספר
3 xnuasna-=שהרט הקישן יבהצגת, םורי

 צרק־לאת יסמומע שלא בהלואש מחזיקו שהוא דבאישכזה
 ובשארי .לזס משגש ידו אס זה לענק שצריך ממן. שי א

תנשים

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הה־פס)13 מס עמוד ואב אריה בן מאיר ישראל כהן, חסד אהבת
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חסד אהבת
ןיעה׳יב

 ממך דורש ד׳ ומה טוב מה אדם לך הגיד!

)מיכהס וע׳ חסד ואהבת משפט עשות אם כי
החסד עניני כל על מיוסד חבור הוא

חלקים לשלעה ויחולק
 היוצאת הלכה פי על ופרטיה בכלליה תלוה כסף דאם עשה מצות בו יבואר א חללן

:זה לענין המסתעפים הלכות כמה עוד בו ויבואר והפוסקים התלמוד מן

 המדברים חז״ל ומדרשי וירושלמי בבלי מש״ם חז״ל אגדות בו ונקבץ נאסף ב חללן

 המרפים עונש נודל ולהיפך ובבא בזה החסד במדת המחזיקים שבר בנודל

 ד מדה להשיג איך ותחבולות עצות כמה בו יבואר נם .זו ממדה ידיהם

: טמנה המפריעים כל ולהסיר

: החסד במרת הנכללים העניגים כל בו יבואר ג חלק

 זללה״ה הכהן זאב אריה ,בר מאיר י^ראל דעת לאדם מחונן בעזה״י חברתי אלה :ל

— ■ ♦..............................................■-*......■
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הגאונים הסכמות
 פעלים רב ובקי חריף הג׳ הרב הוא .לחיים צדיק פעלת ראיתי

אשר נ״י הכתן מאיר ישראל »' הילולים פאר
 שחפן מי דרך הכוכבים להאיר קורא ה׳ מהשרידים'אשר מא

 רבה המק לפני גם .מועילים ספרים כמה וחיבר .ברבים חיים
 בעבודה• החל אשר העשה ובכל .המשכילים הורה מופלני גס

 ספר לאור להוציא ראה פחה .והצליח עשה לבבו בכל .האלהים

ח?גמ' של הדרך ע״ז לעמוד ישראל לב להאיר חסד אהבת
במצוה ושיש המצוה. באופני יכשלון שלא בה ההולכים עיני ולהאיר

 .יוחר ואבאר .זב״ז תלויה הללו הדברים ושר .בהורה מ״ע זו
 . יבנה חשד עולם וכדכהיב העולם קיום היא גמ״ה כלל דבאמה

 הבריאה בראש״ח כתיב ומש״ה .צורתו וזהו האדם חובה והיא
 . הבל אה אחיו אה ללדת והוסף הראשונים אנשים מי בהול־

 שהוא ללמד שבא דבר בהכמק וביארנו מיוהר אחיו אח והאי
 . הברואים כל מצורה משונה שהוא ובמה האדם צורת מפרנוי

 ופרנס בהחלה כן ההנהג וקין .אישיה בין שוררה אחוה שיהא
 . אדמה עובד הי* לא אשר אחיו הבל אח שלו האדמה מעבודה

 בסנהדרין החנא מנה דלא ]והא גמ׳ח על מצווים אוה״ע גם ומש״ה
 לא ועשה דקוס מ״ח דף שם מבואר .הייבים שאוה״ע במצוח
 וכמש״כ פו׳״ר על מצווה דעכו״ס הפוסקים לשימת הוא וכן .קחשיב

 אנשי נחחייבו ומשו״ה .בם״ד[ ,ב אות קפ׳ה סי׳ שאלה בהעמק
 צורח והשחיתו ואביון עני יד החזיקו שלא בשביל כליה סדום
 מצוה על בעבע מחסרים ויעקב יצחק אברהם בני והנה .האדם

 זו באומה יש סימנים שלשה הערל פ׳ ביבמות וכדאיחא .זו
 אי׳ ר פרק קידושין ובידו' .חסדים וגומלי וביישנים רחמנים

 .וג״ח וביישנים רחמנים לישראל הקב״ה נחן סובוח מחנות שלשה
 ריח את וירח ברוכ״ק ברכתו בשפה אבינו יצחק ראה וסשו׳יה

דבר בהרמב וביארנו .בוגדיו ריח דל״׳ז בסנהדרין ואי׳ וגו׳ בגדיו
: באריכוח שם עיין הענין זה על שקאי שם

ההתקשרות תנאי רביגו למשה ה׳ שאמר מ״ח בשעת שמוה ובם׳
 יהיה והוא לעס לו להיות ישראל פס מתקשר ית* שהוא

 אח ושמרתם בקולי תשמעו שמע אס ועתה ואמר .סילאלה להם
 ה* ואמר הארן כל לי ט העמיס מכל סגולה לי והייתם בריתי
 הדבור שיפה היינו ישראל לבני ויגד יעקב לבית שיאמר למשה
 בזה זלב״י אמירה של האופן בזה העם המון היינו יעקב לבית

 ד מקרא נ״ד משפעים פ׳ ובסוף שם ונתבאר .הגדה של האופן
 ולשמור הורה בקול לשמוע אם כי החנה לא העם המון שלפני

 המה שמעצמם באשר כלל הזהיר לא ג״ח על אבל .עבודה
ושיהא ג״ח על גם הזהיר ישראל לגדולי שא״גס .פ״ז מוזהרים

; שמים לשם אלא אנושי ושכל העגע מצד לא
הלוה כסף אם ועוד ט והחזקה כמו בחורה מ״ע יש רמכ״ם

על. מצווים שאנחנו מלבד אשר ללמדנו כדי היינו וגו'

 ומרד ירא שורה בחדרי החרב הטאיה״ג הרב כבוד דגה

סרה שכ״ח מאד חפן ובמצותו ותורתו ה׳ דבר

 חיבוריו ע״י בפולם נתפרסם כבר נ״י הכהן מאיר ישראל
 הלא הרבים את לזכות למען הבל ע״פ הוציא אשר הנחמדים

 ברירת ום*נח הל׳יק, ו׳יטירת חיים, חמץ הנחמדים ספריו המה
 ויסללו ישראל תפוצות בכל, ספריו נתקבלו וכבר .א״ח עלשו״ע
 דברים הם חיבר אשר היטריו כל באמת כי מעשיו בשערים
 .ונע צח ובלשון ונעלה נכק בסדר ונכתב נפש לכל הנצרכים

 חתו אה ה׳ העיר כעח והנה .ברכה ישא ומה׳ ככה שלו אשרי
 מיוסד והוא לרעהו איש בין המגע דברים על גם חיביר לחבר

 ביאר וט חסי אהבת בשם וקראו לעניים להלוה דגמ״ה מ״ע על
 וירושלמי בבלי סש*ס וסלוקע הלזו מ״ע סל הדינים פרסי כל

 מדעתו ומבין מכם הוא וגס .ז״ל ואתרוגים ראשונים ופוכקיס
 אלו בדינים וספיקות הפרוה ואחה דינים חדושי נמה להוסיף

 פשעה הדר ליה דמבפיא ובתר עליהם להתעורר ראף אשר
 ה" ניד ז״ל והמפרשים הש״ס סד מומת מנחות מכסה גיהליה
 עצמו המונע של העונש גודל בו לבאר הוסיף וגם עליו העובה
 ובעוה״ב נעוה״ז זו מ״ע המקיים של השכר גודל וגם זו ממ״ע

 נסן נסדר וסכל בכ״מ ומדרשים וסש״ס חג״ך מפסוקי ומלוקס
 מאסרים דברים שכסה הגם והנה .ברורה להלכה ומתוקן ונעלה

 נצרך אימ בו מאסרים ד״מ ושאר חוב גבית סעניני זה בחיבורו
 ממנהג הכל כאלו עמים כל ט ידוע כי למעשה להלכה לנו

 השופעים סאת הדן יצא אשר וכפי הסדנה ומשפעי חוקי כפי פחה
 הסועלס רב לנו יגיע ס״מ יקום כן הקיל״ה מאח הממונים
 של פשה מצות של המצוה גודל לגו בהודיס הלז הספר בהדפסת

 ה" יראת נגע אשר מי שכל כד ומעלותיה ושכרה וגס״ת הלואה
 הזה הספר אל ויפנה ילך בשלמות ד מ״ע לקיים ורוצה בלבם
 וחסד צדקה חרבה כן וע״י מעב באר זו מ״ע פרעי כל ט וימצא
 ה' הפן ט לברכו ראינו ולק .ישראל בקרב ושלום וברכה וחיים
 למציא הפועל אל מכת העהודה מחשבתו את לבצע יצליח בידו
 למען הקידה מוק כפי הצענזוריע ברשיון לאורה הזה היקר ספר

 שלומי יהיו שלא כד גטלו להשיג וחלילה כרבים אח לזכות
בספ״י הלזה הגמד ספח ממנו לקבל וראר ח״ו נזוקין מצוה

יצאמביהל״פן כאשר
 אדד נ״ח ,א ביום בזה החתום על באנו זה ועל

ווילנא פה לפ״ק תרח״ם עבת

חג״ל חופ״ק זללה״ח רפאל נמוהריר יוסף נאום

 זללה״ה חנה! מעה ישראל מו״ה בלא״א שלמה ונאום
הנ״ל דפ״ק מיץ

:לסם משן אנושי הדעת שאין סחורה חוקי כל כסו התורה מצד עליה מצווים אנו עוד לאדם האדם חובת מחמת ג״ת
דיק מאי מובן ואינו .לך טמן אלהיך ה* אסר כאדמה על ימיך יאריכון למען ,וגו אביך את כבד נס׳ נתבאר בזה והנ״ם

. התמורה או״א כיטד מכש״כ ימים והארכת סתם כתיב דקלה הקן שלוח מצות על אפי׳ והרי וגו׳ האדמה על המקרא
ומקבלים האדם במנת עליה מצווים אוה״ע וגם לס טחן כ&דס שדעת מצוה הוא או״א ז״כיטד דאפ״ג ללמדנו הכתוב בא אלא

0*



_____________ MP3M__ ________________ __
 מנת לגד סתורה מצד להזהירט הדברים בעשרת הקנ״ה ציונו מכ״ס .כידוע נתינה בן ודסא נס מי »ל שכל עליה

 נא׳י המה מיוחדות מכ״מ נמו״ל אמי׳ ונוהג כארץ חלויס שאץ מצות ,אמי התירה דחקי .שכרה לענק הוא נזה וסנ״׳ע .כאדם

 משו״ה .מקום מנכל בארץ הוא יותר שכרה וא״נ .ובכ*מ תולדות נא* בחומש הרסנ״ן נמש״כ האח אלהי תורם נקראת ומשרה תמר

 ג״כ מקיח מצוה היא מ’מכ .התבל מבנל א״י נזה נ״מ ואין האדם חובת מצוה שהיא או״א כיבוד מצות על מס הכתוב ביאר

 בה ללכת ה* עם עלינו .שבחורה מצות כל כמו חוקית היא או״א דכיבוד דאחר .לדינא נ״ס וממילא .וט' האדמה על תחר ושכרה

אס בכבוד חייב מה״ס אב ולא אס לו ויש בן והוליד ב״י טל שבא בעט״ס למשל .אנושי דעת פפ״י ולא דוקא התורה מקי עפ״י

. : דינים הרבה ועוד .אב מכבוד יותר

 שאין מה דיניה כמה נזה יש וא״כ .ג״כ חוקית היא מכ״מ האדם חובת שהיא דאע״ג .שנצרך למי הלואה במצות הוא כן וכטו

תלויים שחייו מעות לאדם יש אס .האדם דעת דמצד .נשך איסור לענין ונ״ס .האדם חונה שהיא אנושי שכל עפ״י דומה

 גדול ג״ח הוא האדם חובת ומצד . סוהר או שדה נפל שהוא למי ניבית להלוותם אם כי נג״ח להלותם ימל ואיט .נסם

 .אופן נשום נשך לקבל שאסור ע״ז אותנו תורה הזהירה אבל .במעותיו מבירו גס הוא גס ויחיה הראוי נרביח להלוות וסצוה

שילה משכן וימש ע״ח ההלים נס׳ מש״כ .מ״ח בראשית ,בס דבר נהדמב ביארט וכבר .החסד זה ולעשות להלוות א״א וא״כ

אשר בהמ״ק וכי .באדם שינן אוהל משמעות מבואר ואץ .אהב אשר ציון הר את יהודה שנש את ויבחר עד באדם שיק אוהל

 . יוסף נשבס שהיה דשילה .הפנץ אלא .ט שבחר משוס הוא ציון אהבת והלא .אהב אשר מאי וסו .באדם היה לא ביהודה

 רוב ומשוס . חצוה ס״פ שמוח ,נס שביארט וכסו ג״ח בזכות אלא . הורה הרבה יוסף נשבס היה שלא .סחורה בזכות היה לא

ההורה מנח לא .אדם שהוא מצד שבא מצוה מחמת .באדם שיכן אהל המשורר דבר וזהו .שם שכינתו הקב״ה השכין לח

שראה משעה עוד ציון הר על ישיבה קבע המלך ודוד .חורה נעלי שהיו יסודה שבע אח נחר ע״כ .בה מיוחדים שישראל

 ה* אוהב ,א פרק בברכות וכדאיתא .אהב אשר ציון הר את והיינו .בדה׳י ממקרא שמה שהוכחתי כמו לנהמ״ק מיוחד המקום

:בהלכה המצוינים שערים וגי׳ ציון שערי

 מגמרא דבר כל שהוכיח כסו התורה עפ״י סדרים בזה יש וסש״ה שבתורה מ״ע הוא שהלואה להראות לי המחבר הה״ג נא ומה
יהי' ,וה .היקרה הפעולה משוס אי .דידיה יקרא משוס אי פעלו ולחבב ידיו לחזק ופליט .עליו הסונה ה׳ כיד ופוסקים

דורו. פני על * דברו ויאיר מזרו.

 . וולאזין תה״ק תרס״ח וי״ת ת׳ עע״ק,יופו עה*דז הנא כעבודה העטום כנפע

ברלין יהודא צבי נפתלי___________________________________________
 ומויס ניי הנק יוסף ניר אהרן מויס כק*ש סאר מרן יקרי ויראה נחורה נמלים היקרים לחתני גמסייה מאוריון

 ,גו נאמריס מדגריהס והרגה הזה למטר השייכים מונעים כאסיפת הרנה מזרמי אשר ניי מינללעויגסאק חיים ר’נ לגי

תיבות ראעזי סימני לוח
 בלא .בל״ח :השנה בראש .בר״ה :עצמו את .א״ע :אביט אברהם . אפשר אי . א״א :נתן ,דר אטת .אדרינ :ואם אב . אלא

 בהלכות השמשות. בץ בה״ש. :הולים בקור בקו״ח. חשובה: בפתחי .בפ״ח :משפע בחשן בת״מ. ב׳: נחלק במ״ב. תעשה:
 .אמורים דברים במה .בד״א :,י בפרק .נפ״י :עיניס מאירת בספר .בסס״ע :החסד בנתיב .בנה״ח :ערוך בשולחן בשו״ע, :שבס

 : סציעא בבבא .נב״מ :נהנים בהורת .בת״נ :מקומות בשארי .מקובצת בשימה .בש״מ :גבוריס בשלמי .בש״ג :אמד נדבר
 חסידים: בספר .בס״ח : חלש בזוהר . בזיח :הקודש בלשת .נלשה״ק :רנה במדרש במ״ר. :זועא אליהו דבי במנא נסנדא״זי

 .ארן דרך . ד״א :הדין דהוא .לה״ה כן: גם .ג״כ :חסד גמילות .גמ״ח : זה גם .ג״ז : דץ גזר .גז״ד :אדם בני .כ״א
 :בזה וכיוצא .ונילב :כרמך ועל .כן ועל .וע״כ :המצות הספר .הסה״מ :ערוך השולחן .סשרע :ידי דעל .דפ״י :אהד דבר

pro . לע״ל :שכתבנו כמה .כמש״כ : אחד כל .אם כי • כ״א :זה כל .כ״ז :שמים ירא .י״ש :אומרים יש .י״א :קדושה רה חי. 
 ,ע״י :הקדושים ספרים • סה״ק :עשה מצות .מצ*ע ,נרע :דאמר מאן .מ״ד :לן מנא .מר־ל :מקום סכל .מ’ס :לבא לעתיד

 פעם .אמח פרוסה .פ״א :הארץ פס .ע״ה : שם עיין .פ״ש :לשוט כאן עד .פכ״ל ;וכמה כסה אמח על .מאכ״ו :ידי מל

:ידו החח .תיי :חוב שמר .שס״ח ערוך: שולחן שו״ע. נ:מ שוחר .שומ״ס :חכמים ודברי חורה שדברי .וד״ח שד״ס :כתב שכן .שכיב :הכתוב שאמר .שאה׳־כ :חשובה שערי .שע״ס :אחד

neovn »כיריים עליז לוטן שהיי גמור לאו הוא מומיה דסזברין והפוסקים לכרמב״ם דסא וכצ״ל ולשמעם מעת אמר ל׳ בשורה ע״ב לא כדן[ 
 ;ין מג דהיו בעלמא במנוד כ״א גהג״ה בבכ״ה ם5 מכשרינן ולא המורה מן שפזל הוא דמה ס״ב לד כימן בר.ו״מ מבואר זנבר סקמווניס[

ml דק H30 קרינה דאפילז וסוברין טועין כהה לומר גדול ודוחק ע״ש סדאיש לשיטת כל׳י הפכים וכן ובטור ברא״ש זכמטאר השמועה טובה לא
:וט' מאביורייהז ומא מאד הוא פלילי פון פכ״פ אבל ולשבועה לפדות להפהל כלא רק מועיל א*ז זה ואפילו • »םר מ



הקדמה
 וביותר חסרו לעולם כי מר לכל לחם נותן כדכתיב ברואיו כל עם המתחסד והמטיב ד,מוב 'חכרו

בנים בשם שקראם עד מאוד לו האהובים קרובו עם ישראל לבני

 אלהיך ה׳ מם ישראל ועסה וכדכתיב )החנינה והרחמים החסד דרבי שהם בדרכיי ללכת וציום ד׳ וחלה

 אל ד׳ ד׳ שנאמר הקב״ה דרבי אלו בספרי ואימא ,דרכיו בכל וללכת ונו׳ ליראה כ״א מעמך שואל

המקום מה אלא ה׳ בשם לקרא לאדם לו אפשר איך ימלע ה׳ בשם יקרא אשר כל ואומר וחני; רחום

אותנו מהיר אחת פעם ולא .וט׳ לכל חנם מתנת ועושה וחנון רחום הוי אתה אך ותנין רחום יקרא

ונשביעי י״ב פסוק ובחמישי ׳1 פסוק א׳ פרשה ]בעקב הוה כענין אמר מקומות בשמנה כ״א זה על הש״י

ובתבא ט׳, פסוק חמישי פרשה וכשיפשיס בפירש״י, ע״ש ה׳ פסוק שלישי פרשה ובראה כ״ב, פסוק

 מזה מלאה המורה נל זה ולבד ,מ״ז[ פסוק שביעי פרשה ובנצבים ,ט' פשוק ובששי י״ז פסוק שלישי פרשה

 אדם לך הניד וכדכתיב זה מנין על הקדושים נביאיו ע״י אותנו וזירז ותור ,לקמן אי״ה הבל נבאר כאשד

 ונדמסייס לטובתנו רק הוא וכ״ז וט׳ חסד ואהבת משפט עשית כ״א ממך דורש ה׳ ומה טוב מה

 לנסוך כתב ונו׳ דרסו בכל וללכת ליראה מתחלה שפרט הדברים כל אחר הנ״ל עקב בפרשת הקרא

 הזה ערך לפי כן ימיו כל והחסד הטוב במדת עצמו אדם שהרגיל ההרגל נדר דכפי והייני לך לטזב

ונס בכתובים מקומות ובכמה . יבעוה״ב בעוה״ז הקב״ה של חסדו ורוב טובו השפעת אח״כ יקבל

ובין ובבא בזה צרה מכל ידה על להנצל בין לתורה הזו הקדושה מרה את שהשוו מציגו חז״ל במאמרי

ומאמרי מהכתובים איזה רק פה אעתיק לכן פה מהשחרע המצע שקצר ולפי . טוב לכל ידה על שחכו

]במשלי ונדכתיב אדם של עונותיו לכפרת מועלת היא .הספר בפנים לקמן הכל נבאר אי״ה והיותר חז״ל

אמס וגו׳ וחסד צדקה רודף שנאמר נמ״ח זו חסד :[ה׳ ]בברטת ואחז״ל עון יכופר ואמת בחסד ט״ז[

יוצא זכאי בן יוחנן ר׳ היה אחת פעם באדר״ג ואיתא . תמטר ואל קנה אמת שנאמר התורה זו

מקום חרב שהוא זה על לנו אוי יהושע א״ר חרב בהמ״ק וראה אחריו הולך יהושע ר' והיה מירושלים

נמ״ח זה ואיזה כמוסה שהיא אחת כפרה לנו יש לך ירע אל בני א״ל ישראל של עונותיהם בו שמכפרים

 של ימיו להאריך מועלת שהיא הזו הקדושה המדה כח עוד וראה . זבח ולא חפצתי חסד כי שנאמר

 שבועה עמו שיש נז״ד והיה אנשים ימותו ביתך מרבית וכל עליהם שנגזר עלי בבני שמצינו וכמו אדם

 ובגמילות שבתורה להם רימז עליהם דק הגזר את הקב״ה כשהוציא ואעפ״כ שאחז״ל כמו מתקרע שאיט

 בזבח עלי בית עון יתכפר אם מלי לבית נשבעתי לכו וכדכתיב ימים ויאריכו זה דבר לבשל יוכלו חסד

 י״ח בר״ה תיתא כן ובגמ״ח בתורה הוא מתכפר אבל נתכפר אינו ובמנחה בזבח אביי ואמר ובמנחה

 אב" שנין ארבעין חיי בתורה דעסק רבא קאתי טלי מדנית תחייהו ורבא דאביי עוד שם ואמרו

 ]סנהדרין שאחז״ל כמו משיח של מחבלו להנצל מועלת היא ונם . שכין שתין חיי ובגמ"ח בתורה דעסק

 . ובגמ״ח במורה יעסוק א״ל משיח של מחבלו וינצל אדם יעשה מה אליעזר ר׳ את תלמידיו שאלו צ״ח[

 לאדם לו עומדת החסד תהליס[ ]בילקוט שאחז״ל נמו שאתחו כדורות לכל לאדם לו עומד הזה והזכית

 גדול שלום עושה היא זו ומטה .ידאיו על עולם ועד מעולם ה׳ וחסד שנאמר הדורות כל ®ך עד

 עושק שישראל וחסד צדקה כל יו® כר׳ אלעזר א״ר י׳( דך )ב״ב שאחז״ל נמו שבשמים אבינו לבין בינינו

 ®א הזאת והמדה . וגו׳ שנאמר שבשמים לאביהם ישראל בק גדולים ופרקליטין גדול שלים בעוה״ז

 של כחן וראה בא פ״ד רות המדרש וז״ל ענינה גודל את בתירה להמתבונן ממש עולם של ברומו עומדת

 כנסי ולא'בצל שמש כיפי בצל ולא ארן מ® בצל ולא שחר בצל לא חוסין שאין חסד וגומלי צדקה בעלי

 יקר מה שנאמר העולם והיה שאמר ® כצל אלא נשרים כנפי בצל ולא כרובים כנפי בצל ולא חיות

 והרחמים החסד מדת מ שאין האדם גרוע כמה ולהיפך ,יחסיון כנפיך בצל אדם ובני אלהים חסדך

 מה ראה זה. עבור בלימל קוראי והכתוב והחנינה הרחמים מקור שהוא מהקב״ה עצמי מרחיק שהוא

 וט׳ השבע שנח קרבה לאמר מיעל לבבך עם דבר יהיה סן הפ©ק על י״ד[ פ׳ ראה ]בילקוט שאחז״ל

והפסוק עול בלי שנאמר מעליו שמיס מלטס ופורק לע״ג מקיש רחמים המונע שכל רחמים תמנע שלא זהיר הוי

הוה



הקדמה <
 עמרא ל״ז עישין ]כ״מ ג׳*כ הלואה מנימס על ציא למד הצדקה מניעש על קאי אינו לך השמר של הזה
 כידס רמי הוה שהענק אנשים וכשה כמה וכעו״ה ח״ש[ נמצוה החינוך וכהשר לר״י שע״ש כספר וכ״כ ס״ש

 יודעים שאינם ענינה בעצם ידיעה מיעוש מצד אמש הנה, ששים כי ומצאתי הדבר סיבש לדעש ואשבוק
 . סוגים וכמה כמה בשוכה כוללת החסד מדש באמש כי זו מדה שם מונח מה על הענינים פרשי

 ]במכס שאחז״ל נמו בממוט שעושה וחסד בנו© שעושה חסד . ולמשים למים .ולעניים לעשירים
 בפרקים אי״ה שיחבאר נמו פרשים כמה בה יש וענק ענק וכל עניניס נמה בה ומגיש מג מ״ש[ובכל דף

 בה האוחז האדם מל עוזה בתעצומות ©עלש היא נמה מהושה גודל את יודעים שאינם מצד ,שנים הבאים
 .הגדול הדין מיום ידה על להנצל ובק הבא לעולם ובין בעוה״ז חייו בימי בק עניניו בכל עמו להטיב ומתוקה

 עניניה בכל החסד מדח of> הכל לפני להעריך ברואיו עם ומחחסד החוק הש״י בחסד תעוררתיונ top ע״כ
 דיני בענק מיקרו יבואר א׳ חלק .חלקם לשלשה הזה הספר אש ואחלק במזה״י ידי שהשינה מה כ©
 ודיני הענוש השבת דיני ס מבואר וגס פרשיהם בכל ולעניים לעשירים ממון הלואש קל if גס

המחומם שכר גודל בו יבואר ב׳ חלק . למעשה הנוגעים הלכוח כמה ועוד בזמט שכיר ששלומי
 וירושלמי בבלי מש״ס זה כל ונתקבץ זו ממדה ידיהם המרפים עונש גודל ולהיפך ובבא בזה החסד במדש י

 ולהסיר זו מדה להשיג איך ותחבולות עצות כמה ט ימאר גם זה בענק המדברים חז״ל ומדרשי
 נמה ועוד וחומש מעשר לענק צדקה במדש התנהגות עניני נמה ט יבואר גס ממנה המפריעים כל

כהכנסת החסד במדש הנכללים העניניס כל מ יבואר ג׳ חלק .צדקה בענק לידע הנצרטם מנינים
: בזה וכיוצא ©ליס ובקר אורחים

 דורש ה׳ ומה מהטוב אדם לך הגיד הכ©ב שם על חסד אהבת בכללו החבור שם וקראתי
נתיב בשם וקראתיו לו סביב ביאור הצגתי וגם .וט׳ חסד ואהבת משפט עשות כ״א ממך ’

; והפוסקים הגמרא מן מוצאו מקר לידע ונתיב דרך מורה הוא ט הוא כן וכשמו חוזסד
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המפתחות לוח
: זה בעמן יש ועשק ין לאו ובמה החסר סטירת טלאוז התורה שכל בה יבואר פתיהה

. פרקים ששה ובו הלואה טחני א׳ הלק

 ינואר בו פ״ב .בפרטיהן תלוה כסף דאם המ״ע יבואר ט פ״א
חייבה מי מל יבואר בו פ*נ .זו במ״ע סתורה חייבה למי

 אפי' חשד לגמול שצריך יטאר בו פ״ד .חסד עיוו לגמול התת־ה
 כשבא קדימה מנין יבואר בו פ״ה .ונטירה נעמה ואיסור לשונא
 מגי לענין קדימה דק יבואר בו פ״ו .מאתו ללות ועו׳יג ישראל
 עבוטו לעבוט ביתו אל תבוא דלא הלאו יבואר בו פ״ז .ועשיר

 .בפרטיהן העבוט דהשבת המ״ע יבואר בו פ״ח .פרטיהן בכל
 פוד יבואר בו פ״י .בזמנם שכיר תשלומי דין יבואר ט פ״ט

: בזמנם שניר תשלומי מדיני ענינים

. פרקים כ"ד ובו ב' חלק

 מה על יבואר בו פ״ב . חסד אהבת עגין יבואר ט פ״א
.החסד למדת אהבה לו שיהא האדם את התירה זרזה

 יבואר בו פ״ר . זה עגין על מעם עוד יבואר בו פ״נ
 קיימת והקרן הזה בעולם פירות המצוה מזו לו יש שהאדם

 נו פ״ה .צרה מכל להנצל לו עומד הזכות וגס הבא לעולם לו
 ט פ׳יו .דברים כמה לענין זו במדה המתדבק שכר גודל ימאר
 לאדם שבא הקלקול גודל יבואר ט פ״ז . זה מענין עוד ימאר

 ממצוה עצמם המתרפים סיבת ב״״י פ״ח .וחסד צדקה מניעת ט״י
w שבא היצר טענת ביטול יבואר ט פ״ט .ספסחיהם וביטול 

וצר כילי של הגרועה מדה יטאר ט פ״י .ידיעה סמלם *״י

 עגיני כמה ועוד העצלות מענת ביטול יבואר בו פי״א .עין
 לרמן< צריך שהאדם יבואר נו פי״ב . הש״י לעבודת זריזות

 המפריש של מכין גודל יבואר בו פי״ג .יום בכל זו מצוה אחר
 ט פט״ו .זה מענין עוד יבואר מ פי״ד .לגמ״ח ממונו מקצת

 נחוצים מנינים איזה גס .במזבח כקרבן מכפר זה שדבר יטאר
 שיהיה החיוב יבואר בו פט״ז .עיסקא בהיתר למלוה השייכים

 .צדקה ענין גודל יבואר בו פי״ז . ועיר עיר בכל קטע גמ״ח
 יטאר בו פי״ט .סרטיו בכל מעשר נתינת ענין ינואר ט פי״ח
 המבזבז דין סרטי ינואר ט פ״ב .חומש ודין מעשר חלוקת מדין
 ידו שמטה מי החזקת מצות יטאר הזה בסרק פכ״א .צדקה

 שיש גמ״ח ענק יבואר בו פכ״ב .חלילה לגמרי יתמוטט שלא
 הלואה מצות איכות יטאר ט פכ״נ .וכה״ג כליו שאלת ע״י

: חוב פרעון של החיוב גודל ינואר ט פכ*ד .פרטיה בכל

• פרקים ,ח ובו החפר מניני טשאר ל חלק
 ינואר נו פ״ב . אורחים הכנסת מצות גודל יבואר נו פ״א

ביקור מצות יטאר בו פ״נ .האורחים .עש להתנהג איך
 בעודו בעצמו לתקן יראה שהאדם יבואר בו פ״ד . חולים
 שעושין החסד ענין ב״י פ״ה . ענינים שארי ועוד בחייו

 שאחז״ל מה יבואר בו פ״ו . אבלים ניחום וענין המתים עם
 .בזה חיוב אק מקומות ובאיזה וכלה חתן לשמח שמצוה

 יטאר ט פ״ח .וגו' דל אל משכיל דאשרי הקרא ינואר ט פ״ז
:מצערו סטרו אש לפקח ועצום כדטר שתלוי י^י עניי



ד החסד מדת לעניני פתיחה
 ולאשתו לארם •אלהים זי ויעש דכתיב נסיח תחלתה .נמ״ח וסופה נמ״ח תחלתה תורה שטלאי ,ר דרש אחז״ל

של הענין גודל את לנו גילו חז״ל הגה .בני אוהו ויקבור דבתיב ג״ת וסופה . וילבישם עור כחנות

 פרשיות רבטה לבד המקומות באלו דוקא לאו באמת אבל ובסופה בתחלתה עליה התורה לנו שרמזה המד

 על דוקא מונח אינו נט״ח שנדר לידע האדם צריך הכל תהלת .כעזה״י נבאר כאשר מזה מלאות תורה של

 להכירו ומטיב הסד עושה שאדם הטוב עניני כל על מונח הוא אלא אנשים איזה שסוברין כמו טמון הלואת

 שהוא בזה כיוצא וכל ממון הלואת או כלי או בהמה לו שמשאיל בנון בממונו עמו שמתחסד יש בחנם.

 יפול זה ונם בגופו עמו שמהחסד ויש .שבממונו נמ״ח בשם חז״ל בפי נקרא וזה להכירו טובה בממונו עושה

 ומטריח לביתו אורחים שמכניס בנון לחיים .למתים מטיב שהוא ויש לחיים מטיב שהוא יש סונים שני וזחה

 כה״נ וכל אבלים וניחום חולים ביקור וכלה חתן שמחת וכן אותם שמלוה לויה מצות ובן לפניהם עצמו

 ויש .בהם( וכיוצא הדברים אלו כל הבאים בפרקים לקטן אי״ה ]ואבאר החי לחבירו בנופו שמטיב דברים

 לפניו ולילך המטה לשאת הקבורה צרכי בכל וההתעסקות המת הוצאת היינו למתים שעושה שבגופו גמ״ח

 פי״ד וברמב״ם שם וברשיי עיב מ״ט דף בסוכה ]עיין נמ״ח בשם מכונים הכל אלו כל ולקבור ולחפור ולספוד

 שאתה הדברים כל היינו כמוך לרעך ואהבת של ט״ע בכלל נכנם זה וכל דברינו[. כל והמצא אבל מהלכות

 מעניני מלאה התורה שכל איך הכל פניל נעריר ועתה לאחיך. אותם עשר. אחרים לך אותם שיעשו רוצה

הצלע את ויבן שכתוב במה הבל תחלת .השי״ת בעיני החסד ענין הוא יקר כמה האדם שיתבונן כדי החסד
 האדם אל ויביאה שכתוב במה ונם לחוה הקב״ה שקילעה מלמד ס״א( ]ברכות חזיל ודרשו וכו׳ לקח ^אשר

 וישכר וישת התורה לנו שסיפרה נח בפרשה וגם . בנמרא עייש לארם שושבין הקב״ד. שנעשה מלמד דרשו

 אביהם ערות את ויכסו ונר שניהם שכם על וישימו השמלה את ויפת שם ויקח וגר חם וירא *( ,ונו ויתנל

 הברכה את לנו סיפרה וגם .החסד[ מדת מצד ורק נח בגי מצות ,מז זה אין כי ע״ז סצוים היו ]שלא וגר

 על ולחפות חבירו עם להתחסד האדם שצריך המרה גדולת את לנו להראות לבסוף ונתקיים נח שברכם

 מלכים ארבעה מלחמת התורה שסיפרה לך בפרשה ונם .עצמו כבוד על חם שהוא כמו כוחו בכל קלונו

 כדי והכל *( וטמרא אשכול ענר והם לזה אנשים שאר עמו הוליך ונם כוחו בכל אברהם שטרח ואיך

 שפירש ]וכמו בסדום יושב והוא שכתוב וכמו בדבר פושע היה שלוט ואף .הצרה מן ורכושו לוט את להציל

 מלאה בולה וירא ופרשת להצילו. כדי עמו אברהם התחפר אעפ״ב 1בסדום ישיבתו זאת לו גרם מי רש״י
 א״א של זריזותו וגודל אורחים הכנסת מענין כ ,ואח־ חולים ביקור טענין טיירי ,א בפסוק כי החסד ממידת

 ,לאברהם הש״י שחיבת הכתוב לנו הודיע ואח״כ קכ״ז[ ובשבת ,ל בב״ט ]כדאיתא גמ״ח בכלל הוא וב״ז לזה

שהחסד וידוע ומשפט צדקה *( לעשות ה׳ דרך לשמור אחריו ביתו ואת בניו את יצור, אשר בעבור היה

ליו[ ]בסוטה חדל שאמרו מה לבאר כ״ל ובזה *(

 בהם זורקת שהיתה וגד ישלח הצרעה את ונס הפסוק על
 שגי אלו דוקא למה .הכינים את ומסמא ומסרסתן מרה

 בשני בזה קלקל כנען אבי דמם משוס דהוא ונ״ל ניגיס1^ן
 לכסותו חשש ולא אביו ערות שראה במה אחד ^ברים

 ארורים זה פסוק על במדרש וכדאיתא יותר יתבזה שלא כלל
 שס עשו כן ולא .מזיק הוא שלהם הראיה שגס הרשעים

 כדכהיב אביהם ערות לראות שלא עמלו כחן שבכל ויפת

 רש״י שפי׳ ]וכמו שסרסו שנית ועוד . אחורנית וילכו בקרא

מדה מזרעו שהיו כנען בגי אח״כ נענשו ולכן מ״ד[ לחד
. עיניס ומסמא במדהמסרסתן

כל קיימו שהאבות שידוע מה לסי ונ״ל הג״ה *(
 אברהם שמע אשר עקב וכדכמיב ושבע״ס שבכתב התורה

היה אברהם טנת שם רש״י וכדסירש ותורותי ,וגו בקולי

הוא
 וע״ס רעך דס על תעמוד לא שכתוב מה בזה לקיים כדי

 לשכור אפילו דמהויב ע״ג[ ]סנהדרין מחז״ל לנו המקובל
 ע״ש והליסטים הנייס מן חבירו את להציל כדי לזה אגשים

 רע כל לו יאונה שלא ,בד בטח סכנה מקום שהיה ואף
 ,וגו אברה תירא אל במחזה אח״כ סשי״ת לו אמר ולכך

 וגס בשלימותה המצוה שקיים מה היינו מאד הרבה שכרך
.נעל שרוך ועד מחוט לקח שלא מאומה ממנה נהגה לא

 אין צדקה ואס צדקה אין משפט אם ולכאורה *(

 שהוא אחד ב׳עניניס לו יש אדם דכל הסנה ׳אלא משפט.
 יגע לא שחבירו ואחד ובכבודו חבירו בנכסי יגע לא

 הוא בה רוצה שהש״י המוגה הדרך והנה .ובכבודו בנכסיו
 שלא המשפט בדרך לילך צריך חכירו בנכסי ליגע לענין כך

 גזל איסור חומר לידע וצריך קנהו באפס אפילו בו לנגוע
נפשו את נוטל כאלו פרועה שוה חבירו מת הגוזל שכל



פתיחה 8

 שישא סדום על השי״ת לפני אברהם שבקש ממה ונם שאחדל. כטו ממנה וגדול צדקה בכלל נ״כ הוא
 שיוכל טה ככל אדם לבני להטיב האדם שצריך איך לטדנו זה בענין והפציר והרבה אותם יכלה ולא עונם

 סדום הפיכת מענין וגם טובה. לא בדרך הולכים אם ואפילו מצרתם להצילם עליהם להתפלל אף היינו

 לא ואביון עני ויד לחם שבעת גאון היתד. היא כי כזה היה עוגם עיקר כי החסד מרת גודל את לידע נוכל

 התורה ספרה ונם .שלו התשובה ביסוד יונה הרכינו בזה שהאריך וכמו מתוכם זר רגל למנוע ורצו החזיקה

 ויטע ליג פסוק כששי וגם . מלאכים שהם כלל ירע לא שהוא אף כהו בכל האורחים את קירב לוט איך

 מענין מיירי כתחלתה החסד ממידת מלאה לב שרה חיי ופרשת .שם כרעדי עיין שבע כבאר אשל

 •פרשיות ככמה התורה לנו סיפרה ואח״ב . כדאיתאכנטרא גמ״ה ככלל שהוא והספד קב׳ורה השתדלות

 ליצחק לעבדך הוכחתה אותה וכדכתיב שבה החסד מדת ע״י היה והעיקר ליצחק רבקה שנזדמנה ההזדמנות

 ויקברו ט׳ פסוק ובששי אברהם. של כביתו לכנוס ובדאי חסדים גומלת שתהא לו היא ראויה שפרש״י וכמו

 שנחמו היינו בנו יצחק את אלחים ויברך אברהם מות אחרי ויהי ייא כפסוק ונם .בניו וישמעאל יצחק אותו

 אעשרנו עשר לי תתן אשר וכל ונד לאמר גדר יעקב וידר ויצא בפרשת וגם .שאחז״ל כמו אכלים תנחומי

 רבקה מינקת דבורה קבורת מענין ,מ פסוק בחמישי וישלח ובפרשה וחסד. לצדקה היה המעשר ומסתטא לך

 .שם בפירש״י אבלים ברכת היינו אותו ויברך ארם מפדן בבואו עוד יעקב אל אלהים וירא י״א ובפסוק

 בשלישי ובוישב .יצחק קבורת מענין כ״ט ובפסוק קבורתה על ומצבה רחל קבורת מענין י״ט פסוק ובחמישי

 המיתה מן יוסף להציל שהתחזקו ויהודה ראובן מענין וגם .,וט לנחמו בנותיו וכל בניו כל ויקומו ל״ה פסוק

 הדבר לגלות ולא להשרף שנתרצתה דתמר המעשה וכן נובפירש״י אחיך יורוך ליהודה יעקב אח״ב אמר וע״ז

 זכרתני כ״א י״ד פסוק בשפיעי וכן לחבילו[ אדם בין אשר הטובות מענץ וכ״ז יהודה פני להלבין שלא כדי

 לפני ולשבח לטובה איש להזכיר נמ״ח מכלל הוא זה כל כי וגד חסד עמדי נא ועשית לך ייטב כאשר אתך

 ויצר כ״ה פסוק בחמישי ובמקץ .הבאים בפרקים לקטן אי״ה נבאר ובאשר לו להטיב בידו היכולת אשר מי

 שביעי בוינשפרשה .•וכן ק״נ( סנהדרין )עיין לאורחים לעשות ראוי כן כי וגו" לדרך צרה להם ולתת וגד יוסף

 להחיות אחד כל לראות שצריך לרעהו איש שכין חסד מעני! כולה היא מצרים לאנשי יוסף מענין שמדברת

 כמה ויחי בסדר וכן .זה דבר לא אם לקנותם שישתדל ליוסף טפח היה מי כי .כהו כפי ולכלכלם אנשים

 מטתר ונשיאת והספדו והכביד. קבורתו ענין יעקב פטירת נתפרש בהם כי חסד מעגין כה מדברים פרשיות
 ובשמות .שם שפירש״י וכמו ואמת חסד עמדי ועשית שכתב וכמו וכנ״ל חסד מענין הוא זה שבל והלויהו

 ♦יד לצאת ביכולתן היה הלא כי עמהן שעשו החסר ראו חולדים את ותחיין וט׳ המילדות ותיראן א׳ פרשה
 תשמענה מילדות כשתהיין אחרות פן יראות שהיו אך מילדות עוד מלהיות לפרוש דהיינו המלכות וידי שמים

 שהיו אלא עוד ולא בשבילן לסכנה עצמן ומסרו ישראל כנות עם התחסדו ע״ב מיראה פרעה לעצת

 שנתן היינו בסכלותם וירא אחיו אל ויצא י״א ובשלישי .כפידש״י העניות להיולדוח ומזון מים מספיקות

 יובל אולי חבירו בצרת להתבונן אדם שצריך החסד פטדת וזהו כפירש״י עליהם ודואג מיצר להיות לבו

 ונד ויושיען משה ויקם י״ז ובפסוק .המוכה להציל כדי ,וגו המצרי את ויך י״ב ובפסוק .מה בדבר להושיעו

 ,וט ישראל בגי שומרי ויכו י*ד פסוק ובשביעי .הצאן את וישק לט דלה דלה וגם ונד ותאטרן י״ט ובפסוק

 ובפרשה .ברש״י עי״ש הבאות עליהם וקבלו המלאכה עושי את לדחוק רצו שלא בזה יש מהחסר וכמה

 כדאיתא בקבורתו ליעקב שעשה החסד עבור ליוסף הקב״ה שילם שזה ונד יוסף עצמות את משה ויקח בשלח

אף ורחום חנון הוא מה לו דומה הוי אומר שאול אבא קל״נ נשבה איתא ואגוהו אלי זה ובפסוק .,ז כסוטה

 שהוא אופן אהה• ע״י בכבודו לנגוע שלא ונן שאחז״ל כמו
 איש מונו דלא בלאו עובר בדברים אותו מאנה הוא אם כי

 עליו שאת דלא בל״ת עובר מביישו הוא ואס ממיט את

 עובר בפניו שלא גנות דברי עליו מדבר הוא ואה חטא
 ולישנא איכאחונפא בפניו ואס ולסה״ר רכילות בחיסור

 אפילו בהבירו לנגיע שלא להזהר יש הדברים כלל .נישא

המשפט דרך וזהו בנכסיו בין בכטדו בין נימא נמלא

אתה
 בנכסיו בו טגע תבירו אס ולהיפן .התורה לנו שהזהירה

 בדרך להתנהג צריך וטוב ישר אדם שהוא מי בכטדו או
 הדין קו על ודבר דבר כל להעמיד ושלא וחסד צדקה

 דין על דבריהם שהעמידו אלא ירושלים מרבה לא ואחז״ל
 על לו מעבירין מדותיו על המעביר כל אחדל גס מורה

 לגבי זה באופן שיתנהגו בניו את א״א שצוה וזהו פשע»ו כל

.המשסמ בדרך וילט מ״ו כלל יגעו לא אחרים את והס אתרים



ה פתיחה
 פסוקים ינסה וגי חותנו לקראת משד, ויצא יתרו ובפרשה .והוא( אגי לשון דריש ]אנוהו ורחום הגון היה *הח

 וגי הדרך את להם והודעת ,ב בפסוק וגם החסד ממרת שהוא אורחים הכנסת בכלל הכל והוא לאחריו

 .במידותיו לילך וצריך וגי לאלפים הפד ועושה י פסוק הדברות ובעשרת גמ״ח. זו הדרך את תז״ל >ךשו

 ג״כ נובע שהוא העבוט השבת מצות י״א ובפסוק וגי עמי את תלות כסף אם כ״ד פסוק בשלישי ^במשפטים

 מדת על בנוים כולם בה שיש ענינים הרבה סיגי בהר פרישת וכן . תורה במשנה כמבואר הצדקה ממית

 שיש קץלעגיניהחסר אין שבאמת התבוננתי אחיבו .בזה וכיוצא עמך אחיך וחי קרובים גאולת כגון החסד

 שבחה לקט דיני כגון ,ית חסדו ממדה נובע היל בחורה שיש לאוין וכן עשה מצות ובמה כמה כי בחורה

 ונמשתה תשמטנה והשביעית כתיב עוד לד׳ שבת שהוא מה מלבד השמטה עניני וכן עני מעשר וכן ומאה

 שוה על אפילו ישראל ממון על לחום התורה שהזהירה אבירה השבת מצות ונם .וגי עטך אביוני ואכלו

 טובו מצד *( היא והכל מצות הרבה בזה וכיוצא וטעינה פריקה מצות וכן אליו ולהשיבה ע״ז לטרוח פרומה

 המקומות לכ בפירוש עור מלחשוב עצמי את מנעתי ע*כ .שנוכל מה בכל לרעינו לעזר להיות ג״כ צונו וחסדו

 החסד מדת קדושת גדול כך שכל כיון למעלה שהערכנו מה מכל יתבונן והמשכיל בהן התורה ,שדברה

 הימים כל ממנה להתרפות שלא הזו הקדושה כמדד, להחזיק לאדם לו יש כמה מזה מלאה התורה שבל

 דהיינו הימים כל בדרכיו וללכת [,ט פסוק ישיחמ ]שופטים בתורה כתיב ולזה האדמה על חי הוא אשר

 לידע צריך גם .,יב פ׳ בח״ב אי״ה נבאר ובאשר בשבוע או בחודש פ»א חסר שעושה במה יסתפק שלא

 קודם אך .הפתיחה בהחלת שהזכרנו הענינים לכל פרטיה בכל הזו הטרה בהנהגת שיש הדינים עניני כל

 שיתבאר וכמו וגר׳ תלוה כסף אם בתורה מיוחדת מ״ע יש ע״ז כי הלואה של גמ״ח עניני לבאר נחוץ הבל

איש שהוא מי לעבור רגיל לאוין כמה כלל בדרך נבאר בזה שיש הדינים את לבאר שנתחיל קודם רק לקטן

t החסד ממידת עצמו ומרחיק כילי

 בספרי ואיתא וגד השבע שנת קרבה לאמר בליעל לבבך עם דבר יהיה פן לך השמר בתורה כתוב א

צרכו בעת לרעינו מהלוח למנוע שלא )א( לאוין בתרי שנצטוינו הרי ל״ת הוא ופן ל״ת הוא השטר

נתיב
 הכהניס [,ב ]ירמיה כפסוק רמוז שכ״ז לאמר ונוכל *(
 שהנכיא ידעוני לא התורה ותופשי ה׳ איה אמרו לח

 לחורבן קרוב שנחו כך שכל א׳ .דבריה שני על מתאונן
 לעטדתו המיוחדיה הנהנים שאפילו עד בעולם משגיח שהש״י

 מאוד הש״י השגחת הס הכירו הראשונים בדורות וטדאי
 כידוע וצעד צעד כל על ה׳ הנהנת שראו במקדש ובסרט

 כלל עתה שואלים איגס הס גם במקדש שהיו מהנסים

 זז זה שדבר רק זאת אין .השגחתו מנכר ומדוע ה' איה
 זאת עוד .בעוטתיהס מחזיקים הס ולכך עיקר כל מלבם

 שאפילו הקב״ה של וחסדו מוט גודל את כלל מכירים שאינם
 ממצוחוו להתבונן להם והיה תורתו שלומדים התורה תופשי

 כ’ג שיעור בלתי ורחום עוב שהוא יתב' כבודו את וחוקיו
 היו שחלו אני מי כלל מתבוננים שאינם היינו ידעוני לא

 שהוא אופן בכל אליו לשוב ממהרים היו טדאי משטנניס

 וכמאמר יקבלם שבודאי וחסדיו רחמיו גודל על סומכין והיו
 כי חסוב אלי ה׳ נחום ישראל תשוב אס [,ד וירמיה הנביא
. לעוגה אמור לא ה׳ כאדם אני חסיד

 דהאי ע״ש בגמרא ע״א ל״ז בנימין מוכח כן יא{
 צרי משרבו מ״ז דף בהומה איתא וכן הלואה על קאי לאו

 מלכלות ידיס וקופצי הלב ומאמצי מרף טורפי רט עין
 עם דבר יהיה פן לך הפסר בהירה שכתוב עלמה ועברו

מהמנע הזהיר רליא מלוה כ״ע0 וז״ל וגו׳ נליעל לבבך

מיראת החסד
 החוב ישממו פלא כדי השמימה מפני קצתינו אל להלוש

 השמר ספרי ולשון .וט׳ דבר יהיה פן לך השמר ‘ אמרו והוא
 אחר בזה בזההענין שאלוב׳לאוין בל״ת פן העשה בלא

 מהלוות להמנע שלא במצוהת״פ החינוך וז״ל עכ״ל לחזק זה
 נאמר וע״ז החוב תפקיע שלא השממה פחד מפני הצריכיס אל

 קרבה לאמר בליעל לבבך עם דבר יהיה סן לך השמר
 בלטנו עוד נכתב ובסה״ד וט׳ וט׳ הפרי ולשון השבע שנת

 הנדיבות מדת בלבנו ולקטע לחזק המצוה משרשי הזהב
 בעולם נדיב ואין הכילות מדת ההרחקה תכלית ולהרחיק

 להשמיע קרוב שהזמן יודע היותו עם מעותיו כמלוה
 שום או אונם בו יארע אולי אס ממנו ולהפסידה הלואהו

 וכל השמעה שנת קודם סלואתו לתבוע יוכל שלא מקרה

 ערכה בחין מענו אפילו לדעה ומשיג סתורה דרכי מבין
 עודוחישך נוסף ממוטאלהצריכיס המפזר כי בבירור ידע

 מעשיו לפי האדם את ידין הש״י כי למחסור אך מיושר

 מחיצה הכילות ומדת אליה התקרבו כפי מברכתו ויעניקהו
 הברכה מחלקי מלק והנדיטת הברכה ובין בינו ברזל כל

 הרמב״ס מלשון הנה עכ״ל בתוכה שהוא בה המתנהג ונמצא
 הנמנע אפילו קאי הוא וסן דהשמר שהלאוין משמע והחינוך
 בסמוך שאביא הר״י ומלשון צרט בעת לעשיר מלהלות

 הגמרא ומפשטות עני על רק דקאי סובר דהוא משמע
הוא דסשרתהר״י ]ונראה וההיגיך כהרמב׳ם משמע הנ׳ל

מדכתבס



ו פתיחה

נתיב
 אס דאפילו ע״ג בסנהדרין דאמרינן מדע .מדעתו מבידו

 להנוריח מחויב מובע כשהוא בעצמו להצילו יכול אינו
 בספרי שאימא מה לפי מרעתווא״כ’שיצילהו שועלים ולשכור

טוני בכל ג״כ הוא כנ״ל ממון ענין נמי טלל מעמוד דלא דלאו

 הרמב" כחב כן .וט׳ שנצכווינו (0 אין לבסוף שיגבס במוח אין ע״ז שימיל המעות ואס .מ״ל
 כמב כן עמך אחיך וחי נאמר ע״ז דגם ומ״ש ע״ש ה״ז עני ואס .מהפסד חבירו להציל כדי המסד לו שיהיה בדבר ממדע

אחיך וחי מסוק עוד צדקה מצות על דיש ה״א מ״ז בריש .לקמן ועיין אחר דין בזה יש מות לסכנת למבירו טגע מרזה
.1• ייייי ר!1ד1ד\ד* ר1ג1י I ירו״ .-!הירא •ווי( דזח *ייחדתי חח דח*ד ר׳ wm מיד*1

 רחלאו רצ״ז במצוד, לתדמב״ם m בספר והובאה במכילתא ראיתא מה דלפי גאה ויותר מנובל. אופן באיזה
 לא על דעובר ומתעצל להועילו יכול והוא הפסד ענין איזה להכירו רואה אם נטי כולל ונר תעמוד וילא

 נכגק גדול הפסד לאתה מעלול עמיר הוא אפילו להכירו רואה הוא אם בענינינו ה״ד, א״כ ע״ש וגו׳ תעמוד

 נזה מתעצל והוא מזה יצילהו עתה מילוהו וכהלואה כידוע[ המעות פירעון זמן כמבא בזמנינו שמצוי מה

: זה לאו על עוכר

___________ :ההסד ממרת עצמו ומרקים כילי אימ מהוא מי לעכור רגיל ס״ע איזה נבאר ^תק .

במידותיו לילך כזה מנצטוינו הכוללת מ״ע מהיא )ו( בדרכיו והלכת בתורה מכתוב מה על עי״ז עוכר א
 אתה אף חנון הוא מה רחום אהה אף רחום הוא מה ז״ל וכמאמרם לטוב רק כולם הם אמר הקב״ה מל

 הזו המצוד, ]ונכפלה ח׳ מצוד, בםד,״מ ברמב״ם ממפורמ וכמו טובות מידות במאר ,כזה וכיוצא וכו׳ הנון

יכל לדעהו מלהטיב עצמו ממונע וזה [בהתרמה וכנ״ל לבד דברים בחלק מקומות בה׳ המ״י כדרכי דללכת

________* וכנ״ל כתורה מקומות ככמה עליה המ״י שזירז ע כט*ע עוכר מזה הטעככתו סיכה .מום________

והודעת יהרו[ ובפרמד, מכתוב מה והוא חסד לענין מיוחד מאמר כתורה מכתוב מד, על עוד ועוכר ב
 את סתם טרכתב וביאורו נמ״ח זו הדרך את [,ל וככ״ט ק׳ ובכ״ק חז״ל ואמרו בה ילכו הדרן את להם

 הוא הראמון אבינו כה דרך אמר הכבושה הדרך היא מסתמא דרך איזה ביאר ולא הידיעה בד,"א הדרך

 ואף לרעהו אימ בין מימ החסד עניני כל כלול זד, ובמאמר .כידוע החסר במרת ימיו כל דבוק מהיד, אברהם

 מבממון גם״ח ועכ״פ בגמרא מם וכדאיתא וכד,"ג מתים וקבורת חולים ביקור כגון בגופו עומד, מהאדם נמ״ח

:זה מכלל נפיק לא ג״כ

J ויצטרך לגמרי יתמוטט מלא להחזיקו יכול הוא עתה מילוהו זו וכהלואד, ידו ממטר, אימ הוא הלוה ואם 
והחזקת עמך ידו ומטה אחיך ימוך וכי כתורה מכתוב מה על עוד עובר מזה עצמו מונע והוא לכריות

 לו וליתן ממך אחינו ביד להחזיק הזו במ״ע מנצטוינו (r) עמך אחיך וחי ונאמר עמך וחי ותומב גר בו
 לבריות ויצטרך יפול ולא כזה מיתחזק כדי מלאכה לו להמציא או מותפות עמו לעשות או הלואר, או טחנה

: זו מ״ע עובר זה מכל עצמו והמונע

 תלוה כסף אם בתורה מכתוב מד, והוא )ח( גופא הלואר, לענין בתירה המפורמת מ״ע על עוכר כולם ועל ד
לאחינו להלוות בזה מגצטוינו > חובה אלא רשות אינו אם דהאי חז״ל וקבלו עמך . העני את עטי את

 הלואר, על קאי דהוא תעכיטנו והעבט שם מכתיב ראה בפרשת ג״כ הזו האזהרה ונכפלה דחקם כעת )ס(

ומה  החסד
 וללכת שנאמר אחר במקום עוד המצוה ונכפלה בדרכיו

 רחום נקרא הקב״ה מה המצוה זאת בפי׳ ואז״ל דרכיו בכל
 ספשותיט שנלמד לאמר טלו והענין וט׳. רחיס היה אתה אף

 > בזה שהאריד עי״ש וכד כאלו המוטח בפעולותיו ללכת
מעשר מסלטת בס״י :"ס

 אף חנון נקרא ההב״ה מה 1י״ד ]סומה בפירושו ובא דרכיו
 רחום היה אתה חף רחום נקרא הקב״ה מה מטן הים אסם
 תלכו אמריה׳ ואמר אחר בלשון העני! זה נכפל וכבר »״
 והמדות המוטח בפעולותיו ההדמות שר״ל בפירושו ובא

 נצמויט תרי״א במצוה החינוך וז״ל בהם שימואר פנכבמס
 ולהטות טחיט בכל והטוב היושר בדרן מעשיט כל לעשות

 והרחמים החסד דרך זולתיטעל ובין ביניט אשר מרינו סל
 מבריותיו חפצו וזה הש״י דרך שזהו משורחט ידעט האשד

והלכת נאמר וע״ז הוא חסד מפן כי למוב חכו לספן

 הוא אופן באחה בזה שיש הדינים פרמי וכל קצ״ז מצוה
 :בפ״א לקמן אי״ה הכל יטאר מטיב הוא וכמה ללוהו מחויב

 לפעמים כשדוחקו העשיר נס בזה כללט .דחקם בעת )מ(
 והעמקנו ציז סימן בח״מ כדאיתא ללוחו מצוה ג*כ ענין לאיזה
 נ* אות המסד בנתיב בפ״ו לקמן ועיין ע״ש בפ״א לקמן

 להעני כמו גמורה מצ״ע ג״כ הוא דחקו בעת דלעשיר שביררט

 תע״מ במצוה החיטך שז״ל החיטך בספר ג״כ משמע וכן
 שענין תחשוב אל בני ואתה עוד וכתב וט׳ צדקה לעשות

ט ושמלה למס לו שאין בעני רק יהיה לא צדקה מצום

אף



פתיחה «!
 כשסלוח דוקא דהוא בבושת לו תהיה לא דקרא סיפא על דקאי טשום דהוא נראה אם בלשון פה שכתוב וומד,

 שיש חריגים ופרטי 1ע״ש סק״ב החסד בנתיב בפ״א לקמן בזה עוד שכתבתי םה ועיין לכנעני. ולא לישראל
 איש שהוא מי לעבור שרגיל ועשין לאוין וכמה כמה שחשבנו הרי .אי״ה הבאים בפרקים לקמן יבואר בזה

 אעפ״כ להמעיין כמבואר אחד לבואבענין רגיל אין והעשין הלאוין שבל ואף החסד. ממרת עצמו ומרחיק כילי

 מאד הזו רעה ממדה א״ע ישמור נפשו השומר ע״ב לכולן יבוא הזמן בהמשך הזו רעה במרה ח״ו רניל שהוא מי

 מאתהש״י ברכה עליו תבא .זה ועבור דרכיו*( בכל ללכת וכדכתיב והמטיב הטוב שהוא הש״י בדרבי וילך

 לבאר בעז״ה נתחיל ועתה • ,ונו יאכלו מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק אמרו הכתוב שאמר מה בו ויקוים

: ופרטיה עניניה בכל הלואר. של המ״ע את

החסד נתיב
הוא כאלו זה למצוה הקב״החושב מ״מ לבסוף לו יחזיר לפעמים הצדקה מצות ג״כתחקייס הגדולים בעשירים אף

אומנו בגמ״חוחצוה לעולם מבחר התורה כי צדקה[ עמו עשה ללות וצריך אוחו מכירין שאין במקום שהוא עשיר כגון
 עי״ש ידיט תשיג באשר ברית בני הנבראים רצון להשלים שיצנורך פעמים מכירין ובמקום בעירו שהוא בעשיר ואפילו

כ’ג יש דחקו שכתבטדלהעשירבעת כמו לפניך הרי עוד ולא בידך שהוא לדבר אחר מקרה מפני או מולי מפני
אות בס״ו לקמן שכתבט מה ועיין לעני כמו גמורה מצוה בכלל זה גס זה במקום ממונח שצ״ל ונראה ממנו ימצא

______ : בנה״ח נ׳ בודאי שהעשיר אף כי ]ר״ל ספק בלי הוא הצדקה מצות

 וליראה כדרכיו ללכת אלהיך ה׳ מצות אח ושמרת כתיב מקב פ׳ בהחלת דהנה הבנה שצריכי׳ זה בענין שיש פסוקים ,ג אבאר ואגב *(
 בכל ללכת אלהיך ,ה את ליראה כ״א מעמך שואל אלהיך ה* מה ישראל ועתה כתיב ובחמישי יראה קודם בדרכיו הליכה כתוב הנה אותו

 המצוס כל את חשמרון שמור אם כי כתיב ובשביעי אהבה וקודם יראה אחר בדרכיו הליכה לכתוב ההורה שינתה וגו׳ אוהו ולאהבה דרכיו
 דיה ונראה . הדביקות וקודם האהבה אחר בדרכיו הליכה דכחבה הרי בו ולדבקה דרכיו בכל אלהיכסללכח ,ה אח לאהבה וגו׳ הזאת

 דאהבהנקרא הוא לדבקות האהבה בין והחילוק בה׳ הדבקות מזה ולמעלה האהבה מזה ולמעלה היראה אהד ה׳ במבודח מדרגוח ,ג
 הרמב"] כ״ב לה׳ נפשו נדבק ועי״ז תמיד בלבו תקועה האהבה אם מקרי דבקות משא״כ לפרקים לה׳ האהבה בלבו כשמתעורר אפילו
 x שובו בדרכי ללכת מתחלה נפשו שירגיל עד מדרגה לשום זוכה אינו שהאדם מלמדנו דהחורה בעז״ה גטן על הכל יבוא ועתה

 שיקדמנה צריך היראה מדרגת דלהשיג להורות אוחו וליראה בדרכיו ללכת עקב בהחלת כתב ולזה חסד וגומל וחנון רחום להיוס הקב״ה
 להתבונן רק לי ראוי עתה בנפשו יחשוב לא ה׳ יראת שהשיג אחר דאפילו חמישי בפרשה עוד הכתוב לגו גילה ואח״כ הזו שובה ההמד

 חמישי בפרשה ואמר הכתוב בא ולזה זולתי שובות בעניני כלל להסתכל ולא הק׳ תורהו וללמוד ה׳ ורוממות היראה בעניני היי ימי כל
 היותר למדרגה לעלות וצריך ה׳ ליראת שזכה מי דאף להורות אוחו ולאהבה דרכיו בכל ללכת אלהיך ה׳ אח ליראה וגו׳ ישראל ועתה
 דרכיו בכל ללכת ג״כ עתה שיקיים עד האהבה למדרגת יזכה לא אעם״כ העולם מעניני נבדל ההוא האיש ומסתמא האהבה והיינו מזה גבוה

 כתבה שלא מה ג״כ ניחא ]ובזה האהבה קודם בדרכיו ההליכה הקדים ולכך ש’עי עקב בסוף וכדפירש״י הסד וגומל רחום להיות דהיינו
 זו מדרגה להשיג יראה היראה דאהר משמע והוה שלפניה יראה על דר,אי משמע הוה ו’דבוי משוה ללכת רק העטוף בוי״ו וללכת ההורה
 גס שיתנהג דעי״ז להורות אוחו ולאהבה דרכיו בכל ללכת כתב לכך זו סובה מדה בלי ה׳ יראת להשיג אדם זכה דלא אינו זה ובאמת

 ובודאי האהבה למדרגת שזכה מי דאף לאמור לנו עוד הכתוב הוסיף שביעי בפרשה ואח״כ לאהבה[ נס לבסוף יזכה ית׳ שונו במדח עתה
 להיות שאזכה בדי תמיד ,ה ובגדולה במרה להתבונן לק )י ראוי בודאי עתה בנפשו יחשוב לא לגמרי העולם ממניני נבדל ההוא האיש
 שמור אם כי ואמר הכתוב בא ולזה זולתי טובות בעניני ולהסתכל כלל זמן לבלות צריך איני ע״כ העיקר באמת שזהו בתמידות בה׳ דבק

 עוד שיתחזק כ’ג צריך בה׳ הדביקות מדרגת להשיג לזכות דאף להורות בו ולדבקה דרכיו בכל ללכת אלהיכם ה׳ את לאהבה ,וגו חשמרון
 בתמידות בה׳ דבק להיות לזכותו עמו ויההסד ה׳ יעזרהו זה ובזכות הסד וגומל רחום להיות דהיינו בדרכיו הליכה של הזו עובה במדה
 מה עוד ניחא ובזה .אח״ז שכתוב בו ולדבקה על רק שלפניה האהבה על קאי דאינו להורות כדי וללכת כתב ולא וגו׳ ללכת כתב ולכך

 נפל לילך האדם שיתחזק צריך ודביקות אהבה דלהשיג להורות דרכיו בכל כתיב ושביעי חמישי ובפרשה בדדשיו ללכת כתיב עקב ז־ניחלח
י-------- :דוקא מידות הי״ג ________________________

——■־♦ ——*



כז חסד »י פיק »וסים חמפת מין אהבת
 עצמו אס ויראה .ב&ניהם דאגהיכפנה דגר בלט יש

 בדברים וינחמס מני מא ואפילו משיר שהוא לסם
 לפניהם ישפר ואל נפש למשיב להם יהיה ובזה

 אומרו שבשבילם בחשבם רוחם אח ישבר ני מלאוחיו
 יראה האוהל .ובשעת זה עבור שכרו שמאבד ונמעע

 שג׳ יומר לישן להשיג יטל שא״ט מל כמצטער עצמו
 אס יש אם ע״ד סוב ר״לרצון נפשך לרעב וספק

 פרוס הלא הפסוק על ויקהל בזוהר אימא .נפשכם
 לפני לחם חתיכות לחסוך בעה״ב שצריך לחמך לרעב

 בפניו יביס שלא ונ״ש ינלם ולא יבוש שלא נדי האורח
 ישטבם אצלו ילינם ואם .ימבייש שלא כדי אוכל כשהוא
 עין( מנוחס גדולה כי להם הראוי נפי 'מעומת בנדעב
 עובה לו עושה יומר ולפעמים בעוב שוכב בסיומו

 בלבו ויאמר .והמשקהו החאטלו מן סיעב החשטבו
 רוצה היימי בודאי זה אצל מתארח היימי אלו

 אעשה עובה לינה לי וימן וישקני שיכבדניישיאטלני
 לס כדאמר בעולם שחוזר הוא וגלגל אני נס ק לו

 יקרה רבוס פעמים והנה .קנ״א( )שבח לדבימהו ר״ח
 שחושב מפני שולחנו מל אורח ליקח רוצה אינו שאדם
 טענה אין ובאמח .כראוי לכבדו במה לו שאין בנפשו

ויכבדט mft& שיקחט אחר כשיש נ״א מונה זו

 לאיקחנומיעב שאחר רואה כשהוא משא״ב כראוי
 שישאל ממה לו שיש במס יקמעתיכבדט שהוא להאורח

 לדרך ויוצא ישחה האורח שאכל יאחר .פלל מזון בלי
 במצוה מאוד הפליגו מ״ו( )בסוסה וחז״ל ללוחו יזהר

 מל דרשו גס .שיעור לו אין ששכר־לויה ואמרו זו
 הזה הדם אס שפט לא ידינו ואמרו ועט הפסוק
 שופט ב״ד שזקני דעסך על מעלה וט ראו לא ועיניט
 ולא מזון בלי ופטרטהו ראינוהו לא אלא הן דמים

 אפילו חבירו המלוה כל אמרו עוד .לויה בלי הנחנוהו
 שאיט וכל לדרך[ היוצא ]אומו נחזק איט שוב בעיר ד״א

 שטפין כמו סלויה על וטפין .דמים שופך כאלו מלוה
 היטב יודע אינו האורח אם ובפרט *( הצדקה על

 סיא רבה מצוה נסיבוח לכמה ממפרש והדרך הדרך
 כדי היטב לו לברר עכ״פ או ולהראומלו אחו לילך
 את שמלוה ההוא האיש של וזטמו בה. ינשל שלח

 מאוד מאוד גדול ינשל שלא הדרך לו ומורה חבירו
 טדל הגמרא החם ויליף לרה מצוח עיקר זהו ט

 השומרים ויראו א׳( )שופטים מדכסיב לויה מצוח
 מבוא אס נא הראט לי ויאמרו העיר מן יוצא איש

 ויט העיר מטא אס ויראם חסד ממך ומשיט העיר
שילחו משפחתו כל ואת האיש ואח חרב לפי העיר את

ונאמר

 שם חשיב הפרר, אנלדנתמלת מהל׳ פי״ד וז״להרמנ״ס היק סד לויה טוב נפנק שם מאמרים גמה הג״הועוד *(

 החוק והוא הנל מן מרונה הלויה שנר וז*ל נחג ואחייב אנלים ונימוס מולים ונקור אורחים המסת היינו מצות נמה
 מני מהקבלת אורחים הננסח ונטלה .אותן ומלוה אומן ומשקה דרגים פוגרי מאכיל גה שנהג הממד ודרך א"א שחקקו

 ללרס ספק דמים. שופן גאלו מלוה שאים גל מנחים אמרו .מהננסחס יומר ולמים .ונו' אגשים שלשה והגה וירא שנאמר השנינה
 סליהם מעלה זה בדנר נחעצלו ואם למקום ממקום הסונר אדם ללות שלוחיו מתקנין היו וכיד .הצדקה סל שנופין נדרן
 סו לסלסיד הרב נה חייב שאדם לויה שיפור ונמה .הרנה שנר לו יש ד״א מכירו אח המלוה אפילו .דמים שפנו באלו

 פרסה סד לרב והתלמיד שנת תמים סד למנירו והאיש פיר[ של המצק מניס ושיריים אמה ס׳ ]הייט פיר של סינורה

 טמן נחימ ני ומצאתי וחפשתי נוה שמקילק הסולם סל ולפלא הרמנ״ם סליל פרסאות שלשה פד מונהק רס היה ואס
 לילן ויש נסדק ס> דמוחלק משוס פרסה סד לו־נ טדתל אפילו מהנק אין דהאידנא הד״מ נשם הניא נסמ׳ע תנ״ז

 מצות סל למחול להאורח דאטר שם משמס מגמרל! 5.קהנ סנ״ל אמות ד' לפחות או השפר סד מנירו סס אפילו או ממו
 נלל אומו ילוו שלא דהייט לויה סיקר על דזןט8ז) י״ל ■ק דמים שוקי כאלו ומתלוה מלוה שאים נל שם דאמר לויה

 מסם ופ״נ נסיר ד*א יצחק נר לרנא אלויה דרנינא ננמרא שם דאיתא ממה זה לדנר וחמן הללו לטטירק משא״ג
 שהדינים נזמן דוקא היינו וט' שלוחק פתקנין טו דנ״ד הרמנ״ס שנהג .דמה לומר נ״ל טה וסוד היתר על לו דמחל

 אין משומנים הס ונס מיושנים שהדרכים נמקומותים אבל ולססיס חיות מפגי סננה יש נהן יפעה ואס מסומנים אינה
 יהירים שאינם נמה הסולם על זטת ללמד רק מא נ״ז אנל ס״ש יעקב טון מספר למדתי זו סברא וסיקר זה ננלל
 סגולה דנר שהוא משמע מגמרא ט לגמרי לויה ממצות עצמו לספור חלילה אנל שנת חטה סד או פרסה עד לילן

 שהיה ]ושמעתי לויה שתיה אנילה ריח אש״ל ני בשליטת המצוה נגמר הלויה ע״י וגס נדרן אסון לו יארע שלא להמהלוה

 אמד הדור גמל ואמר מצותו זנות עליו הגינה לא מה על סליו העולם ותמהו נננסיו אש ששלח אחד אורח נמנניס מעשה
 נס טס לא שע״נ ור״ל אש ר״ת ושתיה ואנילה כלל ללוחם ולא ושתיה נאנילה האורחים את לקבל רק טה שמנהגו מפני

 הדון את לו להורות לתועלת היא הלויה אס ונפרס נראר[ השלימה אא״נ מונח אינו אשל פס ני סליו להבין בהמצוה

 הורן את להמחלוה להראוח טא לויה עיקר ס״ס טוני כבל ללותו דמציה ואף נמסרש״א שנתב ונמו נזה גדול טוב יש

: נפנים שסיימתי מה on ע״ש נה ינשל שלא



M חסד מני מרק מודחים חכגסת ענין אהבת
 שמה מקרא מיד רבן המשים ארץ האיש מלך מאמר

 בא בלבלה ולא סנחריב למשבא וט׳היא לוז.שנא
 רשמו לו אין המות מלאן ואן* המרינה ולא נסכדנצר

 פליק קצה שדעתן בזמן שבה קרס אלא בה למטר
 מאני ומה היו דברים והלא מסין והן ליומה מן יזצאק

 באצבס ]אלא ברגלי! הלן ולא בשיו דיבר שלא זה
 כל שון! פד ולזרעו לו הצלה גרם להם[ הראה

 וכמה. כמה אשש מל ברגליו לרה שמושה מי הדוחה
 ואימא וגו׳ שבמ בבאר אשל ויממ בשורה כשיב

 בשסל הדרכים מל גחלים פלמרין שבנה ש״ו באדר״ג
 אישא ונו מיש ומשקה מאכל שם והניש האורחים

 ללמוד יכיל אם לאדם דן(יו״ד.ומהמובהוא במשה
 האורחים בשטל מיוחד חדר לו להיוש השדה
 מצוש בבקר לאשם בטש יקיים וממילא ללינשם טכ״ס

 כמו לינה ריא לרה ושירה אכילה טסריקון אשל כי לרה
 אכילה לקיים יטלין אט שאין בשביל וכי מזיל שאמרו
 האדם ויהבונן .ולינה לרה ג״כ יקיים לא כראוי ושירה
 שאינו בשים כמה בשלח לפעמים בונה שהוא במלחו

 ומסדר בעלמא הששמשוש לאיזה ואן לרירשו לרין
 לענין וזה זה למנין לחך זה לו לחכים שסלם בדמשו

 .לנפשו קטן ביש גם טלם מירן יצמצם לא ואץ* זה
 בשביל מלון ביש לבטש בטחו אין היחיד אם זמצ״ח

 להם שיהיה בזה חיוב יש בודאי הרבים מל האורחים
 בחון. ללק ילטרט שלא האורחים ללינת מיושר מקום

 בלי מהשיר אותם ישמח ולא למזוטשיהם יחישו וגם
 לא ידיט הכשוב מל חז״ל שאמרו וכמו מזוטחח״ו

 ופטרטהו לידנו בא שלא דהיינו הזה הדם אש שפכו
 שסי לחד יהונסן הלוהו אלמלא אמרו וגס בלימזוטש

ישראל בכל נהגו וכבר בפ״א וכנ״ל וט׳ לחם ככרות

 זו במצוה המתחזקים אורחים הכנסת חברה למשוש
:שלקם ואשרי

 בקור naa ינואר נו עןלי^י )£ךק
:חולים

 ג״כ שהיא חוליה בקור מצות פנק נבאר ל?]תה
בנטה״ז פירושיה אדם ואופל גמיש בכלל

מאוד מזיל טליה הזהירו חולים ניקור מצות דעה :קכ״ז בשבס כדאיתא למוהיב לו קיימס והקרן
 דכשיב מאי יד( )דן* דפוסה בפיק ואמרו

 להלך לאדם לו אפשר וכי סלט אלהיכס ה׳ אחרי
 הוא אוכלה אש אלהיך סה׳ כסיב והלא השכינה אחר

 המב״ה ההב״ה של מיחסיו אחר הלך אלא קנא אל
 ולאשתו לאדם אלהים ה׳ ויטש דפשיב מרומים מלביש
 מרומים מלכיש הוי אמה אן( וילבישם מור כתנות
 באלוני ה׳ אליו וירא שנאמר *(חולים מבקר הקכ״ה
 אבלים הקב״המנחס חולים בקר אתה אן( וגו׳ ממרא
 אש אלהים ויברך אברהם מות אחרי ויהי דכסיב

 משים קבר הקב״ה אבלים נחס אתה אן( בנו יצחק
 ואמרו .מתים קבור אתה אן( בגי אותו דכסיקןיקטר

 הדרך אס להם והודפס הפסוק טל ל׳( )כ״מ מזיל
 מניני כל בזה ]טלל גמ״ח זו הדרך אס בה ילט אשר

 בממוט או בגו® לחבירו להטיב האדם שיוכל החסד
 ישמיט ממין הלואס דטל וכיו״ב כלים שאלש לטנין

 אשר לזה[ קרא האי צריך ולא שלוה כק( אם משרשס
 tons! וקפריך קמרה זו בה **( ®לים בקור זה ילט

 גילו בבן צריפא לא ומשני גא״ח הייט »לים בקור
אשד מטל גילו בן מר דאמר במזלו[ שטלד ]הייט

מששים
 חקא לאו נ״ל היה דבריו ולילי נרש״י ומיק קשן אצל גדול אפילי הוא מולים מיקיר ד״מ נגזרים אימא הגיה •(

 ואפייה אצלו לילו המנקר של נטדו לפי ואינו זה אצל נמפאש קטן אלא ישראל נבלל איגגי הוא קסן אם דאשו ממש קחן
 •fsnfA שישגינות הקניה שפשה מלמד האדם אל ויביאה הפסוק מל ייח ד׳ נמירונין שאמרו ונפגין גביה למיול זריך

 דגם ואפשר גן והייג במפלה אלא ממש קפן לאו ודאי דהחם לי ירש ואל לקמן שושניגוח הגדול שימשה דיא מורה למדה
 דהשישביגויו שם שאמרו ומנין בן אנו ואן< חולים ניקר בפ)מו דהקנ׳ה ממניניני לדיגא זה מסק דגמרא לי ונראה בן רש״י מנח

 ל׳ ננ״מ דאיתא ממה וה ספק דהגמראן לאחר נונל ומיד קגק אצל נחל דאפילו לסיח הוראה הוא הקניה שמשה
 היינו קבורה וו בה גילו לנן נצרנה לא ומשני גמ״ח היינו נקו״ס בגמרא וקפרין קטרה וי נה חולים ניקור « ילט אשר

irtu מסן הוא אבל בטח לפי ואיס לוקן גס מקטרה נקי״ח ילפיק המסקגא דלפי עידו לפי ואינו לזקן אלא נצרבה לא 
 לפי ואינו •קן דאסילו לקמרה קרא לן לחה א״נ וא׳יל מחמלה שגחבגו במו גראה י»״נ דאורייתא מ״מ דהוא שאני דקמרה

 נק נקו״ח לחייג מגיל לפיו קיק אך במלמא אסמכתא והקרא דאה״נ י*ל למשה קברו שהקנ״ה חמה ג׳*נ נילף בנודו
:החומש. החלק וה אוחי יויס שלא מליו חנק המצוה דוטת למיל אט דקים ואפשר גילי

דימש והיא נקרא «רמו נמים נמה נראה ניוביט נאשר אבל בה בחינת מרומו אין ביאיר א אין לבאורה *•( -

אבל משאש לא « אומה מל אבל מולס נאי » מל שמנקין אשיש ואיל להמהיח השיי קרא שיח דהתה במדרש זאימא מה



נא םד1ד וטזסאנליםפוקממיי עץשילותחסרמלאשת אהבת
 שההורה האדם שמם גשמה ]דטיט המורה ממילה

 שהיה המורה כנסינס לטוס לרין ממט[ ממבמל שוב
 נפטר אין הדור מחכמי זקן היה ואפילו לבוא ם׳

 בר׳ יהודא ר׳ על •( בגמרא כדאיסא לויה ממצוס
 למאן והוא המס להוצאת ממית מבטל שהיה אלעאי

 דלא למאן אבל לאחרים דממני למאן וכ״ש ומני דקרי
 יש מס זה בשביל מלמודו לנמל מחויב אין וחני קרי

 עשרה והוא'שיש ויקברוהו שילווהו אחרים ממעסקין
 בסי׳ )שו״ע אבלים וברנס קדיש לאמר שיוכלו כדי

 בזה זהירין שאינם מקומוס איזה על וממיהני שס״אן
 לביתו כ״א חוזר לויה מצוס מעט כשמקיימין שתיכן
 יוכלו ולא יחידים באיזה גלמוד עולמו לביה המס והולך
 כל על מוטל בודאי הלא אבלים וברכם קדיש לאמר
 הקטרה אחר עד בלוימו מנק שיהיה לראות העיר אנשי
 החוקז בימות כגון רבה מרחה הוא שלפעמים ואן

 וכיו ,הגורל לפי זה שיהיה צריך העיר מן רחוק ובה״ק
 לך אין שכמעמ טמיט וכ״ש וחגי קרי דלא ידעי׳ חי אפי׳
 כמטאר במשנה או במקרא ידיענן לי שאין מישראל אדם

 .בהג״ה ועיין מאוד אח״ז להדר לאדם יש טדאי בשו״ע
 לבסון יבוא שלא בדבר זריזים לטוס ממיד לח״ק יש נם

 צמר הוא כי המס הלנת לידי לקנח[ מהממשלה הרשיק ]אתר
 בחורה לאו ע״ז שיש ובפרט בזוה״ק כמ״ש למח גדול
 מומר דין שע״ם בדבר לא אס בחנם אומו מלין אם

 וכבר בשו״ע הכל כמבואר זה עמר אומו להלין
 או ונקלה קלה טבה איזה שמפני פעמים'רממ ראיט
 לקהר ויש המס הלנס לידי בא השמשים עצלוח מפני
שזה המס על הספד אודוח נדבר ועתו! .מאוד בזה

 הוא דשככי דיקרא המתים עם מסד בכלל ג״כ הוא
 עיש[ מ״ב מ״ט בסוכה טיש״י ]וכן מזיל שאמרו כמו

 שירים ומאמו כראוי המס על להספיד גדולה מצוה
 למורד כדי הלב אס המשברים דברים לאמר עליו קולו
 שמת כשר אדם על ולהצטער לבטח מצוה כי בכי

 שמס כשר אדם על הבוכה כל מזיל אמרו וכבר
 המוריד כל אמרו עוד עוטתיו כל על לו מוחלק

 בביס ומניחן סופק הקניה שמת כשר אדם דמעוסעל
 שהוא הטפה על מורה הוא זה כל ט ועטט גנזיו
 העולם ק ה׳ עמדת שנחסר על ומתאונן השר אדם
 והמתפצל ודמע. דמע כל הש״י בעיני חשוב לכך

 מזיל שאמרו כמו חיו p» לו יש חכם של בהספדו
 למסר יש ע״כ בחייו לקוברו וראוי ימים מאדן שאיט

 אבליםשנף! דחום מודוס נדבר ועתה מאוד. בזה
 מהלכוס פי״ד הרמב״ס שכמב כמו חסר בכלל הוא
 פטיו דר״א בפרקי בהדיא p מצאתי ואחיכ אבל

 מיקרו מרומז גם חסד גמילוס הוא אבלים שניחום
 וכמו מלט אלהיכם ה׳ אחרי שכמוב נמה בחורה
 זו מציגו גם עיש בפ״ג לעיל והממקט מזיל שאמרו

 ואצל יעקב אצל ובנביאים בחורה פעמים המדהכמה
 כמך לרנן ואהבס בכלל נכנס הוא גם .וכיו״ב דוד

 אחרים אותם שיעשו רוצה שאמה הדברים כל הייט
 צריך שאמה מה נפל בעניניך לך אומם שיסייעו ]טן

 מדאגסך[ אותך שיפיגו צפר וברוב בדאגה כשאמה או
p מס ליזהר ע״כיש לאחיך אמה גם אותם מעשה 

 מקילין הרבה ]ובעו״ה .ר״ל אבל אתה אירע אם
שאין הוא מצוי עניים אצל כשאירע ובפרט זו במצוה

איש

 כה ל* דף מיס דאיתא תה משוס ננוח לסי ואש זקן שהיה אף נ״א שודא ר׳ רשמם נראה לנאווה הנ׳ש •(
 ננצל נ״נ הוא הוצאה נסעת דהלויה נ״א יהודא ר׳ וקסנר שה נדאיחא ננוח לסי ואיני נזקן אפילו דהיינו קנויה זו

 מנפל שהיה עמרא שאמר ימה הקנירה אמר עד ותני דקרי למאן לנשל דצריך מסתנר ולס״ז התורה דחנחה קטרה
 ונ״ש קמרה כהלל הוא דנ״ו משעם לקנייה ללוחו הנית מן ההוצאה מתחלת מנסל דהש הוא רנותא המת להוצאת

 נלש אחרים מתעסקק דיש ואף גיסא הקטרה נחנק נס מתעסק שהיה ואפשר הקטרה אחר עד שם וממחק מתעסק שהיה

 לסי ואש זקן התורה שחנתה דתה לאמר עוד ואפשר■ לוש לענק נמו ש נפנק יותר משתדלש שש גל לו הוא לנטד
 להוצאת ת׳ית דמנשלק שה דאתי ומה וחגי דקח למאן ואפילו מקא בלחו מתעסקק נשאין סיירי קטרה לפנק ננוח
 פשא״ע סי״ו מתרנה התורה דנטד ומשוס לחוד ללוש חקא היינו אנשים הרגה טש אפילו ותני דקרי למאן המת

 אחה נוהגק זה דסשוס ואפשר ותני קח tin למאן נמו אנשים נמשש וח עי״ז מתרנה הננוד דאק אפשר נקטרה

 אנילית נהלטת זרוע אור נסער מצאתי שוג לדינא וצ״ע ותני דקרי למאן אפילו הקטרה מד ללות נזהרק שאין אנשים
 ולטא לצאת לרטס נינר היה אס הייני עמו מתעסקין רטס לרנים נינר היה אם נמו״ק דאיתא הא על שנתה תי״ז טמן

 למאן אפי׳ צחן נלא״ה רעשרה מעשרה יותר אפילו מיש ולנחמו לקונרו עמו מתעסקק רנים ותני[ קח שהיה ]היינו ננהנ״ג

 הראיס אזדא א*נ הני וו לנחיתא פירשו לא מיס רש״י אולם סחחלה שנתננו נמו דס״ל ששמע ותני קח דלא
 גדסשמת זה נשטל לנפל צריו מחית ואפילו שיקנרוהו עד וימחינו סקנר עד אנשים עשרה טלוהו יהרו שג״ס לחדהו
:נוה ש גחל סחנ ותנו דקרי למאן ונ״ש הני דינא ותני קח דלא למאן דאפילו בשויע
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 אחר דברים בכמה שיין הוא דל שם דמה פגים
 מכל לו שחסר מצוי בממון דל שהוא fועי בממון

 עד אכילה והוא להאדס ששייך העיקרים הדברים
 מ' בכל אודותיו ולהתבונן להשכיל צריך וע״ז בית

 שכתוב מה והוא אכילתו לו יחסר שלא היינו
 לכסות ונס וגז' נפשך לרעב ותפק נ״ט( )ישעיה

 וכסיחו ערום תראה כי שכתוב מה והוא הערום •(
 בירד שנפסק וכמו דירה בית לו לשכור וגס

 לילה ללינת מלון לו ליתן אורח הוא ואם צדקה. בהל׳
ממרא ואמרו וגו' גר ילק לא בחון שכתוב וכענין

 פוריא דהיינו לינה פרנסת לו לןנוחנין ס״ז( )כתובות
 עני אודות להתבונן שצריך שרשים הג' זהו סדיא זבי

 ע p השלשה מאלו ודבר דבר וכל בממון הדל
 הדל שיקבל באופן לו אותו להגיע איך רבה השכלה

 מלוה הוא אס היינו מעוטה ובטרחה מועלת רב מזה
 שיהיה מתבונן הוא במתנה לו שטתנס או מעות לו

 בשעה לו שנותנס ••( להדל מועלת רב מזה
 הוא מתנה דבר איזה לו כמותן או בזול שהפירות

 איזה לו שנותן כגון הנייתא מקרבא שיהיה מצמצם
להוליך בעצמו טורח וגס אפויה פת או ללבוש מד

לביתו

 אלהיכס ד׳ אחרי הססוק על י״ד( )בסוסה שאמז״ל נמו הקב״ה של זממדזתיו מאוד גדול ענק הוא זה וגה •(
 אלהים ד' ויעש דנחיב מרומים מלביש הוא מה מידותיו אחר אלא וט׳ השכינה אחרי להלך לאדם לו אפשר וני ,זט חצנו

 להסמיך צריך מהל ולכאורה ,ונו חולים מבקר הוא מה מרומים מלביש הוי אחה אף וילבישם מור כתנות ולאשתו לאדם

 לואסי הגמרא דכזנת ונראה ,גוו מחסורו די וגי' ידך את מפחם דפתוח מ״מ בכלל הוא הלא הזה הפשוק מל מרומים הלבשת

 הכתוב ונא וניו״ב בזה שישרחט משרת לו ואין לקנות מקום באיזה יודע ואיט בדרך הוא אך ממות לו ויש משיר אהו
 אחה אף חולים מנקר הוא מה אח״כ שאמר דמה ]ודומיא לעשירים אף וטהג המצוה נכלל הוא זה בענק דסערחה לטרוח

 משה לא אך שלו הכל והיה בעולמו יחיד עדיק אז דהיה הראשון מאדם וראיה בעשירים[ אף טהג הלא בקו״ח .ומצות זכר
 יצה״ר בו שיכנס לעצמו גרס שהוא מפני הש״י רצון נגד זה שיהיה ירא שהיה מפני ]ואולי פעם איזה מפני נגד לעצמו

 דהכונה ואפשר הוא יחר לכאורה וילבישם שאמר ומה בגד לו לעשות בכבודו הקב״ה והפריח כידוע[ ללטש זיצמרך
 לו געשה החמא אחר דעתה לזמר הכתוב בא ולזה הרבה קומתו נתממש החמא אחר דאדה״ר י״ב( )חגיגה שאמז״ל מה לפי

 הלבשת וגס צדקה מצות בכפלים הוא המצוק שלמנייס מזה היוצא .ללטשה ראוי שיהיה נדי עתה מדתו לפי פור הכתנות

 מאוד 1ז נמצוה להתחזק נהגו עיירות ובאתה חזק שהקור החורף בימות נפש לפיקוח גם זה דבר עטג ולפעמים ממיםע
 עליהן ערומים ומלבישי ,ונו הרחמנים מ״ב ד״א במסכת ואיחא חלקם ואשרי לזה ספיר מנדיבי בכלחורף מעות להבין

 ימי כל מלטש להם יחסר שלא הש״י יעזרס נפוה״ז אף היינו יאכלו מעלליהם פרי כי סוב כי צדיק אמרו אומר הכתוב
מחלצות אותר והלבש עוניך מעליך העברתי ראה (,נ )בזכריה וכדכתיב והדר הוד מלבושי הש״י ילבישם ובעוה*ב חייהם

 בזה לו וייסב העט לסוכת ושכלו דעתו שיתן רק לזה שצריך דברים וכמה כמה יש הדל אל השכלה בגדרי והנה •"(
 דברים לכמה להקיש טכל זממנו אחד פרס ואזכיר ד' מאת ברכות רב ע״ז ויקבל מאומה בזה יחסר לא לעצמו וגס הרבה

 כשמביא וגס לקנות עצים השוק על מצוי אין נתקלקל והדרך סקור כשמתגבר החורף בעת ידוע דהנה והוא .נזה ביוצא
 בחשש הקסטס בניהם וגס הס וממש אז לקנות הדלים זנ״ש היורדים הנע״ב נכח ואין גדול וביוקר לחים הס לפעמים אמד

 העשיר היה אס וע״כ ובזול יבשים והס הקיץ בעת עצים לעצמם מטניס הס העשירים מ;א״כ החזק הקור ע״י נפשות סכנת
 כיא יותר או עצים עגלות מאה בזול שהמקח בעת בקץ קונה היה בעונתם להתבונן הנעלבים האנשים אלו אל משכיל

 מקולקל שהדרך בעת החורף ימות וכשיגיע עצמו עבור מכין שהוא כמו הנ״ל הנדכאים עבור בחצרו ומחזיקה פרט לפי

 הצדקה ממדת יותר הרבה וזכותו מאוד נכבד מנין וזהו .קרן על היורדים לנע״ב וכן להדליס זימטר אוצרו את יפסח

 ועתה העצים של הקרן דמי ליתן שיכול הדל אודות הסונה כתבט זכ״ז .נושה שוס ובלא מאוד אחד לכל מסיב הוא שבזה

 נתעלם אס ממש נפשות להכנת לו ניגע הוא הרי הקור ונשנתחזק עצים לקנות במה לו שאק גמור דל שהוא מי אודות גובר
 דהיינו תמהם בגופו חהד ׳לעשות האלו הדלים בתקנת להתבונן בלבו ,ד יראת שנגע מי לכל רנה מצוה ע״כ ממט עין

 שקלאוז עיר אנשי לד׳ ]וכרוכים נפשם להחיות כדי עטרה עצים קניית על מהם נדבות ולקבץ זה אודות העיר אנשי לעורר

 מט שמעתי כן לעניים עצים חלוקת בענין ומעיינים העוסקים ממונים נה״מ בכל יושבים החורף ימות נהגיע שנה שבכל

 מתנדבים והעם הכהניס טו שני הבית שבזמן פ״ד( )מתענית ידוע והנה כמותם[ עיירות כמה הזה בענק יש וטדאי נאמן
 החזיקו הגזירה במת שאפילו הגמרא לנו וטפרה פ״ש יום באותו קרבן מקריבין והיו למערכה עצים ייהביא זמנים ,בס

 & גזירה ארס גזרה ס״א אמרו הנתוצתי סלמאי מי הם מה ת״ר כ״ח דף בתענית וכדאיתא במלוה ולא זז במצוה

 מה לרול ישראל יעלו שלא נבס כן ירבעם שהושיב כדרך הדרכים על סרדסאזת והוטבו למערכה עצים יניאו שלא ישראל

 וטון להם והלט כתפם על והניחו סולמות כמו ועשו עצים גזירי הביאו הדור שבאותו וכשרים חסא יראי ע«

 מהם שעברו כיון כתפינו שעל בסולם שלפניט משובך גוזלות שתי להביא אמרו טלטס אתם להיכן א״ל אצלם שהגיעו

 רשעים ושם נאמר ומכיריו גבס בן ירבעם ועל לברכה צדיק זכר נאמר נהם כיוצא ועל עליהם לירושלים והביאום שרקום
מקום שהוא הנשכח על עצום מתנדב מישראל כ*א טה טדאי מקדש בזמנם טה אלו האדם ויתבונן הגמרא פ*כ ירקב
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 לנפשי תכשיטין נברא התורה קיום שעיי וכידוע
 וכדכחיב קדשו בהיכל ד׳ לפני לישב זוכה הוא שבהם

 הבגדים הסירו הגדול הכהן יהוצדק בן יהושע אצל
 בגרים וילבישוהו מהללות אותך והלבש וגו׳ הלואים

 שראה ט פכ״ז( א״ר דט )בתנא וכדאיתא וגו׳
 ד״ת בו שאין אדם ראית אם אלא טצד וכסיתו ערום

 ולמדהו ותפילה שמע קריאת ולמדהו לביתך הכניסהו
 במצות וזרמו אחת הלכה או יום בכל אחד מזק

 תורה בו שאין מי אלא בישראל ערום לך שאין לפי
 עוד ע״כ. ערום שהוא למי דומה והוא ומצות
 אלהיך ד׳ את ואהבת הכתוב שאמר מה בוה מקיים

 ויש .שאחז״ל כמו בריותיו על אותו לאהב דהכונה
 גדול דבר והוא הדל אודות להשטל שצריך ענין עוד

 בניו להחזיק כת לו אין דל שהוא מי ידוע ט מאוד
 הולכים ובניו עמהס ללמוד יטל אין ובעצמו לתורה

 שיוצאים מהם ויש גמורים ע״ה ונשארים ומחדלדלים
 להשטל רבה מצוה ע״כ ג״כ רעה לחרבות עי״ז

 הנערים באלו הוא ומצוי הספר לבית וליהנם אודותם
 והמו המדוכאים אביהם בזכות בתורה מצליחים שהם

 וזכות תורה תצא שמהם עניים בבני הזהרו שאחז״ל
 )ב״מ כדאמרינן מאוד גדול הזה בענץ המתעסק

 הקב״ה אפילו מורה ע״ה בן את המלמד כל פ״ה(
 יש ועוד וגו׳ שנאמר בשבילו מבעלה גזירה גוזר

 אך אודותיו להשטל שצריך טו״ב ענינים הרבה
 שכתבט הדברים אלו מכצ כי באתי לקצר אנט
ימלעהו זה ובזכות הפרשים ליתר להקיש המשכיל יוכל

: הכתוב שאמר וכמו רעה ביום הש״י

 שתלוי חסד עגין יבואר בו שמיני ©לק
 תכירו את לפקח וכאשת ברבור
:מצערו

.בממוט בין בגופו בין”הוא”דחסד חז״ל אמרו

 מעלות לשלשה נחלק שבגופו חסד והנה
 בפרקים דיברנו כה ועד ומחשבה דבור למעשה
 במעשה מלוי שעיקרו חסד מענין פרשים כמה שעברו

 מרחה של דבר בשום לחביריט לעזור הייט ומחשבה
 נוכל ועצה ענין באיזה ולהשכיל במחשבה להתבונן או

 הכל וזהו לגמרי חלילה יהמושש שלא מצבו לתקן
 ועמה דל אל משכיל אשרי הכתוב שאמר מה בכלל
 להמשיך ישל האדם כי בדבור שתלוי חסד מערן נדבר
 מורה הייט תורה בעניני א׳ .דבריו בכל מחסד מדת
 שאדם ותורה חסד בכלל הוא לאחריני*( ללמד שהיא
 מ״ש בסוכה וכדאימא חסד בכלל אינו לעצמו לומד
 לשונה על חסד ותורת בחכמה פתחה פיה דכתיב מאי
 חסד של שאינה ומורה חסד של שהיא מורה יש וט

 ומורה חסד של תורה היא ללמד שהיא מורה אלא
 אם ב׳ .חסד של שאינה תורה היא זו ללמד שאינה

 להסירו בדיבורו ויטל אדם מאיזה כעס חסרו על יש
 אם ט יוסף אצל וכדכתיב חסד בכלל הוא מעליו

 חסד עמד נא ועשית לך ייטב כאשר אמן זכרתני
 יטל בדיבורו אם וכן וט׳ והוצאתני פרעה אל והזכרתני

 חסד בכלל הוא ג״ז חבירו מל רעה יבוא שלא לסבב
 החשודים האנשים בין נזדמן מקרה באיזה אס הדמיון

 לאיש ויגנט שילכו בעיניו חשודים והס הגניבה על
 להם שיכחד מצוה מצס אודות שמספרים ושומע אחר

 כן שאיט בעצמו יודע שהוא אף עני הוא ט ויאמר
 אברהם שאמר שמליט וכמו חסד בכלל הוא וכ״ז

 וגו׳ המקום כל אל עמדי מעשי אשר חסדך זה לשרה
 עצה באיזה להודיעו יטל אם וכ״ש הוא אחי לי אמרי

 כ־איחא הדין מצד בדבר מחויב בודאי מהם שישמור
 ייטיב אחד שאיש בדימרו מסבב אם וכן ח״מ בסוף

 עמר ומקבל חסד נכלל הוא כ״ז טובה באיזה לחבירו
 דאפילו פ״ג דפאה וכדאיתאבמום׳ ה׳ מאת ברכה זה

שנאמר ע״ז שכר לו טמנין תנו לאחרים אמר רק אס

 שלא נ״י נזה יוצא אינו נגמ״ח לעסוק צרין שהאדם חז״ל מאמרי ננמה שמציני שמה האדם שידע צריו ומ״מ *(
 היי נהורה דעסק רנא קאתי עלי מדנית תרוייהו ורנא אניי י״ח נר״ה אמרו שהרי מופו נם לו להעיג ממש ממ״ח עסק

 אפשר היה לא אס לעיין ויש .לאחרים תורה למד הלא ירנא שנין שתק היי וממ״ח נתורה דעסק אניי ן שג ארנעין
 אהריס ע״י לעשות שאפשר דמצוה ס׳ נמו״ק אמרו הלא ממ״ח דעסק דאניי מ״ט אפשר ואס דרנא מ"ט אחרים ע״י לעשות

 גדולים עניניס מוסיף היה נודאי ממ״ה עסק שהוא ניק מאוד נדורו מפורכס אז דהיה דאניי ואולי תורה מנטלי! אין
 שלא ניון נדנר לעסוק שיתהיל האדם על היונ כונה דאינו היה רנא וסנרת זה דנר נעשה היה לא ונלתו ההסז נמדת

 אסנימו דמשמיא ש״מ לח״יו שנה עשרים לאניי זה ענור דהוסיפו מדהזינן ומ״מ תירה לניטיל וחשש לפניו מעשה נא
 יחסר שלא נדי לו הוסיפו נמ״ח של הזמן עסק ע״י תורה שניטל דמה נפשיטית לאמר נוצל השנים הוספת וגדר .לאניי

 אם נשנע והקנ״ה הימים נל נניתן זקן יהיה ולא טלי נית על הקנ״ה שז«ר דבשביל לאמר נועל ועוד מתורתי לו
;ס׳ עד הוסיפו וע״ג לזקנה ששים דק וידוע ונגמ״ח נתירה הוא דמתנפר תו״ל «ייןי ובמנחה נזנח עלי נית עון תנפר



נד חסד ׳#מיני סרק מימר ׳#תלוי חסד עגין אהבת
 מזג ז״ל אלי® לו הראה ילכו קלויובלכמם יהושע אלהיך ה׳ יברכך דיבור( ]היינו הזה הדבר מלל ט

 בחנות המתח על נצנים יצאו גדול קינון ושם גדול א׳ שנר מדל בעניו בח״א ע״ז בפרק לעיל ועיין וגומר
 ז״ל חליהו עם רינ״ל שם והלכו זה אש זה ודוחקים א׳ עצה לחבירו לייעץ ג׳ .עי״ש מצוה לדבר המעשה
 בשר מוכרים ההיא שבחמש ראו המה דוחקא ואגב עיש צ״ו שימו חו״עב ונדאיחא בעניניו לו ההוגנש

 לקונה אותו דוחפים ועכ״ז בדינר ליטרא וכל סרוח כלב רואה[ הוא אם לעשירים\ד׳ אן« זהטהג שדבר
והמה לדרכם והלכו לחבירו להקדים מורח אחד כל ט ואיני ח״ו לרה איזה חו דלוחו מפני עלב שהוא מטרו

 ולהפיגו לבו על לדבר מלוה עכ״פ לו לעזור יכול
יונה יביט שנשב וכמו גמ״ח בכלל הכל וזהו מדאגחו \

 ידו ואין הוא דל אם שאפילו שלי החשובה באגרה
המדה( להשיג יוכל מ״מ ממש בגמ״ח לעסוק משגש
נחילות] מעשה וזין מחיר ובלא כסך בלא ההיא טובה

 לאביון רוח חשנ דבריו ויהיו העני לב על ידבר חסדים

)ב״ב ידיו ומעצבון ממעשיו וינחמט

והמפייסו ברכוש בשש מתברך לעני פרוטה המתן ט׳(
לרעב ותפק שנאמר ברכות בי״א מתברך בדברים —
w ואפלתך אורך בחושך וזרח משביע נענה ונפש נפשך

וגו׳ נפשך בצחצחות והשביע תמיד ה׳ ונחך כצהרים
 בלב טוב רצון לו והראות דברים פיוס מנין והוא
 באר שכתוב, מה תראה הלא חפיצה ובנפש שלם

 וברכות צדקות עושה מן מאוד הרבה שכרו ט היטיב
 הזו המדה היא גדולה וכמה עכ״ל ממני ונכבדות רבות

 גבי פ״ג בתענית כדאיהא עוה״ב לחיי עטרה שמזומן
 יונה רבינו שם נתב עוד עי״ש ברוקא דרב מעשה

 שכר ויקבל וחסד צדקה לעשות רבים לפני עצות ישית
 ויוכח יעשה אשר הנפשית ועל הצדיק אשר הרבים טל

 שנאמר ידי על תעשה אשר הצדקה בשכר
 מן יושר המעשה גדול וארז״ל יען נדיבות ונדיב

 החסד בעניני יש עוד .עכ״ל חסד אהבת וזהו העושה
 החולה על להתפלל הייט דברים כמה בדבור שמלוי

גמ״ח דהוא חולים בקור בכלל הכל שזהו ה׳ שירפאהו
A זה העמקנו וכבר של״ה סימן וביו״ד בגמרא וכדאימא 

 שהוא לאדם שיש אחר צער וה״ה ע״ש בפ״ג לעיל
 איט בעצמו פלוני אותו אם ואפילו ומצוקה צרה בתוך
 אנשי על התפלל שאברהם שמציט וכענין מזה יודע

 המתטנן והנה .ישראל על וכ״ש יהפכו שלא סדום
 יראה אלו פרקים ובל״ב הראשונים פרקים בשמנה
 שבעולם הטובה עניני כל על פרוסה החסד שמדת

 בעגיגיו החסד מדת לקיים יוכל ואיש איש וכל
 זה שכמעט עד וקלים נקלים בדברים גס ולפעמים

 בעוה״ר בהם מזלזלים אדם ובני חסד אינו וזה נהנה
 דוד לב בספר שהביא מה שייך דבענינינו ואמרתי

ר׳ עם הולך היה ז״ל אליהו כי אגדה מדיש בשם

 עגל בשר מוכרת א' חטת ושם ריקם אחר רחוב ראו
 וממה קונה ואין בפרוטה ליטרא ומוכרת ושמן בריא
 מל תתמה אל ז״ל אליהו לו ואמר מאוד ריב״ל ע״ז

 העם להמון משל סרוח בשר שנמכרים חנות ני התפן
 רבה בטרחה העבירה אחר נחם בכל שרודפים רבים
 והמצוה והתורה סרוח מת ככלב והעבירה הרבה וממון
 בזה אמרתי p קונה ואין ובזול ושמן בריא כבשר

 עניני על להוציא לו ומתוק להאדס נקל לפעמים
 במדס להתגבר כגון מסרסרלו היצה״ר אשר ההבלים

 גם ולפעמים רו״כ וכמה כמה המדומה וכבוד הנצחון
 תוסין{ לא אשר מרובה בעמל וגם ולאלפים למאות

 יהים ולא בעוה״ב ולא בעוה״ז לא לאדם טובה שום
 ואלו הנ״ל נבילה כלב בשר מהקונה טוב זה מסחר

 ואומר וצועק מסרסר היצ״ט אשר החסד עניני על
 אוחז בוראנו אשר כשר מסחר מסחרי וקנו אלי פט
 והוא הוא[ חסד חפן ט ]וכדכתיב הזה במסחר ג״נ

 אותו וקט ובעוה״ב בטוה״ז והצלחתו אדם של אישורו
 לט בעו״ה פונה ואין קלה ובטרחה מועטים בדמים

 איט שהיצר זה לכל והסיבה הזה, הטוב המסחר ערך
 טוט ורוב החסד מדת בגודלו להתטנן לאדם מטח
 בהכתובים תמיד שיתבונן לזה היעוצה העצה וע״כ

 הקדושה המדה שבח בגודל לט המספרים חז״ל ומאמרי
 שנרגיל הש״י רצון היא שזו אצלו ויתאמת ויתברר הזו

 וכדנתיב זולתינו עם ובחסד ברחמים להתנהג עצמט
 דרט הן אלו בספרי ופירשו דרטו בכל ללכת

 אהבה יעי״זישיג וחטן רחום אל הש״ישנאמרה׳ה׳
 יתחסד זה ובזכות חסד ואהבת וכדכתיב החסד למדת

 אל ומ״מ .ובבא בזה עניניו בכל ג״כ השי״ת עמו
 די לבד החסד שבמדת לומר בנפשו האדם יטעה
 אלא הדבר כן לא נללח״ו שמיס יראת בו אין אפילו
 שמים מלכות עול ובקבלת התורה בדרכי שילך צריך

 על האזיט בספרי החסדוכדאיתא בדרכי ג״כ ויתחזק
 ישראל נסתכלו אלו וכו' זאת ישכילו חכמו לו הפסוק
 קבל* להם אמרתי ומה רעה שום בהם שלטה לא בד״ת

 ביראק זה אח זה והכריעו שמיס מלכות עול עליכם
;לו וטוב אשרי ואז ע״כ בג״ח זה את זה והתנהגו שמים



תורתך טז סימן אהבתי

טז סימן
בדרכיו והלכת מצות

בש״ם הדין מקור א( ענף
 "ללכת מט( פרשה )עקב בספרי ז[איתא

"ה׳ שנאמר הקב״ה דרכי אלו דרכיו" בכל
 חסד ורב אפיים ארך וחנון רחום אל ה׳

 ופשע עוון נושא לאלפים, חסד נוצר ואמת,
 "כל ג( )יואל ואומר לד(. )שמות ונקה" וחטאה

 היאך וכי ימלט" ה׳ שם ה׳ בשם יקרא אשר
הקב״ה, של בשמו ליקרא לאדם לו אפשר

 רחום היה אתה אף רחום הקב״ה מה אלא
 הקב״ה מה לכל. חינם מתנת ועשה וחנון
ה׳ "צדיק קמ״ה( )תהלים שנא׳ צדיק נקרא
 היה אתה אף מעשיו" בכל וחסיד דרכיו בכל

 ה׳ בשם יקרא אשר "כל נאמר לכך חסיד
 לכבודי בשמי, הנקרא "כל ואומר ימלט",

 "כל ואומר עשיתיו", אף יצרתיו בראתיו,
עכ״ל. למענהו", ה׳ פועל

א( דברים, ב׳ מתבארים הספרי ומדברי
 הקב״ה של מידות בי״ג להדמות החיוב

הכינויים כל ב( תשא. כי בפרשת המבוארות
 להדמות יש רוה״ק בעלי הנביאים שכינוהו י-

 המלך דוד דברי שהביאו ממה והוא אליהם,
מעשיו". בכל וחסיד דרכיו בכל ה׳ "צדיק

)קלג:( שבת מסכת בגמ׳ מבואר עוד
 מה לו דומה הוי "ואנוהו", אומר שאול אבא
 ופירוש ע״ש. וכו׳ רחום אתה אף רחום הוא

 והוא אני מלשון "ואנוהו" הוא הדרשה
 בנ״י אמרו שכך אני, אף הוא מה כלומר

 שראתה לנבואה שזכו סוף ים קריעת בעת
 כמבואר בוזי בן מיחזקאל יותר שפחה

 דומה להיות רצון בהם נתעורר ואז בחז״ל,
 אלא ציווי לשון זה שאין מלבד והנה לו.

 יתכן ובנ״י, משה ששרו שירה בתוך נאמר
גמורה. דרשה ולא אסמכתא שזוהי לומר עוד

 הי״ז( )פ״ג איתא סופרים במסכת אמנם

 רחום הוא מה לו, הדמה אומר שאול אבא
 מכאן ונראה ע״ב. וחנון, רחום אתה אף וחנון

 לדרשה שאול אבא זאת שלומד משמע
גמורה.

 היא שההדמת נראה המתבאר מכל
 של מדות בי״ג ובעיקר הקב״ה של במדותיו
 והתארים המדות שאר בכל וכן רחמים,

הקדש. רוח בעלי הנביאים שתיארוהו

ר׳ איתאאמר סוטה~)יד:( בגמ׳ ח[אמנם
 ה׳ "אחרי דכתיב מאי חנינא ב״ר חמא

 לו אפשר וכי יג,ה(, )דברים תלכו" אלהיכם
 נאמר כבר והלא שכינה, אחר להלך לאדם

 הוא". אוכלה אש אלקיך ה׳ "כי ד,כד( )דברים
 הוא מה הקב״ה. של מדותיו אחר להלך אלא,

 "ויעש ג,כא( )בראשית דכתיב ערומים מלביש
 אף וילבישם", עור כתנות ולאשתו לאדם
 חולים ביקר הקב״ה ערומים. הלבש אתה

 באלוני אליו ה׳ "וירא יח,א( )בראשית דכתיב
 ניחם הקב״ה חולים. בקר אתה אף ממרא",
 ויברך אברהם מות אחרי "ויהי דכתיב אבלים
 אבלים. נחם אתה אף בנו", יצחק את אלקים
 לד,ו( )דברים דכתיב מתים קבר הקב״ה
מתים. קבור אתה אף בגיא" אותו "ויקבר

 חמא א״ר הדברים בתחילת והבה
 מדותיו בכל ומשמע מדותיו" אחר "להלך

 רב אפים וארך וחנון רחום כגון הקב״ה, של
 את חמא ר׳ צמצם מכן לאחר אולם וכו/ חסד

 ניחום חולים ביקור ערומים להלבשת המצוה
מתים. וקבורת אבלים

 דרב אליבא הדין גדר האם לחקור ויש
הקב״ה, של מדותיו בכל לידבק הוא חמא
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תורתך " יסימ אהבתי

 המקום שעשאו מעשה שמצינו מקום ובכל
 כן גם זאת ולעשות מכך ללמוד לבו שיש הרי
 או בקרא, כדכתיב ,ה אחרי ללכת נקרא וזה

לא. ותו שנקט דברים בהנך דווקא שמא
 פירש עה״ת הראב״ע בפירוש "והנה’*

 ככל "שתעשו יג,ה( )דברים קרא בהאי
 נתיבותיו", אחר ותרדפו כמעשיו, יכולתכם
 בדרכי ללכת כללי ציווי דהוי משמע ומדבריו

 בגט׳ שנזכרו לדברים בדווקא זה ואין ה׳
וכר. חולים ביקור ערומים הלבשת

 ה׳ "אחרי דקרא פשטיה זהו ואכן
 ענין על מדבר זה שאין תלכו" אלקיכם
 לומר צריך ולפ״ז כלל, בדרך אלא מסויים
 כדוגמא רק דהוי דידן הגט׳ דברי שיפרש

 ללמוד היא חובתנו אך ה/ מדרכי למוד כיצד
הנ״ל. בגט׳ מהנזכרות רק ולא פעולתם מכל

 ממיץ לר״א היראים בספר אמנם ט[
 ולבקר אבלים לנחם כתב; רב( ריט )סימן

 שניהם על ראה בפ׳ יוצרנו צונו חולים.
 תלכו אלקיכם ה׳ אחרי דכתיב אחד, במקרא

 כלשונה. דידן הגט׳ דברי שמביא וע״ש וגו׳.
 ולקבור ערומים הלביש כתב, קנ״ג ובסימן
 ראה בפ׳ שניהם ועל הוא ברוך ה׳ צוה מתים
 ואמרי׳ תלכו", אלקיכם ה׳ "אחרי אנכי

 אלו דברים דד׳ שלמד חזינן הא וכר. בסוטה
 ולא הם, בדווקא היינו חמא ר׳ בדברי שנמנו

 שמנאם )אע׳׳פ לשיטתו. מ״ע חד והוו אחריני,
 ענינים לפי חלוקה משום רק זה מקומות בב׳

 שחלוקים ולבריות לשמים ורע ממון איסורי
אחת(. מ״ע הוי אולם המציאותי עשייתם באופני

 בביאור שכתב ת׳׳ח( )בסי׳ לו ראה ועוד
 בדרכי ללכת בדרכיו". "והלכת מצוות
 המצוות, בדרכי ללכת ב״ה ה׳ צווה המקום
ללכת אלקיך ה׳ מצוות את "ושמרת דכתיב

 מצוה כל שעל ואע״פ ח׳(, )דברים בדרכיו"
 לך הוסיך במקומה, עשה נאמר ומצוה

 עכ״ל. שכר". לקבל אחר עשה הכתוב,
 להדמות כלל חיוב שאיו מדבריו מתבאר

 כלשון יתעלה האל בהם שתואר למצוותיו
 שכר להוסיף אחרת מצווה הוי אלא הרמב״ם,

 מצאתי שוב * כולם. המצוות את לקיים
 המצוות לספר בהשגותיו הרמב״ן בדברי
 אם ובה״ג הרמב״ם פלוגתת שזו שביאר
 )שורש הגמרא כלשון או ספרי כלשון לנקוט

הרביעית(. התשובה ד״ה א׳

 במאמר המאירי מדברי לדייק יש י[עוד
 גוף בקצתם אין אולי "ואם שכתב: התשובה

 וההנאה, והאיבה, הכעס עבירה-כעין
 ורדיפת הממון, ורדיפת וההיתול והתחרות,

 הדעות שאלו בהן, וכיוצא והשררה הכבוד,
 גוף שאינם קצת מהן שיש אע״פ הרעות
 ונראה מאוד". רעות דיעות הם עבירה
 כללי ציווי הרעות המידות בגוף שאין מדבריו

 גוף "אינם מהן ו״קצת" מהן להתרחק
 דף שבת למסכת בחידושיו וע׳ עבירה".

לעולם(. )ד״ה ע״ב קל״ג
 שלו בסה׳׳מ הרס״ג דעת נראה וכן

 בתרי״ג בדרכיו והלכת מצוות מנה שלא
 שמבאר והדעות האמונות בספר וע׳ מצוות.

 דבריו וכל במידות, האדם הנהגת אופן את
ע״ש. חיוב, ולא "ראוי" בלשון שם

 ר״ה( )סוס״י יאיר חות בשו״ת נמי ,רע
 בדרכיו והלכת מצוות שאין ממנו שמשמע

 עשה מצוות שאינה "אף שכתב: דאורייתא
 מוהלכת שילפינן חסדים גמילות רק ממש

ותע״ב". משובח ה״ז בדרכיו,

חמא רבי בדעת לבאר נראה יא[ואשר
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 והבה״ג )היראים ראשונים כמה דעת היא שכן
 "והלכת מצוות בקיום הרמב״ן( שביארו כפי

 מיני כל כוללים אלו דברים שד׳ בדרכיו"
 א( זולתו, עם לגמול האדם שיכול חסד

 חולים ביקור ב( בממון, חסד ערומים מלביש
 עם בנפשו חסד אבלים ניחום ג( בגופו, חסד

 לאחר אמת של חסד מתים קבורת ד( הזולת,
מיתה.

 בנפש, בגוף, בממון, חסד גמילות וכל
 ד״והלכת מילתא בהאי נכלל מיתה -ולאחר

 נכלל כן גם לדירה שצריך מי וכגון בדרכיו",
 מי או עיצה הצריך ואדם ערומים בהלבשת

 מי וכן בנפש, עזרה הוי אותו וישמע ■שיאזין
 חסד הוי וכדו׳ כבד דבר במשא סיוע שצריך
 של חסד הוי וקדיש תהלים ולימוד בגופו,

כן. גם המיתה לאחר אמת
 "והלכת של במצוה נכלל זה וכל
 רק מצומצם זה ואין שיטתם, לפי בדרכיו"

 זה אין שהרי בלבד, אלו פעולות בד׳
 דמשמע בדרכיו" "והלכת הקרא משמעות
 בכלל הכל באמת ולפ״ז דרכיו, כל מינייהו

דברים. הד׳ אלו
 מדין יותר רבותא מאי שצ״ע אלא

 זו וקושיא דאוריתא כמוך" לרעך "ואהבת
 מאבל בפי״ד הרמב״ם שיטת על גם צ״ע
 אלו עשה במצוות חכמים שציוו שכתב ה״א
 אע׳׳פ וכו׳ אבלים וניחום חולים ביקור של

 דאורייתא, כמוך" לרעך "ואהבת בכלל שהם
חכמים. הוסיפו מה וצ״ע

 בכלל הכל שבאמת לומר נראה ואשר
 באו שחכמים אלא כמוך" לרעך "ואהבת
 וגדרו האדם שחייב החיובים את להגדיר

 כפי וכו׳ אורחים הכנסת חולים, בביקור אותם
 כל ובאמת שם, אבל הל׳ ברמב״ם המבואר
במצוות נכלל להכירו אדם בין של התורה
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 מצוות ישנה ומ׳׳מ כמוך" לרעך "ואהבת
 תקום ולא בלבבך אחיך את תשנא ולא צדקה

 וזאת וכו׳ פנים הלבנת איסור תטור ולא
 המצוות, לכל כלל הוא ואהבת שדין משום

 יתר כמו בקיומו פרט הוא בדרכיו והלכת ודין
 בפני כמ״ע למנותו יש אולם, הנ״ל המצוות

 עצמה, בפני שנמנית צדקה מצוות כמו עצמה
 כמו ואהבת במצוות נכלל הכל שסו״ס,
 בתורה גדול גדול כלל זה עקיבא ר׳ שאמר
 בביאורו פערלא הגרי״פ כיון שלזה ונראה

 ד״והלכת מ״ע מנה שלא לרס״ג סה׳׳מ על
 לרעך ואהבת במצוות שנכלל משום בדרכיו"

כמוך.
כמוך" לרעך "ואהבת בין והחילוק

 היא דהיראים אליבא בדרכיו" "והלכת לבין
 כל את המוליד שבלב ענין היא שהאהבה

 "והלכת ואילו לחבירו, אדם שבין המצוות
 בלבד, חד גמילות של מעשים היינו בדרכיו"

ודו״ק.

 נכתב שלא הטעם לבאר יב[והנראה
 ע״פ האשונים הנך לפי בתורה המדות חיוב

 )פ״ד(: פרקים בח׳ הרמב״ם שכתב מה

 צותה ולא שאסר מה אסרה לא "שהתורה
 רצוני הסבה, זאת מפני אלא שצותה מה

 על יותר האחד הצד מן שנתרחק כדי לומר,
 האסורים המאכלות שאיסור ההרגל, צד

 והאזהרה האסורות, הבעילות ואיסור כולם,
 שבתורה מה כל וכן וכו׳ הקדושה, על

 פרט ופאה, ושכחה לקט המעשרות, כנתינת
 די והצדקה ויובל, שמיטה ודין ועוללות,

 וכו/ לבב טוב ביתרון קרוב כולו זה מחסורו
 ותמצאן המצוות רוב בהון הבחינה ובזאת
 הנפש, כהות ומרגילות מלמדות שהן כולן,

הדם וגאולת והנטירה הנקימה שאסרה כמו
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 תעזוב" "עזוב תטור" ולא תקום "לא באמרו
 והרוגז הכעס כח שיחלש עד תקים" "הקם
 תכונת שתסור עד תשיבם" "השב וכן וכו/

 את "כבד זקן" פני "והדרת וכן הכילות,
 אשר הדבר מן תסור "לא אמך" ואת אביך
 ותגיע העזות תכונת שתסור עד לך" יגידו

 תוכח" "הוכח ואמר וכו/ הבושת, תכונת
 רוב שיסיר עד איש" מפני "ל^זגורו

האמצעי". בדרך וישאר כן גם הבושת
 וקיום עצמה שהתורה מדבריו מתבאר

 הדרך אל האדם את מביאות מצוותיה
 אין וא״כ שנתבאר, וכפי במדות, האמצעי

 שהן התורה מצוות כל על נוסף לצווי צריך
 ע״י המדות לשלמות המקיימין את מביאות

בהן. וההרגל קיומן
 השואל בין ומתן המשא שזהו ובראה

 סו׳ )בתשובותיו הרמב״ם בן אברהם ורבי
 כל כוללת היא הרי השואל: שם שכתב ס״ג(,

 בענין שנכפלו הכתובים מן כמבואר התורה
 הציווים למנות שאין רבינו אמר וכבר וכו׳ זה

 הרמב״ם בשם משנ״ת ולפי בתורה. הכוללים
 לדרך המדות יישור תכליתן המצוות שכל

 דין הרי היא, אלימתא קושיא האמצעית
כולה. התורה כל כולל בדרכיו" "והלכת

 הרמב״ם בן ר״א לו השיב אמנם
 לחשוב היה שאפשר בדרכיו והלכת "ואמר
 הן המצוות כי המצוות כהכרח מוכרח שאינו

 שתלויים דברים בדרכיו וההליכה מעשיות,
 נקרא הוא מה הקבלה שפירשה כמו במדות

 כן גם המצוות אלו שתכלית אע״פ וכו׳ חנון
מעשים".

 נמשכים המעשים "אחרי הרי וצ״ל
 ברמב״ם מבואר וכן החינוך, כדברי הלבבות"
 ריבוי ע״י המדות שקניית דעות בהלכות

הדרך קונה התורה מצוות קיום ואם המעשים,

 מזה. יותר איכא חיובה מאי א״כ הממוצעת,
בדרכיו". "והלכת מצד

 בין הנפק״מ לבאר נראה ואשר
 לבין בדרכיו" "והלכת מצוות המחייבים
 אם החיוב מן הפוטרים שלדעת הוא: החולקים

 לעשות, צריך מצוה מעשה האדם ליד מגיע
 מדותיו תיקון אחר לרדוף אינך^צריך אך

 הוא שאם הרמב״ם דרך כפי הממוצעת לדרך
 גסים בבגדים השפלים בין ישב גאוה בעל
 בכל ההלכה בדרך עצמו ינהיג אלא וכו/

 לו שיתן עני לו יזדמן שלא ויתכן עניניו־
 קבורה עדיין הכילות ומידת לעולם, צדקה

המדות. בשאר וכן בליבו,
 שישנה והסוברים הרמב״ם לדעת אך

 אם הקב״ה של מדותיו בדרכי ללכת מצוה
 יותר לחזר צריך הכילות מידת בעצמו מכיר
 שאינם אע׳׳פ עניים ולבקש הצדקה אחר

 לבקש צריך המדות בשאר וכן לו, מזדמנים
 נזדמן שלא אע״פ האמצע לדרך עצמו להביא

 אחר ירדוף אלא לעשות, התורה מן חיוב לו
 ואז מקרה לידו שיזדמן ימתין ולא העשיה
ודו״ק. התורה, צווי כפי יעשה

 הגרי״פ שכתב למה צ א" יג[ולפמשנ״ת
 )עמ׳ רס״ג של סה״מ על בביאורו פערל״א

 מדין דרס״ג אליבא המדות תיקון שחיוב (288
 כלל כולל זה שאין כמוך" לרעך "ואהבת

 ולא לחבית, אדם שבין מדות אלא המדות
 וכדו/ אומץ, תאוה, כמו לעצמו אדם שבין
 "והלכת שמצוות א״ש דברינו לפי אמנם

 שביאר כפי התורה כל מכלל בדרכיו"
 מצוותיה את המקיים וממילא ז״ל הרמב״ם

מדותיו. מתקן
 רס״ג מנאה לא שמשו״ה ואפשר

כל את הכוללת מצוה דהוי תרי״ג בכלל
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 בן ר״א את השואל דעת וכפי כולה, התורה
 כפי היא הרמב״ם דעת אמנם ז״ל. הרמב״ם
 לרדוף הוא בדרכיו והלכת שעבין שנתבאר

 לפניו נקרה לא אם אפי׳ המדות תיקון אחר
 )פ״ג להרשב״ץ אבות במגן וע׳ מצוה מעשה
 דרך היא התורה שכל שכתב כ״א( משנה
ע״ש. בדרכיו, ללכת

 בדרכיו" "והלכת מצוות ב( ענף
ה/ דרכי ע״פ המדות תיקון

 "שצונו ח׳: במצוד. הרמב״ם יד[כתב
 אמרו והוא יכולתנו, לפי יתעלה בו להדמות

 צווי כפל וכבר בדרכיו". "והלכת כה( )דברים
 ובא דרכיו". בכל "ללכת י( )דברים ואמר זה

 אתה אף רחום נקרא הקב״ה מה זה, בפירוש
אתה אף חנון נקרא הקב״ה מה רחום, היה
אתה אף צדיק נקרא הקב״ה מה חנון, היה
אתה אף חסיד נקרא הקב״ה מה צדיק, היה
וכבר עקב(. )ס״פ ספרי לשון וזה ,Ton היה

 יג( )דברים ואמר אחר בלשון הזה הצווי נכפל
 כן גם בפרוש ובא תלכו", אלקיכם ה׳ "אחרי
 הטובות בפעולות להדמות שענינו יד.( )סוטה

 •־יתעלה האל בהם שיתואר החשובות והמדות
 מוחלט גדר בזה אין הסתם ומן יכולתנו". לפי

 להתאמץ צריך טבעו לפי ואחד אחד כל אלא
 אין זה ולפי יכולתנו, כפי יתעלה לו להדמות

 האדם מחויב תמיד אלא כן, גם גבול בזה
 לא לעולם שהרי עוד, יתעלה לו להתדמות

 ישאף תמיד אלא בשלמות, יתברך לה׳ ידמה
ויותר. יותר אליוו להדמות

 משה לרבי דבורה תומר ובספר
 של מדותיו כל מבוארים זצוק״ל קורדברו
 להדמות מצווה האדם וכיצד והנהגתו הקב״ה

 ע״ש ובמעשיו, במדותיו כן גם יתעלה לו
נחת. וראה

 צ״ע לכאורה הרמב״ם דברי טו[אמנם
 "מה הספרי דברי את פוסק דבריו שבתחילת

 היא ההדמות שענין וכו׳ אתה" אף חנון הוא
 לגט׳ מיתי ולבסוף במעשים ולא במצוות

 תלכו" אלקכם ה׳ "אחר הפסוק על יד. סוטה
 ערומים הלבשת במעשים: מדובר ששם
 מתים, וקבורת אבלים ניחום חולים ביקור
 להדמות "שענינו כתב דבריו בסיום אמנם

 שיתואר החשובות והמדות הטובות לפעולות
 דתרויהו מדבריו ונראה יתעלה", האל בהם

 ב״ה, אל שפעל הטובות הפעולות גם איתנהו
 ב״ה האל בהם שיתואר הטובות במדות וגם

וכתובים. ונביאים בתורה
 בפ״ד שכתב במה צ״ע לפ״ז אמנם

 שלדבריהם עשה "מצוות )ה״א( אבל ,מהל
 המת ולהוציא אבלים ולנחם חולים לבקר

 ולהתעסק האורחים וללוות הכלה ולהכניס
 הכלה לשמחה וכו׳ הקבורה צרכי בכל

 אע׳׳פ וכו/ צרכיהם בכל ולסעדם והחתן,
 בכלל הם הרי מדבריהם אלו מצוות שכל

 לא אמאי וצ״ע וכר כמוך׳ לרעך "ואהבת
 מ״ע דהוי יד. סוטה במסכת הגמ׳ דברי נקט
תלכו". אלקיכם ה׳ "אחרי מצד

 במסכת בגמ׳ שגם היא אמבפהאמת
 ולא "במדותיו" אלא נאמר לא סוטה

 שאין הרמב״ם שדעת נראה ולכך בפעולותיו,
 אלא עצמם הללו במעשים זו במצוד. החיוב

 מצד חסד חפץ והוא מתוקנות שהמדות מגח
 ערומים מלביש חולים לבקר הולך הוא טבעו
 שהמעשים הוא שם בגמ׳ והמבואר וכדר,

 יובן זה וע׳׳פ טובות. מדות מכח לבוא צריכים
 אחד כשבר והספרי לגמ׳ שנקט הרמב״ם

 ס״ל דתרוייהו ביניהם, פליגי לא וכאילו
ומכה הקב״ה, של במדותיו להדמות שהחיוב
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ברור. וזה מעשים, גם יבואו מדות אותם

 "צוו ה״ד( פ״א )דעות הרמב״ם טז[כתב
 דעותיו שם האדם שיהיה הראשונים חכמים
 בדרך אותם ומכוין אותם ומשער תמיד

 ענין שזה ונראה שלם", שיהא כדי האמצעי
 לשער בדרכיו" "והלכת מדין המיוחד החיוב

 בדרך ־אותם ולישר שכל בשום דעותיו את
הצורך. כפי האמצעית
 )פ״ג( פרקים בה׳ הרמב״ם כותב וכר
 שוקל האדם כשיהיה כי כוונתי": אל "ואשוב

 יהיה אמצעותם, אל ומכוין תמיד פעולותיו
 וכזה אדם, בני ממדרגת עליונה במדרגה

 וזה טובו אל וישיג יתברך ה׳ אל יתקרב
 כתב: ועוד העבודה". שבדרכי השלם הדרך

 הענין זה לברכה זכרונם החכמים זכרו "ונשא
 אורחותיו השם "כל ואמרו: עליו וכתבו

 של בישועתו ורואה בהם־זוכה ומשגיח
 הוא והשומה וכו/ הוא" ברוך הקדוש

והסברא". השיעור
 מצוות שגדר מזה נתבאר כן אם
 תמידית לב שימת הוא בדרכיו" "והלכת
 אם האמצע לקו לישרם ודעותיו, למדותיו

האמצע. בקו אינם

P] רוב סוברים הרמב״ם וכדעת 
 האזהרות בספר הרשב״ג דעת כן הראשונים,

 אשורים", פעמים בנתיבו "ולתמוך שלו
 הרקיע זוהר בספר הרשב״ץ כוונתו פירש

 ה׳ של ובפעולותיו במדותיו להדמות שכוונתו
יכולתנו. כפי יתעלה

pi תרי״א, במצווה החינוך דעת 
 האל למדות מהיחס בדרכיו והלכת שפירוש

 נראה וכן ע״ש. הספרי וכדעת ב״ה
מצוות שפירש )ז:( ע״ז במסכת מהריטב״א

 הוא מה הספרי כדעת בדרכיו" "והלכת
 לו וע״ע כן". אתה אף אפיים וארך רחום

 והלכת "משום שכתב )לה.( שבועות במסכת
 משמע וחנון" רחום להיות שחייב בדרכיו
התורה. מן הוא גמור דחיוב מפורש

 ־ אמצעית" "דרך מהי ג( ענף
 בזה לאחוז פעם או קבועה, הנהגה

הדעת שיקול לפי בזה ופעם
 האם במדות הנהגה בגדר לחקור יש א[אמנם

 ברחמים פעם הדעת לפי הכל לפעול צריך
 במדה תמיד לנהוג שיש או באכזריות, ופעם

 הקצה אל הקצה מן להשתנות ולא בינונית
המזדמנים. המצבים לפי

 האם הספק, את להגדיר נראה ובעומק
 עצמו האדם את לתקן בכדי הם המדות
 הנהגה של במצב תמיד תהיה שנפשו

 המדות" "תיקון שענין דלמא או ממוצעת.
 באופן השכל למרות כפופה הנפש שתהא הוא

 מקרה וכל לכאן, או לכאן נטיה בלי מוחלט
ודעת. בהשכל ענינו ע׳׳פ יונהג לגופו

 איתא: מ״א( )פ״ב באבות במשנה והנה
 לו שיבור ישרה דרך איזוהי אומר "רבי

 לו ותפארת לעושה, תפארת שהיא כל האדם,
 וגם והנאה, לו "שנוח ופירש״י האדם", מן

 פי"׳/ )וע״ש הימנו" נוחין אדם בני
 מפני הממוצעות, "המעלות פירש והרמב״ם

 חשובה, תכונה לנפשו האדם יקנה שבהם
 אמרו והיא אדם, בני עם טוב מנהגו ויהיה

 וכן האדם". מן לו ותפארת לעושה תפארת
 בשם הב׳ בפי׳ יונה רבינו שם פירש

 יוצא אמנם ברע״ב. וע״ע ע״ש, הרמב״ם,
 האדם דצריך הרמב״ם פירוש לפי רבי מדברי
יקנה ובזה ממוצעות מדות לו לבחור
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 תכונה בעל שתהיה נפשו של השלימות
 עם נאותה הנהגתו תהיה וממילא ממוצעת,
שחקרנו. השני כהצד וזה הבריות.
ה״ד: מדעות בפ״א מדבריו נראה וכו
 דעה שבכל בינונית מדה היא הישרה "הדרך

 הדעה והיא לאדם. שיש דעות מכל ודעה
 שווה ריחוק הקצוות משני רחוקה שהיא
 ובהמשך לזו". ולא לזו לא קרובה ואינה
 בעל יהיה לא "כיצד? הדברים: את פירט
מרגיש שאינו כמת ולא לכעוס, ונוח חמה

 גדול דבר על אלא יכעוס לא בינוני, אלא 0
 כיוצא יעשה שלא כדי עליו, לכעוס שראוי

 לדברים אלא יתאוה לא וכן אחרת. פעם בו
בזולתן, לחיות אפשר ואי להם צריך שהגוף
 וכן נפשו". לשובע אוכל "צדיק שנא׳ כענין

 דבר להשיג אלא בעסקו עמל יהא לא
 "טוב שנאמר כענין שעה, לחיי לו שצריך

 ולא ביותר, ידו יקבוץ ולא לצדיק". מעט
 מסת כפי צדקה נותן אלא ממונו, כל יפזר
 יהא ולא שצריך. למי כראוי ומלוה ידו,

כל שמח אלא ואונן, עצב ולא ושוחק, מהולל
 דעות, שאר וכן יפות פנים בסבר בנחת ימיו —

 שדעותיו אדם כל החכמים. דרך היא זו ודרך
 חכם", נקרא ממוצעות בינוניות דעות כולן

 היא הבינוניות המדות שענין מדבריו ומתבאר
 דבר על אלא יכעס שלא הישרה הדרך
 אחרת. פעם כיו״ב יעשה שלא ובכדי גדול,

 להם. צריך שהגוף לדברים רק ויתאוה
 ויתן שעה. לחיי לו לצריך רק בעסקו ויעמול
 ויהא שצריך. למי וילוה ידו, מסת כפי צדקה
 אלו יפות. פנים בסבר בנחת ימיו כל שמח

האדם". לו שיבור הבינוניות המדות הם
 שדעותיו הוא שהכלל מדבריו מתבאר

 מוסכמת ודעתו האמצע בדרך תמיד יהיו
יונה רבינו ע׳ ואחרונים. ראשונים מהרבה

 חיים )ארחות הרא״ש ד( )ד, לאבות בפירוש
 פ׳׳א, ז׳ )פ׳ המאור ובמנורת מ׳׳ג(, סעיף ג׳ יום

 )ד,ד(, לאבות בפירושו הרשב״ץ ופ״ד(,
 )פ״ד והברטנורא התשובה, בחיבור והמאירי

 קנ׳׳ה )או״ח הרב בשו״ע וע׳ מאבות( מ״ד
 ג(, כ״ט )סימן שו״ע ובקיצור ס״ג(, וקנ״ו ס״א,

 רבים ועוד ה(, קנ״ו )סי׳ השולחן ובערוך
ואכמ״ל.

 עבודת )שער חוה״ל בספר ע׳ אמנם ג[

 רבות, מדותיך השכל "אמר פ״י( האלקים,
 והוא בקצרה, לי שנזדמן מה מהן לך אזכיר

והאבל, השמחה הן: מדות שתי שבמדותיך
 בשמחה השמוש ואפני זו. כנגד זו והן

 תתערב ולא תמיד קיימת בהנאה כשתבטחי
 המדה התירי פגע, לך יארע ולא תוגה, בה

 יפגשך כי באבל, השמוש מקום אבל הזאת.
 לדחותו יכולת בך ואין תמיד קים מצער דבר
 מדת גם התירי ממנו, להתפרד פנים ולא

 שתי מדותיך ובכלל בה. ותשתמשי האבל
 המורא ומקום והתקוה: המורא והם מדות:

 ולא שיצערך הענין אל שמביא בעניין שתהיי
 ויכולת כח בך ואין טובה אחריתו לך תהיה

 וכן וכו׳, התקרה מקום אך מעליך. לדחותו
 מקום והאכזריות, הרחמים מדות שתי

 והחולים והעניים הדלים על הרחמים
 האכזריות ומקום וכו׳ העולם מן והפורשים

 המשחיתים מן והנקם הרשעים מן בהפרע
והענוה, הגאוה מדות שתי וכן וכו׳. בארץ
 בכופרים כשתפגעי והגובה הגאוה מקום

 ואל תשפלי אל מעליו, ובנוטלים באלהים
 ונוטה אותם כמצדקת תראי שלא להם תכנעי

 מדת התירי אך המשחיתות הדעות אחר
 ומיעוט דעתם הפך על המורה והגובה, הגאוה
בענוה השמוש ומקום וכו/ בהם רצונך
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פליגי, דלא לומר אפשר דהיה איברא
 וכפי בינונית במדד. לנהוג צריך אדם דבסתם
 השלמים החסידים עם אך הרמב״ם, שפירט

 ועם אדם, מסתם יתירה בענוה לנהוג צריך
 על ברחמים וכן גאוה, לנהוג צריך הרשעים

 ואביון דל ועל בינונית במדד. ירחם אדם סתם
 הרחמים מדת יגביר לפניו העומד וכדומה

 ולכפויי שאת, ביתר לו לעזור ויתאמץ בלבו
 וכדומה עצמם את מכירים שאינם ומי טובה
חז״ל. שהורונו כפי אכזריות בדרך ינהג

מכחישני, פרקים בה׳ שהרמב״ם אלא
 הנביא מתנאי "ואין )בפ״ז( שם כתב שהוא
 יפחיתהו שלא עד מעלות כל אצלו שיהיו

 אלהי אמר נביא דהמע״ה שהרי פחיתות
 אותו ומצאנו כג(, ב, )שמואל דבר לי ישראל

 אם כי בה שימש שלא אע״פ אכזריות בעל
 והיה הכופרים, ובהריגת גילולים, כעובדי

 מדת ז״ל באליהו ומצאנו וכו/ לישראל רחמן
 ועליהם בכופרים בה ששימש ואע׳׳פ הרגזנות

 הם המדות אלו שם וסיס וכו/ כועס היה
 עם הש״י בין מחיצות הם בהם וכיוצא

,ג או מדות ב׳ לו שיש ומי ע״ה, הנביאים
 שראה בו נאמר וכו׳ ממוצעות בלתי מהן

 ואנו ע״ש. וכו׳ ג׳ או מחיצות ב׳ מאחר הש״י
 רעות מדות שאפי׳ שס״ל מדבריו למדים
 נחשבים הם ורשעים ועכו״ם כופרים כנגד

 האדם בין והמחיצות ממוצעות בלתי למדות
 דרך זה הרי ז״ל לחוה״ל ואילו להש״י,
לאדם. הרצויה ה׳ עבודת

 זו דפלוגתא אמינא, דמסתפינא ולולא ה[
 דחד סוטה בגמ׳ האמוראים בפלוגתת תלויה

 מאן ובשמתא ביה, דאית מאן "בשמתא אמר
 גסות דצריך ברש״י ויעו״ש ביה", דלית
 ולא הדעת קלי בו יתהוללו שלא כדי הרוח
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 וחכם אלהים וירא ונבר חסיד אדם בפגיעתך
 כהנה ועוד וכו/ בעבודתו ומתעסק בתורתו
יעו״ש. וכהנה,

 ענין משיטתו למדים אנו מקום ומכל
 לילך צריך שפעמים המדות בהנהגת אחר

 לפי הכל האחר, לקצה ופעמים אחד לקצה
 ופעמים ירחם פעמים והזמן, והמקום העניין

 ופעמים בענוה, יתנהג פעמים יתאכזר,
 בכילות, ופעמים בנדיבות בגאוה,,..פעמים

 לפי הכל בזריזות, ופעמים בעצלה, פעמים
והמקום. הענין

 יונה רבינו בתלמידי זה כעין ומצינו ד[
 בשני גבי פירושים ב׳ שהביאו בברכות

 א׳ דלפי׳ הרע, ביצר ה׳ עבודת מהו יצריך.
 לעשות הב' ולפי בלבד. לכבשו רק הוא

 הרע, ביצר מצור. זוהי ברשעים אכזריות
ע״ש.

 ת״ח כל דאמרה מהגמ׳ ולכאורה
 כל אמרו וכן ת׳׳ח, אינו כברזל קשה שאינו

 ת״ח, אינו כנחש ונוטר נוקם שאינו ת׳׳ח
 נראה אמרו, דברים וכהנה כהנה ועוד

 דצריך הלבבות חובות בעל כדעת לכאורה
 רק להשתמש ולא והפכה, במדה להשתמש

 חובות דעת וכעץ תמיד. בינונית במדה
 צדיקים, אורחות בעל דעת נראה כן הלבבות
 ובסופה רעה או טובה מדה מביא שתמיד
 הרעה במדה גם להשתמש צריך היכן מבאר

ואכ״מ. שעריו, בכל ע״ש לטובה,
 מי על לרחם שאסור אמרו כן, וכמו

 ומקום כתב )ובחוה״ל דעת בו שאין
 שאינם ומי והפתאים האכזרים על האכזריות

 עליהם(, הטובה ערך ולא עצמם את מכירים
 סופו אכזרים על המרחם כל אמרו וכן

רחמנים. על שמתאכזר
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 מינה לא אמר ורנב״י נשמעים, דברים יהיו
 שלא כרנב״י פסק והרמב״ם מקצתה. ולא

 כרבא פסק החוה״ל ואילו מקצתה. ולא מינה
דרנב״י. עליה דפליגי שם האמוראים וכשאר
 המדות שלימות את שמברר שהרמב״ם והיינו
 מגונה הגאוה מדת כן אם עצמו, האדם בטבע

 החוה״ל ואילו כלל, בה לאחוז ואין בצם היא
 לך ואין העת לפי הנהגה של ענין דהכל ס״ל
וצורך. עת לה שאין מדה

 אצל זו, הערה מעין ראיתי שוב ו[
 הסבא )כתבי מקלם זיסל שמחה רבי הגאון
 כי הענין אבל לשונו: וזה נב( זכור, פ׳ מקלם

 שיוולד עד האדם אצל שיורכב צריך באמת
 קצוות במעט הרכב פשוט, שלישי כוז מהם

 להביא המדות תיקון שמטרת דהיינו המדות".
 נפשי כח של נפשית לתכונה האדם את

 הוא ובזה הקצוות. שני את שמחבר ממוצע
 לדיני הקשורות הלכות הרבה שם מבאר

 האמצע שדרך ז״ל כוונתו ובאר ע״ש, התורה
מצב לכל המתאימה הנהגה היא הבינונית

 דין, ופעמים חסד, פעמים שהוא, כפי ומצב ןן
 בהערה שם וע״ע ורחמים, אמת ופעמים
"ג׳ יח( )יג, למשלי בפי׳ מהגר״א שהביאו

 צדק ומישרים. ומשפט צדק והן: הם, ה׳ דרכי
 הממוצע הוא ומישרים משמאל, משפט מימין

יחד". שניהם ומחבר
 שדרך לבאר, נראה זה כל וע״פ

 שלא היא ה׳ דרך הרמב״ם שקראה הבינונית
 אחר מצד יותר אחד לצד נוטה לבו יהא

 יהא ולא וענין, ענין בכל הדעת ע״פ ויכריע
לכאן. או לכאן ומכריח מטהו לבו

ר׳ להגאון מצאתי זו הגדרה וכעין
 והיא הלב טהרת בהגדרת ז״ל סלנטר ישראל
אחד במשקל הנפשיות הכוחות ישוו "כאשר

 כן ועל מכריע", לאין ניצב יעמוד והשכל
 שהדעת דעות" "הלכות הללו הלכות נקראו

 נטיה בלי בהנהגה להכריע שצריכה זו היא
 ועפ״ז ה׳. דרך וזוהי כלל, הנפש כוחות מצד
 חובת לדעת הרמב״ם דעת בין סתירה אץ

כנלענ״ד. הלבבות,
 הרמב״ם ממש״ב שהקשיתי מה אמנם

 שסו״ס י״ל ע״ה, המלך ודוד אליהו על
 עליה שהתגברו רק לזה נטיה להם היתה

 אלא רע דבר לידי תבוא לא מעשי שבאופן
 כנגד אף ומשו״ה וכדו/ הכופרים כנגד

 יכלו לא ז״ל אליהו של כעסו הכופרים
 קרא ולכך שם, הרמב״ם כפש״ב בו לעמוד

 מכח נעשתה שלא אע״פ סו״ס, חסרון לזה
כנלענ״ד. כלל, רעה פעולה זו מדה

 ביישור אדם כל חיוב ד( ענף
לזה והדרך מדותיו,

 וזה פרקים מח׳ בפ״ד ז״ל הרמב״ם כתב א[
 בתחילת טבעו אדם שאין "ומפני לשונו:

 והוא וכו/ חסרון בעל ולא מעלה בעל ענינו
 מנהג כפי מקטנותו פעולות ספק בלי ירגיל

 -שתהיינה אפשר ארצו, ואנשי קרוביו
 שתהיינה ואפשר ממוצעות, ההן הפעולות
 ותהא שספרנו כמו מחוסרות, או מיותרות

חולה". נפש
 זצ״ל וולבה להגר״ש שור עלי בספר וראה
 הת״ח אל בשאלה שפונה קנה( עט׳ )ח״א

 מרבים אנחנו "האם ספרו: את הקורא
 משיב: והוא הבחירה"? בכה להשתמש
 בנו שולטים ונגיעות הרגל, חינוך, "טבעים,

 כל שיבה". עד מנוער מוחלט שלטון כמעט

 כותב מדותיו בתיקון האדם עבד שלא עוד
 לו אץ "כאילו קנו( עט׳ )שם זצ״ל הרב

טבעיו, ע״י מוכרח הוא וכאילו בחירה,
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 דבריו בכל ע״ש ונגיעותיו", הרגליו חינוכו,
 בדברי כבר מתבאר זה וענין הנפלאים.
 הדברים יובנו דבריו וע״פ שלפנינו, הרמב״ם

והרחבה. ביאור ביתר
 ותיקון ליישור הדרך כיצד איפוא מעתה

 יהא שלא השוה הממוצע הדרך כפי המדות
 כתב זה על לכאן, או לכאן נוטה לבו

 שילכו "וראוי )שם( פרקים בה׳ הרמב״ם
 כמו בשוה, הגופים רפואות בדרך ברפואתה

 נטה צד איזה על נראה משויו כשיצא שהגוף
 אל שישוב עד בהפוכו כנגדו ונעמוד ויצא

 לעשות ונשוב ההפוך מן ודינו נסלק השווי,
 במדות נעשה כן שויו, על שיעמידהו מה

 לו שהייתה אדם כשנראה בו והמשל בשור"
 טובה מרוב נפשו בה וחיסר בנפשו, תכונה
 הנפש מפחיתות פחיתות וזו הכילות, מרוב
 נצוהו לא החולי זה לרפאה וכשנרצה וכו׳

 מי שירפא כמו שזהו בנדיבות, להרגיל
 שלא השוה הממוצע בדבר החום עליו שיגבר

 לפזר, שנביאהו צריך אבל מחליו, יבריאהו
 פעמים פעם אחר פעם הפיזור מעשה ויכפול
 המחייבת התכונה ממנו שתסתלק עד רבות,

 הפזור, תכונת אל להגיע קרוב ויהיה לכילות,
 על להתמיד ונצוהו הפזור פעולות נסלק ואז

 יתיר לא עליהן, וישקוד הנדיבות, פעולות
 ז״ל הרמב״ם מדברי היוצא יחסר". ולא

 בהפכה ללכת צריך מדה לתקן שכדי בקצרה
 במדה עצמו להרגיל מכן לאחר ורק המוחלט,

הממוצעת.

 הרמב״ם חידש נפלא חידוש עוד ב[
 וזה )שם( פרקים בשמונה אלו בהלכות
 לעשות נצור. מפזר כשנראהו "וכן לשונו:

 ישנה לא אבל ולשנותה, הכילות פעולות
 פועל כשזה רבות פעמים הכילות פועל

 הרפואות סדר הוא הטוב החידוש חה הפיזור,
 לנדיבות הפיזור מן אדם שישוב והוא: וסודם
 הכילות מן משובו לשוב קרוב ויותר קל יותר

 - ההנאה הרגשת שובנעדר וכן לנדיבות,
 לשוב קרוב ויותר קל יותר חטא, וירא נזהר

 על נכפל ולזה לנזהר, התאות בעל משוב
 יותר ההנאה העדר פעולות התאוות בעל

 פעולת ההנאה ההרגשות נעדר על משנכפל
 נפשו מסירת הלבב רך ונחייב התאוות.
 לסכנות עצמו המוסר משנחייב יותר לסכנות
 טוב ביתרון הנבל ונרגיל הלבב. לרכות
 טוב יתרון לו שיש מי משנרגיל יותר הלבב
 המדות רפואות סדר זה בנבלה, הלבב

וזכרהו".
 שמנה, הללו הדברים שטעם ונראה,

 עצמו לאהבת נוטה האדם שטבע משום
 לאומץ, ולא ולמנוחה הנאותיו ולהרגשת

 מכילי לנדיב מפזרן להפוך יותר קל ולפיכך
 הרגש מנעדר להפוך יותר קל וכן לנדיב,
 אדם לבין ונזהר, חטא ירא אך למרגיש הנאה

 ונזהר, חטא ירא שיהא ההנאות אחר הלהוט
 במאמץ לא אם להטותה קשה הלב רכות וכן
לסכנות. עצמו ולמסור האומץ לכוון רב
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יז סימן
הכעס במדת הנכונה ההנהגה דרך

 יש הרבה "דעות הרמב״ם: כתב א[
 מזו משונה וזו אדם מבני ואחד אחד לכל

 בעל שהוא אדם יש ביותר. ממנו ורחוקה
 מיושבת שדעתו אדם ויש תמיד, כועס חמה
 כעס יכעס יכעס ואם כלל, כועס ואינו עליו
 דבריו מדיוק א׳(. )הלכה שנים". בכמה מעט

 ישוב ממדת ההיפך היא הכעס שמדת נראה
הדעת. יישוב לו אין בודאי חמה ובעל הדעת,

TO הכעס שענין מדבריו לדקדק נראה 
 ששולט פנימי חום כלומר, "חמה", הוא

 זה במצב פעולותיו, את ומדריך האדם בנפש
 הפעולה שאין ב״כעס" האדם נקרא

 ההרגשה אלא המדה את קובעת החיצונית
קובעת. הפנימית

היא: הכעס במרת לנהוג הנכונה והדרך
 כמת ולא לכעוס, נוח חמה בעל יהא "לא

 אלא יכעוס לא בינוני, אלא מרגיש, שאינו
 שלא כדי עליו לכעוס שראוי גדול דבר על

ד(. )הלכה אחרת", פעם בו כיוצא יעשה
q הפנימי הכעס שגם רואים מדבריו 

"כמת יהא שלא לו הראוי במקום מותר
החכמה! ןאוצר •

חמה" ו״בעל בינוני", אלא מרגיש שאינו
 ההיתר כל אולם קל. מדבר לכעוס נוח היינו

 לכעוס שראוי גדול דבר "על הוא לכעוס
 שלא "כי מטרה להיות צריך בזה ואף עליו"
 מזה ונראה אחרת", פעם בו כיוצא יעשה
 פעם בו כיוצא יעשה שלא מטרתו אין שאם

אסור. ה״ז אחרת
הרמב״ם: כתב ג׳ הלכה בפ״ב אמנם

 למאד,וראוי עד היא רעה מדה הכעס "וכן
 וילמד האחר. הקצה עד ממנה שיתרחק לאדם
 שראוי דבר על ואפילו יכעוס, שלא עצמו

עליו". לכעוס

 ללכת שמותר שאע״פ נראה ומדבריו
לעיל, שביאר כמו האמצע בדרך הכעס במדת
האחר. הקצה עד ממנה "ראר״להתרחק מ״מ

 להתרחק כוונתו אם להבין צריך אמנם
 כוונתו שמא או למעשה, בהנהגה ממנה

 שמא או הפנימית, החמה מן להתרחק
יחד. משניהם

 רצה "ואם כתב: דבריו ובהמשך
 על או ביתו, ובני בניו על אימה להטיל
 עליהם לכעוס ורצה פרנס היה אם הצבור

 לבין בינו מיושבת דעתו ותהיה לייסרם כדי
 כעסו בשעת כועס מדמה שהוא כאדם עצמו
 שכוונתו מזה ונראה כועס". אינו והוא

 עד הפנימי הכעס היינו החמה מן להתרחק
 רק יכעוס גדול צורך ובשעת האחרון, הקצה

 דעתו תהיה עצמו לבין בינו אולם מלפנים,
מיושבת.

קשה, "ועוד כתב: משנה ובלחם ב[
 זה שלאחר בפרק כתב הכעס במידת שהרי

 יכעום ולא מאד להרחיק צריך זו שבמדה
 וכאן עליו, לכעוס שראוי דבר על אפילו

 יכעוס ולא מרגיש, שאינו כמת "ולא כתב
 עליו". לכעוס שראוי גדול דבר על אלא

 "ולא הלשון מצד להקשות כוונתו ונראה
 על שלילי לשון שהוא מרגיש" שאינו כמת

 ענין כתב פ״ב ואילו בכעס, הרגש העדר
 צריך ורק למעליותא, הכעס הרגש העדר

כועס. ואינו כעסו בשעת כועס אדם לדמות
 שבפ״א הרמב״ם דברי בעצם אמנם

 ללכת ובפ״ב בכעס, האמצע בדרך לילך כתב
 סתירה אין הכעס העדר שהוא האחר לצד

גמור, חיוב ולא ראוי רק הוא בפ״ב דמש״ב
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להדיא. הרמב״ם בלשון כמבואר
העדר האם ליה קשיא דמ׳׳מ אלא

לטיבותא. או לריעותא הוי הכעס
כוונת משנה הלחם מפרש כן ועל
הקצה עד ממנה "שיתרחק הרמב״ם

 כועס שהוא "אדם לשונו: וזה האחרון׳/
 כלל לכעוס ושלא ראשון, קצה הוא תמיד

 האחרון, קצה הוא מרגיש שאינו כמת ולהיות
 דרך הוא לכעוס שראוי דבר על ולכעוס
 הדרך כאן אבל הדעות, כל לשאר בינוני

 דבר על אפילו יכעוס שלא היא האמצעית
 שראוי גדול דבר על אלא לכעוס שראוי
 וביאר שמיים", שם חילול כגון עליו לכעוס

 בפ״א הרמב״ם שכתב מה בין החילוק שזה
 כגון דהיינו עליו" לכעוס שראוי גדול "דבר
 עצמו "וילמד כתב ובפ״ב שמיים, שם חילול
 לכעוס", שראוי דבר על ואפילו לכעוס שלא
"גדול". כתב ולא

 בינונית דעה שגדר יוצא דבריו ולפי
 מדות, בשאר בינונית מדעה שונה בכעס
 לכעוס לא היא האמצע דרך הגדרת שבה

 ע״פ עליו לכעוס שראוי דבר על אפילו
 על אלא יכעס ולא ברוחו יעצור אלא הדעת,

 מ״מ וכדומה. ה׳ חילול כגון "גדול" דבר
 לכעוס אלא מרגיש שאינו כמת להיות א״צ

עליו". לכעוס שראוי גדול דבר על
 כעס מדות שכלפי הסיבה שזו וביאר

 או אמצעית" "דרך בלשון תמיד נקט גאוה
 "דרך בשם מדות שאר וכלפי האמצע" "דרך

 קצה בין פירושו אין שאמצע משום בינונית",
 מלשון "מצע" פירוש אלא זה, לקצה זה

 לילך לאדם המוצעת הדרך היא כלומר מוצע,
 מקצה המרוחקת היא בינונית דרך אולם בה,
 הרמב״ם שביאר כפי שוה באופן זה לקצה זה

)בפ״א(.

 שלא גמור חיוב דהוי נראה מדבריו
 עליו לכעוס הראוי דבר על אפי׳ לכעוס

 דבר על לכעוס שהותר אלא בפ״ב, כמוש״ב
 לחיי הנוגע דבר או ה/ חילול כגון "גדול"

וכדו׳. נפש
 לאו בפ״ב "ראוי" הרמב״ם שכתב ומה

דעתו. לפי גמור לחיוב כוונתו אלא דווקא,
לכן: מקודם שכתב במה כוונתו חה
 הנאמר המיצוע שדרך לפרש יש "אמנם
 הנזכרת בינונית מדה כמו אינו הענוה במדת
 במדת האמצעית שהדרך הדעות, בשאר
 שבשאר האחרון לקצה הדומה היא הענוה
 ולפיכך ענינה, כפי אמצעית היא אבל הדעות

 ענינה כפי אמצעית הזאת למדה הרב קרא
 כמו בינונית קראה לא אבל הקצוות שתי בין

 וע״ש הבינוניות" הדעות כל לשאר שקרא
 דברי כל את בדבריו לבאר שהאריך
הפרק. בזה הרמב״ם

 הכנסת דעת כן משנה הלחם וכדעת
 הליקוטים בס׳ מודפס הרמב״ם )בלשונות הגדולה
 דברי את שמבאר פרנקל( מהד׳ ברמב״ס
 דבר על אפילו לכעוס שאין בפ״ב הרמב״ם

 שכועס שהדבר "מיירי עליו, לכעוס שראוי
עליו, לכעוס שראוי גדול דבר אינו עליו
 לכעוס ראוי שאין העולם מהבלי דבר אלא
 בדבר בפ׳׳א(מיירי )מש״כ הכא אבל עליו,
עליו". לכעוס שראוי גדול

 נוסף באופן הגדולה הכנסת ביאר עוד ג[
 במקרה חילוק אין שבאמת הרמב״ם, דעת

 ששניהם בפ״ב, להלכה בפ״א הלכה המדובר
 לחלק ואין עליו לכעוס שראוי בדבר מיירי

 "ולא בפ״א דהכוונה אלא לסתם, "גדול" בין
עליו" לכעוס שראוי דבר על אלא יבעוס
שראוי דבר על כועס עצמו להראות היינו
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תורתך r 18,0 אהבתי

 דעתו תהא עצמו לבין בינו אך עליו, לכעוס
בפ״ב. כמבואר עליו, מיושבת

 שכתב ממה זה ביאור על קשה וקצת
דצריך משמע מרגיש", שאינו כמת "ולא

בדבר אותו ומכעיסים כשמצערים להרגיש
החמה לעקור ולא לכעוס-עליו, שראוי גדול

לגמרי. הפנימית
שאינו כמת יהא שלא י״ל, ואולי
הכעס מ״מ אך ובצערו, במיונו מרגיש

מתוך : אלא •ת פנימי חמה מתוך יהא לא בפועל
הדעת. יישוב

 פ״ו שלמה )אבן הגר״א כתב זה וכעין
 את "כשמכה לשונו: וזה הבנים חינוך גבי־:(ד׳(
 על כעס דרך אויב מכת אותו יכה לא בנו

 העתיד מן לבדלו תסיר ההכאה רק העבר
 יכנו לא העת באותו חמתו רבה ואם וכר.

ע״ש. כלל",
 כעס שמרגיש באדם הם הגר״א ודברי

 יכה לא ואעפ״ב שעשה, המעשה על בנו על
 מן להצילו אלא לשעבר על כעסו מחמת
כאן. הכנה״ג לדברי תואם וזה דווקא, העתיד

 לב( )טז, למשלי בפירושו יונה רבינו וכן

 שמושל מגבור" אפים ארך "טוב כתב:
 בעת נקמתו להנקם שלא אפו להאריך
 על ויסכים בשכלו שיתיישב עד לו שיחטיאו

 כי לו, שחטא במי לעשות מה וכדת הראוי
 על יסכים לא בו בערה וחמתו שחטאו בעת

 עוצם כעסו כי הפשעים, מן ינצל ולא הראוי,
בדבריו. ע״ש ושכלו, עיניו

 הגדולה הכנסת ביאר נוסף ובאופן ד[
 הרמב״ם דיבר ב׳ שבפרק הרמב״ם דעת

 ירגיל זה ועבור הכעס, במדת שהורגל מאדם
 דבר על אפי׳ יכעוס ולא האחר לקצה עצמו

עליו. לכעוס שראוי

 כבר שהרי גדול צ״ע זה ביאור אמנם
 מי רפואתם, היא וכיצד ב׳ בהלכה לכן מקודם
 עצמו להנהיג לו אומרים חמה בעל שהוא
 בדרך וילך כלל ירגיש לא וקולל הוכה שאם

 ועל מלבו", החמה שתיעקר עד מרובה זמן זו
 לו שאסור דעות "ויש ג׳ בהלכה הוסיף זה

 הקצה עד יתרחק אלא בבינוניות לנהוג לאדם
 וכו/ הכעס" וכן וכו׳ הלב גובה והוא האחר,
 הגדולה הכנסת של זה פירוש ולפי ע״ש.
 על ג׳ בהלכה בדבריו הוסיף מה טובא קשה

48וצ״ע. ב/ בהלכה דבריו
 והפי׳ משנה הלחם כפי׳ נראה והעיקר

 יותר מרווח שהוא הגדולה בכנסת הראשון
ז״ל. הרמב״ם בלשון

נד( סי׳ ז־ז״א )או״ח משה אגרות בשחת ויעו׳
 ודבריו הרמב״ם, דברי בסתירת שביאר מה

 דיבר לא דבריו שלפי משום בעיני, קשים
 לומר מאד קשה וזה בת״ח, אלא הרמב״ם

 לכל היא בדרכיו דוהלכת שמ״ע ברור שהרי
וצ״ע. הוא, באשר אדם
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תורתך י"סימו אהבתי

יח סימן
ה״גאוה" ממדת ההרחקה חיוב

 לגסי אזהרה ה.( )סוטה בגמ׳ מבואר א[
 יג( )ירמיה זעירי אמר רבא אמר מנין, הרוח
 יצחק בר נחמן רב אלתגבהו. והאזינו שמעו
 וכתיב ושכחת" לבבך "ורם מהבא אמר

 וכדרבי אלקיך" ה׳ את תשכח פן לך "השמר
 א״ר אבין דא״ר אילעא, רבי אמר אבין

 "פן" "השטר" שנאמר מקום כל אילעא
 והנה תעשה". ב״לא אלא אינו ו״אל"
 ס״ד( )לאו הלאוין במנין לה נקט הסמ״ג

 חלום ע״י זה לו שנתגלה כתב ובהקדמה
 וזה ה׳, שכחת שהוא העיקר ששכח לו ואמרו
 בני יתגאו שלא "אזהרה ז״ל הסמ״ג לשון

 להם משפיע הוא ברוך כשהקדוש ישראל
 הרויחו ועמלם שלהם שבריוח ויאמר ™טובה,

 זה שעל להקב״ה, טובה יחזיקו ולא זה, כל
 ואתחנן בפרשת גם ואומר המקרא, זה עונה

 ושבעת ואכלת וגו׳ טוב כל מלאים "ובתים
 של וכדעתו וכו/ תשכח" פן לך השמר
 סי׳ בו והכל כב(, )סי׳ הסמ״ק דעת כן הסמ״ג

ע״ש. קלז,
 )מ״ע לסה׳׳מ בהשגותיו הרמב״ן והנה

 גסות את ולא ה/ שכחת את כלאו מונה ה׳(
 פירוש ע׳׳פ לבארו לפענ״ד ונראה הרוח,
 שלא "אזהרה לשונו: וזה שם בסוטה רש״י

 מגובה אלמא ושכחת לבבך ורם רוח: גס יהא
 בוראו, את ששוכח שכחה לידי בא לב

 תשכח". פן לך השמר מוזהר הוא ובשכחה
 לבבך "ורם דהפסוק רש״י מדברי והמתבאר
 הלב שגבהות מילתא גילוי הוי ושכחת"

 וממילא ה/ לשכחת גורמת הרוח( )גסות
 אלקיך", ה׳ את "ושכחת של בלאו זה נכלל

על ולא ה׳ שכחת על היא האזהרה עיקר אך

 בם׳ זה כעין שו״ר לפענ״ד. הרוח, גסות
 בסוף מש״ב אמנם הדף. על שלמה חשק

 הרוח לגסות דאזהרה אפשר "וא׳׳כ דבריו
 לא ומשו״ה בעלמא, אסמכתא אלא אינו

 לי נראה זו", לאזהרה הרמב״ן לה חשיב
 אלא הרמב״ן בדעת כן לומר דא׳׳צ

 וסעיף סניף היא הרוח לגסות שהאזהרה
 עצמו, בפני לאו ולא ה/ שכחת מאזהרת

 הסמ״ג לדעת יודה הרמב״ן ובאמת וכמוש״נ,
 שגבהות בפסוק נתבאר זה שדבר ספק בלי
 מפורש וכן ה/ שכחת לידי מביאה הלב

 בעלמא, אסמכתא דזה לומר ליה ולמה בגט/
 הלכות כל לפרט המצוות מוני דרך ואין

 דבריהם, בתוך הלאו או המצור. דיני ופרטי
פשוט. לי נראה וזה

 שלמה החשק שם ציין שכבר כפי אמנם
כלל. זה לאו מנה לא הרמב״ם

 שתירץ אסתר מהמגלת שמייתי וע״ש
 מנאה לא ולכך התורה כל כוללת זו דאזהרה

 ה/ דאנכי מ״ע מנה דהרי ודחאו הרמב״ם,
 ז״ל שלמה החשק בעל פירש ומשו״ה

 ואל, פן מהשמר לאווין מונה אינו שהרמב״ם
 שדחו שו״ר ואכ׳׳מ. ובדיקה, צ״ע זה ודבר

 שהרי שלמה החשק סברת ז״ל האחרונים
 קדשים להעלות שלא לאו פ״ט במל״ת מנה

 עולותיך" תעלה פן לך ד״השמר מקרא בחוץ
 השמיני בשרש להדיא מבואר וכן ע״ש,
 בהן שתבוא המלות כי "דע, המצוות לספר

 שיזהיר מה וכל מלות ארבע בתורה אזהרה
 לא מצות יקרא הארבע מאלו באחת ממנו

ולא". ואל, פן, השמר, והם תעשה,
שפסק מטעם זאת ליישב רלפענ״דיש
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תורתך ידו סימן אהבתי

 זו לאזהרה מייתי שהוא רנב״י לגבי כרבא
 לא הלכך תורה, מדברי ולא קבלה מדברי
עצמו. בפני תורה של כאיסור מנאה

 ס״ל הרמב״ם גם הדברות לכל מ״מ ב[
 צריך בדרכיו" ד״והלכת מ״ע דמתוך

 מדעות )פ״ב לשונו וזה לב, מגובה להתרחק
 בהן לנהוג לאדם לו שאסור דעות "ויש ה״ג(

 עד האחד הקצה מן יתרחק אלא בבינונית
 דרך שאין הלב. גובה והוא האחר הקצה

 שיהא אלא בלבד ענו האדם שיהא הטובה
 ולפיכך למאד. נמוכה רוחו ותהיה רוח שפל

 ענו נאמר ולא מאד ענו רבינו במשה נאמר
 הוי מאד "מאד חכמים ציוו ולפיכך בלבד.
 לבו המגביה שכל אמרו ועוד רוח", שפל

 לבבך "ורם שנאמר בעיקר כפר כאילו
 בשמתא אמרו ועוד אלקיך" ה׳ את ושכחת

מקצתה". ואפילו הרוח גסות ביה דאית מאן
 חייא א״ר איתא )ה.( סוטה בגמ׳ והבה

 אחד בו שיהא צריך ת״ח רב אמר אשי בר
 דרב בריה הונא א״ר שבשמינית, משמונה
 אמר לשבולתא, סאסא ליה ומעטרא יהושוע

 ביה דלית ובשמתא ביה, דאית בשמתא רבא
 ובשמתא הרוח: גסות ביה דאית )בשמתא

 עירו בני שאין לפי פורתא גסות ביה דלית
 רש״י(. להוכיחם כח בו ואין ממנו יראים
 מי מקצתה, ולא מינה לא יצחק בר נחמן א״ר
 עכ״ל לב". גבה כל ה׳ "תועבת דכתיב זוטר

 כרב הנ״ל בדבריו פסק והרמב״ם הגמרא.
 מקצתיה, ולא מיניה דלא יצחק בר נחמן
 ביה, דאית לגבי דרבא השמתא הזכיר ומ״מ
 ביה. הדלית גבי דרבא השמתא הזכיר ולא

 ומאידך מחד, כרבא פסק דלא קצת בזה וצ״ע
בפלגא. דבריו הביא

 הנאמר בפסוק כ( )יז, בשופטים וראה ג[
 סור ולבלתי מאחיו, לבבו רום "לבלתי במלך

 ובתרגום וגו/ ושמאל" ימין המצוה מן
 מאחוהי", ליבה ירים דלא "בדיל אונקלום
 יגים דלא "מטול עוזיאל בן יונתן ובתרגום

 ענין זה בקרא מבואר אחוי" מן יתיר לביה
 יתיר לביה "גיס אדם בני שאר מעל הגאוה

 נרמז שכתב: )שם( ברמב״ן וע׳ אחוי", מן
יזהירנו ולהתגדל להתרומם כראוי כי בכאן

כי ממנו. הקטנים אחיו ככל שפל לבבו להיות..
 האלהים אצל ונמאסת מגונה מדה הגאוה
 הגדולה לבדו לה׳ כי במלך, אפילו

 יתהלל ובו התהלה לבדו ולו והרוממות,
 שלמה המלך יד על המבואר כענין האדם.

ט, )ירמיה וכתיב לב", גבה כל ה׳ "תועבת
כג(.

א/ ענינים ב׳ הרמב״ן מדברי תתבאר
 על נצטוה והמלך במלך, נרמז גאוה דאיסור

 בטבע, לכך ראוי שהוא משום בפירוש כך
 ב/ להתגאות. להם אין אדם שאר וכ״ש
 יתהלל "ובו כלשונו בה/ להתהלל שיש

אם "כי בירמיה מהפס׳ שסיים וכמו האדם", “־
 .49אותי" וידוע השכל המתהלל יתהלל בזאת

רש״י לדברי לרישא נהדר ועפ״ז
 בעיניו", נפשו "שחשובה הגאוה ענין שפירש

 המותרת ההתהללות כי מתבאר הכא ואילו
 גדר היטב יובן ועפ״ז בה/ להתהלל היא

 היא הפכה מול אל הרוח וגסות הגאוה
 שמחשיב היא שהגאוה והענוה הרוח שפלות

או גבורה עושר כגון מעלותיו מצד עצמו

 במאמר והמאירי ט׳, סי׳ הראב״ד ובשו״ת49

ע״ש. הבי נקט פ״ה א׳ מאמר התשובה
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תורתך " ™י אהבתי

 אינו העניו ואילו בירמיה(, הכתוב )כל׳ חכמה
 בגבורתו לא בחכמתו לא זה בכל מתהלל

 את וידע שהשכיל בזה רק אלא בעושרו, ולא
 לבו "ויגבה הכוונה רזה ונראה לא. ותו ה/

הימים, בדברי אסא במלך הנאמר ה"׳ בדרכי
 רק כלל, עצמו מצד עצמו החשיב שלא

 דרכיו ואת ה׳ את וידע שהשכיל זה מחמת
 יונה לרבינו שו״ר כנלפענ״ד. בהם, והלך

 כן שכתב ל״ד( אות )ש״ג, תשובה בשערי
 עשרו ורוב כספו קנין יועיל "ומה להדיא

ונאלח, נתעב כי אחרי והנה מרומיו, וגנזי
 ואל משאול. עמוקים גדלותו תפארת גבהי

 יתברך, ה׳ בעבודת זולתי החכם יתהלל
 בו, והדבקות ובאהבתו בו והבטחון וביראתו
 ועוד אלקיך׳ והוא תהלתך "הוא שנאמר

ע״ש.

 לידי האדם יגיע כיצד נברר מעתה ד[
ה"/ בדרכי לבו ול״ויגבה האמיתית ענוה
 ה״ב( מדעות )פ״ב ז״ל הרמב״ם כתב הנה

 הרבה בבזיוץ עצמו ינהיג לב גבה היה "ואם
 סחבות בלויי וילבש הכל, מן למטה וישב

 עד אלו בדברים וכיוצא לובשיהן את המבזות
 שע״י מבואר ממנו". הלב גובה שיעקור
 וינהג עצמו עם האדם שיעשה המעשים

 דבר בשום עצמו יחשיב לא בזיון דרך בעצמו
וענוה. הרוח לשפלות יבוא וממילא בו, שיש

 )שם לכן שמקודם בהלכה יעויין אמנם
הנפשות, חולי תקנת היא "ומה שכתב ה״א(
 הנפשות רופאי שהן החכמים אצל ילבו

 עד אותם שמלמדין בדעות חליים וירפאו
 ללכת שצריך הרי הטובה" לדרך שיחזירום
 ואין טובה, בדרך האדם את שידריכו
 מדת לתקן כדי הצורך די החיצוניות בפעולות

ומוסר חכמה בספרי שהלימוד ובודאי הגאוה.
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 גבה להיות לאדם אין מדוע היטב המבארים
 מצד נבראותו, ומצד מעלותיו אף על לב

 ואילו חסרונותיו, ומקטין מעלותיו שמגדיל
 הומרו פחיתות וששוכח להיפך. זולתו אצל
 רימה למקום לקבר וסופו סרוחה מטיפה שבא

 של דרכים וכהנה כהנה ועוד ותולעה,
 והמה ענוה, לידי המביאים התבוננות,
בפז. המסולאים המוסר בספרי מבוארים

 הוא הענוה שענין להעיר, יש עוד ה[
 ז״ל שאמרו וכמו יתברך ה׳ של ממידותיו

 גדלותו מוצא שאתה מקום "בכל לא.( )מגילה
 ברש״י וע״ע ענוותנותו", מוצא אתה

 עם שנתייעץ אדם" "נעשה עה׳׳פ בראשית
 עם שיתייעצו לגדולים להורות המלאכים
 המגביהי אלקינו כה׳ "מי ונאמר הקטנים,
 הוי כן ועל וגו/ לראות" המשפילי לשבת,

 לילך בדרכיו" "והלכת מצד גמור חיוב
הענוה. במדה

 מצוות מנה קס״ד( )מ׳׳ע והבה״ג ו[
 דחיוב כתב כב( )מצוה והיראים הרוח. שפלות
 מששבחה נפיק גאון יהודאי רב שמנה הענוה
 שהיא משמע הענוה, על משה את תורה
 מ״ע גבירול אבן שלמה ורבי עשה. מצות
 כתב הזקן אליהו ר׳ באזהרות ועוד מ״ו.

 ועוד כמ״ע, והטוב" הישר וענוה "קדושה
ואכמ״ל. ראשונים,

 הבורא, כלפי ־ גאוד. מיני ב׳
הבריות וכלפי

 ואיתימא רבא אמר )פט.( חולין בגמ׳ איתא ז[
 יותר ואהרן במשה שנאמר גדול יוחנן רבי
 כתיב באברהם דאילו באברהם, שנאמר ממה

ואהרן במשה ואילו ואפר", עפר "ואנכי
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 שמעוני בילקוט ואילו מה׳/ "ונחנו כתוב
 מן ולא עניו משה "והאיש תשלט( )רמז

 הגמרא בין פלוגתא זוהי ולכאורה האבות",
 ר״י הגאון זאת ביאר כבר אמנם לילקוט.
 והו״ד ז/ דרוש ישראל )אבן זצוק״ל סלנטר
ב' דישנם (229 עמ׳ מסלנט ישראל ר׳ בתורת

יתבר, ה׳ בפני התבטלות האחת ענוה, מיני
 של נבראותו הכרת מצד הנובע דבר וזה

 לו הגיעו וכשרונותיו כחותיו ושכל האדם
 הוא עתה שמשיג מה כל וכן יתברך, ה׳ מאת
 הוא כי אלקיך ה׳ את וזכרת כמוש״כ מה/

 יהיב הוא ובתרגום חיל, לעשות כח לך הנותן
 היא השניה והענוה נכסין. למקני עצה לך

 המגלה המבט וזה הבריות, בפני ההתבטלות
 וכעין ענין, בכל עליו זולתו של יתרונו את

 ממנו חכם אתה אם באגרתו, הרמב״ן מש״כ
 הוא צעיר אתה ואם מזיד, ואתה שוגג הוא

 זה על וכן ממך יותר ומעש״ט מצוות עשה
יעו״ש. הדרך,

 שנאמר מה דגדול בחולין בגמ׳ שאמרו ומה
בהתבטלות היינו מאברהם יותר ואהרן במשה

 שם ר.גמ׳ מדברי מבואר וזה יתברך, ה׳ כלפי £
 עפר "ואנכי והפס׳ מה" ד״ונחנו אלו דפם׳

 דאיתא כמו ב״ה, המקום כלפי נאמרו ואפר"
 בכם חושקני לישראל הקב״ה שאמר שם

 אתם גדולה לכם משפיע שאני בשעה שאפי׳
 קראי, להוך ומייתו לפני, עצמכם ממעטין
יעו״ש.

 האדם מכל עניו" משה ד״והאיש הקרא ואילו
 כלפי בענוה מיירי האדמה" פני על אשר

 יותר במדרגה היו האבות ובזה הבריות,
ממרע״ה. גבוהה
 נראה איכא, ענוה מיני דב׳ הזה היסוד וע׳׳פ
 לאו שמנה דאף הרמב״ן שיטת לבאר

שגורם הלב גובה זה ובכלל ה/ לשכחת

 איצטריך מ״מ בקרא, כמבואר ה׳ לשכחת
 מאחיו" לבבו רום "לבלתי ממלך ק״ו למילף
 כלפי ולא אדם בני כלפי בגבהות מיירי דהכא

 השמר ליה, איצטריכו תרוייהו א׳׳כ הקב״ה,
 ה/ ושכחת הרוח גסות היינו תשכח פן לך

 מאחיו, לבבו ירום שלא אזהרה ממלך והק״ו
הבריות. כלפי ענוה דהיינו

 בשערי יונה רבינו בדברי מפורשים והדברים
 רום "לבלתי ל״ד( אות ג/ )שער תשובה
 ובי מאחיו, ירום ולא - כ( ת, )דברים לבבו״
 אך בהנהגותיו, השתרר גם עליהם ישתרר

 דענין שפירש הרי רוח". שפל יהיה היה
 על הגדול יתגאה "שלא הוא כאן האיסור
 "להסיר קתני דתרתי לומר )ואין הקטן"

 יתגאה "שלא ועוד הגאוה" מדת מנפשינו
ומפרש(. אז״ל אלא הקטן" על הגדול

 סתירות בזה לבאר לפענ״ד ונראה ח[
 שעשתה מה אמרו דמחד חז״ל במאמרי
 עקב הענוה עשתה לראשה כתר החכמה

 חכמה "ראשית כתיב דבחכמה לסוליתה,
 ענוה "עקב כתיב בענוה ואילו ה"׳ יראת
 לחכמה ראש היא שהיראה דהיינו ה"/ יראת
 לענוה, קודמת היראה ולפ״ז לענוה, ועקב

 אמר )כ(: בע״ז רפב״י אמר גיסא ומאידך
 שהיראה דהיינו חטא, ליראת מביאה דענוה
 לבנו באגרתו הרמב״ן וכן הענוה, על עולה
 מדת לבך על תעלה ענוה ובעבור אמר

 הענוה. לאחר באה דהיראה משמע היראה,
 שענוה אמת דהן היטב, יתיישב זה וע״פ
 היראה שענין ליראה, קודמת המקום כלפי
 ומשיג ויודע ה' לפני גמורה התבטלות הוא

 והוא עילתו הוא הקב״ה כי מוחלט בבירור
 וכל וחכמה חיים עת בכל ידו על מושפע

במקומו, היראה ענין כמושנ״ת הדברים, שאר
233
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 מוחלטת להתבטלות האדם שיגיע כך ומתוך
 זולתו, במעלות להכיר יוכל בוראו, כלפי
 כל כי השיג לא עוד שכל משום חאת

 יחפוץ לא יתברך ,ה מאת לו ניתנו כוחותיו
 ורק עליו, ויתרונותיהם זולתו במעלות להכיר

 האדם יכול לגמרי יתברך לה׳ שבטל ע״י
 מבואר וכן בוראו. כלפי ענוה להשיג

 שבהתחלה ז״ל הרמב״ן באגרת למתבונן
 לאדם שאין בצורה הענוה ענין ביאר

 יתברך, מאתו הכל כי מצד בדבר להתגאות
 מבני הענוה עבין ביאר מכן ולאחר ע״ש.
 ואם בעיניך, ממך גדול יהיה אדם "וכל אדם
 רש ואם לכבדו, עליך הוא עשיר או חכם
 בלבך חשיב ממנו, חכם או עשיר ואתה הוא

 הוא שאם ממך, זכאי והוא ממנו חייב אתה כי
 מזיד". ואתה שוגג הוא חוטא

 גאוה מיני ב׳ כי האמור, מכל כן אם נתבאר
 החיל את לי עשו ידי ועוצם "כחי ישנם,
 לאדם והמשפיע לבורא ביחס גאוה וזהו הזה"
 מאחיו" הלבב "רום וכן עת. בכל חיותו

 כלפי הענוה לקנות האדם צריך ומקודם
 בפני רוח שפל להיות כן גם יוכל ואז בוראו,
 שפחות מי כגון ממנו, הקטנים ,ואפי הבריות

וכדומה. ממנו שרש ומי ממנו, חכם

למקום אדם בין גאוה
 יתברר והענוה, הגאוה ענין מהות ט[

 )ד:( בסוטה הרוח גסות בעניו הגט׳ בהקדים
 אדם כל יוחאי בן ר״ש משום יוחנן א״ר
 עבודת עובד כאילו הרוח" "גסות בו שיש

 כל ה׳ "תועבת טז< )משלי הכא כתיב כוכבים,
 תביא "לא ד( )דברים התם וכתיב לב", גבה

 אמר דידיה יוחנן ורבי ביתך. אל תועבה
 "ורם ח׳( )דברים שנאמר בעיקר, כפר כאילו
חמא ר׳ וגו׳. אלקיך" ה׳ את ושכחת לבבך

 העריות, כל על בא ־־כאילו אמר חנינא בר
 וכתיב לב" גבה כל ה׳ "תועבת הבא כתיב
 יח(. )ויקרא האל" התועבות כל את "כי התם
 )ישעיה שנאמר במה בנה כאילו אמר עולא

 באפו נשמה אשר האדם מן לכם "חדלו יב(
 אלא במה תקרי אל הוא", נחשב במה כי

במה".
 מדמינן למאי בגמ׳ שיטות ארבע הרי

 כופר )רשב״י(. ע״ז עובד הרוח, גס את ליה
 חמא(. )ר׳ העריות כל בעל יוחנן(. )ר׳ בעיקר

)עולא(. במה בנה
 באפו נשמה אשר ד״ה ברש״י ויער

 דהיינו נפש, כבעל עצמו "שמחזיק שפירש
 מה וצ״ע בעיניו". נפשו שחשובה גאוה

 וכן נפש", כבעל עצמו "שמחזיק כוונתו
 לגאוה. נחשב דזה בעיניו" נפשו "שחשובה

 היינו הרוח דגסות מדבריו אנו למדים ועוד
גאוה.

 א( לתרתי, כונתו את לבאר ונראה
 הוא שאין דהיינו נפש" כבעל עצמו "שמחזיק

 כל בבוראה ותלויה קשורה נפשו כי מרגיש
 דהיינו נפש", "בעל בעצמו הוא אלא הזמן,
 בבוראה. תמיד תלויה נפשו כי מרגיש שאין

 בזה מעשי באופן מתבטא שהדבר ונראה
 "מוצלח" "מוכשר" מאד "אני" אומר שאדם

 כי דבריו בתוך זוכר ואינו וכדו/ "מסתדר"
 והקב״ה יתברך, ה׳ מאת לו מושפעת החכמה
 וכן יסכל". נבונים ודעת אחור חכמים "משיב
 ובעושר ושכליים, נפשיים כשרונות בשאר
 באו הם כי בהם עת בכל מרגיש אינו וכבוד

ממנו. יטלם ירצה ואם ה/ מאת לו
 קפג( עמ׳ )ח״א שור עלי בספר ויער

 הנבראות. שכחת היא הרוח "גסות שכתב
 האישיות שרש משרשיו. האדם מתרחק ובזה
)שם כתב ועוד בוראו". אל החי יחסו הוא
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 לפניו מתבטל שאינו הרוח "גס קפב( עמ׳
 מלחמת בתוך חילוני, בעולם חי יתברך,
 בכחו גאה ומעוצבן, טרוד אכזרית, החיים

 הרי ופגעיו". הזמן למקרי ודואג ידו, ובעוצם
 כמו וזה הרוח׳/ "גסות ענין לנו שביאר

 ולא נפש כבעל "עצמו" שמחזיק שנתבאר
בבוראה. העת כל תלויה נפשו כי חש

 "ובמה לבנו באגרתו הרמב״ן כיון ולזה
 מוריש ה׳ בעושר אם האדם, לב יתגאה

 וכו/ הוא לאלקים הלא בכבוד ואם ומעשיר,
 לנאמנים, חכמה "מסיר בחכמה מתפאר ואם

 לפני שוה הכל נמצא יקוז", זקנים וטעם
 גאים, משפיל באפו כי הוא, ברוך המקום

 ענין את שיסד הרי /,שפלים מגביה וברצונו
 תלוי שיש מה ושכל הבורא בזכירת הענוה

עת. בכל בו
 מרגיש הוא בעיניו" נפשו "שחשובה ב(

 מכל יותר מעשיו של בחשיבות עדיפות
 בכך מורגש זה ודבר אחרים. של מעשיהם

 מייקרו הוא שלו מעשה את מעריך שאם
 עשה חבירו אם אף חבירו, משל כפלים בכפל
 לראות נוטה האדם כן וכמו המעשה. אותו

 בלי מעשיו שהם כיון כחיוביים מעשיו את
הגאוה. מענפי זה וגם אחר, נימוק כל

 "גסות ענין שפירש במהרש״א ויעו׳ י[
 טהרה רוח רוחות, ב׳ באדם שיש הרוח"

 ה׳ אני "כי נאמר טהרה וברוח טומאה, ורוח
 טומאה רוח ובהיפך רוח", ושפל דכא את ־

 רוח "והייתי כמוש״ב ע״ז של כח שהוא
 דרוח ביאר ועפ״ז רוח. הגס והוא שקר"

 הגבוהה נפש עם השוכנת הלזו הטומאה
 וכן הטהרה, מקור שהוא ה׳ לשכחת מביאה

 כי דבריו, בכל ויעו״ש עריות, טומאת לידי
בהם. קצרתי

 )עלי זצ״ל וולבה הגר״ש שכתב במה ויער
 השכינה הרוח גסות בו שאין "מי שם( שור

 יכולין והוא "אני אומר והקב״ה אליו, קרובה
 יתברך הבורא עצמו המכניע בעולם". לדור

 קדושה רואה האדם כן ואם בעולם. איתו דר
 בעולם, וחכמתו ה׳ וחסדי במעשיו והשגחה
 הן והן פונה". הוא אשר בכל דשמיא וסיעתא

המהרש״א. דברי
 סותרים אינם המהרש׳א שדברי ונראה

 שרשו כי ה׳ את הזוכר אלא רש״י למש״ב
 עליה שדיבר הטהרה רוח עליו ממשיך ממנו

 בוראו את ששוכח מי ואילו המהרש״א,
 בה שדיבר הטומאה רוח את עליו ממשיך

המהרש״א.

הבריות כלפי גאוה
 "כי י׳( )מאמר גאון סעדיה רבינו כתב יא[

 ורמה עצמו מגביה האדם כאשר היא הגאוה
 מעל ויפסע ממחיצתו, ויצא עצמו, בעיני רוחו

 בדור, יחיד עצמו ויראה והרחוקים, הקרובים
 כל דברי ודוחה ולועג אדם, כל בדעת ויזלזל
 גדר כי מדבריו מתבאר הנה עכ״ל אדם",
 מעל אצלו מעלתו גדלה כך שכל היא הגאוה

 אדם שום מחשיב שלא כדי עד אדם כל
בדור. כיחיד עצמו ורואה
 )שער צדיקים אורחות בספר כתב זה וכעין
 "אשר לשונו: וזה חכמה( גאות ד״ה הגאוה
 קטנים וכולם ובפיו, בליבו אדם בני יבזה

 שהוא עצמו ומשבח ומהלל בעיניו, ופחותים
 )מאמר התשובה בחיבור המאירי וכן גדול".

 להיות בעליו "שידמה זה כעין כתב פ״ה( א׳
 ודעתו חבריו מעלות על ונשאה רמה מעלתו
 מי כל וימאס וישנא ושכלם. דעתם על ושכלו

מעלותיו". כנגד ויתריס שיעמוד
מדה מצויה וחכמה תורה בבעלי ואפילו
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 וכמוש״כ עוסקים, הם בהם בענינים זו
 העמק קדמת שאלה, )העמק מוולאז׳ין הנצי״ב

 דרכו אך איש כל "והנה אחר( ד״ה ב׳ אות
 אחד שכל הפלא מן ואינו ישרה, בעיניו
 קשה עבודה והוא זרה, רוחו חבירו לדבר

 לא אם שבחבורה, אחד לכל דעתו להטות
 ומדת והתורה, האמת אהבת טבעו על שפרץ
 כבוד לחבב גברה, עליו נקיה ורוח ענוה

 הוא ולפענ״ד להוקירה". יפה ובעין חבריו
על עמידה של הטבע לבטל לדעת גמור חיוב

 ולהשתדל חבירו את הבין שלא מפני דעתו -
 שעומד שמה הבריות, של דעתם לסוף לרדת

 ראיה ]בלי זולתו דעת מקבל ואינו דעתו על
גאוה. מחמת רק הוא מחוורת[ סברא או

 בחכמות לדבר רגיל שאדם בה, ועוד
 שלא אף בדעתו בטוח והוא בהם עסק שלא
 הרמב״ם וכמוש״ב הדבר, באותו כראוי עיין
 החוליים "ומכלל גלינום( נגד )מאמר ז״ל

 ימלט שלא שאחשב כולל, חולי הנפשיים
 ומתחלף רחוקים, בזמנים אחד אם כי ממנו

 החולי וזה וחסרון. בתוספות החולי/באנשים
 שבאנשים כל שידמה הוא בו, רומז אני אשר

 רוצה להיות שאינו, שלם יותר עצמות
 לבבו על שעלה מה כל שיקיף ומתאוה
 החולי ומפני ויגיעה. עמל מבלי שלמות
 בעלי האנשים מן אישים תמצא הזה הכולל

 מהחכמות אחת ידעו שכבר ותבונה חריפות
 המונחות החכמות מן חכמה או העיונים, או

 בחכמה האיש אותו וידבר בה. בקיאים שהיו
 בהם ידע לא אחרות ובחכמות השיג, אשר
 באותם דבורו וישים בה, חסר יהיה או כלל

 בקי שהוא החכמה באותה כדברו החכמות
בה".

 מבוארת לחבירו, האדם שבין הגאוה ושורש
בספר הרמב״ם בן אברהם רבי בדברי היטב
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 "ואמרו הענוה( )פרק ה׳ לעובדי המספיק
 מקורן העצמית והאהבה הגאוה כי חכמים

 נעלה עצמו רואה באדם השכלי בכךשהכח
 המדות בספר זה וכעין באמת", שהוא מכפי

 הגאוה ש״מהות הגאוה( )שער מדובנא להמגיד
 רמיה בכף עצמה את הנפש הערכת היא

 על ולהתנשא עצמו להגדיל שקר, ומאזני
אדם". בני שאר

 וולבה שלמה ר׳ להגאון שור עלי ובספר
 כתב: קנא( עמ׳ עצמו דעת מערכת )ח״א, זצ״ל

 מעצמנו יוצרים שאנו הדמיונית "בתמונה
 מופיעות ובמקומם נפשנו, ליקויי כל נעדרים
 בתמונה בנו הנמצאות והמעלות מעלות,

 בעצם זוהי אלף". פי מוגדלות הן הדמיונית
 המבט ומחמת והאנוכיות, הגאוה של מהותה

 מתגאים אנו זולתנו ועל עצמנו על המוטעה
 שאנו ממה יותר הרבה עצמנו את ומחשיבים

באמת.
 הגישה היא טעות כי לדעת, יש מאידך אמנם,

 שיש אמיתיות במעלות להכיר שלא האומרת
 וכפי "שקר", אינו הענוה ענין כי באדם

 y בהפרזה השקר הוא הגאוה שענין שנתבאר
 שור בעלי וראה ובמעלותיו, עצמו בערך
 הן אף נעדרות ומעלותינו "ויש שכתב: )שם(

 ואינו אותן מעריך אינו הדמיון כי זו, בתמונה
 מופיעות כלל בנו שאין ומעלות אותן, מכיר

 קנט( עמ׳ )שם אחר במקום כתב ועוד במקומן"
 משוחד עוד אין עצמו: אצל קרוב "אדם
 מתחמק והוא עצמו, כלפי אדם מאשר

 בשלילה, רק ולא וכו׳, האמת את מלראות
 מופלאות מדות לקבוע גם נרתעים אנו

 אותנו יחייב זה הרי בהן נכיר אם וכשרונות.
 לעלות לעבוד בהן, ולהשתמש אותן לפתח

ע״ש. וכו/ ולהשיג"
היא הגאוה ענין כי איפוא מתבאר כן אם
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 באמת, שהוא מכפי יותר עצמו החשבת
 הבריות ואין אדם, לכל בז כן ומחמת

למאומה. אצלו נחשבות ודיעותיהם

 את הרגיש האדם שטב להוסיף, יש עוד יב[
 זולתו. של מעלותיהם בערך ולמעט מעלותיו,

 מיוחדות במעלות ה׳ שחננו אשר אדם ובפרט
 במהרה עלול ולאחרים, לעצמו מאד הניכרות

 באחרים, לזלזל ויבוא הגאוה, ברשת ליפול
 זה וכל וכו/ מעשיהם כישוריהם, בדיעותיהם,

 לחבריו שגם אע״פ המיוחדה, מעלתו מחמת
 וחזק מהם מהיר שכלו אם ואף רבות, מעלות
 מחשבה תוספת יש להם שגם הרי יותר,

 את צריך גם והגדול ישיג, לא הוא מאשר
 ובפרט כלל. בו לזלזל לו ואין ממנו, הקטן

 הוא ואם בזולתו שאין מעלה יש אדם שלכל
 בזכירה, ממנו גדול הוא בהעמקה ממנו גדול

 גדול הוא ש׳׳ס בידיעת ממנו גדול הוא אם
 וזה באגדה זה למעשה, בהלכה ממנו

 מעלות כן וכמו הדרך. זה על וכן במחשבה,
 ניחן אדם כל וכדומה, גבורה עושר, דנוי,

לאחד ואין בזולתו שאין מיוחדות במעלות

זולתו. על להתגאות
 להתגאות בקל יכולים חכמים תלמידי וכן

 דבורה תומר בס׳ וכמוש״ב הארץ עמי מעל
 וכדו/ "חמורים׳׳ לקרותם בזה נכשלו שרבים

 דרבנן בפומייהו מרגלא )יז.( ברכות בגמ׳ וע׳
 מלאכתי ואני בריה וחברי בריה אני דיבנה
 משכים אני בשדה, מלאכתו והוא בעיר

 שהוא כשם למלאכתו, משכים והוא למלאכתי
 מתגדר איני אני כך במלאכתו, מתגדר אינו

 ממעט והוא מרבה אני תאמר שמא במלאכתו,
 ובלבד הממעיט ואחד המרבה אחד שנינו

 במהרש״א וע״ש לשמים", לבו שיכוין
 כפי בתורה מעט שעוסק לאדם שכיונו שפרש

 למלאכתו, יוצא ואח״ב והשגתו לבו רוחב
 דהא לבינם בינו חילוק שאין אמרו זה ועל

 ובלבד הממעיט ואחד המרבה אחד שנינו
ע״ש. לשמים, לבו שיכוין

 המיוחדה במעלתו האדם יתגאה לא כן על
 ניתנו לחבריו שגם וידע ה/ מאת לו שניתנה
 להודות רק צריך הוא כן וכמו אחרות, מעלות

 להתגאות ולא שבראו מי אל מעלותיו על
פשוט. וזה בהן,
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יט סימן
במדות עור" "לפני

 או לכעס, להכירו הגורם אדם
האם אחרת מגונה מדה להתעוררות
עור" "לפני על עובר

 המיוחס לשמה תורה בשו״ת איתא א[
 ש״ע( )סימן זצוק״ל חי איש בן בעל להגאון

 דברים חברו עם שדיבר באדם שנשאל
 שמהדברים הוא מוכרח אמנם עצמו, לתועלת

 שיבר שבאמת עד מאד, חבירו יכעס הללו
 עור לפני על בזה עובר האם בחמתו, כלים

מכשול. תתן לא
 איסור שיש נאמר "ואם שם: כתב והשואל

 לכל חיי שבקת לא א״ב עור לפני משום בזה
אדם, בני בץ הרבה מצוי זה דבר כי בריה,

 צורך יש הפעמים דרוב בזה, להזהר יוכל ומי
 ואיך אותם, לאמר הדברים באלו הרבה
יאמר". לא אם יעשה

 "רב לב בקידושין מגמרא הגרי״ח והשיבו
 אמר בריה, רבה באפי שיראי קרע הונא
 ומקשה רתח", לא אי רתח אי אחזי איזיל
 עור", אלפני וקעבר רתח "ודילמא הגמ׳

 רש״י ופירש ליקריה", "דמחיל ומשני
 ברתחיה, מידי לאבוה ואמר רתח ודילמא

 לחודיה הכעס שבעבור למדים נמציבו ע״ש.
 משני מאי איכא דאי עור, דלפני איסור ליכא

רתח, קא מרתח סוף סוף ליקיריה, דמחיל
 משום ודאי אלא זה, כעס לידי שהביאו והוא
 וא״ב עור, אלפני עבר לא לחודיה כעס

 ונפשטה שלום זה והיה השאלה. נפשטה
עכת״ד. השאלה,

 מסופק שהיה שמשום הקושיא לתרץ ואין
דספק, במידי עור" "לפני אין יכעס, לא שמא

השיראין קורע היה לא כן היה ודאי אם אך
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 גבי ה״נ בספק עור לפני אין דאם בפניו.
 א״לפני שעבר חשיב לא אב כיבוד מצות
 אומר היה לא גם כועס היה לא שאם עור"
.50אביו כלפי דבר

 ראיה דמכאן אמינא, דמסתפינא ולולי
 אלא ממש עצמי איסור אינו "כעס" שאיסור

 "לא אליהו שאמר וכמו לחטא, גורם רק
 הרבה מביא שהכעס תחטא" ולא תכעס

 אב בכבוד כאן שמצינו וכמו אחרים, חטאים
 לחבירו אדם שבין מצוות הם רבים ועוד ואם,
 דילן והש״ס בכעס. התלויים למקום אדם ובין

 ענין המפרשת סוטה-^יא.( בגמרא לשיטתו
 חסדים גמילות של בפעולות בדרכיו הליכה
 ללכת החיוב נזכר ולא וכדו/ חולים ביקור

 עסקינן שבו אפים" "ארך כגון במדותיו
 אבא קלג.-אמר בשבת רק דילן בש״ס הכא,
 ציווי הוי ולא מ״ואנוהו" בדרשא שאול
 דעת וזוהי בלבד, ואסמכתא דרש אלא וחיוב

 דילן, כש״ס היראים וספר והרמב״ן הבה״ג
 מצוות של כחיוב זה ענין נזכר בספרי ורק

עשה.

 שאין שאומר מי על קושיא שמכאן ובאמת
 אמר הונא רב שהרי בספק, עור" "לפני
 שנסתפק דהיינו רתח" לא אי רתח אי "אחזי
אמרי׳ ואעפ״ב לא, או יכעס אם בבנו

 שו״ר עור". אלפני ועבר רתח "ודילמא
 על שהקשה יג( או״ח )ח״א יצחק עין בשו״ת

 בספק עור לפני שאין א( קנא, )יו״ד הט״ז
 לודאי קרוב זה שבאן משום שאני דהבא

באיסור שיבשל
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 חיוב, אינו כעס דילן דלש״ס יצא ולפ״ז
 מצוות והוי כהספרי שפסק הרמב״ם אמנם
 שנא מאי לשיטתו א׳׳כ המצוות, ככל עשה

 וממילא שבתורה. איסורים מכל זה איסור
 .51במדות אפי׳ עור לפני דין יהיה

 "לפני שדין זו מסוגיא יצא דברינו ולפי
 הפוסקים ולשיטת בספק, גם הינו עור"

 עור" "לפני דין ישנו גמור חיוב הוו דמדות
במדות. גם

 נוסף באופן לחלק שיש מה מלבד זה וכל ב[
 במדות עור" "לפני לשאר התם הגמרא בין

 מבואר וכן הגמרא פשטות לפי המתבאר ע״פ
 שרב ובריטב״א( במאירי )ע׳ בראשונים שם

 לחנכו כדי הכעס במדה לנסותו רצה הונא
 איסור דאין י״ל שפיר ובכהאי יכעס, שלא

 לתקן ברצונו שהוא מדות מצד עור" "לפני
 ראית ולפ״ז בכך. מחנכו והוא בנו, מדות

 מקום ויש גמורה, ראיה אינה לשמה התורה
 )פ״ה להרמב״ם בפיהמ״ש וע׳ בזה. לחלק רב

 התן לא עור "לפני שגדר מ׳׳ו( משביעית
 של התאוה עיניו שסגרה מי הוא מכשול"
 ותוסיף בעוורונו, להוסיף תעזרהו אל יצה״ר,

 כוונת כאן ואילו הישרה", מדרך להרחיקו
 לדרך ולקרבו הרע מדרך להרחיקו הונא רב

כנלענ״ד. הישרה,
בדברי מפורש יוצא זה ראה מזה יותר

 נגד בספרי הרמב״ם דפסק מהא תקשה ואל 51
 פרק קורה פ׳ הקדוש באוה״ח ע׳ בבלי, ש״ם
 שדרך כן שכתב ומעתה. ד״ה נ; פם׳ י״ח

 ע״ש הש״ם, נגד בהספרי שפוסק הרמב״ם
הדברים. בכל

 סי׳ )יו״ד יוסף ברכי בספר ז״ל החיד״א רבינו
 רתח דאי למודעי, צריך ומיהו שכתב: ר״מ(
 ז״ל, שאמרו כמו כע״ז דשקול כעס עוון הוא

 ליקריה, דמחל אהני ומאי "לפני" ואיכא
 וי״ל כעם, בעוון ונלכד רתח, קא מרתח סו״ם
 כיפה אף בריה דרבה הונא לרב ליה דקים
 ששקול ז״ל שאמרו הכעס בסוג ילכד ולא

 ואמר שהוא כל דרתח אפשר רק כעכו״ם,
 משום ביה דלית באופן ברתחיה, מידי ליה
 ראה ולזה אב, במורא שמיקל רק הכעס, עוון

ליקריה. דמחל והתקין
בכעס. עוור לפני ששיך א( מדבריו ומבואר

 לא ולכך האסור, לכעס בבנו חשש שלא ב(
 כהתורה דלא וזה זה, מצד עור ללפני חש

 בין החיד״א דברי לפי לחלק וצריך לשמה.
 יותר בכעס רק שהוא האסור כעס איסור

 אביו בכבוד מיקל לבין אדם, לכל מהשורה
דהו. בכל אפי׳ שהוא

 "לפני בענין בקצרה כאן לדון איתי ויש ג[
 )סג.:( ע״ז בגמ' איתא דהנה בספק, עור"
 ולפועליו לחמריו אדם אומר ששת, רב מתיב

 ואכלו לכו רש״י( הארץ עמי או )עכו״ם
 חושש ואינו זה בדינר ושתו צאו זה, בדינר

 ולא מעשר משום ולא שביעית, משום לא
 להם נתן אם בין והחילוק נסך. יין משום

 על לשלם ואילו חושש, שאינו "פריטי"
 פריטי דכשנתן רש״י מבאר חושש, האיסור
 יהב פריטי אלא מידי, להו ספי לא "איהו
 "הוי פורע אני שאמר בגוונא אמנם להו",
 לא דהשתא ומאכילו, האיסור לוקח איהו
 דהינו בפריטי", מינייהו נפשיה סליק

 הם ולא הלוקח הוא אפרע" "אני שכשאומר
 בידים והאכילם איסור קנה כאילו הוי וממילא

כשנותן כן שאין מה עור, לפני משום בו ויש
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 ויכולים שירצו, מה בזה יקנו הם מעות,
 להו ספי ולא היתר, וגם איסור גם לקנות
 בזמן הלוקח הוא כשהוי משא״ב מידי, בידים
 איסור להו שספי הרי איסור ברשותו שקנו

בידים.
 אינו ולמה תאמר "ואם הקשה ובריטב״א

 לא עור לפני משום אלו הארץ בעמי חושש
 שמעינן דמהכא לומר יש מיהת מכשול, תתן

 והדבר עצמו האיסור לו נותנין אנו דכלשאין
 משום בו אין לאו, אם איסור יקח אם ספק
 ישראל". לגבי אפילו עור לפני

 ביאור וכפי הגמרא מדברי המתבאר
 אפי׳ בידים האיסור נותן שאם הריטב״א

 נותן אם כן שאין מה עור", "לפני יש בספק
 אם וספק איסור, "הכשר" רק שהוא דבר

 גוונא. בכהאי שרי איסור, עמו יעשה
 אינו "מעות" להם נותן הגמרא ציור והוא

 והוא לקחת אפשרות להם וכשנותן חושש,
 מ״טבל" כן מוכח )ובגמ׳ אסור, יפרע

 ליקה שאסור אמרו ואעפ״ב לעשרו, שאפשר
 לעשרו שאפשר אע״פ שמו, על אותו

 ודו״ק(. מעשרין, ע״ה ורוב ולהכשירו
 בגדים בביתו מוכר אדם שאם נראה ולפ״ז

 יש אך עליון, בגד עליהם ליתן שאפשר
 הארץ" "עם שהוא אדם שאותו לחוש מקום

 הדבר יהיה צניעות בחוסר בזה תלך או ילך
 כנותן ולא בידים, להו ספי כאילו דהוי אסור,

 סי׳ )ח״ג דעת יחוה בשו״ת וע׳ מעות. להם
 שתוכל לתלות יש שאם זה בנדון שכתב ס״ז(

 ולפי שרי, בהיתר זאת בשמלה להשתמש
 כן, הדין שאין לפענ״ד נראה הריטב״א דברי

כמושנ״ת.
 חשיב שלא נראה דידן נדון לגבי מ״מ
 היא מדה כי בידים, האיסור שנותן

לכעוס שלא גם ויכול עצמו מהתעוררות

 אם ליה מספקא אם הלכך הדבר, מאותו
עור". א״לפני עובר לא לאו אם יכעס

 שמכבד ידי שעל לחוש יש האם
גאות ליד יבוא חבירו את

 ירמיה "א״ר )יח.:( עירובין בגמרא איתא א[
 אומרים אדם של שבחו מקצת אלעזר, בן

 הגאון זה על וכתב בפניו". שלא וכולו בפניו,
אורות בספרו זצוק״ל פאפו אליעזר רבי

 יצר כי דיתמי, יתמי אנן כגון הנה )שם( "־־אלים
 שמשבחין במה נהנה שהאדם עושה סמוך
 לומר שלא הוא הראוי מן לבו, וגבה אותו
 שספרו מה לו להגיד ושלא בפניו, שבח שום

 נמצא חובל. הוא נפש כי בפניו, שלא בשבחו
 עור" "לפני עובר לפניו בשבחו המספר
 שלום. דרכי משום לא אם יד( יט, )ויקרא
 בלאזר להגר״י אור נתיבי בספר ראה אמנם
זצוק״ל, סלנטר ר״י רבו הנהגת על שמספר

 היה לעצמו אם כי נפלא, "והיותר לשונו: וזה
 מה זאת בכל וכו׳ התבל חמודות מכל מושלל
 בכל ומרגיש יודע היה לזולתו, שנוגע

 התבל מעניני ומאויו חפצו האדם תשוקת
 התבונה בספר אדמו״ר שכתב מה כי ומלואה.

 הוא התיקון בבחינת כבד והיותר הלשון: בזה
 במדות גדול כלל זה כי המדות, בדברי
 שנוגע במה רק המה הטובות, מדות שרוב

 לחבית שנוגע במה אבל בעצמו, להאדם
 את המכבד מכובד "איזהו רז״ל: אמר

 נשגבה מעלה היא אשר הפרישות הבריות".
לעצמו. האדם בבחינת רק היא עליה, לבני
חבירו, והנאת לתועלת שנוגע במה אבל

 הפרישות, היפך להשתמש פרושה החוב
 לחפש קריה, וברחובות בשוקים לצאת

רבים, טובת ומכש״ב חבית, טובת למלאת
בנפשו קניה לעשות לעמול האדם צריך לזאת
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בס׳ הוא הדברים ועיקר והיפוכו". דבר בכל
 ע״ש. והיותר( )ד״ה ל׳ סי׳ ישראל אור

 זצוק״ל הגרי״ס דמרן משמיה כן גם וכידוע
 בס׳ )ע׳ במדות, עור" "לפני אומרים שאין

 כמבואר הוא וטעמו (.281 עט׳ ח״א תנוה״מ
 שנוגע במה המדות ותיקון ההטבה ענין שכל

 לא חבירו מדות לקלקל נחוש אם לזולתו,
 שמא לו ניטיב לא לגאוה, יבוא שמא נכבדו
 ימים כדי פרנסה לו ניתן לא לתאוה, יבוא
 זה על וכן בטחון, בעל יהיה לא שמא רבים

 בני רוב התורה מיעטה לא ובודאי הדרך,
 אלו את רק אלא רעים אהבת ממצוות אדם

 התורה חיובי ולכך עמיתך, מכלל שיצאו
בזה. להתחשב שאין כן מורים

 אחד מנה דעות בהלכות וברמב״ם ב[
 הוא כמוך" לרעך "ואהבת מצות מסעיפי
מישראל, ואחד אחד כל של בשבחו" "לספר

 שמא מחשש חבירו בשבח יספר לא ואם
 י״ל אמנם ואם זו. מ״ע ביטל גאוה לידי יבוא

"כי בזמננו רק היא פאפו ר״א הגאון שכוונת
O במה נהנה שהאדם עושה סמוך יצר 

 שלדידיה ועוי״ל לבו", וגבה אותו שמשבחין
 האדם. של בפניו שלא זה יקיים

 דאמרינן פאפו הר״א סברת לפי גם אמנם
 עם להיטיה בשכונתו גם במדות עור" "לפני
 השבח שאם י״ל סו״ס כהגרי״ס, ודלא זולתו
הטוב, במעשהו שישמח איסור אין הוא אמת

 שמכיר מצד אלא אותו שמשבחין מצד לא
ה׳ לעובדי המספיק בס׳ וע׳ וערכו, מעלתו
 כפי עצמו "להכיר הוא הענוה שענין שכתב
 והגאוה מזה" סחרת קצת או באמת, שהוא

באמת. שהוא ממה יותר עצמו להחשיב היא
 מעלותיו שמכיר במה כלל גאוה אין ולפ״ז

לבו "ויגבה בבחינת ה״ז ולהיפך והצלחותיו,

 ה׳ מאת כי הוא שיודע עוד כל ה"/ בדרכי
זאת. לו הייתה

 לזה לגאוה נוטה האדם שלב הוא שאמת אף
 בראשונה שהובא ז״ל מאמרם יספיק

 וכולו בפניו, אדם של שבחו מקצת שאומרים
 ענין כי הנפש חשבון בם׳ וע׳ בפניו. שלא

 באדם, טבע הוא אמיתיות מעלות על הכבוד
 שהאדם רק לעקרו, שאין זה הוא חיובי וטבע

 ע״י עצמו ומונע מונים עשרת מעלתו מכפיל
 ע״ש אמיתיות, במעלות לעלות בסכלותו כן

הנעימים. בדבריו
 בודאי בו שאין במה חבירו לשבח אמנם

 פאפו הר״א לדעת עור" "לפני על עובר
 בזה, שייך לא הגרי״ס של טעמו וכן זצוק״ל,
 ובודאי וחנופה, בשקר עובר זה ומלבד
כן. לעשות שאסור

 ,ר הגאון דברי שכל לפענ״ד נראה אמנם ג[
 שנתחיב טובות מדות לגבי רק נאמרו ישראל
 את לכבד כגון התורה ע״פ בהם לילך האדם

 על לחשב לו אין שבזה וכדומה חסד הבריות,
 כן, מחמת רעות במדות יכשל שחבירו הצד

 שאין וכדומה בדברים, להכעיסו משא״כ
 דרכי ע׳׳פ המחוייבת פעולה כאן עושה האדם
 ולא עור", ד״לפני איסור כאן והיה תורה
 שהוא שבגוונא רק איסורים, משאר שנא

 יתגאה שמא לחוש לו אין לשבחו מצווה
מזה. חבירו
 יתגאה שבודאי שאדם נראה אלא עוד ולא
 רק אסור, הדבר שבחו מחמת מגונה גאוה

 אדם אם משא״ב שרי, ועומד תלוי הדבר אם
 או כעס או תאוה גאוה במדת מאד פרוץ
 אפי׳ בו להגדיר אין שבודאי מדות, שאר

 המגונות. מדותיו את הטבה פעולת מחמת
מקומות בכמה שאמרינן היא לזה וראיה
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 דעת בו שאין אדם "כל ועוד( צב. )סנהדרין
 בינות עם לא כי שנאמר .עליו", לדתם אסור
 כל ואר״א וכו/ עושה ירחמנו לא כן על הוא

 באין יסורין דעה בו שאין למי פתו הנותן
 יעקב ר׳ להגאון פרץ ברכת ובספר עליו׳/
 )פ׳ זה על כתב זצוק״ל קנייבסקי ישראל
 צ״ב והדברים לשונו: וזה כט( עם׳ בשלח,
 מצוה בע״ח ושארי בהמה אפילו שהרי גדול,
 פה. דף בב׳׳מ וכדאמרינן לעזרו עליו לרחם
 תינוק כגון דעת לו שאין אדם על וכ״ש וכו/

 מכל ולמלטו לעזרו עליו לרחם מצוד. שבודאי
וכו׳. וצוקה, צרה

 "דעת" בו אין שגדר כתב הענין ובביאור
 טובה להכיר ורגש דעת בו שאין "מי הוא

 יודע אבל מפניהם, ולהכניע עמו למיטיבים
 ומביט עליו המרחמים על ובוז בגאוה לבעוט
 לפני הנכנעים דרגא נחות כעל עליהם

 של לבבם ביקרת להכיר ותחת מעלתו,
 חושב הוא נדיבותם ובמעלת עליו המרחמים

 מרחמיו מצד חולשה הוא זה שכל בדמיונו
 הוא לכבוד וכי עמו, להיטיב כמוכרחים שהם
בתומכיו". להיות להם

 על מהרחמנות "והתוצאות עוד: ומבאר
 את שמחזקים א( רבות. רעות המה שכזה
 מיטיביו. על שיתגאה ובפרט זד/ של גאותו

 מדה וזהו כלל טובה מכיר אינו שהלב ב(
 ד( טובה. תחת רעה משלם הוא ג( מאד. רעה

מיטיביו, אצל גדולה קפידא מעורר כן שע״י

 שהייתה אהבה תחת שנאה לידי באים ונמצא
 ע״ש ועוד ההטבה. מדת ע״י לבוא ראויה

הענין. זה בבאור שהאריך
 שכזה מאדם למנוע שצריך חזינן מ״מ
 שגורמים מחמת הרחמנות ממדת שהם טובות
שלו. טובה כפיות ומדת גאותו לחיזוק

 אין לו המוכרחים דחיותא שמידי אמת והן
 הוא אם אפי׳ כנגדו לעמוד יכול שאינו ספק
 פרץ(. בברכת )ע׳׳ש מאד, רעות מדות בעל

 לרחם אסור רחמנות מצד הטבה תוספת מ״מ
 w יפנ"ל על עובר גוונא ובכהאי שכזה, על

 טובה וכפיות גאוה לידי שמביאו עור"
כמושנ״ת.

 לספר לחוש שאין האמור: מכל המורם ד[
וכל והטבות מתנות לו ליתן או הזולת, ^כשבוז
 תאוה או גאוה חשש מצד גוונא בהאי

 מאד בפרוץ רק המקבל, אצל שתתעורר
 לחזקה לא כדי למנעו יש מסוימת רעה במדד.
 המזלזל טובה כפוי וכגון ויותר, יותר

 גאוה בעין עליהם ומסתכל לו במיטיבים
 9 אמנם גוונא. בהאי וכל משרתיו, הם כאילו

 לצורך אפילו ולהקניטו חבירו את להכעיס
 ממון הפסד בזה יש ואם היתר, כל בזה אין

 ומוטל דרכו ייטיב כן שמחמת או מרובה,
 מקום יש וכדומה אביו כגון לחנכו עליו

 מקרה בכל חכם שאלת צריך אך להתיר,
לגופו.
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משזן£ עקב פרשת אהל חלד
 לא הזה, שבעולם חיסורים אלמלא בזה״ל, מוילנא הגר״א של בפומיה מרגלא

הבא• בעולם לעצמנו מקום מצאנו

 כדרכיו ללכת הוא - המעוות וקיום התורה שמירת כל של הכסיס
הקכ״ה של

[1]ח- אתו" וליראה כדרכיו ללכה אלקיך הי מצות אה "ושמרת

 מן שמים ליראת שהבסיס חסד(, אהבת )בספרו זצ״ל חיים החפץ מרן כתב א[

 סדר את זה יסוד פי על ומבאר טובות מדות כל קודם להיות שצריך הוא המוכרח

 בתחילת שהנה הבנה. שצריכים זה בענין שיש פסוקים ג׳ ואבאר וז״ל, בפרשתינו הפסוקים

 "הליכה כתיב הנה אותו". וליראה בדרכיו ללכת אלקיך ה׳ מצות את "ושמרת כתיב הפרשה,

 אם כי מעמך שואל אלקיך ה׳ מה ישראל "ועתה כתיב ובחמישי, "יראה". קודם בדרכיו"

 בדרכיו הליכה לכתוב התורה שינתה אותו", ולאהבה דרכיו בכל ללכת אלקיך ה׳ את ליראה

 הזאת המצוה כל את תשמרון שמור אם "כי כתיב ובשביעי, אהבה. וקודם יראה לאחר

 אחר בדרכיו הליכה שכתבה הרי בו". ולדבקה דרכיו בכל ללכת אלקיכם ה׳ את לאהבה

הדביקות? וקודם האהבה

 ולמעלה האהבה. ב׳ מזה ולמעלה היראה. א׳ ה׳: בעבודת מדריגות ג׳ שיש ונראה

 כשמתעורר אפילו נקרא שאהבה הוא לדבקות האהבה בין והחילוק בה׳. הדביקות ג׳ מזה

 ידי ועל תמיד בלבו תקועה האהבה אם מיקרי דבקות משא״ב לפרקים, לה׳ האהבה בלבו

הרמב״ן[. "כ ]כ לה׳ נפשו נדבק זה

 מדרגה לשום זוכה אינו שהאדם מלמדנו שהתורה בעזה״י. נכון על הכל יבוא ועתה

 חסד. וגומל וחנון רחום להיות הקב״ה של טובו בדרכי ללכת מתחלה נפשו שירגיל עד

 היראה מדרגת שלהשיג להורות אותו", וליראה בדרכיו "ללכת הפרשה בתחלת כתב ולזה

 שאפילו חמישי בפרשת עוד הכתוב לנו גילה כך ואחר הזו. טובה המרה שיקדמנה צריך

 בעניני חיי ימי כל להתבונן רק לי ראוי עתה בנפשו יחשוב לא ה׳ יראת שהשיג אחר

 הכתוב בא ולזה זולתי, טובות בעניני כלל להסתכל ולא תורתו וללמוד ה׳ ורוממות היראה

 ולאהבה דרכיו בכל ללכת אלקיך ה׳ את ליראה וגו׳ ישראל "ועתה חמישי בפרשת ואמר

 והיינו מזה גבוה היותר למדרגה לעלות שצריך ה׳ ליראת שזכה מי שאף להורות, אותו",

 עד האהבה למדרגת יזכה לא אעפ״ב העולם, מעניני נבדל ההוא האיש ומסתמא האהבה,

 בסוף וכדפירש״י חסד וגומל רחום להיות דהיינו דרכיו, בכל ללכת כן גם עתה שיקיים

 הוסיף בשביעי, הפרשה בסוף כך ואחר האהבה. קודם בדרכיו ההליכה הקדים ולכך הפרשה,

 לגמרי העולם מעניני נבדל ההוא האיש ובודאי האהבה למדרגת שזכה שאף לאמור עוד

 שאזכה כדי תמיד, ה׳ ובגדולת בתורה להתבונן רק לי ראוי בודאי עתה בנפשו יחשוב לא

בעניני ולהסתכל זמן לבלות צריך איני ע״ב העיקר, באמת שזהו בתמידות בה׳ דבק להיות
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תלהמשה דברים ספר <א
 אלקיכם ה׳ את לאהבה וגו׳ תשמרון שמור אם "כי ואמר הכתוב בא ולזה זולתו. טובות

 כן גם צריך בה׳ הדביקות מדריגת להשיג שאף להורות בו", ולדבקה דרכיו בכל ללכת

 ובזכות חסד וגומל רחום להיות דהיינו בדרכיו, הליכה של הזו טובה במדה עוד שיתחזק

עכ״ל. בתמידות, בה׳ דבק להיות לזכותו עמו ויתחסד ה׳ יעזרהו זה

וז״ל, חיים החפץ כיסוד כתב ומוסר׳(, )׳חכמה זצ״ל הגרש״ז מרן מקלם הסבא גם ב[

 גדול כלל זה עקיבא רבי אמר וז״ל, ופירש״י כמוך", לרעך "ואהבת יט-יח( )ויקרא עה״פ

התורה. כל את לקיים יכול אינו רעות מדות בעל שהוא מי כי עכ״ל. )תו־׳ב(, בתורה

 במקום אלקים יראת אין "רק אבימלך אל שאמר אבינו אברהם אצל מצינו שכן

 שבא שאכסנאי מפני שמים, יראת להם אין כי אברהם יודע היה מנין חז״ל אמרו הזה",

 אין כי אברהם הבין מזה אשתו, עסקי על או אותו, שואלין ושתיה אכילה עסקי על לעיר

שמים. יראת להם

ליראת שייך זה מה אורחים הכנסת במדת הרגש להם אין אם וכי קשה, לכאורה

שמים?

 כי מכליותיו, רחוק ה׳ גם במדות, מושחת שהוא מי כי הך, היינו כי מזה רואים

 טוב לב ידי ועל רע, לב לו יש אם להקב״ה ולהתקרב שמים ליראת להגיע אפשר אי

.26עכ״ל הקב״ה, אל מתקרבים

 אלקיך ה׳ את ליראה אם כי מעמך שאל אלקיך ה׳ מה ישראל "ועתה כתוב ג[

 את לשמר נפשך, ובכל לבבך בכל אלקיך ה׳ את ולעבד אתו ולאהבה דרכיו בכל ללכת

י-יב,יג(. )להלן לך" לטוב היום מצוך אנכי אשר חקותיו ואת ה׳ מצות

דרכיו"? בכל "ללכת הפירוש ומהו

 "כי יא-כד( )להלן הנאמר על להלן חז״ל שדרשו כפי הקב״ה, של "דרכיו" כנראה,

 הוא ח״ל, חז״ל דברי מובאים אתר על וברש״י דרכיו", בכל ללכת וגו׳ תשמרון שמר אם

עכ״ל. חסדים, גומל ואתה חסדים גומל הוא רחום תהא ואתה רחום

 מרבו אמר זצ״ל שולזינגר מרדכי משה ר׳ הג׳ .26

 במשנה מצאנו זצ״ל, יחזקאל׳ ה׳חזון בעל הג׳

 אלעזר רבי היה המתגבר" שה״מעיין ב-ט( )אבות

 "צאו זכאי, בן יוחנן רבי אמר וכאשר ערך, בן

 האדם", בה שידבק ישרה דרך היא איזו וראו

 יוחנן ורבי טוב". "לב אמר ערך בן אלעזר רבי

 בן אלעזר דברי את אני "רואה אמר זכאי בן

דבריכם". דבריו שבכלל מדבריכם, ערך

 מעיין להיות לזכות שכדי מכאן, רואים

המתגבר מעין להיות לזכות בתורה... המתגבר

 שעל המעלה זו טוב"... "לב צריכים בתורה...

 לא בתורה, המתגבר מעיין להיות זוכים ידה

 עם כי אחרים. דברים שמספיק שחושבים כמו

 ועם ההבנה, עם ההתמדה, עם השקידה,

 זוכים - טוב, לב הוא הלב כאשר רק הכשרון,

בתורה. המתגבר" "מעיין להיות

 בגט׳ איתא בזה״ל, הגרמ״מ ממשיך והיה

 זכה בלבו, ושמה וראך "בשכר ע״ס קלט )שבת

כמש״ב. וזה לבו", על המשפט לחושן
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משהעקב פרשתאהלתלו

 קלות המצות אם רז״ל, פירש״י - תשמעון" עקב ״והיה הפושה בתחילת כתוב ד[

"ל. צב תשמעון, בעקביו דש שאדם

 מילי כמו נחשבים רק קלות, בגדר אפילו אינם שאצלנו דברים הרבה יש הנה

 בענין מזלזלים אנו והנה האדם. של הרוחני מצבו לכל מאד חשובים הם ובאמת דעלמא,

 ובהנהגות לתורה", קדמה ארץ "דרך ט-ג( )ויק״ר חז״ל אמרו שעליה ארץ דרך הנהגת

 אדם של מהותו על מלמדים הללו שדברים היא האמת אבל יום, יום חיי של הפשוטות

.27הרוחני מצבו לכל מאד ונוגעים

המזון׳ ׳ברבת וחשיבות מעלת

נח-י[ לח נתז אשר הטבה הארץ על אלקיף ,ה את וברכת ושבעת "ואכלת
 בקל דאתיא ותירצו המזון, לפני שמברכין מנין שאלו ע״א( )לה ברכות מס׳ בגט׳ א[

 שברכת להפך, הוא התורה ובברכת שכן! כל לא רעב כשהוא מברך, שבע כשהוא וחומר,

לב-ג(, )להלן לאלקינו" גודל הבו אקרא ה׳ שם "כי מדכתיב מדאורייתא, לפניה התורה

אהרן׳. רבי 'משנת .27

• • •

 מי תמיד, אומר היה זצ״ל, שך הרב מרן

 לו שיהיה א״א - בראשית ספר היטב למד שלא

 בראשית ספר הלא כי שמות. לספר שייכות

 להגיע א״א מדות ובלי חמדות, מעלת כולו הוא

 ולשון השכינה" השראת שהוא אבותיגו "למעלת

 האמונה מעלת שע״י ואף בהקדמה(. הדמב"!

 האדם מגיע סיני הר במעמד התורה וקבלת

 אבל שמות, ספר שהוא השכינה, להשראת

 הם... השכינה, והשראת לתורה קיבול הבית

עכת״ד. המרות!

 ר׳ להרב זצ״ל שך הרב מרן אמר פעם

 בתורה גדול "להיות בזה״ל, זצ״ל לורינץ שלמה

 שאינו מי יתכן! לא הדבר טובות, מדות בלי

 גדול להיות לעולם יגיע לא - מרות בעל

בתורה".

 מרן של כדבריו שלמה הר״ר מצא לימים

 דרך אין "אם >נ-יד( אבות מס׳ על יונה ברכינו

 את לתקן תחילה "שצריך ־ תורה" אין ארץ

 עליו, התורה תשכון ובזה במידות, עצמו

 מידות בעל שאינו בגוף לעולם שוכנת שאיננה

טובות".

 שער ח״א ויטאל, חיים )לר קדושה' ב׳שערי כתב

 בנפש באדם מוטבעות הן המרות ענין וז״ל, ב(

 המדות תלויות הזה בנפש והנה השפלה...

 אל ושורש ויסוד כסא והן והרעות הטובות

 תלויין בה אשר - השכלית העליונה הנפש

 הכנות הן ואמנם התורה... מצות תרי״ג

 או בקיומם מצוות התרי״ג אל עיקריות

 לקיים השכלית בנפש כח אין כי יען בביטולם

 באמצעות אלא הגוף איברי תרי״ג ע״י המצוות

 ענין ולפיכך עצמו... הגוף אל המחוברת נפש

 מאד עצמן העבירות מן קשים הרעות המרות

 ממדות ליזהר צריך יותר כי ונמצא מאד...

 תעשה, ולא עשה המצוות קיום מן יותר הרעות

 כל יקיים בנקל טובות מדות בעל בהיותו כי

עכ״ל. המצוות,

• • •

 ויטאל, חיים ד׳ לקוש׳ תירוץ עוד שמעתי

 שצריך משום "מידה", מכונות הנפש שמידות
 אפשר אי בה... להשתמש מידה באיזו לדעת

 או זו, במידה תמיד נהג כללית, הוראה להתנות

 שכל מפני אופן, בשום פלונית במידה תלך אל

 ופעמים בה להשתמש שצריך פעמים מידה,

 מרחיק שהרמב״ם והכעס מהגאווה וחוץ שלא.

שאר הרי ב-ג(, דעות )חל׳ האחרון הקצה עד מהן

אחרת. או זו במידה דרושות המידות
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שעז דעות הלכות

 בא״י דינה והוי דבבל, ההיא כעין הוי שוב הרי הוראה, תצא שמשם הוראה לבית מקום

וכמש״ג. זה דבר לגבי

כ״א סימן החכמה[ ]אוצר

 שנאמר כגופו מישראל ואחד אחד כל את לאהוב אדם כל על מצוה — ,ג הלכה ו׳ פרק
 שנטו ממון על חם הוא כאשר ממונו על ולחוס בשבחו לספר צריד לפיכך* פמוד, לרעד ואהבת
:הבא לעולם חלק לו ׳איו חכירו בקלון ומתכבד עצמו, בכבוד ורוצה

 ולנחם חולים לבקר דבריהם של עשה מצות וז״ל, ה״א אבל מהל׳ בפי״ד הרמב״ם כתב

 לשאת הקבורה צרכי בכל ולהתעסק האורחים, וללוות הכלה ולהכניס המת ולהוציא אבלים

 צרכיהם, בכל ולסעדם והחתן הכלה לשמח וכן ולקבור, ולחפור ולספוד לפניו ולילד הכתף על

 בכלל הם הרי מדבריהם אלו שכל אע״ס שיעור, להם שאין שבגופו הסדים גמילות הן ואלו

 לאחיך אותן אתה עשה אחרים, לד אותם שיעשו רוצה שאתה הדברים כל כמוך, לרעך ואהבת

 הראשון, בשורש בשרשים המצות בספר הרמב״ם בדברי יעויין וכן עכ״ל. ובמצות בתורה

 דבריו בין שם וכתב מצות, תרי״ג במנין דרבנן מצות כמה דמנה הבה״ג דעת על שם שהשיג

 מצות מכלל מגילה ומקרא חנוכה נר ומגו רבים בו שטעו מפני עליו העירונו וז״ל,.אבל

 ערומים והלבשת מתים וקבורת חולים ובקור אבלים ונחום יום, בכל ברכות מאה וכן עשה,

יעו״ש. וכו׳

 חולים בקור וכגון לחבירו, אדם בין שהן מצות דהני זה, מכל מבואר נראה עכ״פ והרי

 סופרים, מדברי מצות רק הם הרי וכיוצ״ב, וכלה חתן ושמחת מתים וקבורת אבלים ונחום

 שכל הרמב״ם שכתב מכיון דהא מובן, הדבר שאין אלא תורה. מדין חיוב בהם אין אבל

 שיש בהם נאמר לא למה כן אם כמוך, לרעד ואהבת של המצוד. בכלל הם האלו הדברים

 להדיא, בתורה מבוארים הדברים פרטי דאין ואף אלו, דברים לעשות דאורייתא חיוב בזה

 החיוב יסוד עיקר אבל אלו, דברים ופירטו שביררו הוא שהחכמים לומר דיש הוא בזה הרי

 משמע ודאי הרמב״ם ומדברי התורה, מן אותם לעשות חייב שאכן שנאמר ראוי היה שבזה,

 ואהבת בכלל שהן שכתב במה כוונתו מהו א״כ מדרבנן, רק אלא דאורייתא חיוב בזה דאין

ביאור. צריך והדבר בלבד, מצוד. האי מכח חיוב בזה יהיה לא באמת ולמה כמוך, לרעד

 היא אין בתורה, האמורה כמוך לרעך ואהבת דמצות מזה, מבואר נראה ע״כ ואשר

 מצות אלא זה את תורה, מדין המצוד. יסוד דעיקר כלל, בפועל מעשה שום עשיית מחייבת

 לענין התם דאיירי מה. דף בסנהדרין ויעויין כלל• מעשה חיוב כאן אין אולם שבלב, האהבה

 ולבסוף לאשה, איש שבין והחילוק הסוגיא כל יעו״ש ערומים, אותם סוקלין אם סקילה חייבי

 יפה מיתה לו ברור כמוך, לרעך ואהבת קרא אמר אבוד. בר רבה אמר נחמן רב אמר קאמר,

הרי לסוקלו, דמחוייבין דאע״פ והיינו עכ״ל, תבזהו ולא יפה מיתה וז״ל, רש״י ופירש ע״כ,

התכנרר מן ישירות הדפס איכותית להדפסה - מסך ברזולוצית הדפסה----------------------------------------------------
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אברהם ־^אור’ שעה

 לו כרור וז״ל, התום׳ שם וכתבו שאפשר. כמה עד בצערו או בבזיונו למעט יש זאת בכל

עכ״ל. קודמין דחייך מחיים, שייך לא כמוך דלרעך משום י״מ יפה, מיתה

 טירהא או הם מחייבים הרי חסדים, דגמילות עניני בכל דהנה כך, נראה הדבר ובביאור

 גמילות גדולה דברים בשלשה ת״ר מט: דף בסוכה וכדאיתא בממונו, הוצאה או בגופו

 לעניים צדקה בממונו, בין בגופו בין חסדים גמילות בממונו צדקה הצדקה, מן יותר חסדים

 בין לחיים בין חסדים גמילות לחיים צדקה לעשירים, בין לעניים בין חסדים גמילות

 נושאו למת מספיד כגון בגופו, בין חסדים גמילות וז״ל, רש״י שם ופירש ע״כ, למתיב

 זה דבר הרי לעניים, מממונו לתת דחייב הא והנה עכ״ל. בדרך חבירו מלוה חתן משמח קוברו

 דלא היכא חבירו לצורך בממונו או בגופו לטרוח דחייב הא אמנם להדיא, התורה ציותה

 לרעך ואהבת התורה דאמרה ורק להדיא, התורה אמרה לא זה דבר הרי וצדקה, עני הוי

 קודמין, דחייך עמך אחיך וחי דכתיב, הא על ודרש עקיבא רבי בא כבר הרי אמנם כמוך,

 אבל טובתו, ולבקש ולדרוש חבירו את לאהוב הוא חייב אמנם אם אף הרי שכן ומכירן

 צרכי הרי עצמו, לטובת ותועלתו חבירו אהבת בין שהוא כל סתירה שום בזה שיש כל

 וכיוצ״ב, ממון הוצאת או הגוף טורח בהם שיש ענינים הני בכל וממילא קודמין, עצמו

חבירו. עבור בזה חייב שיהיה לן תיתי מהיכי

 הרי כמוך, לרעך ואהבת בתורה כתוב דהרי דאע״פ הנ״ל, התוס׳ שכתבו מה זהו וא״כ

 לצורך, שלא חבירו יבזה או יצער שלא זה באופן רק רוב פי על מתפרש ממש כמוך האי

 דחייו מכיון בזה, לחייבו אין חיוביים דבדברים ומשום יפה, מיתה לו דברור ההיא וכגון

 מגופו יותר לאהבו חייב אינו אבל חבירו, לאהוב נתחייב דאמנם אף וא״כ וכנ״ל, קודמין

 יבזהו או אותו יצער שלא דהיינו שלילי, בענין שמדובר במקום אבל עצמו, חשבון ועל

 אכן ואם עצמו, לאהבת סתירה שום אין בזה הרי בממונו, או בגופו נזק שום לו יביא או

 או בצערו לו יש תועלת דמה אוהבו, שאינו הוא סימן ודאי הרי שהיא, דרך באיזה מצערו

ממש. כמוך לרעך ואהבת לומר דשייך וודאי ובכה״ג חבירו, של הפסדו

י״ז( י״ט )ויקרא כמוך לרעך דואהבת האי על דפירש עה״ת הרמב״ן בפירוש ויעויין

 לב יקבל לא כי הפלגה, כמוך לרעך ואהבת וטעם כמוהו, לו שיאהוב יצוד. כן ואחרי וז״ל,

 קודמין חייך ולמד עקיבא רבי בא שכבר ועוד נפשו, את כאהבתו חבירו את שיאהוב האדם

 הטוב בכל נפשו את יאהב כאשר ענין בכל חבירו שיאהב התורה צותה אלא חבירך, לחיי

 הקנאה, לשלול הוא בזה התורה דכווגת לומר דיתכן דבריו, בהמשך שביאר מה יעו״ש וכו׳,

 יותר אפילו וחכמה ובכבוד ובנכסים דעושר הטוב לכל חבירו שיזכה ירצה דשפיר אלא

 קרא בהאי נאמר דלא מדבריו, מבואר נראה כן כמו זה אולם יעו״ש. בעצמו לו שיש ממה

 עבור בממונו או בגופו זה אם הן דרך באיזה לוותר דחייב והיינו ממש, במעשה דחייב

הנ״ל. התום׳ וכמש״כ קודמין דחייך אמרינן שפיר הרי דבזה ומשום חבירו, תועלת

 נראה הרי כמוך, לרעך ודאוהבת קרא להד הביאו שחז״ל מקומות בהני כשנעיין והנה

יפה, מיתה לו דברור ההיא כגון אלא חיובי, באופן מעשה עשיית על לא הדבר דהביאו
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שעט דעות הלכות

 בנכרי מעשה לא. דף בשבת נמי הוא וכן לצודד, שלא הבירו יבזה או יצערו שלא דהיינו

 רגל על עומד כשאני כולה התורה כל שתלמדני ע״מ גיירני א״ל שמאי לפני שבא אחד

התורה כל היא זו תעביד, לא לחברך סני דעלך לו אמר גייריה, הלל לפני בא וכר, אחת 1ד1,יו?רביןכמ

 בתורת דכתיב והיינו וז״ל, בח״א המהרש״א שם וכתב ע״כ, גמור זיל פירוש ואידך כולה

 סגי דעלך שלילה בלשון לו לומר שינה אמאי וכו/ בזה לעיין ויש וגו/ כמוך לרעך ואהבת

 דקרא ליה דמשמע וי״ל כת״א, כוותך לחברך ותרחמיה הל״ל, דקרא מלישנא דתרגום כר/

 אבל כו/ לך דסני מכל רעה לו תעשה שלא וכו/ בל״ת גוונא האי בכי אלא איירי לא

 וכן אחיך, לחיי קודמין חייך כדאמרינן כמוך, לרעך ואהבת קאמר לא טובה לו לעשות

 קרא האי על תירגם עוזיאל בן יונתן דבתרגום והיינו עכ״ל. ודו״ק ע״ש ת״י דברי מוכיחין

 מה נסתר ]ובזה ע״כ ליה תעביד לא לך סני אנת דמן לחבריך ותרחמי בזה״ל, וגו׳ דואהבת

 לישנא, בהאי נכרי לההוא ליה קאמר דלכך דשבת, ׳גמ ההיא לבאר שהביא מי שראיתי

 דרק ממש, קרובו שאינו כל כלעצמו, לאחר האהבה ענין להשיג יכול הנכרי דאין ומשום

 כן פירש יונתן התרגום הרי אולם זה, דבר שישיגו דשייך הוא אחד כגוף שהן בישראל

וכמש״נך לישראל אף והיינו מקרא, של בפשוטו

 יהודה רב אמר התם, דאיתא מא. דף ב׳ פרק ריש קידושין מד.גמ׳ מבואר נראה וכן

 עליו ותתגנה מגונה דבר בה יראה שמא שיראנה, עד האשד. את לקדש לאדם אסור רב אמר

 דבר לידי יבואו זה דמחמת החשש כן כמו והיינו ע״כ, כמוך לרעך ואהבת אמר ורחמנא

 כתב רמ״ג במצוה זו מצוה כשהביא החינוך בספר גם והרי וכיו״ב. מחלוקת דהיינו שלילי

 כמו ממונו ועל ישראל על שגחמול כלומר נפש, אהבת מישראל אחד כל לאהוב וז״ל,

 לא לחברך סני דעלך וארז״ל כמוך, לרעך ואהבת שנאמר וממונו עצמו על חומל שאדם

ולהרחיק ממונו לשמור עצמו, עם מתנהג שהוא כמו חבירו עם שיתנהג הוא וכו/ תעביד
החכמה ,אוצר

 וכו/ בקלונו יתכבד ולא כבודו על ויחוס לשבח יספרם דברים עליו יספר ואם נזק, כל ממנו

 אם שכן וכל לשמרו, חבירו בממון נזהר ולא עליה ועובר ובכ״ז, בכ״מ זו מצוד. ונוהגת

 הענין לפי שבו החיוב מלבד זה עשה בטל לדעת, דבר בשום צערו או בממון אותו הזיק

 מצוד. האי דעיקר מבואר נראה מדבריו דגם הרי עכ״ל. במקומו שמפורש כמו שהזיקו

 למצוד. כפירוש וכו׳ סני דעלך לההיא דבריו בתחלת תיכף שהביא וכמו השלילי, ענין הוא

 חבירו על וצער היזק שמביא באופן המצוה שמגדיר במה דבריו וסיום מהמשך וכן זו,

וכמש״ג.

 או חבירו, ממון להזיק איסור נאמר אי האחרונים שדנו במה כאן להעיר נראה ]ואגב

 לגזול או לגנוב איסור יש ודאי דהרי שהזיק, במקום תשלומין חיוב אלא אינו עיקרו דכל

 איסור שום בזה אין לשלם שדעתו דכל י״ל הרי בנזקין משא״כ לשלם, דעתו אם ואפילו

 חו״מ הטור דברי והביא זה, בדבר שדן מה א׳ סי׳ לב״ק יעקב קהלות בספר ויעויין כלל.

 אולם שלו, ממון להזיק אסור כך חבירו ממון ולגזול לגנוב שאסור כשם שכתב, שע״ח סי׳

לדברי ציין דבריו ובסוף בזה, ולבאר שר״ל מה בקה״י ויעו״ש בזה, האיסור מהו ביאר לא
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אברהם אור שפ

 אולם מדרבנן, אלא אסור אינו ולשלם דלהזיק ממון, נזקי מהל׳ בפ״ה שכתב ספר הקרית

 דבריו. בבל יעו״ש דאורייתא, הוי דשפיר נ״ג דף בגיטין רש״י מדברי ראיה הביא הקה״י

 תגזול לא בכלל הם הנזקין דכל להדיא כתב מ״א פ״א אבות למס׳ יונה הרבינו הרי ובאמת

 זה עשה בטל חבירו ממון הזיק דאם להדיא, מבואר הנ״ל החינוך מדברי הרי אולם יעו״ש.

 דאסור מבואר נראה ודאי הרי ההיזק, לפי לשלם החיוב מלבד וזה כמוך, לרעך דואהבת

ולשלם[. לחזור שדעתו במקום אפילו מדאורייתא לחבירו להזיק

 ביקור וכגון דברים הני דכל והיינו הנ״ל, אבל בהל׳ הרמב״ם מש״כ דזהו נראה כן ואם

 הם הרי אלו, בדברים כיוצ״ב וכל וכלה חתן ושמחת המת ולויית אבלים וניחום חולים

 אלו, מעשים עשיית מחייבת כמוך לרעך ואהבת מצות דאין ומשום מדבריהם, עשה מצות

 של לתועלתו ובממונו בגופו ולטרוח לעמול חייב אינו הרי קודמין, דחייך דכיון ומשום

 הרי מדבריהם אלו מצות שכל דאע״פ וכתב, שם הרמב״ם דהוסיף ורק לעיל, חבירדוכמש״נ

 דברים, בהני ולטרוח לעסוק דחייב שאמרו הם דרבנן ופירושו כמוך, לרעך ואהבת בכלל הן

 טורח בזה שיש אע״פ וכיו״ב, בזמנה המגילה וקריאת חנוכה נר מצות לקיים שחייבו וכמו

 אותו ציוו שהחכמים מפני אלו דברים מקיים שפיר אם למעשה הרי אולם וכדומה, והוצאה

 דאין דאע״פ והיינו כמוך, לרעך דואהבת מצוד. הך בזה דמקיים ודאי עכ״ם הרי לקיימם,

 שפיר דאורייתא מצוד. קיום אותם שעושה עתה אולם אלו, דברים לעשות מחייבתו זו מצוד.

כאן. יש

 את לאהוב החיוב דהיינו שבלב, מצוה בעצם היא הרי זו מצוד. דיסוד למידין ונמצינו

 מחייב באמת דשם ורק אלקיך, ה׳ את דואהבת מקרא הנלמד ה׳ דאהבת המצוה כעין חבירו,

 אין באן אמנם נפשך, בבל דקרא בסיפא וכדכתיב וחייו, נפשו דמסירות מעשה אף הדבר

 קודמין דחייך עמך, אחיך וחי דכתיב מכיון תועלתו, על חבירו תועלת להעדיף חיוב בזה

 דבר יעשה שלא וכגון עצמו, לתועלת כלל סתירה שום בזה שאין בדבר אולם אדם, לכל

 שאינו הוא סימן ודאי הרי וכיוצ״ב ומזיקו כן עושה אם וכיוצ״ב, אופן באיזה חבירו שיזיק

 י״ג במצוה שכתב ז״ל להרדב״ז המצות טעמי דוד מצודת בספר ראיתי וכן באמת. אוהבו

 אמר ובן בתורה, גדול כלל זה בספרי אמרו כמוך, לרעך ואהבת שנאמר רעים לאהוב וז״ל,

 שהיא ומפני לחבירו, אדם שבין המצות כל כוללת זו ומצוה תעביד, לא לחברך שנא דעלך

 מובן אינו ואם שבלב, האהבה היא המצוה דעיקר דכתב הרי עכ״ל, ה׳ אני אמר בלב תלויה

 עצמו את דאוהב רק אלא אוהבו, שאינו מוכח אינו הרי חבירו, של בטובתו ולעסוק לעשות

 ראיה ודאי רעה לו עושה אם אולם קודמין, חייך דהא לו מותר שפיר הרי וזה יותר,

אוהבו. שאינו היא

 של ממונו על לחוס שצריך והיינו זו, בהלכה כאן הרמב״ם שהדגיש מה נמי זהו וא״כ

 הוי דזה דאף בשבחו, לספר שצריך וכתב הוסיף כן דכמו ורק יבזהו, שלא כבודו ועל חבירו

 בזה שנאמר בכדי חשבונו על וכיוצ״ב טירחא שום בזה אץ הרי אמנם חיובי, ודבר עשייה

בספר נמי ויעויין כמוך, לרעך דואהבת המצוד. בכלל הוי שפיר בה״ג וכל קודמין, דחייך
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שפא דעות הלכות
|אוצרוזתכמה!

 בשבחו, שיספר להא הזכיר כמו״ב אמנם שליליים, דברים רק הביא דכמו״ב הנ״ל, החינוך

כאן. שנתבאר מה כל כפי נמי והיינו

 חנינא ברבי חמא רבי ואמר יד. דף בסוטה דאיתא מהא בזה לעיין יש דעדיין אלא

 כבר והלא שכינה אחר להלך לאדם לו אפשר וכן תלכו, אלקיכם ה׳ אחרי דכתיב, מאי

 מלביש הוא מה הקב״ה, של מדותיו אחר להלך אלא הוא, אוכלה אש אלקיך ה׳ כי נאמר

 בקר אתה אף וכו׳, דכתיב חולים ביקר הקב״ה ערומים, הלבש אתה אף וכו/ דכתיב ערומים

 דכתיב מתים קבר הקב״ה אבלים, נהם אתה אף וכו/ דכתיב אבלים ניחם הקב״ה חולים,

 הקב״ה, של בדרכיו להלך מצוד. דיש מבואר לן הרי יעו״ש. ע״כ מתים קבור אתה אף וכו/

 יעו״ש, דעות הלכות בריש והביאו ח/ מ״ע המצות במנין זו מצוד. הרמב״ם מנה וכבר

 בזה, השאלה נשאלת שוב הרי כן ואם חסדים. גמילות של דברים הני כל עשיית והיינו

 לכאורה והרי מדבריהם, מצוד. הוו דברים הני דכל הנ״ל, אבל בהל׳ הרמב״ם כתב דלמה

בדרכיו. והלכת דכתיב התורה מצות מצד בהם שיתחייב ראוי

 הדרך את חייהם, בית זה להם והודעת יוסף רב דחני ל: דף בב״מ נמי איתא זה וכעין

 חולים, ביקור זה ילכו מר אמר וכו׳. קבורה זו בה חולים, ביקור זה ילכו חסדים, גמילות זו

 בחליו, מששים אחד נוטל גילו בן מר דאמר גילו, לבן אלא נצרכה לא חסדים, גמילות היינו

 אלא נצרכה לא חסדים, גמילות היינו קבורה זו בד. לגביה, למיזל ליה מבעי הכי ואפי׳

 גמילות של דברים דהני שם מבואר נראה דכמו״כ הרי יעו״ש. ע״כ כבודו לפי ואינו לזקן

 בהם שיש בדברים ואפילו מקרא, התם לה דריש דהרי תורה, מדין בהם חייב הרי חסדים,

 אותם מרבה שוב הרי וכיוצ״ב, גילו בבן חולים ביקור וכגון שיפטר לומר אמינא הוד.

לחיוב. מקראי

 דואהבת מקרא חסדים גמילוו! לחובת ילפינן אי גפק״מ יש דשפיר בזה, י״ל דאולי אלא

 כמוך, לריעך דואהבת מקרא לה ילפינן דאי והיינו בדרכיו, דוהלכת מקרא או כמוך, לרעך

 בדרכיו, דוהלכת מקרא לה ילפינן אי משא״כ לחבירו, אדם שבין המצות בכלל הוי שוב הרי

 והרי למקום. אדם שבן המצות בכלל הוו שוב הרי כביכול, להקב״ה להדמות ענינו ואשר

 הם, דחמורים ודאי הא לחבירו, אדם שבין המצות בכלל הוי אי דהרי נפק״מ, בזה דיש ודאי

 את שירצה עד מכפר יוה״כ אין לחבירו אדם שבין דעבירות פה: דף ביומא אמרינן זה ועל

 מועיל שפיר למקום, אדם בין בכלל הוי אי משא״כ בלבד, בתשובה בזה מועיל ולא חבירו,

בלבד. תשובה בעשיית בזה

 ביישוב כלום הרווחנו לא עדיין הרי כאן, שכתבנו מה כפי הדבר נכון אם אף אולם

 מצד מחוייבים שפיר הם הרי חסדים, גמילות של דברים דהני נאמר אם אף דהא הדבר,

 שבין במצות דיש מעליותא האי דמשום לומר מסתבר לא א״כ בדרכיו, דוהלכת המצוד.

 נתחייבנו הרי אופן שבכל דמכיון מצוד., בהאי לכוללם דיש חכמים דאמרו הוא לחבירו, אדט

בהם. נתחייבנו כך שבין במקום ולחייבם לבוא לרבנן להו למה שוב התורה, מן בהם

הג״ל, אבל בהל׳ דבריו כפשטות להרמב״ם ס״ל דשפיר■ לומר, נראה היד. כן על ואשר
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אברהם אור שפב

 מתחייבין הם שאין הטעם נתבאר וכבר בלבד, מדבריהם מצוה הוו כולם אלו דדברים והיינו

 דחייך עמד, אחיד וחי ר״ע דדרש ההיא משום דהיינו כמוך, לרעך ואהבת מצות מצד

 דוהלכת הד לגבי אף כן נימא ממילא הרי הדבר, הוא שכן דכיון ורק וכמש״ג, קודמים

 אבלים ומנחם חולים ומבקר ערומים מלביש דהקב״ה הוא הדבר דנכון דאף והיינו בדרכיו,

 הכלל חזר שוב הרי חבירו, לטובת עצמו טובת בין סתירה בזה שיש כל אולם מתים, וקובר

 מדברי נמי משמע דכן ובאמת בדרכיו. דוהלכת מצוה האי לגבי אף נכון וזה קודמין, דחייך

 בדרכיו, דוהלכת מצוד. האי בביאור באריכות שם דאיירי דעות, הלכות בריש הרמב״ם

 כעס וכגון טובות, ודעות מדות של ענין שהם בדברים הוא שם ביאורו עיקר כל אולם

 ה״ג תשובה מהל׳ בפ״ז אלו דברים הביא וכן יעו״ש, וכדומה ממון ורודף ותאור. וגאוה

 בדרכיו דוהלכת זו מצוד. בקיום חייב הרי שם, הרמב״ם שביאר מה כפי ועכ״פ יעו״ש,

כלל שם הזכיר לא הרי אבל עצמו, האדם של ודעות למדות נוגעים שהם בדברים בדוקא ]אוצרהחכט^
חסדים. דגמילוח מילי להני

 בכלל אלו דברים גם לכלול יש שפיר דאמנם דאף להרמב״ם, דס״ל נראה ע״כ אלא

 לומר צריך ע״כ הרי וא״כ קודמין, דחייך להאי בזה נאמר כמו״כ הרי אולם מצוה, האי

 אסמכתא רק היינו הנ״ל, ב״מ בגט׳ וכן דסוטה גט׳ בההיא בזה חז״ל שדרשו מה דכל

 ובזה חסדים, גמילות בכלל שנכללים הדברים הם מה דילפינן הוא דמשם ופירושו דרבנן,

 בזה היה לא הרי ז״ל, חכמים חייבום לא אילו אולם הקב״ה, של מדרכיו למילף דראוי הוא

 דבזה ומשום בדרכיו, והלכת מצד ולא כמוך לרעך דואהבת המצוה מצד לא מוחלט, חיוב

 כמו וממילא וכמש״ג. קודמין דחייך עמך אחיך דוחי דרשא לההיא אומרים היינו שפיר

 בדברים בו לפרש שניתן מה רק כמוך, לרעך ואהבת מצות בביאור הרמב״ם הביא שכאן

 הרי חבירו, של בשבחו שיספר או שליליים דברים והיינו קודמין, לחייך סתירה בהם שאין

 וכיוצ״ב, הטובות ודעות המדות ענין רק הרמב״ם ביאר בדרכיו והלכת מצות לגבי כמו״כ

קודמין. דחייך עמך אחיך לוחי שיסתרו שייתכן דברים הני לכל הביא לא אבל

 דקאמר במאי הנ״ל בגט׳ רש״י שפירש במה והיינו למש״ב, ראיה קצת להביא יש ואולי

 אומנות להם ללמוד חייהם, בית זה וז״ל, רש״י ופירש חייהם, בית זה להם והודעת התם,

 לכאורה והרי הב״ח. בהג׳ ויעו״ש עכ״ל, דקרא ברישיה כתיבי ותורות חוקות בו, להתפרנס

 אינו עיקרו דכל אלא ממש, דאורייתא חיוב בו אין אומנות ללמוד זה דענין פשוטו לפי נראה

 מהאי ליה דריש זאת ובכל ט״ו, בהערה תורה תלמוד בהל׳ לעיל מש״כ יעויין מדרבנן, אלא

 ברמב״ם ]ויעויין וכמש״ג. מדרבנן אסמכתא רק הוו דרשות הני דכל נראה ע״כ אלא קרא,

 נכללו שכולם וכתב חסדים, דגמילות מצות להני הביא שכמו״כ השני, בשורש בסהפ״מ

 מש״כ, הנ״ל אבל בהל׳ הרמב״ם על ספר בקרית יעויין וכן כמוך, לרעך ואהבת במצות

 הראשון בשרש בספה״מ ברמב״ן ועי׳ אחר, במקום בזה נדבר עוד איש דרכי ה׳ וברצות

יותר[. להאריך ואכ״ט בעלמא, אסמכתא רק הוי דב״מ גט׳ דההיא כתב שכמו״כ

ורק שתחי׳, השני׳ בתי של ברכות שבע בסעודת דרשתי הללו הדברים כל ]והנה
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שפג דעות הלכות

 עשיית בעניני קודמים דחייך להא נאמר לא אדם של אשתו דלגבי י״ל דאולי בזה דהוספתי

 כוונת בכלל זה את להכניס יש אולי וכן כגופו, דאשתו הידוע הכלל ומשום כלפיה, החסד

 דחובת והיינו יעו״ש, וכו׳ כגופו אשתו את האוהב סב: דף ביבמות שאמרו במה חז״ל

 ושוב כגופו, דאשתו דינא האי מצד כפשוטו כמוך הוי באמת הרי אשתו לגבי רעים אהבת

 וסעודת מעמד באותו הדברים הצעתי כך קודמין. דחייך עמך אחיך דוחי להד בזה נאמר לא

 דברי בעיקר כן לומר ראוי דעתי לפי אם שיחי׳, מקורבנו א׳ אתר על לי דהעיר ורק מצוה,

 מהן אחד וביד בדרך מהלכין שהיו שנים דתניא סב. דף בב״מ דאיתא בהא והיינו ר״ע,

 פטורא בן דרש לישוב, מגיע מהן אחד שותה ואם מתים, שניהם שותין אם מים, של קיתון

 עקיבא ר׳ שבא עד חבירו, של במיתתו מהם אחד יראה ואל וימותו שניהם שישתו מוטב

 בבעל לדון יש דברי לפי והשתא ע״כ. חבירך לחיי קודמים חייך עמך אחיך וחי ולימד,

 יודה דבכה״ג נימא מי וכנ״ל, מים של קיתון הבעל ביד ויש בדרך, מהלכין שהיו ואשתו

 דהתם לו עניוץי זה ועל כגופו. אשתו שהרי מכיון קודמים, דחייך בזה נאמר שלא ר״ע

 מהא והיינו לשתות, לאשתו מהקיתון לתת הבעל עכ״פ יצטרך דלא הוא אחרינא מטעמא

 דהיכא לן הרי יעו״ש, וכו׳ להחיות לאשה קודם האיש במתני׳, יג. דף בהוריות דאיתא

 דינא דהך הוא ברור והרי אשה, על איש לכל קדימה דין בזה יש שוב דלהחיות, ענין דהוי

 ודאי דבזה דעלמא, אשה ככל בזה נשארת היא והרי איש, דין לה נותן אינו כגופו דאשתו

לקח[. ויוסיף חכם וישמע וכמש״נ, להחיות לאשה קודם דהאיש דינא הוי

כ״ב סימן

 למוטג להחזירד מצדה טובה לא כדרך שהלך או שחטא חכירו הרואה — ז׳ הלכה '1 פרק
:עמיתך את תוכיח הונח שנאמר הרעים במעשיו עצמו על חוטא שהוא ולהודיעו
 ואימא לרבה, מרבנן ההוא ליה אמר ל״א( )דף מציאות אלו בפרק וז״ל, הלח״מ כתב

 אין תוכיח משמע, פעמים מאה אפילו הוכח ליה אמר זמני, תרי תוכיח זימנא חדא הוכח

 רבינו בדברי לדקדק ויש מ״מ, תוכיח הוכח ת״ל מנין לרב תלמיד לתלמיד הרב אלא לי

 וז״ל, זה על התירוץ כתב בהגה״ה ובמשל״מ עכ״ל. לרב תלמיד דאפילו זה הזכיר לא למה

 לומר היינו אלא רעהו, אל איש ידבר כשאר לרב התלמיד דיוכיח למימרא דלאו דס״ל ול״ג

 פ״ה הר״ם כתבו כבר וזה וכך, כך רבינו למדתנו לו אומר ד״ת על עובר אותו דכשרואה

 קשיא לא המחילה ואחרי וז״ל, כאן רקת מעשה בספר כה״ג וכ״כ עכ״ל. ט׳ דין ת״ת מה׳

 דברי על עובר רבו ראה וז״ל, ביתו שם כי תורה תלמוד דהלכות בפ״ה ביארו שכבר מידי,

 תוכיח, דהוכח מקרא כאן גם להזכירו חש שלא ומה וכך, כך רבינו למדתנו לו אומר תורה

 רעהו, אל איש ידבר כאשר אינה לרב התלמיד של התוכחה דבאופן דכיון ברור הדבר

הביא דלא היכי כי .שם, ז״ל מר״ן וכתבו ז־קידושין בפ״ק דאית׳ דאביו מק״ו נלמד שהוא
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3 השחר תפלת

 והרחיקנו נמי מתפרש והכי רע וחבר רע אדם אנחנו נקרא שלא ג״כ זו בתפילה
 לו נתחבר ושלא רע מאדם רחוקים ושנהי' לאחרים רע וחבר רע אדם מהיות

למעשיו. לידמות

 הוא דבוק ממילא היצ״ט דהרי זה בלשון ביאור וצריך הטוב, כיצר ודכקנו
 שייך ומה ליצה״ט והכניענו והול״ל לו ישמע שלא להיות דיכול אלא להאדם
 הא כי היינו יצה״ר בנו תשלט ואל מקודם דאמר דהא ואפשר ודבקנו, לבקש

 זו״ז ובינונים שופטן יצ״ט וצדיקים שופטן יצה״ר דרשעים "א ס בברכות דאמרינץ
 ולכך שופטנו, הוא שיהא יצה״ר בנו תשלט אל מבקש ולכך אותו, שופטים

 לבדו הוא ושיהא יצ״ט אל מיוחדים שנהי׳ היינו ביצ״ט ודבקנו ג״כ מסיים
יצה״ר. של בסיועו גם ולא שופטינו

 שהרי לנו להשתעבד לומר יותר שייך ולכאורה לך, להשתעבד יצרנו את רכוף
 הרי יצה״ר בנו תשלט אל שבקש וכמו יחטיאו לא שהיצר מבקש הוא זה את

 אינו שכאילו לך להשתעבד לשון ומהו היצה״ר, על ישלוט שהוא שמבקש
 ממה יותר להחטיא מוסיף שהיצר דאמרו להא דהכונה ואפשר לך, משועבד
 דנרויח וממילא שנתמנה מה רק ויעשה משועבד שיהא שמבקש וזהו שנצטוה

כ״כ. ילחצנו שלא אנו
 היום מוסיפים זאת בבקשה רק דאמאי ביאור וצריך לחן, יום ובכל היום ותנגו

 בקשה דהוי וממילא בתורתך שתרגילנו שמבקש הבקשות כבכל שלא יום ובכל
 לבקש שכשבא ענינו חן דנתינת דהענין ואפשר כך, דמציין הוא בזה ורק תמידית

 חן מוצא שזה משום ורק מבוקשו את למלא צריך אינו הדין ולפי ממנו דבר
 או ממך שאבקש יום דבאיזה מבקש ולכך החן, משום שאלתו את לו נותן בעיניו

 שהם אחרות לבקשות דומה אינו ולכך בקשותי את ותמלא לחן שתתנני מאחרים
לפרקים שבא דבר שהוא וכאן כללי בלשון מבקש לכך יפסק לא תמידי דבר

___________________יום. לכל וגם היום גם לבקש שייר לשאול כשבא

 ואפשר טובים, שאינם חסדים יש וכי מבואר ואין טובים, חסדים ותגמלנו
רע שהוא חסד להם שגומל והיינו להאבידו לשנאיו ומשלם דכתיב להא דהכונה
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השחר ת»לת 40

 היום #הצילני אבור־ל ואלהי אלהי ין מלפניך ן1ךצ ?זי
מיצר ׳ רע מאך־ם פנים׳ ומעזות נ«נים, מעזי יום ובכל

 ומשכןרע,ו-מפגערע׳מעץהרע׳מל#ון ומחברךע, רע,
 משנאתהבריות, מעדותשקר, ממלשינות, הרע,

 רעים׳ ממקרים ,רעים מחלים ,משנה ממיתה ,מעלילה
 שהוא בין קשה׳זךין ומבעל קשה, מדין המשחית, ומשטן

יהנם:3 של 'ומדינה בדית. בן שאינו ברית,'ובין בן

 זכריות להם נשאר שהי' זאת טובה להם נגמל לא אילו להם הי׳ טוב שהרי להם
 דיסוד ענינו מבואר אינו דוכתי בכל דאיתא חסד גמילות לשון ועצם לעוה״ב,

 תשלום דמתסרש ידיו גמול הכתוב וכלשון תשלום לשון משמעו גמול לשון
 עושה שהקב״ה מה או עושה שאדם חסד במעשה זה שייך ואיך ידיו, מעשה

 יחשוב לא חסד מעשה עושה דכשאדם ללמד דבא כנ״ל דהוי ואסשר לבריותיו,
 אצלו שעבד פעולתו שכר לו משלם כאילו יחשוב אלא משלו חנם מתנת כנותן
 גמול לתשלום מצפה שאינו אמת של גמ״ח וכדרך חוזר לתשלהם ראוי שאינו

 אגו כאילו חסדים שיגמלנו מהקב״ה שמבקשים וזהו ויחי, פ׳ רש״י וכמש״כ
"ב. בערה שכרנו מזה ינוכה שלא לזה ראוים

 נגדי אחרים יעיזו שלא היינו פנים מעזי דהכונה מפרש אבודרהם מנים, ומעזות
 היא הזאת התפילה כל הרי ולכאורה אחרים, נגד אני אעיז שלא היינו פנים ועזות
 רש״י והנה באמצעם, זאת בקשה נתערבה ואיך מעלי דלא הנך בו יפגעו שלא

 פנים ועזות בו יתגרו שלא היינו פנים דעזי מפרש דרבי בצלותא ט״ז בברכות
 ולפי פנים, עז שהוא עליו יאמרו שלא והיינו ממזרות, לעז עליו יוציאו שלא

 ועזות בי יפגעו שלא הזכרים היינו פנים מעזי דהכונה לפרש מקום הי׳ פשוטו
 דנמשך ואפשר נגדי, יעיזו שלא הנקבות והיינו פנים עזות לקרות צריך פנים
 לרה״ר הסמוך בחור תפילין שהניח מעשה דהי׳ כ״ג בברכות דאיתא מהא

 מהא תמשך אפשר פנים עזי וגם ומת, עצמו והפיל והחשידתו זונה והוציאתו
 לעז יתפרש וא״כ ל׳ בשבת בני בניך וא״ל רבי לפני שבא באחד מעשה דהי'

 דהיינו בעולם פנים עזות שעשיתי עלי יאמרו שלא "ירש שבלשון ממזרות
ממזרים. שהולדתי

 הבונה דאם קשה דין במהות הכונה מבואר ואין קשה, דין ומבעל קשה מדיין
 מקום מה הוא חייב שבאמת כדין לו יפסקו דאם דממ״ג הרי בדין חייב יצא שלא

לשון אינו כדין שלא ולחייבו בדינו שיטעו חושש ואם יחייבוהו, שלא להתפלל

התכנה מן ישירות הדפס איכותית להדפסה - מסך ברוולוצית הדפסה
החכמה אוצר ע״י הודפס 49:מס עמוד זונדה קרוזר, החמה אור סידור



קמה הישראבל הלכות רמב״םאור

 לאחר כר הרגל כתוך מתו את הקובר ה״ןץ
כל בהן ונוהג שבעה למנות מתחיל הרגל

 חיי ם׳ לשאילתות שאלה העמק ע׳ אבלות, דברי
ז/ אות ט״ו סי׳ שרה

עשר אחד פרק

 ולאחריהן, ופורים חנוכה לפני לספוד ומותר ה׳ע
נ״ז. סי׳ גדול ובאור כ״מ ע׳

 ,ע כו', כרגל הן הרי החתנות ימי שבעת ךן״ץ
 ט״ו סי׳ שרה חיי פ׳ לשאילתות שאלה העמק

ח׳. אות
 כשבת שבצנעה בדברים נוהג הימים אותן וכל ה״ןן

ישנה ואשתו האנשים בין ישן הוא לפיכך
 שבע באר וע״ע מיימונית הגהות ע׳ כר, הנשים בין

ט״ו. סי׳ חיים מים באר קונטרס

עשר שנים פרק

 אבל אותו סופדין אין יספידוהו שלא צוה ואם ך,"א
ע׳ כר, לו שומעין אין יקבר שלא צוה אם

 לשאילתות שאלה ובהעמק הכ״ד פי״א וכיה ה׳ לח״ם
ר. אות ל״ד סי׳ ויחי פ׳

 בס׳ ע׳ חכם, של מטתו על ס״ת מניחין אין ה״ג
ע״ב י״ב דף ע״ב ד״ג לברכות ראש עטרת

 ע״ב ל״ב ולמנחות ע״א י״ז לב״ק בחידושי ובמש״ב
דאמר. התוד״ה ע״ד

 ע׳ כו׳, אנשים ובשני אחת באשה ונקבר ך,״י
ה״ח. פכ״ב ביאה איסורי ה׳ בכ״ם

עשר שלשה פרק

 כוסות עשרה על יתר האבל בבית שותין אין ה״ךן
ה״ו. פ״ד לעיל לח״מ ע׳ כו׳, ואחד אחד לכל

 מת של דברים אלא חמת בפני אומרין אין ה״ט
בבית או בפניו תורה בדברי לעסוק אבל

 ראש עטרת ובס׳ ולח״ם בכ״ם ע׳ אסור, הקברות
 שם בחידושי ובמש״ב ע״ב י״א דף ע״ב ד״ג לברכות

אומרין. אין בתור״ה

—י י ארבעה־־עשר פרק

 אבלים ולנחם חולים לבקר דבריהם של מ*ע ה״א
 הרי כר שבגופו חסדים גמילות הן ואלו כר

 יצחק עין בת׳ ע׳ כמוך, לרעך ואהבת בכלל הן
ספ״ך. ואות ט״ז אות ס״ב סי׳ ח״ב אה״ע

 ע׳ בו׳, לצדקה שכיפין כדרך ללויה כופין "ג ה
ע״ב. ס״ו סוטה למס׳ שבע באר

 הכלה את מניח וכלה מת לפניו שהיה מי ה״ךן
 שאלה העמק ע׳ כר, המת עם ומתעסק

בראשית. ס״ם לשאילתות
קבר" של אמות ארבע בתוך אדם ילך לא הי״ג

 עטרת בס׳ ע׳ בזרועו, וס״ת בידו ותפילין
חא״ח ובנובי׳־ת ע׳יא י״ב דף ע״ב ד״ג לברכות ראש

ק״ס. סי'

 מבזוי אפילו לקבר מקבר הסת את מפנין אין הט״ו
 ובמפרשים ה״ט פ״ח יו״ם ה׳ ע׳ כר, לסכובד

שם.
 שהוא משערו חוץ כולו בהנאה אסור המת הכ״א

מל״ם ע׳ גופו. שאינו מפני בהנאה מותר
 ובמש״ב י״ד אות ח״א יצחק עין לת׳ השער ובפתח

 ולב״ק ובטריפה בתוד״ה ע״ב ע״א לזבחים בחידושי
 אסורות מאכלות ה׳ וע״ע שהשוד בתוד״ה ע״א ד״י
 לקידושין בחידושי ובמש״כ שם ובמפרשים ה״ג פ״ב
ע״ב י״ט ולסנהדרין ע״א ד״ד ולערכין ע״א נ״ב

ע״א. נ״ה ולנדה

הלכות

ראשון פרק

 אותי שנאמר עמלק למלחמת קודם מלך מינוי ה״ב ־
 את והכית לך עתה למלך למשחך ה׳ שלח

ע״ב. קט״ז דף החכמה ובמעין כ״מ ,ע׳ עמלק,

 ב״ד ע״פ אלא בתחילה מלך מעמידין אין ה״ג
בת׳ ע׳ כר, נביא וע״ם זקנים שבעים של

 ה׳ בלח״ם וע״ע ב׳ אות פ״ז סי׳ ח״א שאל חיים
רפ״ה. סנהדרין

 אחר אפילו גרים מקהל מלך מעמידין אין ה״ד
ע׳ כר, מישןאל אמו שתהיה עד דורות כמה

 ובנובי״ק ג׳ א&ז ק״א סי׳ ח״א סוף שאל חיים בת׳
ע״א ס״ג לחולין בחידושי ובמש״כ א׳ סי׳ חודים

ועורב. ד״ה

מלכים

 וכל השררות כל אלא בלבד המלכות ולא ה״ן
עד בגו ולבן לבנו ירושה שבישראל המעויין

 וע״ע ג׳ ס״ס חי״ד יצחק באר בת׳ ע׳ כר, עולם
מ״ח. סי׳ נחמיה דברי ובת׳ רע״א סי׳ הריב״ש בת׳

שני פרק

 ושמשיו ושפחותיו בעבדיו ישתמש לא וכן ה״א
 חיים ובת׳ במפרשים ע׳ כר, אחר מלך אלא
פ״ח. סי׳ ח״ש שאל

 בזיון וזה בפניו וירקה שנאמר חולץ ואינו ה״ג
מת אס וכן כו׳ לו שומעין אין רצה ואפילו

 לה חולצין אין כך אשתו את ליבם שא״א כיון הוא
 יצחק באר ובת׳ ב ע" ז קט" דף החכמה במעין ע׳ כר,

ס״ב. סי׳ ח״ב אה״ע יצחק ובעין י״ז סי׳ חאה״ע
שם



V  אוז^ראל ולהכניס להיכנס זכה שלא כזה מר בעונש עליו שנענש חמור כ״כ היה

לארץ.

 ביותר העליון אף שאדם וכמה ה׳, להכרת ושיעור סוף שאץ איפוא, נמצא

 לאמונה זקוק ועודנו לתכליתה הגיע לא עדיין העליונות. השגותיה לשיא יעלה

 לא בבחינת הוא הרי שהוא כל פגם איזה בה נמצא ואם ויותר, יותד ולעלות

לבב. ותועה מאמין

 )מכות אמרו חז״ל יחיה". באמונתו "וצדיק חבקוק דברי נבין ומעתה

 על והעמידן דוד בא וכו׳ למשה לו נאמרו מצוות תרי״ג שמלאי, ר׳ "דרש כד(:

 שלש על והעמידן מיכה בא וכו׳: שש על והעמידן ישעיה בא וכו׳: עשרה אחת

 ופירש יחיה". באמונתו וצדיק שנאמר: אחת, על והעמידן הבקבוק בא וכו׳:

 עליהם לקבל יכולים והיו צדיקים היו שבתחילה עשרה, אחת על "והעמידן :רש״י

 לשמור באו ואם כך כל צדיקים היו לא האחרונים דורות אבל הרבה, מצוות עול

 מצוות י״א יקיימו אם שיזכו כדי וכו׳ והעמידן דוד ובא שזוכה אדם לך אין כולן

אותו". ומתמעטין הולכין מטה של דורות שעה כל וכן הללו

 דוד של בדורו אם כי יאוש אותנו תוקף זה במאמר מעיינים כשאנו ולכאורה

 שקצרה משום יסודות עשר אחד על ולהעמידה התורה את לצמצם מוכרחים היו

 שלבסוף עד יותר עוד לצמצמה הוכרחו דורות כמה ולאחר כולה, את לקיים ידם

 ריתמי יתמי אנן וא״כ האמונה, והיא אחת נקודה על חבקוק של בדורו העמידוה

 אבתרייהו, נענה מה דורות, עשרות עשרות חבקוק של מדורו שנתרחקנו לאחר

ביסודותיה? שהיא אחיזה לאיזו לזכות נוכל ובמה התורה מן אנו משוללים כמה

 כל לאחר זקוק הכלל מן יוצא ללא אדם שכל זה על שעמדנו לאחר אולם

 הירודים בדורותינו ואף שבדלים, הדל לאדם אף יש איפוא א״כ לאמונה, גם השגותיו

 באמונתו "וצדיק :הנביא חבקוק של כוונתו היתה וזו באמונה. אחיזה מקום שלנו,

 אפשרות לנו שגם ונמצא לה, זקוקים הכל אשר האמונה היא החיות עיקר כי יחיה",

 ושגם האמונה, שהיא אחת, על עומדות שהן ומצוותיה התורה ביסוד ידה על לזכות

יחיה". באמונתו "וצדיק :חבקוק דברי את לקרא ראוי עלינו

>־
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הדעת

ג
 עליונות חקירות ידי על אלקים לדעת להגיע חייבו הראשונים מן רבים

 גילוי הטובים המעשים קיום בעצם יש באמת אולם ה׳. ביחוד עמוקים ועיונים

עליונה. וחכמה ה׳ דעת של רב

:כנגדו וטען יהויקים המלך את הוכיח שהנביא טז(—טו )כב, בירמיהו כתוב

 הלא טוב" אז ואביון, עני דין דן וכו׳ וצדקה משפט ועשה ושתה אכל הלא "אביך

 הטובים המעשים דוקא כי הוא" מפורש מקרא הרי ה׳". נאום אותי" הדעת היא

____ ה״. דעת היא היא העניים, עם וחסד ומשפט צדקה של

 אבותי למעשי מעשי יגיעו מתי לומר אדם "חייב :שאמרו בחז״ל מצינו ובן

 לדעת דעתו שתגיע שישאף אמרו לא אליהו(. דבי )תנא ויעקב" יצחק אברהם

 שזוהי הרי אבותיו. למעשי מעשיו שיגיעו אם כי ויעקב יצחק אברהם אבותיו

 המעשים המעשי. הקיום עם בא והחכמה הדעת שיא וכי ביותר הגדולה המדריגה

 דעת וזוהי וחכמה, תורה המהוים הם הם אלא בלבד, מצות קיום אינו הטובים

האלקים.

 לידי הגיעו בפועל בביצועם שדוקא וגיוכח האבות במעשי נתבונן הבה

 כל התורה פירטה כך ומשום הדורות. לכל ה׳ להתגלות והביאו התעלותם תכלית

 רב ערך לה יש שבהם זעירה חיובית נקודה כל כי מעשיהם, שבכל ופרט פרט

 — המעשה שבביצוע שלילית נקודה כל ולעומתם דורות, לדורי פועלת וזכותה

לדורות. לשלילה ניכר רישומה

 אברהם שעשה מה כל רב: אמר יהודה רב "אמר פ״ו(: )ב״מ חז״ל אמרו

 אברהם שעשה מה וכל בעצמו: לבניו הקב״ה עשה בעצמו, השרת למלאכי אבינו

 )בראשית אברהם" רץ הבקר "ואל שליח. ידי על לבניו הקב״ה עשה שליח, ידי על

 וחלב" חמאה "ויקח ;יא( )במדבר הים״ מן שלוים ויגז ה׳ מאת נסע ״ודוח — יח(

העץ" תחת עליהם עומד "והוא ;טז( )שמות השמים״ מן להם לכם ממטיר ״הנני —



הצפון אור קמב

עמ^מישלחם" הולך "ואברהם — ;יז( )שם הצור״ על שם לפניך עומד ״הנני —

 בצור "והכית —־ מים״ מעט נא "יוקח ! יג( )שם יומם״ לפניהם הולך "וה׳ —

יז<. )שם העם" ושתה מים ממנו ויצאו

 דורות כמה לאחר בניו זכו אברהם, של חסד שבמעשה פרט כל שבשכר הרי

 עשה לא לכאורה ובעצמו. בכבודו לפניהם שהופיע אלא עוד ולא ה/ להתגלות

 העץ, תחת עליהם עמד שהוא כגון רגילים, מעשים אם כי המלאכים עם אברהם

 התגלה זו, פישוטה פעולה בשכר והנה בדרכם, אותם ולווה לשלחם עמהם שהלך או

 להם להראות במדבר לפניהם הלך או הצור על לפניהם ־ועמד בניו לפני הקב״ה

 אלקית, ודעת חכמה — חסד של מעשית פעולה בכל יש כמה ומכאן הדרך. את

לדורות. התגלות לידי מביאה שהיא עד

 שלא אברהם, במעשה שהיא כל נקודה חסרה אם השלילי, לצד גם ומכאן

 לאותה בניו זכו ולא ה׳ התגלות נתמעטה שליח׳ ידי על אם כי בעצמו, עשהו

 אברהם של שבמעשהו פרט בכל החשיבות לעומת כי והדעת, ההכרה מדריגת

 של בהעדרו ההשפעה שלילת ניכרת היתה כן שבו, הכבירה החיובית וההשפעה

 ידיו בעצם להם הושיט לא שאברהם זה בשכר מעשה. שבאותו ונקודה פרט כל־

 מים", מעט נא "יוקח אדיבה: בלשון להם ואמר רגליהם את לרחוץ המיס את

 לבניו מים בעצמו הקב״ה המציא לא מעוזריו, אחד ידי על להם הגישם וכנראה

 את ששלח כלומר מים", ממנו ויצאו בצור "והכית למשה: אמר אם כי במדבר,

הצור. מן המים את להם להוציא משה

 וגמל האורחים את אברהם קיבל נפש ומסירות אהבה באיזו להתבונן, ויש

 בגיל ימים, ושבע זקן זמז באותו היה כבר אברהם והחסד. ההטבה מעשי את אתם

 בן חנינא ר׳ כדאמר רב׳ כאב בו שיש למילתו השלישי ביום ועמד ותשע, תשעים

 לד(: )בראשית שנאמר להם, הוא כואב השלישי ביום — הנימולין ״כל דוסא:

 גמליאל רבן "אמר וכן פכ״ט(, דר״א )פרקי כואבים" בהיותם השלישי ביום "ויהי

 הרבה כאב לו היה השלישי ביום אברהם, כשנימול הנשיא: יהודה ר׳ של בנו

 וקאסר בתחבשותיו טרוד והיה פ״ב(, רמז שם ילקוט וראה )שם למכתו" מאד

 כל את והרתיח מנרתיקה חמה הקב״ה הוציא יום ובאותו פו(. ב״מ )ראה ושרי

 שם(. דר״א ופרקי שם )ראה בעולם ולבוא לצאת יכלה לא בריה ששום עד העולם

ורץ הרותח, בחום ולא וטרדותיו בכאביו לא אברהם התחשב לא זה, כל ועם
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 — רגליהם לאבק המשתחוים כערבים אותם שחשב ־־-•■ות האורחים לקראת

 כדכתיב: בעצמו, ודוקא האפשרית, במהירות אותם לשרת המאמצים כל ועשה

 והכין וכו׳, אותו" לעשות וימהר וכו׳ אברהם רץ הבקר "ואל אברהם"} "וימהר

 שלש להאכילם "כדי פרים שלשה להם שחט ביותר, הטעימים המאכלים את להם

 ורק שם(. ורש״י פ״ו ב״מ .)ראה ושרים" מלכים "מעדן שהוא בחרדל" לשונות

 לא ובודאי רגליהם, לרחיצת המים בהגשת בעצמו, אברהם טיפל לא אחד בדבר

 ולהחיש להשתחרר יוכל שהוא כדי האורחים, של טובתם משום בידו סיפק היה

 למעשה זו בנקודה עסק לא סוף כל שסוף משום אבל בשבילם. המאכלים הכנת את

לבניו. ה׳ בהתגלות העדר ממילא נגרם ממש׳ וברגליו בידיו בעצמו,

 תורה כלולה שבו ופרט פרט ובכל הדעת הוא המעשה כי אמרנו, אשר והוא

 גרשם המעשה׳ ביצוע באופן אף שהיא נקודה איזו חסרה ואם שיעור, לאין וחכמה

ה׳. ובהתגלות ה׳ בדעת חסרון ממילא

 אם כי המים את להם הוציא בעצמו הקב״ה שלא ׳,ה בהתגלות זה והעדר

היא. זוטרתא מילתא לאו שליח, ידי על

 לפניך "ושלחתי :למשה הקב״ה כשאמר העגל, מעשה לאחר בתורה מסופר

 משה לג(. )שמות מזה" תעלנו אל הולכים פניך אין "אם משה: לו השיב מלאך"׳

 נחש והנורא, הגדול "במדבר וצלמות, ציה במדבר ישאר העם שכל יותר התרצה

 היעודים כל ועל הארץ כניסת על ולוותר ח( )דברים כו׳" וצמאון ועקרב שרף

 המרחק גדול כמה הרי מלאך. ולא לפניהם ילך בעצמו שה׳ ובלבד בה התלויים

שליח. ידי על או לפניהם הולך בעצמו הקב״ה אם ה׳ בקרבת

 שלילית נקודה שכל עד אברהם, במעשה כלולה ודעת חכמה כמה ומכאן

 הופעתו שבין ה׳ בהתגלות כזה עצום הבדל הסבה בביצועו, שהוא פרט באיזה

•(. שליח ידי על פעולתו לבין ובעצמו בכבודו

נתינת לפני מעצמו, המצוות כל את שקיים אברהם, במעשה אף הוא זה וכל

 בעניני שנתבעו הדבר נתגלגל שליח, יד* על המים הוצאת שמסיבת להוסיף •{ויש

כ"{. )במדבר •כ" בי האמנתם לא ,יען כדבר•.הכתיב: אמינה,



הצפון אור קמד

ה0  בכל ה9כלז ה׳ דעת כמה וכמה׳ כמה אחת ועל ועושה. מצווה להיות ומבלי התורה

 ועושה מצווה בתור אותה ומקיימים ליעראל התורה שניתנה לאחר מצוה מעשה

 ועושה"(׳ מצווה שאינו ממי יותר ועושה המידה "גדול הנינא ר׳ דברי פז ב״ק )ראה

 היא "הלא האדם: שעושה הטובים מעשים על כאמור, דיבר'הנביא, אשר והוא

אותי". הדעת
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החכמה. מדת קנה

 בהכרתו עולה שהוא באחד מכירים כשאנו האדם׳ בני בהערכת מושגינו לפי

 אותם מחלקים אגו אין אבל .מרעהו, כחשוב אותו מציינים אנו מחבירו,

 קטן הבדל כל וחז״ל׳ התורה של להערכה מושגי לפי אולם מיוחדים. לסוגים

 לסוגים אותם קובע רק שלא עד ביניהם עצום מרחק מהוה לרעהו איש בין בהכרה

אדם. לגבי כחמור הוא השני כלפי שאחד עד אחרת למהות אלא נפרדים׳

 שהם עמו, נעריו ושני בגו יצחק את לעקוד הלך אבינו שאברהם בשעה

 מרחוק המקום את וירא עיניו את אברהם "וישא :בתורה כתוב ואליעזר, ישמעאל

 !חז״ל ואמרו כב(. )בראשית החמור״ עם פה לכם שבו נעריו, אל אברהם ויאמר

 הקב״ה לו שאמר מקום שאותו דומה אמר: בהר, קשור ענן ראה ראה? "מה

 הן. א״ל: ו רואה שאגי מה אתה רואה בניי ליצחק: אמר שם. בגו את להקריב

 וחמור הואיל אמר: לאו. א״ל: רואה? שאני מה אתם רואים נעריו: לשני אמר

 :עוד ואמרו גו(. )בר״ר החמור״ עם פה לכם שבו רואים, אינכם ואתם רואה אינו

 החמור" עם — החמור עם פה לכם שבו מהכא, ? לבהמה דומים שהעבדים ״ומנין

)שם(.

 אברהם של ביתו מחניכו שהיו ואליעזר, ישמעאל ? האלה הנערים היו ומי

 הגיעו שלא מכיון אולם ובהשגותיהם. בהכרתם מאד גדולות במדריגות ועמדו אבינו

 מה הקודש רוח במדריגת השיגו ולא ויצחק אברהם של הכרתם לשיא הזאת בפעם

 להם ולא חמורים. של דרגה להם שנקבעה עד ביניהם הר גבה הם, שהשיגו

 להלכה אם כי בהשקפה רק ולא עולם. עד זרעם וזרע זרעם לכל אם בי בלבד

לדורות. שנפסק כפי ולמעשה,

 אחת השגה בין שההבדל עד בהכרה, השגה כל של ערכה כמה מכאן הרי

 אלא סתם, אדם של ולא לחמור, אדם בין כהבדל הוא בלבד אחד במקרה לשניה

 דרגת עד ויצחק. אברהם של בדרגותיהם ביותר, הגדול המעלה איש שבין כהבדל

ממש. חמור
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 הר^ו ולכאורה כדמותנו". בצלמנו אדם "נעשה »הקב״ה של מאמרו עפ״י יצירתו

 אנו בע״כ אלא י בלבד ע״ז לעבוד שלא יחידה במצוד. רק כאמור. האדם. נצטוה

 במצור. כלולה — במדותיו אליו ולהתדמות מהבוי״ת ללמוד שחובה מכאן למדים

הן. אחת איפוא והמרות והדעות ", וגו׳ האדם על אלקים ד׳ "ויצו של זו

השי״ת׳ עצמיות את לדעת לאדם אפשר האין כי הדבר. הכרחי הלא ובאמת

 במדותיו׳ רק הוא שלו ההכרה שכל אלא הגוף, משיגי ישיגוהו ולא גוף שאיגו

 אלי "זה »ט״ו( )שמות הכתוב שאמר וזהו אליו. ההתדמות היא במדותיו וההכרה

 אתה אף ורחום הנון הוא מה לו דומה "הוי קל״ג(» )שבת חז״ל ופירשו ואגוהו",

 וחנון רחום להיות כביכול, לקונו יתדמה שהאדם עי״ז »כלומר ", ורחום חנון •היה

 כדמותנו"־ בצלמנו אדם "נעשה לכתוב היה כדאי הכרתו^לכן לידי בא הוא במותו,

 טעות שהוא למינים, פה פתחון מזה לצאת שיכול למרות ארץ, דרך מדת על ללמד

 שהקב״ד. הידיעה שמבלי מפני יטעה, לטעות הרוצה ז הקב״ה אמר זאת ובכל בדעה,

 השי״ת. בהכרת טעות יש ג״כ בקטן, להמלך צריך שהגדול השרת, במלאכי גמלך

הזאת. הידיעה את לגלות איפוא, להעדיף, ויש

 להיות אפשר אי כך המדות, שלימות בלא ד׳ את לדעת אפשר שאי וכשם

הלב -הטובותיוהרגשת בפעולות מתפרשות המדיות אין ד׳. ידיעת בלי במדות שלם

וכשם השי״ת. למדות בהדמותן הן ושלימותן מהותן וכל שבאדם, האלקים בצלם הוא

מדותיו כך ח״ו, גשמי מושג .שום בהן ואין הרוחניות מקור הן הקב״ה של שמדותיו

 מתעלה הוא אשר וככל שבו, אלוקי מחלק — הרוחני ממקורן נובעות האדם של

המדות. מות בשלי מתעלה הוא ד׳, בהכרת

 מצוות הרבה ובכללן מצותיה תרי״ג עם תורה שניתנה לאחר אף והנה

 באמונתו "וצדיק »אחת על והעמידן חבקוק בא t כ״ד( )מכות במדות,אחז״ל התלויות

 מכאן אלא הדיעהז שהיא האמונה ביסוד המדות נכללות האיד ולכאורה יחיה".

 איפוא, ואין, השי״ת, למדות בהדמותן אלא אינו כאמור, המדות, של ערכן שבל

השי״ת. של מדותיו בהכרת »כלומר האמונה, השגת לאחר רק אליהן להגיע

 ואמר» ד׳ את משה בקש כאשר ל״ג(, )שמות בתורה מפורש זה יסוד

»השי״ת השיבו כבודך״ את נא הראני ויאמר וגו׳ ואדעך דרכיך את נא ״הודיעני



 על ד׳ ויעבור ,וגו לפביך ,ד בשם וקראתי פניך ין«צל כל אעביר אני "ויאמר
 ד/ את לדעת משה של בקשתו שעל הרי ". וגו׳ רה^ותנון אל ד׳ ,ד ויקרא פניו

 מדותיו והכרת ,ד ידיעת כי וכו/ וחנון רחום שהוא במדותיו הקב״ה עליו נגלה

 רחום שהוא טובו, מדת להכיר עלינו ד/ את לדעת ברצוננו ואם כאמור, הן, אחת

וכו/ אפים ארך וחנון,

 את לו והראה משה של פניו על טובו כל את הקב״ה שהעביר מה והגה

 אתה אף ורחום חנון הוא "מה בהן: שילך האדם את לחייב היתה הכוונה דרכיו,

 מה א״כ עליונים, חכמה מושגי הן הקב״ה של שמדותיו ומכיון ורחום". חנון היה

 הפעולות שכל הרי החכמה. במושגי הוא השי״ת אל בהן להתדמות האדם שעל

 "מה אמרו: לא כך ומשום החכמה. ממקור לצאת צריכות מהמדות היוצאות

 כלומר: רחום", היה אתה אף רחום הוא "מה אלא: תרחם" אתה אף מרחם הוא

 תכלית אין כי כמותו, רחום להיות — הרוחני במקורן — במדותיו, לו דומה הוי

 להחכמה ועצמיותו האדם מציאות בהתדמות אלא בלבד, הרחמנות בפעולות המדות

 כי נמצא קונו. ממדת בו ויש האדם, את עשה אלקים בצלם כי כביכול, העליונה

מדות. הנקראים הם האלו החכמה מושגי

 של למדותיו תכלית אין כן תכלית, להן אין הקב״ה של שמדותיו וכשם

 "זה של זו להשגה וישראל רבינו משה הגיעו הים בשירת עוד הלא כי האדם,

 בהן, אליו להתדמות ובאו השי״ת, של מדותיו את שהכירו היינו ואנוהו", אלי

 נגלה והשי״ת וגו׳", ואדעך דרכיך את גא "הודיעני משה» ביקש עוד זאת ובכל

 שיש המרות של החכמה מושגי הם עמוקים כמה הרי כאמור. במדותיו, עליו

וקץ. סוף בלי עד אליו בהתדמות בהם ולהתעלות אותם ולחקור לחקור

 שבל היינו, יבנה", חסד "עולם פ״ט(: )תהלים הכתוב משמעות היא וזו

 הנבדלים והשכליים הרוחניים הכוחות כל עם והעליונים התחתונים העולמות

 ומכיון כולה. הבריאה נוצרה ובה החסד, במדת נבראו כולם — בהם הכלולים

 עולמות לברוא עליו שגם הרי במדותיו, השי״ת אל דומה להיות האדם שנתחייב

וכו/ אתה אף וכר הוא מה כמותו:

 אחז״ל הפלגה. דור לחטא אדה״ר של חטאו שבין הקשר את גס נבין ומעתה

 "בגי האדם": בני בנו אשר וגר לראות ד׳ "וירד הפסוק על ל״ח( פרשה )ב״ר

שכפה הראשון ארם בני אלא וגמלים, חמורים בגי שמא י מי בגי אלא — האדם
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אמונה ביטוי - חסד

ח. שיחה

מיקר. כופר כאלו חסד בגמילות הכופר שכל ללמדך יהודא א-ר

ז( )קד,-ר

 שגמל הטובות את אברהם׳ חסדי את המספרות בתורה נכתבו פרשיות כמה

 מעשה כל של הפרטים ופרטי הפרטים גם אלא הכללים רק ולא אדם׳ לבני

 תתת והשענו רגליכם ורחצו מים מעט גא יקח וכו׳ לקראתם וירץ -וירא ופעולה.

 התורה מן פרשיות — אבינו אברהם של אורחים הכנסת מסדר פרטים ״. וכו׳ העץ

 התורה, את משלימה אות כל הוא. פסול ס״ת מהם אחת אות תחסר שאם הם,

 תורה הספר־ אבינו אברהם של אורחים הכנסת סדר מפרטי אחת אות ובהעדר

התורה. כל בשלמות — בשלמותו יש חסרון נפסל,

 אחת באות משתאים. אגו עומדים אלה, גלויות סתרי בעמקי העיון וקודם

 )בר״ר בראם ב״ה" — בהבראם״ והארץ השמים תולדות ״אלה העולם. נברא

 וגם אותיות ולא אות לא אברהם חסד ועל וארץ. שמים נוסדו קלילא באות יב(.

 כל את משלימה מהם אות נכתבו. שלמות פרשיות אלא פסוקים ולא פסוק לא

 גופי ה(, רבה שיה-ש )ראה הלכות של תלים תלי יש אות של קוץ כל ועל התורה.

 מועט מקרא ומעילות חגיגות שבת הלכות הלא כי בהם, מרומזים תורה עיקרי

 הן והן שיסמכו מה על להם ואין באויר פורחין נדרים והיתר מרובות והלכות

י(. חגיגה )ראה תורה גופי

אבינו אברהם בהן אשר התורה פרשיות בריב ונראה כשנעיין נתפלא ויותר

בתורה, פרשיות נכתבו לא והכרתו אמונתו דבר ועל ההסד, במעשי י־ק שהן נזכר

אברהם, הי׳ יחיד מלבדו. עוד ואין האלקים הוא שה׳ — בוראו את הכיר כבר ג׳ בן

 בכבשן לשריפה אותו דגים אותו, רודפים — כנגךו העולם וכל אחד מצד הוא
7_____________________________________________________________________________■------------------------------------1■

יחיד הוא שה׳ האמת על העמידם נפשות, עשה תורתי׳ הפיץ אבינו אברהםהאש.ל

 ע״ז )ראה למדם ע״ז במם׳ פרקים מאות ד׳ גוף. לו ואין דמות לו ואין ומיוחד

 מעשיי דבר ועל אמת. בדרכי והדריכם הורם הטפלות׳ האמונות את וסתר הרם יד(, /
בתורה. פרשיות מצינו לא אלה /



1
רגג מסוביטויאמונה

 "אשר גדלותו את להבין אנו צריכים אבינו אברהם שמחסד מכאן אומר הוי

 אברהם של והתעלותו רוממותו ואצורים כלולים הסדו במעשי באברם". בחרת

 את הכיר כבר ג׳ שבן אבינו אברהם של הכרה המאמינים׳ אב של אמונה אבינו׳

 מפני הכרתו ורום אמונתו שלימות של פרשיות הן הן חסד של אלו פרשיות בוראו.

 אלא הבורא׳ במהות מושג לנו אין הלא כי והכרתו. אמונתו בטוי הם החסד שמעשי

 יבנה", חסד "עולם חסד, לשם העולם את ברא הקב״ה חסד. שהם הבורא בדרכי

 את "הראני משה: כשבקש ואמת". חסד ה' tam״« בחסד׳ עולמו את ומנהיג

 וכר. וחי האדם יראני לא כי פני׳ את לראות "לא^תוכל :הקב״ה לו אמר כבודך״,

 ה׳ "ויעבור ה׳. טיב את רק להשיג האדם הוא יכול פניך". על טובי כל אעביר אני

 עולמו. את מנהיג שבהם מדות הי״ג את רבנו למשה הקב״ה גלה ויקרא"׳ פניו על

 שאחריה ובמדה ותכלית׳ גבול בלי ה׳ וחסד טוב של נצחיות יש הראשונה במדה

הראשונה. שבמדה החסד מאותו לפנים גדול, יותר עוד ה׳ חסד כלול

י״ז:(. ר״ה )ראה שיחטא" לאחר ה׳ שיחטא, קודם "ה׳ :חז״ל אמרו — ה׳, ,,״ה

 נשתדל החטא. קודם וקיומו העולם בריאת של ה׳ חסד כוללת הראשונה שהמדה נמצא

 לא הלא כי האדם׳ וביצירת העולם בבריאת הכלול הי מחסד מה ולהבין להשיג נא

 בטרם מלך אשר עולם "אדון לבריותיו־ צריך איננו הכל, את ית׳ הבורא ברא למענו

 עמו. להיטיב בכדי האדם בשביל ומלואו? עולם ברא מה ולשם גברא"׳ יציר כל

 השמים. צבא ומטה, מעלה ברואי ותחתונים, עליונים בהם׳ אשר וכל וארץ שפים

 העולם ולא נבראו. לשרתי בכל׳ מושל הוא רגליו׳ תחת שתה ־כל מרום מלאכי

 ונתגשמו, שנתקלקלו הירידה אחרי אדה״ר, שחטא אחר עתה ה□ באשר והנבראים

 קודם שהיו כמו אלא וגתכווץ׳ נתקטן פלאים ירד נבראו בשבילו אשר האדם וגם

 ,אלה כתיב מריון: בר יצחק "א״ר ותפארתם, בהודם ובצביונם, בקומתם החטא

 נותן ומי מקלסן בוראן מגנן׳ ומי משבחן בוראן בהבראם׳, והארץ השמים תולדות

 והארץ השמים הולדות ,אלה שנאמר הן, ומשובחין הן גאין אלא דופי, בהם

תענוגים מלא עולם י״ב(. )בר״ר ושמים׳" ארץ אלקים ה׳ עשות ביום בהבראם

הבריאה נזר האדם בשביל נוצרו והנאה תועלת וחסד׳ טוב של שפעות ועדונים,

הבריאה, נזר האדם בשביל נוצרו והנאה תועלת וחסד׳ טוב של שפעות ועדונים,

כל את לקבל הי׳ ויכול סופו. ועד העולם מסוף שהיה החטא קודם אדה״ר בשביל

 עוד ולא ה׳. טוב מנועם הבריאה מחמדי מכל ליהנות והעדוגים׳ התענוגים ההנאות

שיכנס כדי בע״ש נברא "אדם יצירתו. קודם זה גאה עולם הקב״ה שהזמין אלא



הצפון אור

 הכניס סעודה והתקין ושיכללו סלטדין שבנה בו״ד למלך משל מיד• לסעודה

 בראשית, ימי ז׳ אלו — שבעה׳ עמודי׳ הצבה ביתה בנתה ,חכמות :שנאמר אורהין,

 עולם, צרכי וכל ונהרות ימים אלו — שולחנה״ ערכה אף יינה, מסכה טבחה, ,טבחה

 אנו ה׳ מחסד אחד פרט על לח(. )סנהדרין וחוד," אדם זה — תקרא׳ נערותיה ,שלחה

 קרע הקב״ה חסדו". לעולם כי לגזרים סוף ים "לגוזר — חסדו לעולם כי אומרים:

 שש הלא ואז חסדו. לעולם — עולמי חסד הוא הרי מצרים, יוצאי לפגי הים־סוף את

 ובהבטחתו ה׳ בחסדי בטוחים הלכו רב ערב עם ונשים טף מלבד רגלי אלף מאות

 אמר אחד אדם בשביל הלא בראשית׳ ובמעשה מצרים. מארץ להוציאם שהבטיחם

 ה׳ מחסדי קטן אחד פרם אלא זה ואץ היבשה, ותראה וגו׳ המים יקוו הקב״ה

 אדני על אשר הבריאה סדרי הנבראים, וכל הבריאה התהוות בראשית, שבמעשי

 לומר חייב ואחד אחד כל "לפיכך נבראו, אחד אדם בשביל אלו וכל הוטבעו. חסד

 ויתעדן שיתענג כדי ואחד אחד בל בשביל ,ל״ז( )סנהדרין העולם״ נברא בשבילי

ההויד" כל את הממלאים ה׳ וחסד בטוב

 בצלם בצלמו, הקב״ה שבראו האדם, ביצירת אשר ה׳ חסד הוא רב ומה

 רב "אמר מרובה. חכמתו המלאכים. מן אפילו גדול הנבראים׳ לבל עליון אלקים

 אדם, נעשה :א״ל השרת׳ במלאכי נמלך האדם, את לבראות הקב״ה שבא בשעה אחא

 החיה את הבהמה את לפניהם הביא משלכם, מרובה חכמתו :א״ל טיבו, מה :א״ל

 שמת מה זה :א״ל אדם, לפגי העבירן יודעין. היו ולא שמת מה ז׳ה :א״ל העוף׳ ואת

 הקיף נברא, כל של מהותו את השיג אדה״ר יז(. >בר״ד " וכו׳ חמור זה שור, זה »אמר

 חולי׳ כל חלק׳ כל ומהות מהותה את והבין ביחד, הנבראים כל בולה׳ הבריאה כל את

 שבלעדי והבין כולו׳ הכלל ועל חבירו על חלק כל של ההדדית השפעתם השיג ממגד"

 שמות קרא משתלמת. היא ידו ועל הבריאה בכל פגם חסרון, מורגש היה אחד נברא

 ולחכמה תכונתו, ועל נברא כל של ומהותו עצמיותו על מורה השם הנבראים. לכל

 יודעין. היו ולא השרת, מלאכי לפני לפניהם, הביא אדה״ר. אלא זכה לא זו רבה

 אלא אינה זו חכמה של ומדריגה היא׳ רב ועדון עונג לעצמה כשהיא זו חכמה

 יצירתו, בתחילת הלא כי האדם, של וההשגות החכמות מעלות בסולם אחת שליבה

 השגות להשיג נתעלה אלה השגות ידי ועל אלה. להשגות זכה הראשונים, ברגעים

 — זו גדלות באמת לרגע. מרגע ונתגדל נתעלה וכה עליונות׳ יותר עמוקות׳ יותר

 טעו מרום שמלאכי עד כזו וברוממות בגדלות הקב״ה חגנו סופו ועד העולם מסוף

 ולא גדלותו תכלית אח להשיג יבלו לא ח(. בר״ר )ראה קדוש. לפניו לומר ובקשו

אבירים לחם התענוגים, כל מקור עדן׳ לגן הקב״ה הכניס זה ואדם גברא. שהוא ראו



רדוד אמונה ביטוי חסד

 הפסק. שום בלי ומתרומם׳ מתעלה וגדול, הולך והיה צולי^^בשר, מלאכים אכל,

סופיים. איז בתענוגים ומתענג נצחיות ועליות בהשגות היל אל מהיל

 בטוב לבחור שיוכל זו סגולה הבחירה, כה לו נתן ה׳. חסדי תמו לא ועדית

 האדם מרגיש היה והעליות, ההשגות והעדונים, התענוגים כל שאחרי מפני וברע,

 לפי אלא מהשגתנו, למעלה כבר היא זו בחינה אמנם דכסופא. נהמא מעין זו בנתינה

 סגולת לו ניתנה זה ובשביל דכסופא. גהמא זה נקרא האדם עם ית׳ הבורא חסד

נוטל. הוא בחירתו שכר אזי בטוב בחר ואם וברע. בטוב לבחור האפשרות הבחירה׳

 אתו חסד לעשות הקב״ה שרצה מפני האדם עם ה׳ חסד הוא ורב גדול מה

 מהרגשתבו, למעלה כבר שהוא פגם׳ של צל בהם שאין ועדון בעונג ויתעדן שיתענג

 והבריאה עצמו את להשפיל ברע, לבחור גם ובכחו בוחר. להיות הכח אותו לו נתן

 לרע, טוב להפוך תחתיות, שאול בעמקי מטה מטה ולרדת התחתונה, הדיוטה עד כולה

 ה׳(. סוטה )ראה בעולם" לדור יכולין והוא אני "אין :אומר שהקב״ה עד לגיהנם, ג״ע

 להוסיף כדי ז זה כח לו נתן מה ובשביל ט״ז(. )חגיגה השכינה" רגלי את "דוחק הוא

 מתוך שעשה הטובים מעשיו גמול נוטל, הוא ששכרו שירגיש האדם של בתענוג

בטוב. בחירתו

 גודל את להבין נשכיל ומזה מדות׳ מי״ג הראשונה במדה כלול זה חסד

 לאחר הקב״ה חסד בקרבה כוללת השניה המדד. האחרות• מדות בי״ב אשר ה׳ חסד

 כמו געלה היותר בתשובה ה׳ אל ישוב אם אף ה׳ חסד ולולא האדם, שיחטא

 גיהנם יסורי וסבל י״ח( עירובין )ראה שגה ק״ל בתענית שישב אדה״ר של התשובה

 לחכמה שאלו קיומו. זכות אבד — לתשובתו מקום אין זאת בכל עדן, מגן שנתגרש

 לתשובה. מקום אין תמות. החוטאת נפש אמרה: עליה? תהא מה החוטאת נפש

 וקלקל השחית לרע, טוב והפך האדם שחטא אחרי גם טובו׳ ברב שהקב״ה אלא

 גם הראשונה׳ במדה הכלול ה׳ בחסד הכיר לא והשפילה, הורידה הבריאה, את

 תשובה. ויעשה שיחטא לאחר ה׳ — בתשובה מקבלו הקב״ה .נדח, ממנו ידח לא אז

 הכלולות חסד של מהגצחיות למעלה סופי אין חסד של נצחיות יש מדה בכל וכן

 גבול ואין קץ אין חסדיו. תמו ולא רחמיו כלו לא כי הטוב הקודמות, במדות

עולם. ועד מעולם ה׳ חסד — לחסדו
* *

*
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הצפון אור11ר

 צורה ולבשה צורה פשטה זו והכרה בוראו. את אברהם הכיר שנים ג׳ בן

 והשיג, ראה גפם?. בלתי וזכוך בעלוי הכרתו ונזדככה נתעלתה וכה עליונה. יותר

 — הבריאה צורת וקייי״י. היצירה בהתהוות אשר הקב״ה הסד את והבין הקיף

 והמטרה חסד, — היש הסד. כן גם החכמה במעלות והעליות ההשגות צורת הסד׳

 שערים הנועל המפתח גם והוא חסד. הוא היצירה של התיכון הבריח חסד. —

 היצירה כל את ולהעלות להתעלות בכחו, האדם, ביד ניתן. בידו זה ומפתח ופותחם.

אתה. אף הוא ומה חסד, אלא ביצירה אין כי בחסד, ובמה? מוגבל. בלתי בעלוי

v

השי״ת. בדרכי הכרתו והשתלמות התעלות מתוך בחסד והשתלם התעלה וכה

 מעשי סוף וצמודים. שלובים חסדו׳ מעשי עם והכרתו אמונתו יחד והתגדלו גדלו

 וכמו בטויה. הם והמעשים הצורה, היא האמונה תחלה. והכרה אמונה מתוך חסד

 שהרתיח בעת כן השליכוהו, אש ולכבשן בלבו כבשה גיא האמונה. דעת בהביעו

 נפשו צמאה אמונתו, בטוי את ולכבוש לכלוא יכל לא כגיהנם׳ העולם את הקב״ה

 רץ לקראתם", "וירץ האורחים את וכשראה] והצטער׳ האהל בפתח ישב לחסד,

 מים", מעט גא "יקח :הרגיל מכפי הסדר את שינה ולא חסד לעשות כדי לגיהנם

וצער מחלתו יסודי מפני ובכבודם בתענוגם משהו אף החסיר לא רגליכם". "רחצו

גם אשר המאמינים אב של אמונה אמונה, בטוי הם המעשים אותם /כי גיהנם׳

 האמונה, במעלות נוספת מדרגה ומכל נצחה, כשדים אור היתה, אש כבשן במו
 לאמונה] ותכלה קץ שאין וכשם גדולים׳ יותר בחסדים התבטא אשר חדש צמאון נוצר

סוף. אין עד רום. מעל ורום גבוה מעל גבוה לחסד׳ וקצב גבול אין כך והכרה,

 הם והמעשים אמונתו שלימות, צורתם אברהם׳ מחסד התורה פרשיות

 חסד עשה והכרה, אמונה במעלות ועלה שהאמין ומסגי הצורה. והתגשמות בטוי

 לא חסד עשה שלא נבל בעיקר. כופר כאלו בגמ״ח הכופר וכל בחסד. והשתלם

 שכל מסגי בעיקר, כסר — אלקים״ אין בלבו נבל ״אמר אלא אכזרי׳ רע נקרא

בחסד. מתבטאת אמונתו המאמין
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 לרעים ביחס חסד

ט. שיחה

:ראובן א״ר לרגלו. יקראהו צדק ממזרח העיר מי

 ומי הקב״ד" של כנפיו החת מלבא עו״א היו ישנים

העיר, מי שנאמר אברהם, ? כגפיו תחת לבא העירו

היתד. הצדקה אף אלא בלבד, לעו״א תאמר ולא

והי׳ פונדק לה פתח אברהם ז כיצד והעירה, ישנה

 בבאר אשל ,ויטע שנאמר, והשבים, העוברים מקבל

לויה. שתיה. אכילה, ז אשל מהו אלעזר א״ר שבע׳,

ק״י( תהלים )ילקוט

 ובחסדיו המוכים במעשיו ואהבה. חסד של באור לעולם האיר אבינו אברהם

 הורת את הפיץ לבריות, שהעניק ועדון עונג טוב ברוב אדם, בן כל עם שגמל הרבים

 וכבוד שבע־תענוגים יוצא הי׳ אבינו אברהם לבית שנכנס מי כל בעולם. החסד

חסדו. מדת של ובשבחה אבינו אברהם של בשבחו ומספר לדרכו הולד והי׳ מלכים,

 הבריות שירת צלצלה סופו ועד העולם מסוף הגיעו. למרחקים האור וקרני

 את שהעירה כבירה למנגינה זו שירה ותהי אברהם, חסד מנועם לטעום זכו אשר

 רחמים לרעהו, איש בין אהבה בלבותיהם הלהיבה חיים׳ בם הפיחה הבריות.

יצור. לכל וחמלה

 תלמידיו נתרבו אבינו. אברהם של באורו הלבבות ו ר א ו ה — אור״ ״ויהי

 למעשי אגיע "מתי :בלבבו התברך אחד כל לו׳ להדמות והשתדלו דרכיו למדו אשך

אברהם".

 אור קרני שמה חדרו לא העולם, פני את הקדירה בחשכתה אחת פגר. אבל

 ואטמו אזניהם סתמו אהבה. של הנעימה השירה אותת שמעו לא אברהם, חסד

 אלא נתגאו לא סדום אנשי "ת״ר הקב״ה. להם שהעניק טוב רב מתוך לבותיהם

וגו׳" לחם יצא ממנה ,ארץ ו בהם כתיב ומה הקב״ה, להם שהשפיע טובה בשביל
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'^1 , X (7ז) •י
V? ירו לחב אדם ובין למקום אדם בין

 יו להכירו אדם שבין והמצוות למקום אדם שבין המצוות כי בעולם מקובל

 הכרה ללא אף הבריות עם חסד גומל להיות לאדם אפשר נפרדים. ענינים שני הם

 מצוות לקיים אפשר להיפך, וכן ? למקום אדם שבין מצוות לקיים ומבלי בה׳ ואמונה

 שבין המצוות נכון. זה אין אולם לבריות. טוב להיות מבלי אף למקום אדם שבין

ביניהן. הפרדה כל תיתכן ולא באלו אלו קשורות לבריות אדם ושבין למקום אדם

 דומה הריהו למקום, מתכחש הוא שעה ובאותה הבריות עם מטיב כשאדם

 רעה גומל הוא והחסד הטוב מקור שהוא ולמי אחד אדם עם חסד שגומל למי

 בהתכחשותו להשי״ת נפקותא אין כי ואם החסד. ממדת נובעת הטבתו שאין ובודאי

 האדם מצד זה יחס אבל כביכול, המקום, כלפי רעה גמול של מושג כלל ואין אליו

החסד. ממקור נובעים אינם הטבתו מעשי שכל ומוכיח הטבתו במדת פוגם

x שען!/

 שכל אלא האיש אותו של הטבתו מדת נפגמה שבזה רק לא מזה. יותר ועוד

 רשעות מהוים הם וחסד הטבה להוות ובמקום ערך, כל להם אין שלו החסד מעשי

ואכזריות.

7
 ללא בלבד, טבעו הרגשת מתוך לחבירו אדם שבין מצוות מקיים כשאדם

 של החסד למעשי ולדמותן והחסד הטוב מקור עם אותן לקשר ומבלי בה׳ הברה

 במרחב הן ודמות צורה מעוטי והן מאד מצומצם מעשיו של המדה קנה השי*ת,

 והוא מוגבלים עצמו הרגשת מצד האדם של החסד מושגי וביחס. בגישה והן ובמעוף
 כלל הטבה זו שאין נמצא בהם לכשנדייק אלא עוד ^לא ערך. פעוטי במעשים מסתפק

 האצור האלקי השפע כל ואת החסד גדולת כל את מחבירו מונע הוא כי רשעות, אלא

 המוגבלת. הוא טובתו את לו נותן הריהו מקום של טובתו את לתת ובמקום בתוכו,

 לך ואין פעוט דבר אם כי לו נותן ואינו מלא עולם לחבירו לתת שיכול למי דומה והוא
 זה מתוך לחבירו אדם שבין המצוות אל בא אדם אם זה לעומת מזה^אך גדול עלבון

 אם כי המצומצמים ומושגיו הרגשותיו מתוך לא אותן מקיים והוא בה׳ מכיר שהוא

 בזה להידמות רצון ומתוך הבריאה בכל הפרושה החסד בשפעת הסתכלותו לאחר

הקב״ה, של חסד מעין שמימיים, הם שלו החסד ממדי הרי בדרכיו׳ וללכת להשי״ת
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עילאה. ודמות נשגבה צורה מקבלים והם אחרת, וגישה אחר מעוף להם ויש

 אם כי סתם, חסד במעשי עסקו לא האבות האבות. של החסד דמות וזוהי

 ללכת האדם שעל הבינו והם הארץ- מלאה שחסדו והמטיב הטוב ה׳ את קודם הכירו

 וללא בול1 ללא הברואים לכל חסד שופע שהוא כשם ממנו. דוגמה ולקחו בדרכיו

 הגיע אבינו אברהם ביותר. הגדולים בממדים בעולם להטיב הם השתדלו כך הרף,

 "חסד הכתוב: כדברי אליו, הזאת המדה את שמיחסים עד לשיאה, החסד במדת

 חסדו מדת את כביכול, ותפש, החסד ממקור ששאב משום והוא ז׳(, )מיכה לאברהם

 אותה וראה בבירה והסתכל בוראו את אברהם הכיר שנים שלש בן הקב״ה. של

 חסד "עולם :הכתוב כדברי החסד, הוא יסודה וכל שיעור לאין ועונג טוב מלאה

 אלא בכללם הברואים לכל מיועד אינו הזה החסד שפע וכל פט(, )תהלים יבנה"

 כשהיה הראשון אדם בשביל העולם כל את ברא הקב״ה כי ויחיד. יחיד כל בשביל

 למד זה ומתוך ואדם. אדם כל בשביל הדורות בכל אותו בורא וכן בעולם. יחידי

 וככל הבורא. כדוגמת הבריות עם הסד לעשות והתחיל הבורא בדרכי ללכת אברהם

 בהטבתו שהגיע עד שלו, החסד במעשי יותר עלה כן ה׳ בהכרת יותר עלה אשר

הקב״ה. של חסדו למדת ממש שהתדמה כאלה לממדים

 לשיא בה שהגיע אברהם- של אורחים הכנסת מדת בארוכה לעיל הוסבר כבר

 היתה אברהם שסעודת אומרים חז״ל הדורות. בכל בעולם החסד אנשי כל על ועלה

 באיכות לא היה וההבדל :(.פו ב״מ )ראה בשעתו המלך שלמה סעודת משל חשובה

 שכאשר מספרים חז״ל אחת. דוגמה נציין והגישה. היחס בכל אם כי בלבד הסעודה

 שיוכל כדי מיוחד פר מהם אחד לכל שחט אברהם, של לביתו המלאכים באו

 את מתוכו להוציא כדי שלם שור לבזבז מוכן שהיה זו עובדה בחרדל. לשון להאכילו

 ועל האדם את והערכתו גישתו על מוכיחה אחד, לאיש למאכל אותו ולהגיש הלשון

 שור שהוא למי מאכיל שהיה ממה יותר הרבה ערך היה זו בפעולה שלו. החסד דמות

 בשיעור לו להטיב שיש האדם אל הנשגב יחסו את גם מגלה הוא בכך כי שלם,

 חסד למדת אברהם בא ומנין כמותו. שאין גדול עונג בלבד זה ביחס ויש כזה. נפלא

 הדר כל את שברא בעולם- הקב״ה של החסד למעשי התדמותו מתוך ז כזו מופלאה

 במטרה ואף יחיד כל בשביל והמגוונים המרובים תענוגותיה כל על הבריאה

בלבד. אחת סעודה הזאת הטובה שפע כל מתוך להאכילו

P

החסד במעשי והסתכלות בה׳ הכרה מתוך שדוקא אמרנו אשר הוא



קג רו י ב לדו אדש ובין למקום אדם בין

 מכל למעלה שהוא ביותר הגדול

 שמעשיו נמצא בה/ הכרה ללא

משום בזה ויש הגדולים הממדים

 בשיעור החסד למדת להגיע יש בבריאה שלו

 הבריות עם שמטיב שמי ומכאן האדם. מושגי

 באותם החסד את מהן מונע והוא מאד פעוטים

מריע. אם כי מטיב הוא ואין באדם זלזול

 גם בא בה/ הכרתו בעקבות כאמור׳ החסד, אל נגש שאברהם זה ומתוך

 למקום. אדם שבין במצוות ולזכותם לשמים הבריות את לקרב רוחניים, חסד למעשי

 לה׳ נפשות שעשה כלומר בחרן", עשו אשר הנפש "ואת אומר: שהכתוב כפי

 שהפיח בזה היה האדם של יצירתו שגמר ראה אברהם השכינה. כנפי תחת והכניסם

 החסד ובזה יצירתו עיקר שזו הרי חיים", נשמת באפיו "ויפח :כדכתיב נשמה בו

נפשות. לעשות יש שבעיקר להכרה הוא גם בא זה ומתוך ביותר. הגדול

 דומה כן והעושה בלבד, חמריים בענינים הבריות עם חסד יתכן לא ובאמת

 להקיצו רוצה ואינו עליו מרחם והוא באש בוער בית בתוך ישן אדם שרואה למי

 בשעה רחמיו יועילו מה כי מזו, גדולה אכזריות לך אין והרי משינתו. ולהפריעו

 מטיבים אם כן אותו. ותשרוף הדליקה תתפשט זה אחר ומיד לרגע אלא שאינם

 מאשרו עין מעלימים הרי אז כי הרוחני, למצבו דואגים ולא בלבד גופו בעניני לאדם

 כל את ועוזבים בלבד שעה לחיי היא אם הטבתו בכל התועלת ומה והנצחי. האמתי

העולם. חיי

 מונע הוא בלבד, לחבירו אדם שבין במצוות עוסק האדם שאם אלא עוד ולא

 ברא הא שבאות "בהבראם" הפסוק על אומרים חז״ל חסד. של עולמות מהבריות

 טוב כל מלא עולם נברא שבתורה אחת באות ואם כט(, )מנחות העולם כל את ה׳

 מצוה בכל כלולים וחסד טוב של עולמות כמה מכאן הרי שיעור, לאין ותענוגים

 חסד של עולמות מונע הוא הרי אחת מצוה אפילו מחסיר האדם ואם שבתורה,

 שבין המצוות את מקיים האדם אין שאם נמצא בראשית. מעשי כל והורם מהבריאה

 מהכריות הקב״ה של וחסדו טובו שפע את ומונע העולם את מחריב הוא למקום אדם

לחבירו. אדם שבין בעגינים גם מאד חמורה בצורה איפוא ופוגע

 לא כי למקום, אדם שבין במצווה היה הראשון אדם של חטאו כל הרי ועוד.

 ציוה שה׳ יהודה ר׳ ופירש אלקים" ה׳ "ויצו «כדכתיב אחת במצוה אם כי נצטוה

ביותר. הדקה בצורה זו במצוה שפגע ברגע והנה נו(, סנהדרין )ראה אלקותו על לו
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 אדם שכל ומכאן לעולם. חורבן וירד נתקללה הבריאה וכל לגיהנום העדן גן נהפך

 הטוב את ומהפך עולמות מחריב הוא הרי למקום׳ אדם שבין במצוות לקוי הוא אם

גורם אם כי כלל טובה להם מביא אינו הבריות עם מטיב הוא אם שאף ונמצא לרע

הגיהנום. את להם ומעמיק הרס להם

למקום׳ אדם שבין מצוות בלי לחבירו אדם שבין מצוות לקיים שאין וכשם

 לחבירו. אדם שבין מצוות בלי למקום אדם שבין מצוות כאמור׳ לקיים׳ אין כך

 גם הרי סובלות הבריות שאם כלומר, סג(, )ישעיה צר" לו צרתם "בכל :אומר הכתוב

 העליונים בממדים הבריות של בטובתם רוצה הקב״ה בצרתם. אתם נמצא הקב״ה

לא ועוד לשיעור. לאין ותענוגים טוב כל מלא חסד של עולם ברא כך ומשום ביותר׳ & :
 לקבל לנו אפשר אי התיאורים כל שאחרי עדן בגן האדם את והושיב בזה הסתפק

לאדם חסר ואם הקודמים. בפרקים שהוסבר כפי ומעדניו, תענוגותיו על מושג כל

בסבלם. משתתף והוא להקב״ה צער יש התענוגים מאותם משהו

ג

 כפי ו(. )בראשית לבו" אל ה׳ "ויתעצב המבול: דור בחטא אומר הכתוב

לאלף קרוב נמשכו חייהם מאד. גדולים בתענוגים זה דור חי עוד מתארים שחז״ל

מושגינו ולפי הקודמים, במאמרים שמסופר כפי וכו׳ שנה לארבעים אחת זרעו שנה,

שחסר משום זה, מצבם על הקב״ה התעצב זאת ובכל עדן. גן בזה רואים היינו ביום

של העדן גן מתענוגי ביותר, הגדולה במדה לבריותיו להעניק שרצה מהחסד להם

מתוכו. שגורש הראשון אדם
*

עם חסד גומלי ואיננו למקום אדם שבין מצוות המקיים שאדם איפוא נמצא

גורם אם כי לחבירו אדם בבין פוגע רק לא הריהו הטבתו, את מהם ומונע הבריות

 והוא ובסבלם בצרתם המשתתף כביכול, להקב״ה, סבל ומביא למקום גם גדול צער

למקום. אדם שבין במצוות גם ממילא פוגע

• ׳

למעשי מעשי יגיע מתי לומר: אדם חייב "לעולם חז״ל: שאמרו מה וזה

ללכת עליו בעולמו חובתו לקיים רוצה האדם אם כי ויעקב"׳ יצחק אברהם אבותי

התדמות מתוך אותם ולקיים בה׳ הכרה עם החסד מעשי את לקשר האבות בדרכי

לחבירו אדם שבין מצוות וגם למקום אדם שבין מצוות גם יקיים ואז הקב״ה למעשי

עדן. לגן מגיהנום אותו ויהפוך העולם לכל אושר ויביא
*



הקדמה 4
 ושרים שקלי ההלכה בעמק אשר " בחורים וגם פסולות • נערים עם זקנים * היצהריס בני עגולה

 בספרי קוראין " עתיריס המה החורה בנכסי * וחמורים קלים דורש " חומרים כמין התורה דורשים
ולסלק • כצמריס והלכה לין כל ללבן ״ הספרים בכל. להם ושם יל ״ מחמריס לחי״ח גגי אשר דווקני

: דרים אבי וחושבנא * חוטרים אבב מילי מילי ויוסיפו ׳ וערעורים פקפוקים כל מהם

עבודה שני עמוד
" כעקרים יח׳ מידותיו ההופכים ויקירים־'" וידועים בנבונים המצויה " מעחיליס שבלבות העבודה

הנה " וצפרים צהרים ערב • כצפרים מצפצף יעקב קול הקול ״ פרי׳ בשפתותיהם ומשלמים
־ אשמוריס לראש ירוצו " ותורים וכיונים * כעגוריס מצפצפים ״ ומפארים משבחים כנסיות בתי בכל

" זמרים וקול בשירה ישורו ושר " המוגריס כמיס לבו איש כל שפך " ובמשזרים במשקל העשויין בשירים
 בנוין * ודביריס כהיכלות כנסיות בתי וכל ״ קטגורים לשחק ״ לסרסורים הוקמו אשר ״ הצבורים שלותי

מצויירים והמה " וצוהריס החלונות אטומים שקופים * מקורים המה ובתקרה ״ וכשוריס בקרשים לתלפיות
-------------------------: פאריס מיגי בכל סיופי הומ טובם מה ״ ציורים מיני בכל--------------------------------------------

׳ ג״ח שלישי עמוד אפר■□ עוללות ספר בעל
 דלים עסקי על לפקח " וכפרים ערים בכל ־ גזברים הציבור על נתמנו הלא " כופרים עליו לשית

מוותרים• מממונם הארץ פגי והעשירים • באפרים המתפלשים * מכירים להם אין אשר * ונמהליס
 מסתם נותנים " גדרים גודרי להם וקורא * נדרים אמרי לבקר פתוחות והמה ״ אסורים לא ידיהם """

" בצורים ושנק צרה לעת יעמוד * ככרים כמה כסף הממונים ובאוצרות ״ בחרריס המהפכין לעניים
 של ומאש ממות חציל וצדקה * מתכפרים העונות אמח של בחסד כי * ככרים ולחם אפסניא לחלק

 המה ובשר לחם • מעכוריס ויאכילוס ־. משיירים בקערה פיאה * המהדרים מן והמהדרים גפרים*
 אלה שלש על נוסף " ולבלרים סופרים חמד בחורי ידי ומחזיקים " והמצרים הבצלים " תרטימריס

 ירביצו דש״א בנאות • ומשרים ומשפט צדק אמת שלום דין * אחרים -עמודים שלשה על * שומרים העמדנו
 אמונתם רבה • מחוורים דין כל כשמלה אשר ״ צחורים אתונות רוכבי מדין על- יושבי * ושוטרים שופטים
• כפירים מלתעות ולרחוץ * העוברים קדקד על להכות • ושופרים ורצועה מקל ובידם • לבקרים חדשים

 לזורעי " בעומרים וימודו * דגורים לו ימדדו שמדד במדה • וכורים סאים חריבינה בשלחה בסאסאה
 דבר יען "־ שרים המה אשר עיניהם ראות הפי " כצהרים ילבנו משפט לבוקר ידינו * קוצרים עמל און

* החורי״ס לפנים בה ישבו כאשר • וקתדריס כסאות על למשפט ישבו שמה * דברים שני ולא לדור אחד
 זולת " והכשרים •הנכוחים דרכינו קצות אלה הן " העטריס ליושנה להחזיר " וניעורים מינו את מין מצא
 אומה בשום נמצאו לא " מספרים להם אין אספרם אמרתי אס • נגררים אחריהם אשר מעלות שאר

 שליו * לאחורים אס כי לפנים הולכים ואינן * ונשברים המקיימים בישראל אס כי ונשכריס״ החוטאים
 ככתובים אמנו• כריתות וספר " ממגורים להצילנו לגו עמדה זלא צדקותינו והל מפרפרים* ועתה היינו

" כהררים תקועים היו אשר ה׳ לעס ־ וטמוריס כעפולים מאהבי בין האלה המכות ומה * וכמסורים
 כזוהר המשכילים * ושערוריס לשמה היו • כאכריס הבושו ״ בשערים כמו מנגד חלואיס חייהם ועתה

* כשמיריס מצח חזקי ורשעים * הדרים ולא להם תואר לא ״ תואריס כל משחור חשך * מזהירים הרקיע
.* ומערים הבורים בעומק חשבו בשפל ואתם • טורים. בראש הארץ לנו לאמר עזות יענו

אל נתתי י* ושמרים ערבים ובדברים ונדכה נשבר בלב * מהמחפיריס בוז בחבלי האחוז הדל אנכי הגה
 ונגלה * ומבוררים גלויין והנס * והממורים מההמון הנעלמות ולדרוש לחור ״ האתרים דרך לבא לבי

* גמורים צדיקים המה בעיניהם אשר * העברים שבמחנה הגדול הטעות אמרי * החוקרים בעיני יעקב עון
* הכישורים כיפים ונראין ״ שפירים הנראין המעשים בכל הנופל הזיוף לחקור ״ לאשוריס יבין וערום

 צדיקו על עתק הדוברים על " גירים לשדות מנדרי יצאתי ובכן " העכורים וכצלוליס * השמורים וכלבניס
 לכיתות נחלק ה' עם ראיתי. כי יען * למזמריס חניתזתס אכתח צבאות ה' בקנאת • בקנטוריס עולם של

* מתירים מוטה אגודת אשר * הסהריס אגן שררך * נסרים מנסרי ישראל .רועי ראשונה כת ״ וחבוריס
'״ שורים בכח תבואות ורב כח גבורי ל הגבורי׳ המה שם אנשי מעולה אשר ״ זירים ג' בכל המוכתרים

* בעוכרי'• קצתם היו המה ״ ,המדברי אחר הצאן את ולנהג * בעמרי׳ לאסוף אלהיס שלחם למחיה אשר
 זהב • צרורים כסף ותשוקיה' הכבוד ביוחרת ״ כרי' כיקר עצמם את לרעות וילכו ״ הנפארי' הצאן גששו
 חברו אלה שני * מתגנדרי׳ לאיש ומאיש ״ ,ככדורי בעולם המוזר ״ שכורי' זהב * צבורי' פנינים ורב

" מבז׳רי׳ שהלומדי' חביבה שהתורה -ובדור * תיריס בה ישיגו' הלימוד שע"י בחשבם * נבערים בעצת

־הנה

התכנה מן ישירות הדפס איכותית להדפסה - מסך ברזולוצית הדפסה , . .
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ג הקדמה
 * באחרי׳ ופורח שט והלימוד י וסנפירי׳ כנפי׳ לו יעשה עשה • שחרי'• לו אין הלימוד עצם עכ״ס מה

 יקרא זה " הקשרי׳ להחיר חידודין מעשה לעשות * לגזרים סשש כל ולחלק לגמר * בהרי״ס על׳הרי מדלג
 • צואדי׳ מבליעח היוצא לקול הארץ ותבקע • הסירי׳ כקול קול משמיע * הקטרי׳ ומשרי הר?ם ועוקר סיני

 אילו כחדק ועובס י ממרי׳ ממרי׳ ויצברו • החגרי׳ על הסומים בחורי׳ ירהיב • עדרים עדרי׳ לו וישת
 מכאיבי׳ כקוצי׳ " ומכירי׳ כבקרדומות קרב מנגחין • סוחרי׳ מתוכו והענין ״ בקיצורי׳ לבחור היודעיי
 " מחרחרי' ריבות ודברי * חגורי׳ המה מלחמתם ובכלי י מגירי׳ מלחמות היום כל ״ ממאירי׳ וסילוני׳

 ’ סגרירי' ביום מורד כדלף * ומכרכרי׳ מפזזי' * מקרקרים והללו שותקין הללו ״ מקנחרי׳ בהלנה לזה וזה
 שנים פי כפלים ליקח * ודוהרי׳ מדלגי' • ומזדקרי׳ בראש הקוסצי׳ אילו י דוקרי׳ זה את זה ובלשונם

 הדר איפה ואיה * ברירי׳ מעם יש אם וראה ימין הבט * ומוליירי׳ קרדומי׳ המורה מן ועושין • שכרי׳
 משגה מקרא בכל כי • צנחריס שני ושבע״ם שבכתב תורה * עפרי׳ כשני שדיך שני * המאורי׳ שני וזוהר

 דרש דרוש והנה " בבקרי׳ יחרוש היום כל ואם י טהורי׳ נועם באמרי ידיה׳ מצאו לא ■ ומוסרי׳ ותלמוד
 כי שידמה עוד בכל ־ גוכורי׳ והנס שפתיו יפתח בשער י נעדרי׳ ודעת טעם סוב ומכל * חסירי׳ והנה
 כציפור באויר הפורחי׳ • גשרי׳ לעוברי ונמשל • היאורי׳ שפת על עומד והנה י החפירי' לעומק ירד

 מכף * לקילורי' הצריך גדול מלי זה גס • זהכתופרי׳ קרע לתקן דיפרוק * נגרי׳ ובר נגר לית • דרורי'
 ותורת * ממגרי׳ לארז האמת וכסא * אמברי׳ לכולהו קלנהו זה בלימוד כי * טיבורי' ועד רגל ועד ראש
 * חמרמרי' ומעי דוה לבי זה ועל * הנעורי׳ פתיל ינתק כאשר מה׳ וינתק • כבמעדרי׳ יעדרון עדור אמת

 " • אופירי׳ מכתם יותר יסולה * לעיקרי׳ הטפל שעושין אלא זו ולא * יערי׳ עם והדביש דבש האוכלי׳ על
 • לסנינירי׳ הוקמו אשר והמליצי׳ • והצירי' השלוחי׳ כי * ומברבורי׳ שערוריה ראיתי התפלה דבר ועל

 הגבלות כאחת וכינורי' כבנבלי׳ מצלצלי׳ והס י ומקטרי׳ מזבחי׳ שוא מנחת ״ העזרי׳ בתוך העומדי׳
 זו כוונה ועל * דינרי' כמה שכירות להם שיוסיפו ’ והשרי' העם בעיני מן למצוא * מאצצרי' וחצוצרות

 בקול נגן יודעי " הצעירי׳ לפני הבחירה נתנה גם * ושברי׳ תרועה בקול לשורר * שרי׳ אחרי נוגני׳ קדמו
 בצבים " מהרהרי׳ הבאי בדברי ורעיוניו " כשיכורי׳ ינועו שפוותיה׳ מרחשן ההמון מרוב * צינורי'
 המה ומעסיס מצירים* במארב יושב ולבו " מפצירים ושפתיו הכנסת בבית עומד והוא " ובכרכרי׳ ופרדי'

 דבר ועל * מטרי׳ לאין מהנותן ולב בפה לחלות • ומעורי׳ מחוברי׳ ■ולבס פיה׳ אשר י הגבירי׳ בני
 חשוב עני • הפגרי' על העיט וירד • קודרי׳ קרח מיני והמדוכי׳ * נשכרי׳ בלחם שבעי׳ ראינו הצדקה

 דשכבי ־ והטפסרי׳ העשירי׳ ידי יען י קורי׳ בצל הביתה אותם מאסף ואין " עפרי׳ אדמת ישן כמת
 עשירי׳ • ואשפרי' אשישה לטרף שואגי' והעניי׳ • סגורי' וחלבמו קמוצות ידיה׳ * כעכברים אדינרי

 הנוחני׳ הרוב ־ ומוחסרי׳ מוכלמי' נפש בפחי וילכו • ומרורי' מצות על * גופרי' הס ובהם עזות יענו
במכמורי'• יפלו בדין המוכרחי' או * ומאמירי׳ מתפארי׳ אשר־בצדקח׳ ־ אשכרי' המקריני׳ * הסהיהירי׳

 : אכזרים וקצפי וחימה אף • גולייריס משני להנצל * מעשרים ממונם אשר מועטים עליה ובני
• הזכרי׳ לך יהיה אשר ״ והמלצרים הממונים ״ היקרים ציון בגי ״ המורים הר אל לי אלך אמרתי ואם

* בכופרי׳ כמזופף ישראל בית בדק לחזק ״ המשמרי׳ על העומדי׳ כח גמרי ״ והמסגרים החרש
 בארן וישימו לדבריה' חיזוק עושין * ומחרי' מזהירין אא״כ עונשין אין • העוברים קצתם על מסיעין

 ישאו כאשר * נבררי׳ נאמן במקו׳ תקוה יחד להעמיד * וכמסמרי' כדרבונות חכמי' דברי • משטרים ־
 ־ ופותרי׳ דורשין עצמם תועלת תמיד אשר " סוחרים מדיני׳ אנשי׳ רובם והנה * וההורי׳ האומני׳ היונק
 אשר ־ סוררי' שריך ישעיה כנבואת * לצוררי' להם נעשו אדרבה ומקצת׳ ״ משחררי׳ הצימר על ובחנם
 ־ בבשרי׳ מתום אין והנה וכה כה ואפן * מזוירי׳ דספרי אפשיטי אשר • אשיריס לך חטע לא נאמר עליה'

 בארץ • מתעמרי' ובהם נאלחו יחדיו סג כלו * איברי׳ וכל עצמות כל • והסדרי׳ ראש ועד רגל מכף
 פרומות ידי על כי • באפסרי׳ היוצא כגמל עולם עליה׳ לקבל ״ המחוררי׳ ונשתעבדו ״ סדרי׳ ולא אופל

 ענבי' לעשות ויקו • וסנמירי״ס קרתא לנטורי מסר אשר ה' וכרס ״ המאוחרי' יקדימו * ואסרי׳
חבל פני ומלאה " יערים בערמה חבירו על אחד וכל * ודרדרי' קמשוני׳ כלו עלה והנה • ואמרים

: נהריס עליו חופע ואל ״ וערים שונאי'
 מנמיריסי ה׳ אף יצא מתי עד חנינו הלא מוסרים• קמת לבלתי בסנויריס" הכו אשר בוערים• בעם נא בינו

קול ובינינו * ערירים שוכנים • כגרים נהיה־ מתי ועד • המאוריס באחת השלכנו הנה עד אשר
 אבות מהזה על לדעת • פשריס יודע ומי כהחכס מי • מסמרים בשרינו שערות • ושערוריס תמיד פחדים

 ואפפיוריס• דוכוס נדיב יועץ י השרים שמוח אלקום ומלך • ומנתרים תקהנה בגיס ובני ״ מסרים .אכלו
 וזרע • בליסטריס ואבני בנו נחתו ומיצס • וכגורים כאריה למלוכה וצלמו ״ קלסטרים בזיו נד כמו נצבו

 חבל עוני בחבלי ילכדו • כפירורים הסקר ונעשו פינה בכל ונתפזרו 1 ונצערים ודלים הולכים 'ישראל
• מדוקרים יזובו והמה ״ והמקרים הימים לתהפוכות • ויסוריס הארוך הגלות שובלי והם • המצרים

מחרבס

התכנה מן ישירות הדפס איכותית להדפסה - מסך ברזולוציות הדפסה
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a הקדמה
 אבל • מערים כמגולם וכל מכל קרחים ונעשו ־ סכרים של בזוג ומגולחים • מתערים השלושה מחרכם

 האנשים עיני אשר הצבועים המה • כמהירים לה' חסן אין כי חדשו הלא מאנעלרים• הרשום בכחב לכס אגיד
 עצמם המראים * ככומריס הדעח גונבי החניפים המה * וכנזירים כפרושים עצמם ומראין • מנקרים
 במגורים" בקרבם רעתם כל תבא אשר ומסבירים" מפעימים מבחוץ עניניהס וכל ובעיריס• וכבהמוח כחמים
 • ממרים המה ה׳ עם ובתוכם * תמרים וכפות הדר עץ ובפרי • כיורים בעשרה כרחוציס נראים ומבחוץ

 בכל בקיריס הנגע והנה " במעפורים מבוסים כבריאים נראים אם ואף • אגורים בלבם תועבות ושבע
 הס אילו • ובחרחריס בדלקת • שקערוריס ירקרוקיס אדמדמים ״ בהרים או ספחת * ומגורים דיורים
 הניצדים הים כדגי אדם ותעש * חפורים להביא ציד לצוד פרוסה מצודתם אשר ״ ושמרים עמל מכתבי כותבי

 מכתירים• הצדיקים את ורשעים ‘" מתחרים השלימים בתי ובחושך " חברבריס כנשיכת ונשיכתס • בביבריס
 מצות בדרך ונעשין " וגומרים מתחילים בזיוף המצות וכל * ניכרים אינן ותחבולותיהס שתוכם בהיות
 " לשעירים זבחיהם וזובחים " סחורי׳ סחור הולכים אם כי יקרבו לא ולכרמא ־ ושגורים מלומדה אנשים

 ,בממירים ולא -ככסף לא " שאורים להם יראה לא אשר " ומורים לבונה המקומרים " המוגמרי׳ את ומניחין
 קרבו אשר המה שברעות והגדולה • ומקורים מבוזים המה הבריות בין ■ ומסקרים מבימים ליה ועיניהם

 תצא כי • המדורים להגדיל יצתה לחלק וההעברה • מבעירים והאבות עצים מלקעיס הבנים • כתנוריס לב׳
 ־ המורים ויורו חיצים הבעלי מפני " שמרי׳ על שוקט ממנו אחד אין כי " וצירים חבלים המחלוקת אש

 קיל משמיעים " וחבוריס פצעים מומים בקדושים להטיל * יתרים על חיצם כוננו אשר־ הלשון בעלי ומפני
 בינינו יש כי הדבר נודע אכן " רכילכספסרים הולכי " וכדבוריס קוצים cfo דועכו ערים״ שכני על ענות

 ליום יזלבבוח פירוד מהמה ויותר " וכמריריס כשעירים שם ירקדו • וצפיריס כאילים ינגחו י דלמוריס
 ותמיד " כורים לזולתם בורות אשר הקנאה בבעלי המצוי " שורים עלי העין וצרות וזעם עברה " עברים

 בכברי׳• כוברו ולחורשין ובשדה בעיר ־ בנירים כחורש חורש רעה גבו ועל " מתגרים מדון בחבירו אחד
 מקושמ אני לומר " ׳מנערים חביריהס על שבו ומום " ושירים שבחבירו הפסולת ומלקט האוכל משליך

 נדבק עונו נכחס ונחרים בורית לו ירבה אס גס־ " כעורים מיני בצל מעם בזוי וחבירי * ושירים באצעלה
 הקנאה ומדת * פומריס כמיס מדון ראשית ביניהם ותמיד ״ להחרים וזכרו מלהזכירו סס ־ כסינריס בו

 ונמר עורו כושי היהסוך " זורים מרחם לדור מדור זו מידה נשתלשלה " כשרשריס מהשבטים נמשכה
 - המנומרים החניפיס ויגלה צדק מורה יבא כי עד • ממקוריס מישראל תסור זו מידה נם • הברברים

 ומדורים• בתים מכל עם קנאת וסרה " מבוקרים יהיו בוקר וכאור שבכווריסי ומדבש פיהם חלק משמן אשר
בגלות אך " אדרים שער לובשים כחש למען אשר " הכמרים את והשבית " שפרורים את שלום כנהר •ונטה

 • נטריס וכאגר ׳כפנחס שכר ומבקשים • זמרים כמעשה והעושים • ומשווריס בראש הקופצים מפני ~זה
 אשכונה אעופה לאמר • אברים כיונה לנו יתן מי יאמרו והמשכילים • עוזרים מבלי ולבא ליוצא שלום אין.

 • המצהירים נקי אין השמיעו הלשון בעלי כי בכישירים• שלחו ידיהם אמר הקנאים מפגיעת במדברים* ואלין
 סיגים לצרף הברזל כורי " בכורים עמו הביא אשר ה׳ צדיק כי • מסברים ה׳ אל אשר לדוריס זאת תכתב

 הארץ בכנפות ולאחוז • המתבערים מן כשאור להיות הראוים ״ קבורים רשעים ראיתי ובכן ״ בכורים
 כי • שניריס מראש כרבא לקיא הוצא שבהדי אך ״ נעקרים הם גליות בג׳ אפילה ימי ובג' ״ כבסודריס

 וראיתי אוכל איככה כי ■ בצעריס השרוי באלפי הדל אנכי ובכן ״ והדורים בכנחא עגול החוזר הוא גלגל
 ושוב * צורים חרבות לך עשה * העברים הר על עלה קום לאמר יבהלוני רעיוני ובהן י הנבחרים באבדון

 " וכרים הסתות חמדות ההבל אחרי לרדוף • מנמרים סוסיו קלו אשר ״ בשרים ערלי את בנית מול
 מזורים• פניהם על חגיהם ופרש " ופורים כחגים ימיהם כל ועושין " ברבורים אבוסים למעדנים האוכלים

 " אוגרים מאכלס ובקיץ " לכיריים תנור בין ישיבתם " תמרים ישתו ענב ודם " הסירים על בשבחם
 ועושין * כבמנורים ואורה תורה של בכתרה והמשתמשים ״ ומחפירים מבישים בני ״ מתימריס ובכבידם

 העברים ישמעו אולי לאמר * המעוברים וכעס עמל הרה אני אלה לכיתות ״ ומסירים קרדומות ממנה
 נבצרים* לא מהם מזימה וכל " בהירים המה ובשמקיס " מעוטרים רצון הצינה אשר אלה לדברי • העורים

 וריחם * גינוסריס סירות כל וממתיקוח ״ כינוריס וים מדבש ומתוקים ״ ומחשריס מטיפים צופים ונוסח
 גובה הדרושים מני המה הלא " חמורים בהעלותו הדקה מן דקה וכריח " המוגמרים כריח נודף הטוב
הכישורים־ ליום ר״ה בין הספורים• בימים כחייריסעיוחר ה׳ קול יוליכו ומעלה שאח ביתר כהררים• להם
 כבשים כדם וחלבו דמו’ להקריב • אכזוריס מדמים ומנוקים נגוביס • כפורים ידיו להיות גברא כל בעי

 לחיים אורח יזה קטן חיבור שם קראתי ;ממסגרים צאתינו זמן פסח לימי השני דרוש ־ ואימוריס
 'בפסוקים • ביאורים למדס כוונתי' שאין יודע אלהיס ואל • מוסרים שומר לחיים אורח הפסוק שם על

 י»!ה קטנה אשר • כבימים לזולתי נמצאו כבר כי • וקצרים ארוכים דרושים • חברים כחובר ובמאמרים
" מעוררים שיהיו אלה דברי כל תכלית אך • הגזוזמריס לקורות כמו להם ספל ואני * החגורים ממחני
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החכמה אוצר ע״י הודפס ל :מס עמוד אהרן בן אפרים שלמה לונטשיץ, לחיים אורח



ד s הקדמה '
 ההבל אחרי וילכו י חדרים הזמן בהבלי האמת והמוכחים * שחלים מל כשינה הזמן תרדמת הישנים
 וקציריס. לחולים משולים אנו לדעתי גם • ומאזריס לזירוזיס ביושר צריכין המה * בקורים העכביש כפעולת

 שבאמת אעס״י ’ במזורים שנתרפאו לחושבים מדעתם שיצאו עד ״ נחבריס והמה חלים הכביד כך כל אשר
 לחייך נאוו ■אומרים החניפיס י גמולים צדיקים אנו בעינינו הנפשות בחל' כך * שברירים כמכת זורו לא

 נוירינו וענבי • זמוריס אינן ה' כרמי שכרמינו אעפ"י * סמדריס וכרמינו חנמה ותאנתינו " בתורים
 שורים רגלי ולמרמם למשלח והיו * קצורים אינן ה׳ .קציר וספיח גדורים• אינן וחאנתינו • בצורים אינן

 • טורים ד׳ יקרה אבן ומלאתי * באורים ה׳ את אכבד אמרתי • נמרים כמוקד עצמותם ותוכן • הברים
 ספר ,הב טול י• הנעורים בימי חברתי אשר • וחורים תכלת תכלית כרפס • גבוריס עיר ספר אחד המור

 לחיים אורח זה קטן חיבור שלישי טור • מזכירים וחסדיו ה׳ תהילות אשר י מבצילים אפרים עוללות
 והמאמרים• התורה כולל אפרים רבבות נקרא * ביאורים הגדול חיבורי הוא. הוא הרביעי והעור * נברריס

 שש וימד • כמנורים יאורו בו ושבע״ס שבכתב התורה דיני וכל • מחזרים החכמה׳ אפתחי חלקיו כל
 • קרים במים כענף רוח קורת המעיין ימצא בו • סדרים הששה סי על והלכה דין כל לשער • שיעורים

 ודין מנהג וכל • בכפרים הלנים • שבורים ללבות ארוכה יעלה והוא ־ כפרים עם נרדים ביה דנולא כרך.
 קראו ביום פחדים קולות מהיות ורב " לישרים ואור צדיק צמח יצמח ובזכותו " כשעריס בו מדוקדק
 ומפני • נהריס ארצו נזאו אשר • הנשארים לקנות ידו שנית ה' יוסיף כי • שוברים הם אשר בשבר • נוצרים

V חופרים• לנפשינו חגם אשר • בלוריס מגדלי ידי על • ועוריס בשרים מעליהם והופשמו ״ קדוריס הלכו 
 עליהם כפה כאילו י חוקרים להם ואין יה יראה לא באמרס • כשעירים בהם נשבה ה׳ ברוח לא ורוח

 שיר יושר אז • מנהריס טובו ואל ה׳ ואל • לשרים תהא רפאות שבותינו ל בשוב האמנם • פסכתריס
 וברד אש * ועקרים עקר עוד בנו יהיה ולא • הערערים תפלח אל ה׳ ופנה ״ העבוריס אמם ממעי ה׳

 רבים ויעצמו ירבו ישראל ובני • נצרים משרשיו ויסרו • מומרים ישי מגזע יצא כי • וקיטורים שלג
 באלהיס כי " מאושרים ותומכיו והנחומין שלהנחה רוח * בוקרים לפנות לאיתנו ה' רוח וישב • וסרים
 ושונאינו • נזריס יציצו ועליהם ה׳ ברכת מליאים • עירים לגפן אוסרי • עשירים בה ועוד • שורים ידלגו
 ויבושו ־ פורים לבדו וידרוך י פאריס במערצה יסעף ה' כיהנה " גזורים אחור רהיו בושת ילבשו

 • שערים מאה וימצא חיל עושה וישראל • כאטרים ימינם אחור וישוב • הובריס בשמרם אשר החוזים
 * ושרון במליצה דברי כה עד • חורים בן שמלכך ארן ואשריך • בששריס משוח המשיח מלך ימלוך ולצדק
 הכותב זצ״ל אהרן מהר״ר לא״א בן אפרים בגרון הקורא דברי " השרון לחבצלת • אחרון לדור זאת תכחב
: לפ״ק טובה שנה וגו׳ אליכם אל״י'ואשובה ו שוב״ בשנת מלאכה.• לכל יצליח לא אשר כגבר נמוכה ברוח

׳האמונה יסוד
 המביאה והיא התורה לכל יסוד היא זו שמצוה מהידוע זה וגו׳ אלהיך ה' את ואהבת בתורה כתיב

לאהבה כמ״ש השי"ת דביקות לידי יבא האהבה מתוך כי הצלחתו תכלית סוף לידי האדם את
 הדור ביחידי אס כי מצויה ואינה האדם על היא ורבה גדולה זו ומעלה בו ולדבקה אלהיך ה׳ את
 האהובה באשה שמהרהר כמי עת בכל תמיד ית׳ באהבתו שוגה נפשם אשר מועטים והנס עלייה בני

 האדם צריך פעמים רבבות רבוא אלפים אלף אחת ועל נשים מאהבת לי אהבתך נפלאה כמ״ש עליו
 • יפרד לא בו ■דבק ה׳ לפני חי ויעמד במשכיל המושכל שידבק עד תמיד השי״ת באהבת שוגה להיות

 לריעך ואהבת מצות והיא אדסלחבירו בין לזו דומה מצוה יש לישראל הקב״ה שבין זו ואחר.מצוה
 הלל שלמדו עד אחד רגל על עומד כשאני התורה כל למדני להלל שאמר גר ההוא של כמעשה כמוך
 היתה ובוודאי גמור זיל פירישא ואידך. תעביד לא לחברך סני דעלך כל כמוך לריעך ואהבת פסוק
 והעמידן חבקוק בא חז״ל כמאמר אחד רגל דהיינו אחד יסוד על התורה כל לו להעמיד הגר כוונת

 ביותר בו מצויה השכחה בזקנתו הלומד כי ממנו התורה תשכח שלא כדי זה גר בקש כך כו' אחת על
 בה החלוץ המצות כל יזכור זה דבר בזכרון כי אחד יסוד על התורה הל לו להעמיד בקש כן ועל

 סני דעלך כל במאמר תלוין לחבירו אדם שבין המצות הניחא ולזמר לדקדק לשואל מקום כאן יש וא״כ
 השקפה שבטוב וגומר אומר לבי כן על • זו במצוה תלוין אינן ב״ה למקום אדם שבין המצות יאבל כו'

 האדם אין ולעולם באחת אפילו יחטא לא אשר כארץ צדיק אין אדם בהיות התורה כל כוללת זו מצום
 ואיש מבחוץ למוכיחים צריך האדם זו בסיבה אשר עד בעיניו ישר איש ודרך לעצמו חובה רואה

 ־שאוהבים בזמן הבריות בין מצוי וזה בו ילך הדרך לו להורות וצדק אמת דבר על יעזורו רעהו את
ששונא בזמן כי עמיתך תוכיח״את הוכיח מאמר כמוך לרעך ואהבת• לפסוק סמוך זה מטעם כי לזה זה
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4א פרק חדש אור קידושין מס׳
 ה״נ• לי ימסיביס דהכא איות:־׳ דקא־ י-ל ליכא בה׳ס שיוו דאמר יעקב כר׳

 כר- לחידא להבריימא מרקי דרגא בגמרא יחיש׳ ממך• ולא סוב שכיל• בעילם
 למיה״ב ידינו דמחכי׳ יורם ואריכוז ההסבה דאם p לעיש היכליז לשי־ 0אענ
 והסבה ימים הןדאדכת היינו עיה׳ב מדהיי הי#יץ אם יניסל דקאמל סי סה א״כ

 דקכ״ז ז? הקידש נזל נעל מאין משמט כמ״ש ע י ימים ואריכה רכיבים ונעמן
 ונמול יטה מטיבי© ד״ה הללי דיבורי׳ בשני לשי ביינה הן והן ודפח״ח יע״ש מ״ד

 י״נ וממי קאים לב״ק בשיממו והוא והיש׳ יש"• על ששמה להרע- לאימי אמ״ז
עוה״ב משכל לק שיט לא דאי •עשב עש; בשכל בשלמי שיט משנמיני דכ״כ
 דדיוקא אימש דיישא מדיור,א דהלי מיומרמ מ׳א ששת שאיני דכל הסיפא ™!לנד
 מדמי דמחכי׳ אע״כ ששה שאיני ש ולא זה שכל לו דיש הוא מ״א שששה ש

 ונגי׳ל דרבא. והייכולשינייא שניהם לו דאין עדיוקא נשמע היה ולא קאמל
שאוכל בפיטש דקמכי דפאה משכה אכןתם פלש לא דהכא דהמממין דשסמביא

יעקב: דר׳ לי׳ דלימ מכלל בכה״ז פיר־תיהן
!K’TiOJ מלוה שששה המשכה דפיריש המקשןידע דנם צטןלפרש וכי׳ יישנהו

 נש בחדא אפילי דהכא אממני׳ שד למיפרך היל ל״כ6ד ימירה אחמ
 משנה pi יהירה שא שמישה דשירי י״ל דהבא דוומני׳ קיבל הי׳ דהמקשן אע״כ

 ממנימין מליץ לק זכיוחיו פל מכטע דקחשיב המלית מאל• א• לפרש יש דפיאס
 דפיאה ממני׳ א״כ מלין והדל זו במליה שמכריע שיט דמשנמיט ומשכי אהדדי
 ביטשלש דאימא, מה לפי יאמר או וכו׳ ששקולה שיט דשם ומשכי קאמר נחדא

 מר אמר לך איש מה ששו פליה מבר ולא מלוה לו שיחד ש בין ט בר יק־ אל׳
 אש מתני׳ כל לק״מ דבפשעות ייל א״כ יע״ש וכו׳ ואס אב כיבוד כנין פקבן
 לבל אחת מליח לעלמו אדם בוחר אס שא כן דהאמת ה״א כש בהדא אפילי
 אהדט ממני׳ רש לבן דפאה במסר׳ י״ל וכן וכו׳ לו מנרבין משד כלי׳ יכבול
 מ״א הששה כל ה״ק ל״י דמשכי אחל רק •כי׳ מכנס אחת דיוקא קאמר דהמם
 לו ששיחד שיד דפאה דמשכה וטס נש בחדא הסם אסי פרין הדל ימירה
 רק בממני׳ מכל דלא לוב בששה דהכא שמי׳ לפלש לד* מדג קשה המליה

 דפאה וממט׳ אחת מציה לי במייחד שיט דמשנתיט הל״ל כפי שא ששה לשין
 דבאמש ומשני בעה״ז הפילית אוכל זכיותי לוב במדי מהני אחת מציה אם שיט
 דפיאה ושמי׳ צטב נמכטע שיט דהכא ממט׳ לק שט לה מהט לא שא שחד
 דפיאה לממני׳ דמוקי דהיטשלש י״ל ואולי מכרעת, שקילה היהה אס שיט

 קמט "מ דם דדושא משים ממכה ישו כל יענול לבל מהנה אמת מצוה לו בשמד
ועיין פליה לשא ששד ודימו כיביד גס הט ושמ ולילה יימס בה והגיח דמצימה

מזה: האלכהי ובאגדה בזה  דמירנו אע״ג גחד״א מהלש״א וכמב ליכא. מלמא בהאי מציה שכל ראמר
שכל טחן למים הייט י״ל בקלא דכמיבי שה״ז ישט הלבה הלואוח

 לפטכם נומן אנכי ראה הפקוק דז״פ י״ל ואולי יע״ש ליחיד לא אבל במה״ז אף
 מברכה בממ״ז אף היום המיס נפטבם נומן שאט דייק וקללה ברכה העם

 מצוס אל משמש אשל הבלבה אש דקרא קיפי׳ לפלש אמלמי ובדמשים .והקללה
 משמש אשל הברכה את נעה״נו וכתב היום לפטכס טמן אט אשל אלהיכם ה׳

 הלשון יל״ד ונם שמיה והיא האלה נגרכומ מזכי המולה בזכוש מיטה ק״מ
 לכןנלאה המצווה אל ולא שמש׳ המלוח אל אפו מדוקדק איט מצומ אל השמש

 שמלוה דאין משים ליכא בה״פ ׳מ דש דמלמא ספמא כ׳ דהמפלש־ם משים
 ומצימע מ׳ מעשה ופועל שמד הוא האדם מלט ימי וכל בקיש אלא משתלמת

 אשר ואממנן פ׳ קיף לגד׳ וז״כ מעבודתו וישקיע לפפט שובו עד שכט לו יאין
 סיום דרשי׳ וגגש שכרו לקבל ולמחל נמשומם היום לעשומס היום מצרן אנכי

 למחר שכל מדמחן מלי באשך מדא להמבואר רק לעשותם למחר ולא לטשיחס
 הוא טשי׳ זמן לאו דלממר ש״מ לנשף אלא »שמלממ שמלוה דאין משוס והייט

לשל׳ כןה״ל לעמיד שמשלשן וכשם ישתלם ומש שכלו זמןלשלס איןעזיין דאל״כ
 M ברכום מק׳ בקוף כן אמכם לעשותם למחר לאו כשמע משלא אע״כ שד

וכו׳ של אל משל ילכו שנאמר לשס״ב ולא במה״ז לא מטמה איןלסם ס״ס אטא
 לעבודה ומכלים קץ ואין האדם שמם לאסל אף יישבה לא המולה דלימוד הט

 שום צפטכס טמן אנכי לאה וז״א בעה״ז נם השלה שכל לשלם כאד מעמה ס
 לדבט משוש אשל הברכה את למלן ובא ליכא בה״ע ש*מ הא וקשה ברכה
 שכר ישמנה למה אממ3 תקשה שלא לק הללו ומ3ש ארבעה ק״מ שהוא שלס

 בעה״ז משלם אט אין טמן אט אשר ה׳ המלוח אל וממט המלית משכר החולה
לבקוף רק משתלם שכלם אין מש״ה לעשומס לממד ולא המם לסטכס שהן משיה

כאמור: בסורה משא״ב ! _
KO/fl פ״ק סלא״ש שש על מכאן מקשים שמעתי מה בעכו״ס מהרהר

 קודם וקשה שססא אמר ה׳ ואט שיחטא קידם ש אט דר״ה
 הקניה שיודע אעפ* הא* תיליציס שפי הלא״ש ותי׳ לרחמים צטך מס שיחטא
 המחשבה על דקאי י״ל ושד מכשו של מעשיו לפי אלא דן אינו לחשא שעש׳
 עכוי־ם מחשבת על דקאי י״ל למעשה מצרף הקב״ה אין לפה מחשבה הא וכ״ת

 שששההמעשס אחל שיט ב״יבלבם אמ חשק לממן כדכשב למעשה דהצסרפמ
 על ממטשו איני מעשה עמס לא עטין אם אך ההנהגה אף מצרף הקב״ה

 מהלהל ודלמא הכא פטך מאי קשה ולפ״ז יע״ש בעטים אף לבד המחשבה
 מעטשו איט מעשה זולה לשד הרהור ועל מעשה משה לא מי ש׳ בעכו״ס
 דלקמן מובטם אינם סלא״ש דגט לכאורה בלא״ה שהלי קישי׳ כחן אין ינפע׳ד

 למעשה מצרף סקב״ה אין רעה מחשבה דאמליט אהא השק פטך שא ד״מ
 מחשבה מחשביחס פט רעה הזה העם אל מביא הנט מק׳יס אט מאי אנא

 ממשבש שקיים פט שעושה מחשבה ועמדי למעשה מצלף הקב־ה ©לי שעושה
 דכמיב הוא במכו״ם האי ומשכי בלבם ב״י דלמעןמפוק מקרא סטך והדר ועמה
 שישב דשלא וסרש״י כתיחל לו נעשה ושנה עבי דאטס כדר״ה משני ושלא
 הטל הלא־ש לש׳ כלל לימא קמא לשנויא מעתה יעשה ממשטתס דפט קלס

 עשה לא אם זילח מצגולפת המחשבה מעשת עשה אם העבילות בכל ע»הלי
 המחשבה על עייקייו הקב״ה מעשה עשת לא אי אף דנעכו״ה טל מעתת מעשה
 מחשבתם “לפי דמייך לשטיאדעולא הייני וצ״צדתיטצי לגמי* תי־איש תי׳ ונדחה
והנה מעשת פשה ללא מעשה פשה בין בעניים לחלק יש ישעיה ישפה בעבר

 נשט־א דהט דעולא לשטיא אזדי לא הוה בעכו״ם עהי־הי ודלמא זו פילכא
 יפירכא פבלושנה שכבל בעבירה הלהר ידלמא להקשית יכול הי׳ בייוחת דשלא

 מפיק דלהען קרא גס לממן איכא דלשלא שכרח איט בעכו״ס מהדהל דלמא ד
 דמדאי שמיא להך ומשלא דלקמן קעא לש־כויא אזט זי דפילכא וליל ושבה בעבר•

 שאכשב מס ועיין כמשל ממשה עשה לא אי אף המחשבת הצעיפח בעכו״ם
:בזה ד״מ לקמן שד

OV1דיביל בהבנת נתקשו רבים וכו׳ מסס חקד דלב וכי׳ שתה שאם ד״ה ׳ 
ודלמא המחי׳ במת הדין יום למטן הש״ק שיט בטה המם שהט זה

 דה״פ ול״נ בגוי׳ מסכך מדא ליכא אי מחצה מל במחצה לימא במס״ז שכל למטן
 ודוש דטנוד הללו מצומ של שרום משמע פילושהן שאוכל קאמל השנא דהט
p קייממ דקרן קאמל ואיך שטת רוב לו יש הא במדא אפילו פטן דהמקשן 

 שפיל זולעצדחילדיקואז דשיליבשקילהדמכלעתמלוה ימשני לשה״בהאלשפאקט
 ששא דאעע״י לק״ע מעיקרא דעה״ז השלוח מן אבל לו^נושב שמול סקרן גם

 בעשז פייוס נס לו מגיע סללו עלום ועל מלותיי שכל לו יקעח אמו שטם לוב
 מלא שהוא כת הא לשה״ב קיימת דהקרן קאמל איך הי׳ הקהדא שקל רק

 עוה״ג לו ואץ בעה״ז שכרה כל לו ביושלשן ביודאי ס מלוה p לי ואין שטם
 לומר לולן מה במוק׳ הקשי וע׳ז זו מלוה דמכלעת גשקולה דמייט ומשט

 ושיב כצדיק שה חקד לב מצד דאז בשקולה דשיט באמרו ט זי מציה דמכרעת
 ר״ה במס׳ וב״ש בעה״ז לבד הפילומ לאכול ויכול למושב קיימת הקרן שפיר

וכי׳: ומילין מלפלפי׳ דביטט׳
 בשילוח הא אכש ויל״ד וכד לי אקברה טא מא אמר גמרא ע״א מ׳

 ואימקרא הנך בהדי לשחשב ושל ימים לךוהארכם יסב למען אמור הקן י
 בשלוח ייסב דלמען קרא בהאי א״כ לבטום שב שאיט צדיק ממעסיק שב דכי
 ישם והארכת ייטב הן קאיס לא ודאי הקן שלוח דגבי וצ״ל דטש מאי הגן

 משטח יעקב ט הראי׳דמיימי על תקשה ילפ״ז סוב שטלי שלם מל כ״א אעה״ז
 ישם והארכת ייסב סך דר״י לרנק דבאמם טל לק מודים כ״ע בזה דהרי מקן

 שנוח בץ שא החילוק p וכפרש* לששב יעים והארכת לןבעשז ייסב דלשק
 הקן שלתז מלים דעל כך שא דשאה במשנה המכא דחשיב מלים לסט הקן

 מלם סט אבל הקרן מן והכל בעישב וקצתה במשז קצתה משמלס שכרם
 ע״יהפירום ששז גס מדויח ומ״מ לששב לבעליו שמור כילו שהקרן פירי טשאי

 מלים הט עם שק מלם התורה דבלשון כיון ביטהם לסלק מטל עטך והמקשן
 דכי זה ממקרא מלמא להא ואקברי׳ב״א ישם ואטכם הסבה נאמרו אחד בלשון

 כנגד מדה שלום לי׳ דאיס הוא ולבטום לששס שב צדק דווקא שרה שב
 שכרו P ב״א עם ששה סקב״ס מעבודת חוץ עט עשה זו שמלה כש מדס

 אומר הוא ובש״ק ימיך יאטכץ בכילן אשר מש״ס ואולי שק משאיכ פירי ששה
 מכרך כל הייט שיך יאטכין למען אומר ואיק או״א דבכיבוד ישם והאלכם

לא אבל ישם והארכם אומר בש״ק ybtso לפיט לך ייסיב גס ואף שכששב
דהנובה: השכל מן יגרע ט השכר כל

 שרום לה ואין קרן לה ק עבירה וכי׳ שלום ל ויש קק ל יש
סשס שלל כטן ופלש* שלום לה ק שלום שעושה עבירה וכו׳

 ה׳ במורם כ״א ק״א המשורר דבט בזה ופרשתי עיש ממנו למדים שאחרים
 הרשעים p לא וגוש יחן פטו אשל שם פלי על שזול כעץ והי׳ וגוש מפל
 שכר וישל יפדח כצדק רשע אסו הרששם p דלא קמ״ל מאי דקשח וגוש

 ל דיש בעש ימן עטו דאת המלה מכר דגדול דשק טסא דשמעמין זה ולדרש
 שגס בנפשך מדמם ולא יבול לא לששב עלהו ואשם בעשז לאכול שרום

 אשר כמץ כ״א שכוס להם אין רשעים זו כמדס לא שים שרום לה ק העבירה
 רשעי׳ ודלך צדירף דרך ׳0 יודע כי בד״א שים ומ״ז הפיטם וישיר הרוח מדפנו
 עם לכם הצנע העיקר ושינו לשמה מלם ששה אס אי לשן כי והאין מאבד
 דשא לכם והצנע דמקיים הבריות לפט ולא הצדיקים דרך לבד ש ויודע אלקין

 אז ממט ללשד יוכלו אמרים ואץ הרשעים דלן ?דע לבד שא עם לשמה ודאי
שרום: לי׳ דלית שא אחרים מכשל ואיט דרש מאבד מאון למחומט שלאיש מס עע* הטל קודש מקראי ליישב אמרש וביותל
 דאמריט פירושו לקח וש רמן ש דכמיב סא פי׳ הקודש בגזר

 מצסלש איט רעה וממשנה לממשה מצרף מקב״ס שבה מחשבה בשמממין
 מחשבות ?דע והוא שלו טין בעצמו שא לצדיק משלם וכשסקב״ה למעשם.

 של לב״ד מצרף שא הרשע p כשהוא אבל השב מחשבש על גם לו ומשים
 על ולא המעשה לפי אלא משלמים ו^נם אדם מחשבות להם נגלה שלא מעלה

 נמן לבד ש השכר לערן ח״ש טט ובים שא וש מאמר כ״ע וידוע המחשבה
 מפצו ש בשרם כ״א המשיר וז״ב יש* ודפח״ח לקח ב״ד מם וה׳ השרש ולעטן
 שנה דמחשנה וגוש ששל כעץ והיה מיד בטת לשים שא דממשבש דהייט
 וכ״ם ברחשבש יצליח ג״כ שעשה שכוונש יעשה חשל וכל מ״ש למעשה מצרף
 למעשה רעה המחשבה נחשב יהי׳ בעבירה דגם מ6ז מדם להפסד חטב הלא
 מדפט אשי כמוץ המחשבה p לשנים גבי לימא x דמדה הרשעים p לא לז״א
 בעדת וחסאיס במשפט רשעים קיש לא זה עבוד p על ופז״א יחשב ולא לוח

 חלטק כי הלטקיס עם אסל במשפע יעמדו לא ומסאים שהרשעים דשיט צטקים
 גס צדיקים דרך ש ?דע ט ומעש ב״ד עם והרשעים משפעו נעל לבדו ש יש׳

 הרעה במחצןבושם לשמים דרך אבל לצדיקים המחשבה כפי לשלם מחשבתם
רעם המחשבה על מענישם שאינם מעלה של ב״ד T3 ושקר מאבד שא מאבד

בזה: שד והארכמי כאשר כלל
 דאמטנן דה״ע רמא״ל בדבט וראיש צמעשת מצרפה סונה
כזכממוסכמא לו נפשי׳ שזטטח משנס גדולה מק״?מא שלש

 מצרף סונה דממשבה בשמעשן האמור לפי וימבאל זכית מהשב נעשה איך בעי
 יש לבי בכל שלימה במשובה השב זה א״כ מלערפת איכה רעה ומחשבה לשמה

 התשיבה מעשה ודוחה בעצמה המשובה ומעשה משיבה על סובה מחשבה לו
 זנוח ושש! המעל׳ שא דמשובה שבה מחשבה שד בידו ולשאר העבירה מעשה
 וניער בהעלאו ש אח דלש טה בישעי׳ ז״פ0 ואערמי נועם בדב״י יע״ש מהחוב

דדישק משם הי־ט וטל ממשביחיכם מהשבוש לא ש יכו׳ דרכו ישע יעזוב
בטה
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א סימז צדקה הלכות ־ ח״א זרוע אור ספר

 צדקה לעשות ה׳ דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי אברהם גבי כתיב וירא בפרשה
עליו: דבר אשר את אברהם על ה׳ הביא למען ומשפט

 )דורש( דרך השבים ואת העוברים העולם את מבריא שהי׳ פי׳ האבריא זה אלכסנדרי ר׳ בשם אחא ר׳ רבה בבראשית
 כיצד הא משפט ולבסוף צדקה בתחלה סימון בר׳ יהודה ר׳ בשם אמר עזרי׳ ר׳ חולים בקור זה אמרי ורבנן ]ארצו[
 מלך ברוך להם אמר נאמר מה לי׳ אמרין ברכו להם אמר ושותים אוכלים ומשהיו והשבים העוברי׳ מקבל הי׳ אברהם
■ ואמר דעלך מה הב לי׳ אמר עלי׳ קבל לא ואי לי׳ ואוזיל ושתי אכיל הוה ובריך עליו מקבל אם משלו שאכלנו העולם

 מן עיגול חד פלרין בעשרה דקופר ]ליטרא[ חד פלרין בעשרה יין של מרה פי׳ דחמרא דסיט חד אמר והוה עלי אית מה
 לך יהיב מאן במדברא חמרא לך יהיב מאן חד. דלחם עיגול ירושלמי תרגו׳ אחת לחם ככר פי׳ פלרין בעשרה ריפתא
משלו: שאכלנו העולם מלך ברוך בריך הוה הדין עקתיה חמי דהוה מאן במדברא. פיתא לך יהיב מאן במדברא קופר

 עשה שנא׳ כולם הקרבנות מכל יותר צדקה העושה גדול אלעזר ר׳ אמר מזבח. לה׳ נבחר ומשפט צדקה עשה כתיב
קצרו לצדקה לכם זרעו כתי׳ הן. זבח כולם ושלמי׳ עולה ואשם חטאת זבח בכלל הכל מזבח. לה׳ נבחר שפטומ צדקה

 / לרווחה לברכה לו שתעלה טורח או לביתו שמוליכה החסד שהוא הטורח דהיינו גמ״ח. גדולה אלעזר א׳׳רחסד.) לפי
 (לבו נותן שהוא חסד. ינווהי לאיבוד מעות יוציא שלא מצויה שהתבואה בעת מעות או ללבוש בגד אפוי פת ך~כגוןנותןלו

J קצרו לצדקה לכם זרעולכך\ דעתו נותן ואינו בלבד הנתינה דהיינו הצדקה מן יותר זו חסד גמילת וגדולה לכד. ודעתו
 אוכל ספק זורע אדם והולך כדמפרש מזריעה. קצירה וטובה קציר. קרא החסד ואת לצדקה זריעה הכתוב קרא חסד. לפי
 צדקה העושה כל אלעזר וא״ר שבה. ג״ח לפי אלא משתלמת הצדקה אין אלעזר וא״ר אוכל. ודאי קוצר אוכל אינו ספק

 לעשות לקפוץ הבא כל תאמר שמא הארץ. מלאה ה׳ חסד ומשפט צדקה אוהב שנא׳ חסד העולם כל מלא כאלו ומשפט.
 ולרדוף לטרוח לבו לתת צריך אלהים. חסדך יקר מה ת״ל לכך. מהוגנין לו וממציאין בידו ומספיקין קופץ וחסד צדקה
 צדקה חיים ימצא וחסד צדק׳ רודף מ״ד יצחק א״ר דבתרא ובפ״ק למהוגנין. בה לזכות תמיד מצוי׳ שאינה לפי אחרי׳

 אומר יצחק בר נחמן רב צדקה. מהם לעשות כדי מעות לו ממציא הקב״ה אלא צדק׳ ימצא צדקה דרודף משום כו׳
 יהיו מ״ד רבא דדרש רבא מדדרש לאפוקי שכר מהם לקבל כדי צדקה בהם לעשות המהוגנין אדם בני לו ממציא הקב״ה

 צדקה לעשות יצרם את שכופין בשעה אפי׳ רבש״ע הקב״ה לפני ירמי׳ אמר בהם עשה אפך בעת לפניך מוכשלים
 ושלהי הארץ. לעם פתו שנתן לו אוי התם קאמר נמי ורבי שכר. עליהם לקבל שלא כדי מהוגנין שאינם בב״א הכשילם

 שבטים שני לנחלת יזכה ובג״ח בתורה העוסק כל מים כל על זורעי אשריכם מ״ד רשב״י משום יוחנן א״ר דב״ק פ״ק
 צמא כל הוי שנא׳ תורה אלא מים ואין לצדקה. לכם זרעו שנא׳ צדקה אלא זריעה ואין מים. ע״כ זורעי אשריכם שנאמ׳

 דכתיב כיששכר לנחלה זוכה לו. הדר שורו בכור בי׳ דכתיב כיוסף לנחלה זוכה והחמור. השור רגל משלחי למים. לכו
 לבינה וזוכה ארץ אפסי יחדיו ינגח עמים ביה דכתיב כיוסף לפניו נופלים אויביו דאמרי איכא גרם. חמר יששכר ביה

 בנאה ר׳ משום יוחנן א״ר דע״ז פ״ק )ושלהי( ישראל. יעשה מה לדעת לעתים בינה יודעי יששכר ומבני שנא׳ כיששכר
 ביד מסורים הן ולא בידם מסור ויצרן ובג״ח בתורה שעוסקים בזמן לישראל אשריהם מים כל על זורעי אשריכם מ״ד

 לכו צמא כל הוי שנא׳ תורה אלא מים ואין לצדקה לכם זרעו שנא׳ צדקה אלא זריעה ואין זורעי אשריכם שנא׳ יצרם
 לתת מצות עלינו והעמדנו שנא׳ בשנה השקל שלישית מלתת עצמו אדם ימנע אל לעולם אסי א״ר דב״ב בפ״ק למים.

 עלינו והעמדנו שנא׳ כולן המצות כל כנגד צדקה מצות שקולה אסי רב ואמר אלהינו בית לעבודת בשנה השקל שלישית
 השקט הצדקה ועבודת שלום הצדקה מעשה והי׳ שנא׳ העושה מן יותר המעשה גדול אלעזר רבי אמר וגו׳. מצו״ת
 מחוזא לבני רבא להו אמר שלום. הצדקה והיה כתי׳ מדלא חבריהם את המעשים טורח הצדקה מעשה עולם. עד ובטח
 אלעזר דר׳ משמי׳ דאמי׳ אורחתא משגש עולא לי אישתעי מילתא הא רבא אמר שלמא לכו דלהוי היכי כי אהדדי עושו
 מצטרפת ופרוטה פרוטה כל צדקה אף גדול לשריון מצטרפת וקליפה קליפה כל זה שריון מה כשריון צדקה וילבש מ״ד

 ושלהי השריון. טבעות כעין בזו זו שאוחזין מלבוש הפרוטות מן לעוה״ב לו שעושים אומר אגדה ומדרש גדול לחשבון
 עליו אני מעלה עני מנחה להביא דרכו מי הקב״ה אמר נפש בה שנא׳ מנחה נשתנה מה יצחק א״ר והנסכים המנחות

 אסי דר׳ משמי׳ א״ל וזימנין אמי דר׳ משמי׳ לה אמר זמנין עוירא ר׳ דרש דגיטין ]קמא[ ובפרק לפני. נפשו הקריב כאלו
 וכש״ב צדקה מהן יעשה מצומצמים שמזונותיו אדם רואה אם ועבר נגוזו וכן רבים וכן שלמים אם ה׳ אמר כה מ״ד

 משל גיהנם של מדינה ניצול צדקה מהם ועושה מנכסיו המגיז כל ישמעאל רבי דבי תנא ועבר נגוזו וכן מרובים כשהן
 לא ועניתך עוברת. אינה גזוזה ושאינה עוברת הגזוזה גזוזה שאינה ואחת גזוזה אחת במים עוברות שהן רחלות לשתי
 סימני לו מראין אין שוב יוסף רב תני עוד אענך לא צדקה יעשה הצדקה מן המתפרנס עני אפי׳ זוטרא מר אמר עוד אענך

 אלעזר א״ר דב״ב ובפ״ק חסד לה ואמרי חסר ממון מלח בירושלים מתלא מתלין הכי האשה מציאות בפ׳ ואמר עניות.
 פרוס הלא למז״ט זכה אם בזרוע אותו ונוטלין אוה״ע באים ועכשיו לו ומתכפר שקלו שוקל אדם קיים שביהמ״ק בזמן
 מר אמר בשיחי אריד כמו צריכים שאנו הבו תמיד שצועקים הרשות בית תביא מרודים ועניים זכה לא לחמך לרעב

 נמשלו למה ירדתי אגוז גנת אל ובפסיקתא צדקה. ונוגשיך שלום פקודתך ושמתי שנא׳ לצדקה לו נחשב אעפ״ב עוקבא
 והבינוני מעצמם שנפרכים פרך של וקנטרונים ובינונים פרך אגוזי מינים שלשה בו יש הזה האגוז לוי א״ר לאגוז ישראל

 שעושים אדם בני בהם יש ישראל כך תוחלת ממנו אין אעפ״ב שוברו אתה אפי׳ והקנטרונים ושוברו עליו מקיש אתה
 כמה עליהם מקיש אתה שאפי׳ בהם ויש נותנים הם ומיד למצוה תובעם שאתה בהם ויש פרך של אלו מעצמם מצות

לרופא: פתוח למצוה פתוח שאינו הפתח לוי א״ר אעפ״ב הקנטרונים אלו כלום מועיל אינו פעמים

בר-אילן** את׳ ־ השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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H 1ft ו 11 lift a

 מם שותפות ולמשוח ע*ש. מו״מ מכאר סמי ממטשיהם

:ל״ב אוח רמ״ג בסי׳ טמש׳יכ שמר

בה׳ עיין המרא. דברי בתהלת יט<
 מחמצשן ולא ממצטין אין 0 רט״ק במי׳ כ׳ כר דעות

z שייטת אחה ולכאר קי״א. בפסחים מבואר כר

 וי״ל כאן. רמ״ק שהביא הרמב״ס לדברי זו במימרא יש

 בדרך אדם שילך ידבר כלל כ׳ שכרמבים אף מונחו

 נ״ד דבאלו הוא. קמט כלל דאיט רמ״ק ט״ז כ׳ הממוצע.

 )ם׳ לבנון פרח בס' וראיחי הממוצע. נדרך לילך לאדם אין

 המד״ר דברי דל מר״ש הרב בשם לפרש דר תולדות(

 מל מוברח היחה שרבקה בשמה ומשו ימקב שמחלוקת

 טל שעברה ובשמה לצאת מפרכס יעקב הי׳ ובתמיד נ’בכ

 זח למה א״כ רבקה אמרה מפרכס עשו הי" ט״ז בחי

 )פסחים דאמרינן הא מק״ח בטל מפמ״ש ופי׳ וגר אנכי

 מד מ׳ בחורה אחין כל דורש הי׳ הטמסיני שמעון כ״ב(

 רצה שלא דמכיון סברי דאוחיט הייט ט׳. ודרש מ’ר שבא

 דהכי מורבא מיניה דנסיק הוא הממס זה פסוק לפרש

 ח״ו. דשרי בשיחפוח טח דהייט ה׳ מם ר״ל ה׳ אח משמט

 אחי ה" דאת וקרא אסור בשיתוף מ״ז אפי׳ האמת ומ״ד

 לש״ש ויטקב משו המחלוקח זכו ר״ס. כדדרש ח״ח לרמת

 בשיחוף מ״ז מרבה ד" את דקרא לשיטתו אזיל רטשו הי"

 רבקה וכשראתה ח״ח. לרבוח דאחי סובר תם איש ויטקב

 את לדרוש תיכף הלכה בינייהו. איכא דורשין דמשמטוח

 והפרח טכ״ל ה׳ את לרמח אתי מה לדרוש הייט הי

 מס דזחו זח פי׳ טפ״י להוסיף ויש ודפחיח. מ״ז כ׳ לבטן

 שיתוף. מל כטשו נדרוש דאס הייט אנכי זה למה שאמרה

 שוס בלי אנכי הדברות בטשרת הקב״ה יאמר איך א׳יכ

 דקורם להסוברים דאסי" מובן אינו הסי׳ נוף אולם שיתוף.

 השיתוף. מל מוזכר דאיט סבר ומשו ב״נ דין להם הי׳ מ״ח

 מוזהר וישראל מ״ח אחר לישראל נאמר וגו׳ ה׳ אש אבל

 דנמקר איסירא וחמור לבדו לה׳ בלתי מהקרא שיתוף מל

 להאטת דהי" לחסוברים וכ״ש מ״ח( )סוכה המולם מן

 אח להצדיק אפשר דלא ודאי מ״ח קודם אפי׳ ישראל דין

 כדטחו ה" אח לדרוש שידט דכמו מונחו היחה דלש״ש מכו

 דין וליעקב לו דיש ידט כן בשיתוף איסור דאין הטזבח

 משיבין דאין ואף טז( בשיתוף אפי" מוזכרין וישראל ישראל

 פי׳ את שבח חלבטן דהפרח הא צ״ס בכ״ז הדרוש מל

:דסח״ח מ״ז וכ׳ הנז׳

 ירחה והכעס הגאוה רק בא״ד כ(
דה׳ ]פ״ב וכרמים האחרון הצה עד מהם

אמרו כ׳ דימית[

 ושאר בכ״מ ט״ש ממ״ז כאלו הכוטס כל כראשונים חכמים

 הוא דהמקור ונ״ל ח( מקורו הביאו דלא דהרמב״ס ט״כ

 שכינס אפי׳ הכוטס כל בר״ה רבה דאמר כ״ב מנדרים

 אין מרון לו שיש אפו בגובה ופרש״י כנגדו משובח אינה

 מכ״ל. כנגדו שכינה אין במחשטחיו מזימותיו כל אלדיס

 רמהיס כ׳ טי גיהטם מיני כל ר״ה שם יסקב ובסין

כי אלוה לו שאין כמי בחו״ל כדר כל כחומת בטף אמרינן

הנחות

 רק המה כאלו ודרשוח טשו. הרשע אח מצדיקין אין כי כמובן טז(
ס״> מסנהדרין בזה. כוונהס ליישב יש וע״ז .,הו של כפלפולי

 רשב״י ואפי" נרש. וכר שבהטלוך ויו דאלמליא סובר יימנן ור׳ בזה פליגי
 העלוך אשר סח״ל שם אומר נדחוף טל הסולם סן מעקר דסובר

 השיחוף צד על גס אינו שזה המונה שס וסי׳ הרבה. אלוהות שאוו
 הואיל וכר סטו אנוש דבימי ע״ז הל' בריש הרמב״ם כמש״כ אך

 ב״ה האל רצון זהו וכר הטוצם אח להנהיג וכר טכביס ברא והאלדיס
 ולא לע״ז כלל כוונו ולא במהרש״א ע״ש וכבדו שגדלו מר ולכבד לגדל

 וגר ד אח דרשו לא אה אנד שהי• הסעוח וזהו וד״א. ש״ש לשחף
 בלחי גס דורש שהי* כן. שדרש עשו לשיטת וכ״ש מרום. משמשי לרבות

 וצר ד־ מאח ריבה למנהיגיו הכבוד אבל לבדו. בד האמונה לבדו לד
רח׳ל. הסגל בעשיית בנ״י גם סטו כאשר

המקורים והביאו בזה המחברים הטרו מחדש הגדסם בהרמב״ס יז(

 מזימותיו אלדיסכל ואין מט״ז כאלו והטמס הרוגז מצוי במו״ל

 הפי׳ כנגדו אינה דשטנה דמפרש הרי מכ״ל, כבסמוך

 במדח כ״כ הפליג ורבה דמס״ט כתבתי ובמק״א מע״ז.

 ל״ב( )קדושין בפניו שיראי וקרט אביו הונא רב נתהו הכמס

 נאה הוא אס לראות דרצה וט" רתח אי ואחזי איזול ואמר

 אא״ז במש״כ יל״ט וטפ״ז דורש. נאה שהוא כמו מקיים

 קדושין מחום" להוכיח גכ״ח[ דיני ]ריש כינה באמרי זצ״ל

 ממול, דכטדו אף הכבוד כעינא לא אמר האב דאם הנז׳

 דחוס׳ אדם. בדיני מטונש נפטר רק לכבדו איכא מצוס מ״מ

 כמו יהא ירחח אס דאל״כ לכן. קודם שהודיעו דצ״ל כתבו

 שצריך מלה כשר כידו וטלה מזיר בשר לאמל דנתטין

 דממל כיון רתח אי אחזי שאמר כמה אהני מאי וא״כ כסרה

 לנשוחו רצה לכבדו איכא מצוה דמכ״ס כיון א״ו והודיעו. לו

 כ׳ אמאי ז״ל אא״ז הקשה וטפ״ז המצוה. ויחבב יקיים אס

 דמצי כיון אב כטד מצוח טל מברכין דאין בחשו׳ חרשב״א

 הראיה כמ״ש לו וימחל אפי׳ איכא מצוס הלא למימקר.

 ביד״ש דחייב תקטיג סי׳ חסידים וכס׳ ל״ב[ ב״מ ]בשממ״ק

 דכ״כ. תקכ״ד[ ]מ״אסי׳ כרדכ״ז בחשו׳ נס מצאחי )ואני

 דאם כ׳ ז״ל[ מייזליש מכנריומ״ל ל״ב ]קדושין חש״ס ובהגהוח

 מחויב ואדרבא כלל. למשה ליחא כטדו טל מוחל האב

 דברי ראה שלא וחידוש רוצה שאיט שאומר מה לשמוט

 בהבנת סי״מ[ ר״מ ]סי׳ ביויד אךלפמש״כ הנז". הראשונים

 ישמעאל ר׳ של דאמו במטשה ה״א[ ]פאהס״א הירושלמי סי׳

 כבוד מחג שאיט בט בישמעאל גמרו לרטתיט ואמרה שבאה

 והוא המיס ולשתות רגליו לרחק רצונה מבהמ״ד כשיוצא בי

 כטדה הוא רצונה והוא הואיל רבנן ואמרו לה מניח איט

 להיות מצוה למשות רצתה דהיא שאני דמצוה הייט מ״ש.

 דבריו( ליישב מקום יש ט״ש. ח״ח רגלי במפר מחאבקח

 מתוס׳ ראי׳ כ״כ דאין י״ל ולפמ״ש מ״ש. מברך אינו ואמאי

 שמצד הודיעו ולסכי לכבדו מצוה שום אין דבממל די״ל

 אם לנסותו רצה שפיר אבל חוב. שום מליו אין אב כטר

 להקב״ח. ארם שכין מבירה דהוא יכשס שלא המצוה יקיים

 מל המהרש״ל שכ״כ ומצאתי לאביו. בן ול״ד אדם לכל

 אלא בא לא רבה( מה״ד יש )שם הונא ורב שם התום׳

 שם ריטבץ הגאון ובהגהות יח(. טכ״ל הוא קפדן אם לידע

 כה״ג בדיקה הוי אס״ה שהודיעו אף התוס׳ דברי על כ׳

 ממהרש״ל ולפמש״כ טכ״ל. הוי ריתחא דשעח משום נמי

 אף הכמס מבירת מצר ירתח אי בדיקה דהוי סשימא

 במניניסאלו. טוד וכתבתי ממט. נסיק אב כטד דמבירח

 יורה ובספרי מ״ז[ ס״א ]קדושין למשניות מנחם בית בספרי

 סד״ה כ״ח ]מגילה המו״א ובדברי סי״ט[ סי׳ר״מ ]ירד נאמן

 :קכ״מ אוח קנ״ח סי׳ למיל ועמש״כ ט׳[ משנאי תקרי אל

מל רב׳ ק״ה[ ]שבת חיות רצ״ה בהגהות וראיתי
 דהטטס מקום בשום מצא רלא הנז׳ הרמב״ם

 וכן סתם. כעש לא אבל בחמתו. השובר רק ממ״ז כאלו

 אחרונים גדולי הביא אכ״ב[ ה׳ ]סי׳ הפוסקים כללי בשד״ח

 בזה שקו״ט והשד״ח תצוה בזוהר שהוא והביאו בזה המדברים

ומנררים מ״ש. קרח ס׳ מהימנא ברטיא בזוהר שהוא והביא

וצ׳־מ: המרו לא הנז׳

מבחמ״ח

 השובר ק*ה ומשבח ט״ו. ס׳ כטח( מכתי* )הנדסס לטולס במדרש
 באפו נפשו סורף חצוה ,ם ובזוה״ק הקנה. ,ובס כעע״ז, וכר בחמחו

 ע״ז וכר זר אל בגויה ואשריה רוגזיה בגין נפשו ועקר סריף איהו
 וכר ע״ז דאיהו רוגזא איהו האי ח״ח וכו׳ נש בר ההוא אחחשיב

לך. תעשה לא ניסכה אלהי כתיב וע״ד
לנסוחו הי׳ הונא מרב העובדא דכל לומר נוכל דאיך צע״ג לכאר ידו(

 עד לדון רוצה דבגט׳ לכאן. העובדא שייכוח מאי א״כ הכעס. על
 וכר ארנקי שיסול כדי הוא דהשיפור ר״א להם ואמר אב כיבוד כמה
 השיראי. קריאח על רתח אי איחזי דאמר הונא מרב ראי׳ מביא ומ״ז
 ואס וכו*. ארנקי שימול כדי הוא כבאו״א דשיעור מזה ידעינן הרי

 נפל א״כ כאן. לה׳ אב כיטד ומצוח הכמס מל רק הי׳ דהנסיק נאמר
כאן מיירי לא דהגמ׳ כלצ הטובדא מקום כאן ואין לבירא הראי׳ כל

ממדת



נחאוד נתיבות

ידוע

 .אומו מכירין שאין במקום או בדלן• בשותו
 סם, לא .הוא מי המודע לא בעצמו הוא וכאשר
 המעלה מאנשי איש הוא ני כלל מליו ניכר
 לו אשר את זולת .אדם בני בו הרגישו וגא
 א» . הטהור פניו אור אח להסתיר יכול היה

חיים מלן פני באור פניו האירו ויראתו חכמתו

 מני בשה עצמו את מכנה היה זקטחו ל*זף|
לעני מה לשוט על מליצתו והיה .זקן ׳

 איש לי סיפר . העולם מתמורות לבקש זקן
 שמה בתלותו ני . קטניגמבעת מעיר אמונים

 ורבים מחלתו. עליו ותקפה האחרון. חליו אח
 .לבקרו ממיר באו הקהילה ונכבד מיקירי

 עומר .שמה שוכב אשי בחדר נ• החבונט
 טעצו .מאוד בחזקה ודופק גדול שטות מורה

 להעמידו .הזה מחדר שטוח המורה להסיר יחד
 הם אשר את שמע זצוק׳ל אדמו׳ר .אמר במקום

 מה להם אמר עליהם התרעם .יחד מתלחשים
 אשר בנן מה .חולה זקן עני איש .מבקשו

 שד תאמרו האם .גאוניו ששת מורה דופק
: וקש בתבן המון פני את לרצף
 שלילת .הוא העטה דרכי מיסודי ני

 מדוחיו על ומעביר הקפדטת מדת
 לשלם ה״ר ליא דף בשבת רוז״ל שאמרו וכמו
 כשמאי קפדן יהא ואל .כהלל ענוותן אדם יהא
 ר׳ דאמר .מ' דף בשטה מטאר וכן .עיש

 כיון .אנא עטחנא אמינא הוה מריש אבהו
 איהו דאמר עכו. דמן אבא לר' ליה דמוינא

 .קפיד ולא טעמא חד אמוריה ואמר .טעמא חד
 מישדי כי מטאר הרי .אנא עטתנא לאו אמינא

:כלל להקפיד שלא הוא העמק דרכי
VI□' ענותטתו גודל עם זצוק׳ל אדמויר.
 שלילת של זו במדה כ’ג מצעיין היה ׳

 להפליא למעלה .מדותיו על ומעביר הקפדטת
 נפלאים מענים מכמה ידענו כאשר . מאד

 הנהגתו ודרכי .לו שהצירו אנשים עם לו שקרה
 אם .בקדש דרט היה ביותר ושד . עמהס

 או .רעה איזה לו בגמל .כנגדו חטא אחד
 . מקום לחפש חומ׳י מנתדל היה .אותו ציער
אתו ולנשל שבה איזה לו לפשות יוכל אולי

פעם

אולם

 אומר והיה רעה. תמת טובה לו לשלם מסד.
.במדותיי הדבק של שזורה מן מיע ששא
ש אמרי "ד ־דף במטה חז״ל שאמרו "ונמו

 אמר להלן אלא .ט׳ אפשר וכי הלט אלקיכם
 נחטק כאשר והנה .עיש הקב״ה של מדותיו
 עבירה עובר כשאדם הנה .יחיש מדותיו בדרכי

 הקביה .ית׳ש ה׳ רצון שממרה הרגע בזו נס
 השפעתו לולא כי חיים לו ומשפיע עמו מטיב
 האדם צריך pi . אחת רגע אפילו להתקיים א״א

 .לו ומיצר שמקטש מי לעד זו נמרה להתנהג
 •למדד למעשה זו נמדה התנהג זצוקיל ואדמז׳ר

:דרכו ישרים
 תלמידיו לפט זצוק״ל אדמו״ר אמר אמת
להרגיל .הקפדטת למדת מושכלח מצה

 להזטנו מדותיו. מל מעביר לשות עצמו אח
 ואשר לו. שחטא למי וקפידא ואיבה מלבסשנא

 :עלומיו בימי » בתחבולה השתמש בעצמו הוא
 עליו לו אין מקומות בכמה איתא בשים ןק^ף,

פ׳ בריש מ’בב כש .תרשמות אלא
 לסם אין .זה את זה והפש האומנין את השוכר

 עית כדף שם וכן . תרעומות אלא זה על זה
 להזכיר צריך מה תשה ולכאורה .עיש ניב ובדף

 לו אין כי רק לומר ש׳ל . תרעומות מעטן כלל
 ישה טדאי חרששח ט .ממון תביעת עליו

: מעצמו לו
 עטןחרעושת נ* .הוא הדבר ביאור

עבימה והנה ,בלב ושנא קשדא שא
 אפילו ,לאים איש יחטא אס ,להביש חרם שבין

 אותו לרצות צריך ,בדברים אלא הקניטו לא
 שלא וכיז ,פ׳ז דף יומא ממי וכמבואר »ולפייש

 עליו לו להיות רשאי דין עפ״י הנה סייש
 יהא לא פייש חבירו אס רק ,וקפידא חרשמוח

 איש יחטא אס וכן , מלמחול אכזרי המוחל
 כי חף גרמא, ט* שבמשן בדברים לחבירו
 תביעת עליו לו ואין פטור שא בנזקי! גרמא
 , תרעומות עליו לו לשות רשאי מ״מ ,משן
 וקפידא הרשמות חבירו על לאדם שישה אולם

 ־♦ ועפים מאור. גדול עון הוא מנם על
 ’ עפ״י אס דק שא משן כתביעת

חניטת ק כש . לשלם חייב השרה

yoע־,■£/ר

י׳ר1י|



 הזק אליהו לר׳ אזהרות
חבל עלי צבאד ולהדש ילאהבה

ב*

 הבל כי בחיים, רדפה חםדאי
אבל: בית אל לבת

זקן היתר ביאורים
ממכלים אלופינו ממה על שדרשו כמו *ה עלי ל"" י־לץ צבאך.

חז״ל דרשת עם ומתחים ,להורות זריז היה ’’י( ׳’)איוכ
ד׳ מ״ע היא וזו ,מורה ואיט להוראה שמגיע מי גל הרוגיה גל ועצומים הפפוק על

:לענ״ד אמת וזה ,רכינו למנין
 ,הבה״ג שמנה השם וקידוש ,ה׳ אהבת מצות אל רומז .צבאך ולקדש 'ילאהבה

 t ודו״ק צבא הלא מלשון המבאר כמש״ג ולא ,ומצביאך אדונך כמו הוא וצבאך
------:---------------------------------------: ד ,ה מ״ע פה ויש-----------

 חשד רדוף והרצון ,הבה״ג שמנה חסד לגמול מצות אל ירמוז בחיים רדפה חםדאיי
נמנית ג״כ שהיא אבלים בניחום גמ״ח מצות לקיים תסתפק ואל t החיים בין

 סעיף שהוא אף כזה בגמ״ח עצמו להסתפק הבל זה כי ,רבינו •ולדעת בה״ג לדעת
: ח׳ ז׳ מ״ע פה לנו ויש ,גמ״ח ממצות

 וללכת בזה״ל שחנה שהבה״ג , מוכח ,הבה״ג בדרכי שהלך הזקן רבינו מדברי והנה
למנותם דעתו ,חולים וביקור אבלים לנחם מתים לקבור ערומים להלביש בדרכיו

 הבנת ]לפי ג׳ בתשובה א׳ בשורש הלמב״ן שהעלה כמו דלא ,מיוחדת למצוה בפרט ■כ״א
 ולפי ,לכ״ע נמנית שהיא בדרכיו וללכת במצות כוללם שהבה״ג בדבריו[ שם המפרשים

 במקומות ומפורד מפוזר הזקן מנאס היאך כן דאם ,יעו״ש י״ד בסוטה הגמרא לשון
 ותבקר תלביש ערומים ,ע׳ אות בחשריק ולהלן f אבלים ניחום מצות מנה פה ,שונים

 המשוררים מנאו וכן ,תצעד וללויה מתים לקבור , '6 אות השני בא״ב ולהלן ,חולי
 שם המבאר שהעיר כמו מפוזרים מיוחדים בבתים ורשב״ג ראובן ב״ר יצחק ר׳ רבינו

 באמת כי בעליל נראה אלה מכל הבה״ג,אשר בדרכי הלכו הס גם אשר מצותיך בנתיב
:המגין יתמלא ובזה מיוחדות למצות למנות הבה״ג בדעת היה

 והמרגניתא שמח לב בעל הגאונים ה״ה המפרשים דעת באהבה לקבל נוכל לא ובאטת
 כן אחרי הבה״ג שמנה מה מאד יקשה הבנתם דלפי .הרמב״ן בדברי טבא

 שכולל כמו בדרכיו בוהלכת נכללים כולם שהם אחרי ,כלה שמחת ,חסד לגמול ,בפרט
 בנתיב הרב שתמה מה מלבד ,לבדם[ הזקן מנאס ]וכן כמוך לרעך בואהבת תרמב״ם

 בידינו אשר המנין כפי דבה״ג אליבא מ״ע רמ״ח ממנין מובא להו בצרי דא״כ מצותיך
 , מעולם דעתו על עלה שלא מה רמב״ן בדברי הבינו שהם ,נלע״ד ע״כ אשר ,בבה״ג

 דברי בביאור עצמו טבא המרגניתא שהעלה מה ע״פ מבוארים הקדושים דבריו אך
 ומ' אבלים ולנחם חולים לבקר דבריהם של מ״ע ,שכתב אבל מהלכות ד בפי״ ■הרמב״ס

 עליהם שתמה ,וט' כמוך לרעך ואהבת בכלל p הרי מדבריהם אלו מצות שכל אע״פ
 שהם אמר למה ,כמוך לרעך ואהבת בכלל הם כי מודה שהוא רמאחר ,אסתר במגילת

 שהם ע״ז נאמר בתורה הכתובות ממצות אחת יפרשו חכמים אס והלא ,מדבריהם
 לרעך באהבת דאורייתא במ״ע נכללים שהם דאף פשוט דנ״ל המרגנ״ט וכתב •מדרבנן?

 שעשה וכמו מדרבנן, מיוחדות למצות הללו ג״כהדברים עשו חכמים זאת ,בכל כמוך
 כלולהג״כבואהבת מתים אע״גשקבורה מיוחדת, מצוה שמנה מתים לקבורת •הרמב״ם

הדברים לאלו מונה וה״נ תקברנו קבור מ בפרט התורה עלינו דצותה משוס ,לרעך

התכנה מן ישירות הדפס איכותית להדפסה - מסך ברוולוצית הדפסה
החכ אוצר ע״י הודפס 15:מס עמוד הזקן מנחם בן אדיהו זקן< >הידור זקן אדיהו לרבינו השבועות לחג אזהרות
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 ארבע-נדיאט על ,בזמנה סבלה

.הנוזלים תכסה אזניך יניחד
 שואלים קודם בתפלהנ' ידידי

אלים: בני לה הבו

 זכור-בוראך ־הוריך עבד
:מראך נהונב אמדה בלע
 מבואך *סין מזוזה לפתחך

:ובואך צאתך ישמור ,ה
-----------------סגיאורי-------------------------------------וקן היתר------------------

ןי« "׳ hsk n»Btn »»! מסנה. סבילה דאפמכוהו משוס מונריהם, מיוחוומ מצות
’ ’הנתלים פלא ־■ ™י ?°

ותשבחות שירות יאמרו פירוש .שואלים הודם לעי^* רמז בעצמו אסתר המגילה גס כי
 t )תחכ״א( *יכיתס ישאלו ».-ם גס נפרש לא למה ומעתה , עיי״ש[ סיבר
למצות הוציאן שהבה״ג כן, הרמב״ן דברי
 שהם מפני אך ,בסוטה הגמרא כדרש קרא בהן נכללים שהס בדרכיו דוהלכת מקרא האלו
 לא אבל . מדבריהם מיוחדות למצות אותן מכה הדרך את להם דוהידעת קרא לסם סמכו

 דרבנן מצות מונה שהבה״ג מודה הרמב״ן גס זאת דהלא .דאורייתא למצות למנותם שדעתם
 למנותן הבה״ג כוונת שאין ,הרמב״ס מהשגת הכה״ג על הרמב״ן הלצת ועיקר .התרי״ג -כגלל

 שהם א׳ בשורש הרמב״ם השגות יוסרו ובזה ,דרבנן למצות אך ,דאורייתא למצות אחד יגל
 מתיבה־ הנדרש הדבר שאין השני בשורש י השגתו זכך לו יחסר אשר מחסורו בדי •נכללים
 יגרעו למה לדאורייתא־אולס למנותם דעתו אין־‘שבאמת ,המ״ע למנין נכנסת יתירה
 מיוהדות. למצות וכו׳ מתים וקבורת מנה־בק״ח ולכן .הבה״ג שמנה דרבנן מצום־ משאר
 יניחום כלה ושמחת ערומים הלבשת מנה וכן ,להם דהודעת מקרא ־נדרשים שהם מפני

 מצות אותם מנה־ ולק־ , עליהם המזרים בנביאים פסוקים עליהם שמצא מפני אבלים“
 הגאון לדברי צריכים אנו אין ־ובזה־ —הרמב״ס־.־ המרגיע'בדעת שכתב כמו מדרבנן

 בסידור למנינא נחית הרמב״ם דבאמת־ הרמב״ם. את־ לתרץ הד' בעעכה שמח לב במל
 למנותם שרעתו הרמב״ן הלין יפה ־זאת ובכל , המריע בכלל נמנין שהם וראה הבה״ג

 כתבתיו ־ לי ומדחביבא ,הרמב״ן בכוונת־ חדש־ ענין זה כי היטב והבן ,כמש״כ מדרבנן
.ממחיצתי ולמעלה , מכוונתי זה שאין אף הנה

 המפרשים. כדעת־ בבה״ג שלמד קצת משמעות־ בו נ'יש סימן יראים־ בספר ראיתי שוב
לדון אין אמנם .בה״ג בשיטת דברים ברוב־ ג״כ שהולך ט שמצאתי מפני ,הנ״ל

 לא המצות מנין כי גס־ ומה . המנין כל־ נשלם־ ולא חסר שהוא שבידנו היראים מספר
________.למבין כמובן בנימין קיר■ הראשון־ מהמגיה או יצא המחבר מפי

 אייגהאך זו שעשה מסכמת דעתם גם וכנראה ,־־הבה״ג גס ומנאו אזניך. יתדיב
קדוש. מחניך דוהיה מ״ע עוד מנה שרטנו ח׳מש״כ אות לעיל ועיין , במלחמה

 לך. תהיה ויד ,מ״ע שני בזה שמנה קצ״ג קצ״ב מ״ע ברמב״ס ודאה ,זה בכינין במכין
 שהם ־וכנראה .וגו׳ דויתד קרא אך הביאו לא ורטט הבה״ג אמנם .וכו׳ לך תהיה ויתד

 , קי״ט מ״ע הסמ״ג וכן-עשה , רפ״א סימן יראים מספר נראה וכן לשנים מנאום לא
: לך תהיה דויד הקרא־ הבה״ג במנין מצותך נתיב הרב הוסיף ובחנם

 אס מבורר אינו שבבה״ג אך ,הרמב״ם שמנה תפלה למצות כאן רומז .יגבתפלה
 בשלש צרכיו אדם ישאל־ דאל דגמרא דינא השמיענו אורחא ואגב מנאה,

 ויתד .׳־וציצית ,טבילה מצות• , מצות לד' הזקן לגו רמז זה דבטח נמצא .ראשונות
: יב לנו ־יהיה הקודמים -ועם ,ומפלה

 ת/־תטישמוט שאם הוריך לכבד שעליך בעת ,־זטרטראך הרצון ..הוריך *דיכד
לי
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s אוחי־ותלר׳
 ותחנה -כקרבן מהר סיצהן

| חנה לבהטיית .בלה שמח
 תחזקנה ל״בריבה אפרוחים פנע

מקנה: מדדת בצפור
I חולי ותבקר תלביש ערופים

בהנחילי לנחול דלים לבנמול

הזקן אליהו
 לנאיולי טבילת יומם ספר

s לי דוטיה ולא ולילה
 עיפוזך טאור וחנוכה שכת נר

רפתיך ככורי והטור שור ליפטר
 טשפתץ- בתרביץ סיני ליטדרשי

שפתיך: על. יחדו יטנו

זקן הידור

 ,חשא ר״ל ,מלשון׳צחנה טהר. צחןכמ
להתכפר תשא הבה״ג שמנה מה והוא

:ותחנה כקרבן
חן אליהלהטותר״ל הנה. בהטיית’

 , וחסודה נאה כלה לפניה ולרקד
ועיין

ץ
 שמחת הבה״ג שמנה מה תה

י״א אות לעיל מש״כ
כלה

ביאורים
 )משנה ראשונה כריכה □כריה לשון בריכה.

:מ״ג( פ״ך. ב׳ב
 כוונתו »קש החכם הרב ופירש גבורת/ איולי.

לקרות אדם חייב דריביל להיסרא
 יובם אקיא שנאסר ביום ולשנותה בלילה הבגילה

:א׳( ד׳ )מגילת וגומר
: חשך לשק .?ייפתך
t בקר רפת לשון . רפתיך

 ,לך תקח והבנים שנאמר מה לקיים לעצמך החזיק הבנים ר״ל .תחזקנה לבריכה
: מה ובפ״ה מ״ע ג׳ זה בכית וכלל
 דלים רלי״תגמול גימ״ל ק״ד דף שבת הגמרא לשון .בהגחילי לנחול לבנסולדלים

וכו' אותך זן הקב״ה כן עושה אתה ואס וכו' תפרים גומלי של דרכו שכן וכו'
 בכלל צדקה למצות זה בחרוז והרצון ,בהנחילי לנחול רבינו כוונת וזה ירושה לך ונותן

: צדקה לעשות הבה״ג שמנה
 .והבן וכו/ השחר לאילת אשחר נמשלה ז״לי^למה מאמרם אל רמז .איולי י^סגילת

: ב נ הקודמים ועס מצות ד׳ .זה בבית נכלל ונמצא
 אמנם ,חמור פטר פדיית ומצות ,בהמה בכור מצות •אל רומז .והטור שור פטר לי

פ״ב מ״ע הרמב״ס אך \ הבה״ג גס מנה לא כאשר מנה לא עריפה מצות
 , מצוה לבל בספר לי הרב ש״ב מש״כ ועיין ,שמנאה מה מל בהתנצלות וכתב מנאה
בזה להאריך ויש היא מצוה לאו בוס י במקום חליצה ר״ל לך אמר כ״א ביבמות וראה

*. מקומו כאן ואין
 הנאמר המשפתיס בין רובץ המקרא מלשון .משפתיך בתרביין סיני ליסדרשי

שנאמר לא אס ממנו, נעלס החרוז בזה רבעו שרצה מה אמנם ,.ביששכר*(
 ונמנים דאורייתא שהם סיני מדרשי שהס מדות בי״ג שנלמד בדבר דעתו לגלות קרצה
 כרמב״ןשהס ■נראה רבינו ומלשון , השני בשורש ורמב״ן הרמב״ס בזה ..נחלקו ובבר

 מרוע מובן אינו ועדיין ,בפרטיות מצוה שוס פה כלל לא אבל ,ממנים מדאורייתא
ארבע זה בבית רבינו לנו רמז עכ״פ .עיני יאל וה' זה לדבר המקום פה רבינו •יחד

לילה י. נו ובס״ה מצות
 פה רצה ואולי .אלי הראשון במכתבו הרכבי ל״ר הרב הגדיל המכס ב!ה מש״נ ודאה

 : וז׳ל ,כשערין לאכול תוכל לא בפסוק ראה ■בפרשת הראכ״ע שהביא המכחישים מדעת :?■גיא רבעי
 על להשיב צריך יאק פדר בכור והשני רחם פער האחד ככורים שנים הס כי אמרו זהמכקישיס

 מ1<כ — מסיגי המסורה הקכלה ל ר•— סיני מדרשי •כי הזכיר בכור מצות אצל ולכן עכ?ל, הבליהם
:ודוק וערפתו פסוק על נא ס' הראב״ע משיב ג״ב ועיין שסתין; על >סמ

התכנה מן ישירות הדפס איכותית להדפסה - מסך ברוולוצית הדפסה
הח אוצר ע״י הודפס 20:מס עמוד הזקן מנחם בן אדיהו זקן< >הידור זקן אדיהו לרבינו השבועות לחג אזהרות



אליהו לד׳ אזהרות 22•

 תכרע ברך עי״וחזוק דין בית קרבן
 הפרע עבודתם שלשת ׳«שביתת "

מאורע בשבת אף לשמונה נטול
:פרע גדל יהיה קדש

הקן
 ערבו בחץ לכת הדבק »בשם

סכר בשלם אכול שני ׳ויטעשר
 בה ועד כה עד עי׳בטצות

5 דרט פי על לנער חנוך

ביאורים
 עלי הבא הסנהדרין קרבן •פירוש דק*. בית קרבן

על מוסב .תכרע ברך והזיק ׳. הוראה שגגה

 בי־ והחזקה ?מך ידו ומטה אחיך יסוך כי הפסוק
*. ההכ״א ל״ר.( כ״ה )מקרא

וההנ״א־ ,ממעשיו העם את תפריע לשון הפרע.
 שלש ואם הכתיב אל כוון אולי כתב,

 :י״א( כ״א )שמית תנם ויצאה לה יעשה לא אלה
 ,מל לא כאילו פרע ולא מל ,פירוש .יהיה קדש

:ההב״א

זקן הידור
 מש״כ ראה תכרע. כרך #יוחזוק

רטט מנה כבר אמנם החנ״א, _
 אשורו להחיות אח בחרת לעיל זה פסוק

 מנה וכן השני( א״ב )בריש ימעד ט
 והרמב״ס ,יותר ולא אח והחייאת הבה״ג

 > צדקה במצות כללוהו המצות מוני וכל
 מ״ע לדעתו הנוספות במ״ע הרמב״ן זולת
אח החייאת בה״ג בכוונת הבין מ״ז

 בדברי אבל ,היטב יעו״ש נפש פקוח מצות והוא ,וט מרעתו להצילו תושב גר להחיות
 זצ״ע. למנין נחית שרבינו אגו רוחיס עכ״פ ,כן לטין קשה ימעד כי אשורו רטט

:עיני יאר וה' t דעתו
 שביתת אל שטון הברור והאמת ,וריח טעם אין החכ״א בדברי .שלשה #שביתת

לראות מחויב הארון אשר במספר שלשה והם בשבת .ובהמתך ואמתך עבדך
 בשבת שביתה למצות פה כוון ורבינו ,בזה״ל הבה״ג מנה וכן ,ממלאכה ישבתו שהם

:קס״ח ובס״ה מ״ע ד׳ זה בבית נמצא ;מנאה לא שעדיין בכלל
כמו־ וענינה ,בשס לידבק הבה״ג גס שמנה תדבק ובו מ״ע היא זו .הדבק #בשם

 מ״ע על מוסב t ערט בחין ולכת ,חכמים בתלמידי הדבק חז״ל שדרשו
:ערכו בחין וזהו ,רחום אתה אך רחום הוא מה רז״ל ודרשו בדרכיו וללכת

 ורבינו , בירושלים שני ומעשר קדשים לאכול הבה״ג שמנה מה זה .שני #*מעשר
:לאחד אך נמנים אינם למנין עכ״פ ,בכ״י שנחסר או , נקט מהם חדא

 שהוא הבן על האב חינוך מצות אל רביגו רומז כנראה , וט׳ כה עד #*׳במצות
דבר וזה , במנין להכניסה שדעתו נראה {חרוז לו שיחד ולפי t מדרבנן

 לבנך למד במש״כ רמזה הבה״ג כי היות ויכול , כן שמנה מי ראיתי לא ,מאד חדש
 הא. {התם שמיה דכר מאן מצות דאל״כ , במצות לחנכו במצות שהרצון ומצות תורה
 להכניסה הוא מוכרח עכ״פ .וצ״ע ,כתיב תורה בדברי בניכס את אותם ולמדתם קרא

קע״ב: ובס״ה מ״ע ד' זה בבית לנו• ויעלה במנין־רביגו
• ראשון ׳ _________

 לו היה יותר ,הגיה שר״ת נפרש שאס , פול שם מש׳׳כ נס , p מפרש איני פ״כ המהרש״א אכל
 כונן שהמשורר ידע לא כמוהו ומבקר חכם ,גיחוך לידי מביא זה דבר ,יעזבנו בל ימיי בחצי להגיה
 יכול היה היאך איפוא »א״כ לפנינו שנראה כמו כצורתו מלא במקרא סונר הסינר ,כ'ח סכל שיריו

 ק, כתוב דכקרא משום מהרש״א( הכנת )לפי בחשפע ולא יפה יר״תהגיה הפשוק, ולשגות להגיה
 ,בנליון שנדפס -צמו כסף תיפח למחוק המהרש״א כמנת היתס לא ני שס המניה צדק בזאת אמגס

 כב"□ ביאר וכאשר יא(. י״ז )ירמיה. בקרא׳ כמו כוא״ו במשפנו ולא להגיה מהרש״א כוונת לענ*ד1
:בנ״ז ודוק

התכנה מן ישירות הדפס איכותית להדפסה - מסך ברזולוציות הדפסה
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היםפרק בבאקמאאיי

 בפשיטות ול״נ ״ פ״ש ,גו העמים כל אח ואכלת כה?ג כתיב הא ״ ,מ כניך אוכל כאילו
 מאמר כמו " כפשוטו יחפרש ’ פה ככל ישראל את ייאכלו (,מ )ישעיה כמאמר לוודאי
ולא " והכמה הכמס לפרוש שכא בניך ואכלי מאמר אמצס * העמים כל את ואכלת

 יאכל שהאויב כאן שפרט כשגם ־ גו׳ אותך ואכלו אמר
אד׳ כשר שיאכל האויב את המכריח הוא מי * איפה א״ה

,ט כניך אכלו כאילו דרשו ע״כ

מציעא בבא מסכת

1

 / ״ כפוריא • כמסכת .בדיטרייהו דמשני רבנן עכידי מילי תלת ברני ב 30
)חולין מ״ש ע״פ דאושסיזא ,כפי כמ״ש מוהרש״א עיי׳ " באושפיזא

 שיאמר כלומר " אופפיזא להם יודי״ע שלא אושפיזך אשכי לווייך פומכדיתיך ג״ו( מצויין
 כדיכורייהו משני לשון אכל " הערוך לפי׳ דברים י״ג דאינך דומיא .כו׳ יודע איני

 חלת כהני פי׳ עכ״נ * שאמרו כמו עושים שאינם כמה ומשנים כן שאומרים משמע
 שילמדו אמרו אם כמסכת • שאמרו כמו עושים שאינם היימ ״ כדיכורייהו משני מילי

 מקפידין אינן אחריחא מסכת ללמוד הוא וחפץ • אח״כ דעתו ונשתנה מסכת אותה
 דבריהם לקיים מחוייכיס ושלזה " תרחק שקר מדכר " מאמר ח״ו יומלץ דככה״ג לומר

 בדיטרייהו משנים אכל • בראשונה אמרו אשר מסכתא אותה דוקא וללמוד• הקדומים
 קשורים ולכס נפשם שעכשיו וכיון " חפץ שלכו מה אלא לומד אדם שאין לפי והיינו
 שאלוהו אם והיינו • כפוריא זה ע״ד וכן הפץ שלכם מה אותה לומדים אחריתא כמס׳

 סכנה מקום לו יש מסה כאותה כי התכונן ואח״כ " ולשכב לישן רוצה מסה כאיזה
 דמירשם לסוריא אשכנזיה למחר דוכתיך שני כ״ה מצויין תענית ז׳ל מאמרם )ע*ד

 ידעו שלא כדי " אחרת למסה משנים .להזיקו עליו ועומדת שם( פירש״י עיי׳ כסכינא
y: וק״ל ישככ היכן יידע שלא כחולין שם וכפירש״י ״ כאושסיזא וכן ״ תחנותו מקום

 מה ר״ת דתני מ״ש כרכות עיי׳ " כו׳ מתעלס שאתה פעמים והתעלמת לג
-xs:-----------------—לדרוש־־כןה- ככה חז״ל׳ ראו מה----------------—_

 והודעת״ם לומר די היה ט שהרגיש נראה " כו׳ חייהם כית זה להם והודעת ד
והודעת״ם לזה סמוכים שהכיא מה זולה הרי׳יף )וכמ״ש גו׳ הדרך

 על רומז המ״ם כנוי כס כי • לזה זה דומים הנשואים אין ד׳( )דכריס גו׳ לכניך
 אותן הס גס לשיידעו ,גי לבניך אוחסהדכריס תודיע עיניך• הדכריסאשרראו

 מלח כמקום והודעת״ם כתוכ היה אילו להם והודעת הנוכחיי מאמר אכל " הדכרים
 הכינוי שיהיה ודו״ק( היוועים על לא היודעים על רומז המ״ם כנוי היה * להם

 ידי את אודיעם גו׳ מודיע״ם הנני מ״ו( )ירמיה כמו אחת כתיכה הפועל עם מחוכר
 אל ~ רמז לה״ס מאמר כי דרש ע״כ כ׳( )יחזקאל הודיעם אכוחס תועכות את גו׳

 כעצם המטונים האזהרות עיקר כי אמר כאילו " קודם שזכר ותורות חוקים מאמר
 החקים אומן אל המצטרף אולם •" והתורות החוקים את תזהירם אשר הוא וראשונה
 והתורות החקים אותם להשיג " כ״ה ילכו אשר הדר״ך את תודיע עוד .והתורות

המצוות כי )מצויין.ס״ב( פ״ס שכח מס׳ אנחנו למ״ש נמשך ג״ח זה הדר״ך אמר וע״ז
 ודך כשם מתוארים " גופניים חיים • כהס וחי האדם אותם יעשה אשר למעשיות

והנה ע״ש גו׳ צדיקים דרך ד׳ יודע כי עוד לתורה קדמה ארץ שדרך נאמר ®זע״ז
 אינם אלה כל כי הדרך כמאמר נכללים טלם קטרה גם חולים כיקור נם לסי״זג״ח

 זולתינו גם )שהרי " לכד לישראל המיוחד העקריי התכלית מצד לישראל המטקש
 הישראליי הדת אל ומטא דרך המה אכל .הדעת( הכרת מצד • כה נזהרים מהעט״ם

 • פו׳ ט להתפרנס אומנות להם ללמוד חייהם כיח זה ״ כאן רש״י מ״ש אולם
סתירה• ולא שינוי לא כדכריו אין ת״ת חייה״ם כית כ׳ ק׳( )דף קמא הגוזל וכפרק

 כי נצרה ד׳( )משלי מאמר ע״ש • התורה על רומז אשר חייהם מלח סי׳ שם ט
 המה אכל • כו׳ להתפרנס האומנות כו לא * הנצחיים האמחים החיים והיינו חיי״ך היא

 זה והעתיק ידיו אח ז״ל רש״י שכל כאן אמנם ומוכרים חולפים מדומיים חיים
 כלומר כו להתפרנס אומנות להם ללמוד פי׳ כו׳ כי״ח ז״ה מאמר כיח על חייהם כי״ת

כי נראה • כ״ח זה אשרילט • האמחיים החיים אל ומדור כי״ח כמו הוא והאומנות
 כלומר אחגמריח ותרגומו נהלכת״י כנסותו כצל ק״ט( )תלים המאמר אל כזה רמזו (

סכקרס האנשים כחות ויתמעטו ילכ״ו אשר בעת כאן אף • כחליו ונמעמו נהלכו כחוח
 הוא וסמוך שנמשך מה זהו כלומר קטרה זו בה ואמיר מחלים• מששים אחד ליסול /
j משורת־ לפגים זה יעשון ץאשר ידיך תנח אל מזה גס וכ״ה מינה החולם הליכת אל

אוחזין שנים פרק
 הקטנות מורה שהנו״ן לפי אס הנוספת הנו״ן דרוש " הדין
 לפי אולם פין( ככת הנראה הקטן על הרומז • אישון בנו״ן

 וק גודל שלבנין והיינו יעשום* כתיב כאילו והוי * כזה זה
 הג הקוני ולענין השורה מטפי הוא אשר עצמו הדק לגבי הוא
 ל • בהעדרו וכמ״ש * הנאות המציאות אל וקיום תיקון הדין

 מ נלמד הדין משורת לפנים עבדו ולא * ט׳ דכריהס שהעמידו
 ו יתקנו׳ם אשר כלומר יעשו״ס אשר כאור וזהו • וחקונס

,כו׳ עמד״ו על תקנ״ו הרקיע את אלהיס .
כו׳ ת״ח אלו דכרו אל החרדים ד׳ דכר שמעו מ״ד ז 3ל

 כשמחתה ונראה ת״ל • ט׳ סכרס אכד תאמר שמא
 מדכר הוא ונראה נו״ן כי והיינו כו׳ ואחיכם אני ט׳ ואראה
 ונשת ונראה כמו * הנפעל נו״ן הוא ונראה ונו״ן שכתב הרש״א
 )ר׳ כמו נפעל מכניו ונראה מנוקד כשם ט הנקודות החליף
מ הנו״ן שם גם ועכ״ז הקל( מכנין ונראה מנקד )וכאן

הציר״י כנקודת ישנו הנפעל משמעות זולת ’** ״ לרכיס

המפקיד פרק
 מ׳ העין מן הסמוי כדכר אלא מצויה הכרכה אץ ט 00

עיי׳ " כו׳ ט שולטת העין שאין כדכר אלא "
 ול״״נ ע״ש. • כינייהו איכא דורשין משמשת אכל • אחד הוא הענין
 1 היינו ״ דווקא * העין מן הסמוי כדכר מ״ד כי • כינייהו איכא
 נ מדוח כמה יודעים הכעלים אין שעדיין כלומר • כעלים של השן
 כיר ואמ״כ מדד לקמן אמר • העין מן סמוי שד שאיננו אחר אכל
 • העין מן הסמוי כדכר אלא כו׳ מצוי הכרכה שאין לסי ״ שא

 אחריו שעיני • אחרים של כישא שנא על רמז • כו שלטת השן שאין
 ובקנקניג כקניס המשתכר " כ׳ נ׳ פסחים כמ״ש • מארה ט לשלח

 ושל • שנא כהו שלט״ה אסחזייהו דנפיש כיון מ״ט • לעולם כרכה
שולטת ועין כשק ושכרין 'ושבין ופירש״י • ס״כ רואים אינם ט׳

א של כישא שנא על נאמר כה״ןעין של״ט שמאמר

הפועלים את. השוכר פרק
Hfi הל אכדה מה על • ט׳ ויכן החכם האיש ש מ״ר לח 

> נ״ל תחילה כשרה כרט שלא גו׳ לפניהם
 לו נתבאר לא ומה • כשרה מבואר ט שאלו לא החוטא האדם
 לא הארץ ועכ״ז • טלים בראש יגלו חטאו אשר אומות ז׳ שהרי
 יש אבל " יצרם לשבת • אנושיות במצוות רק נצטווה לא כי בזה

 המיוחסו והתורה ט׳ חפצו ד׳ בשרת אס כי ע״ד יספרו דווקא
 בשביל וכאז׳ל • אותה דורש ד׳ אשר בארץ זולת שכן מקום לה

 והמוט * ראשית נקראו וישראל ראשית שנקראת א״י ובשביל ראשית
 שרת קיימו •ולא שרף ישראל הפך אשר ואחר " בבריאה המטון

 > על הש״י שהשיב וזה * מקוש למה מתקומם אין אם כי הארץ
 ישר> כני לפני משה שם אשר השרה זאת כלומר לפניהם נחתי

מכואל שם אשר תחילה בשרה ברכו שלא נאמרו הענין את ומילא
;שרח״ו אח לנו ונתן העמיס מכל
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נאהיםשני פרק סוכה איי

עט

 מהלחי • חדש שיר לד׳ שירו המשולל במאמר המרומז והוא יפויחדש )המצטרף( יח׳ שמו
 המחנאים " חסידים בקהל הוא חלוי . החדש השיר זה ר״לחהלות .חסידים בקזל
 לכרות עצמו שמסר במה אבינו יצחק כי • ונתבונן נשכיל ומזה • והמצות התורה בהוד

 אז • במעשיהם ומתייפיס בנ״י עונות נתכפרו ועי״ז • המזבח גבי על זבח עלי בריחו
 אוחי שייפ״ה והיינו .דוד״י יפ״ה הנך ב׳ . רעייתי יפה הנך א׳ • כסלים בזה נאמר

 אחר זולת אינו הישראלית לאומה אשל והדר וההוד היופי מציאת כי מזה מבואר .ט׳
 רחן אם ע״ד .העונות כתמי חלאת מצואת וההתכנסות • החטאים מאודם ההתלבנות

 ישראל לשיחלבנו .העקריי הסבה הוא המזבח כי ג״כ יידענו .ציון בנות צואת את ד׳
 מזה יתפעלו ואז מעונותיהם ידו על ושיתרחצו • ואדמימוחס " משחרירוחס ידו על

 " לחכינו לפי״ז נמלט מאוד מה האלקייס במעשים האלהית הקדושה עצמם על להמשיך
 * כפול בלשון • מזבח לך יופי .מזבח לך יופי .אומרים המה מה שאמר יהודה ר׳ דברי
 הנך מאמר• א׳ מזבח• לך לקנין מתייחסים ושניהם • בעולם ישנס יסוי מיני שני ור״ל
המצטרף בשם נאמר אשר . הדוד יסוי שהרי .גו׳ דודי יפה הנך ב׳ ״ ט׳ רעייתי יפ״ה

: האומה מיסוי נמשך
 ליה .מקלסים אנו ולך מודים. אנו ליה ה״ק • ט׳ וד״א ש״ש משחף »ןא ןיןיןא שם

לשון אלא הוד לפון לאו מודים סירש׳י .משבחים אנו ולך מודים אגו
 משתמשים מקראות שמצאנו דאף • כוונתו נראה ע״כ• כופרים ולא בו מודים שאנו • חודה
 וכן • גו׳ ד׳ חח אודה ״ מעשיך כל ד׳ יודוך • ג׳׳כ • הוד לשון מאתנו להש״י לייחס

 מלשון • מודים אנו ליה • מאמר כאן לפרש אין .עכ״ז .לד׳ להודות טוב למ״ד בשמוש
 סוג תחת אחר ודבר שמיס שם המאמר( זה )האומר ישתף עדיין דא״כ • ושבח הו׳ד
 אחד בענין קרובים נרדפים המה אשר • וההוד השבח או • וההוד הקלוס והוא * ^^זד

 ב״ש ומודים מלשון • תודה לשון הוא בזה הנאמר מודי״ס דתיכח דקושטא סירש״י
• מודים להש״י אבל .אחד לדבר • ש״שוד״א משחף האומר אין שוב ולפי״ז ט׳. לב״ה
: ומשבחים מקלסים ולמזבח .

 נמשכו כי נ״ל . למזבח ושבח וקלוס להש״י בהודאה כסיל״א דבעי הענין בטף אולם
 ועיי׳ • מכפר מחבב מזין מזיח • נוטריקון מזבח • י׳ בכחוטת למ״ש בזה £

 בטעם בשחקרנו י״ט( זכים מיס )ועיי'ד׳ ארבעתן. מעלת לבאר שם נדחק >מרש״א
 שיש לפי • שס ואמרנו .ההדיוט מן להביא מצוה השמים מן יורדת שהאש אע״ס מז״ל

 צריכה המזבח על האש והנה • הכליון גס • ההארה • בחינות שחי האש יסוד אל י
 החטאים יכלה ובזה • הקרבן גוף את לשרוף א׳ * הנזכרות הבחינות שתי אל היא

 למביא די לא אמנם .ומקטריגנו( מסטיננו )לכלות הכליון עצם והוא • הפשעים ולהתם
 ממקורו עליונה הארה עצמו על להמשיך ענינו נוסף עוד אבל .לבד הענין זה הקרבין •י

 של מלט פני באור כלומר • או״ר נראה באורך • חיים מקור עמך כי כד״א • ית׳
 להאיר • השמים מן ומורידו .מאורו ־הש״י מאציל וכזה .וכליון מוח לא .חיים עולם

 והנה . המזבח קרטח עד בעטחים חג אסרו לנו ויאר ד׳ אל כד״א הקרנף למקריבי
 הכליון אבל • השמים מן יורדת האש ולזה • ית׳ אליו לייחס ראוי והקנין הטוב העדן
 בעסק והנה . ע״ש ההדיוט מן אש להביא מצוה ולכך • ההדיוט האש אל לייחס ראוי

 העליונה בהשפעה אמנם • עונות מכפר • גזירות מזיח . בכתובות שם נאמר הכליזן
 אל האדון אל נתייחסה ההזנה ענין והגה • ומהב״ב מזי״ן • לחושי׳ כפלים נאמר ג״כ

 • לבניו האב אל מתייחסת • והאהבה החבה אבל . במשחה עמו במאכל עמו • עבדו
 ומפרנס מזין הש״י כי ידענו • קנך גס .אבי׳ך הוא הלוא . מרע״ה שהעיד אחר וא״כ

 • בניס על אב כרחם .אותנו ומאהב מחבב גם . אדוניהם יד אל .עבדים כעיני אותנו
 • ושליט אדון שהוא כפירש״י מודים אנו ליה • דמשנחגו תנא ר״א דבר אישר ^■^הדבר
 הוא כי • מודים אגו ליה ושד גזירות מזיחיי שאתה במה . מקלסים אט ®מנח

 שני כי והייינו • מכפר 1שהמזבח כמה .משבחים אנו מזבח ולך • אותנו מחבב הטנו
 הכליון מיני ושני * השמים מן האש בבחינת ית׳ הבורא אל מייחסים אנו ההשפעה מיני

: והבן המזבח אל וההעדר
• ישראל של פטמותיהן .גו׳ נדיב בת .ט׳ פעמיך יפו מה רבא ללש כא

שנקרא אבינו אברהם של בתו נדיב בת • לרגל שעולין בשעה
 בת והייט • נדיב בת קראן מ״ט ברגל עליה שלענין הרגיש מוהרש״א עיי׳ .גו׳ נדיב

 מארצו שנעתק לסי שאברהם ול״נ נדחק• ע״ש ,ט׳ ויעקב יצחק בת ולא אברהם
 עולי אף הקדושה ארן והוא . ד׳ הראהו אשר הארץ אל והלך אביו ומבית וממולדתו

 גיוום אחרי ומשליכים הבייתיי וממעמדם מארצם שנעחקיס במה .אליו נדמו רגלים
 ח׳ פסחים ועיי׳ " ט׳ ד׳ פני את ליראות • מקדשינו מקום אל והולכים קניניהם כל

: תחלהמש"ש ד"ה ב׳ חגיגה ושי׳22מטייגח...........................
 לכם' זרמו שנאמר • שבה החסז^ לפי א משתלמת הצדקה אין ר״א אמך 32

הוא והטורח .הצדקה היא הנתינה פרש״י .חסד לפי וקצרו לצדקה
 כ׳ * כו׳ זרעו ובד״ה .ע״ב ט׳ סח לו טתן בגון טורח או לביתו מוליכו בטן • החסד

 והדברים • עכ״ל כו׳ שבה החסד לסי שכר לקבל לקצור כדי שזורע הזריעה היא הצדקה
 הנקרא מורח איזה בה בשיש זולת .משתלם צדקה הנותן אין .ז״ל לפירושו כי • בבדים

 לר״א ליה מיבעי דהכי ושד .הכי דלימא למרייהו להו ניחא ולא זה זולת לא .חסד
18

 כו׳ הזריעה היא הצדקה מ״ש •גס חסד י״שבה אלאא״ס משתלמת הצדקה אין למימר
.נו' צדקה לכם זרעו היל״ל לפי׳ז

 סירותיהן אוכל ומנין וז״ל .פאה מס׳ ריש הר״מ דברי עם ר״א דברי מתפרשין ולי
במצוות * הא׳ .חלקים שני על נחלקין טלן המצוות כי . לך שאומר מה ט׳

 במצוות הב׳ והחלק .ט׳ ציצית כטן קונו ובין בינו שיש במה בנפשו לאדם המיוחדות
 הצוזי וכנון • ט׳ הגניבה על אזהרה כטן ״ קצתם אל קצתם אדם בני בתועלת התלויות
 בני בתועלת במצוות האדם וכשיעשה כו׳ וחכמים האבות וכטד לרעהו איש באהבת
 סובה וימצא מצוה. שעשה לפי בעוה״ב. לצדקה לו תחשב כ״כ . זה אל זה האדם

 אחרים ינהגו זה. מנהג כשינהג כי . אדם בני בין סוב מנהג שנהג בעבור .בעוה״ז
 בגמילות נכנסות לחבירו אדם שבין המצוות וכל • ההוא מהענין שכר כ״כ יקבל .כמנהט
 בשם מתואר • המצוות קיום עקב כיגמולעוה״ב .אלו דבריומ מדנל .ע״ש ט׳ חסדים
 לעשות נשמור כי לגו תהיה וצדק״ה ו׳( )דברים מרע״ה במאמר מסייע והכתוב צדק״ה.

 מלמא בהאי מצוה שכר ל״ח( )קידושין חז״ל שהניחו למה והנה .ע״כ .צוט כאשר .ט׳
 עוד .שתתעשר בשביל עשר . מאמר והבטיחו הנז׳ היפך .ז״ל אמרו ובזה • ליכא
 . ט׳ צדקה מהן יעשה )מצומצמין( מחמוטטין שנכסיו אדם רואה אס .ז׳ גיטין אמרו

 הצדקה אץi שלילה בלשון אמר ע;כ . סתירה הללו בדברים יהיה שלא ליישב ר״א בא
 .אחד חלק • לחושי׳ כסלים הצדקה במעשה יש כלומר .שבה החסד לפי אלא משתלמת

 ובזה .אדם בט בין סוב מנהג עושה .בצדקתו הלז שהאדם מה והוא • חס״ד נקרא
 לעשות ששמר במה והוא צדק״ה בשם מתואר השני והחלק .יבנה הס״ד עולם יומלץ
 • אמרו זה ועל ,השלם נזה משתלם אינה הצדקה שכר כי .ר״א הודיע הש״י טהו כאשר

 ומה • עלמא בהאי ליכא צונ״ו דכאשר שכר כלומר ־ ליכא עלמא בהאי מצו״ה שכר
 והוא • שבה החסד לפי רק • צדקה שכר זה דאין קושטא .עלמא בהאי משתלמת שהצדקה

 אכילות בשם .מס׳פאה דריש התנא כפי המתואר והוא .האדם בני בין חסד שנהג מה
 הצדקה אין .מאמר כי • ר״א בדעת ויסבור הטועה יטעה לשלא אמנם .פירו״ח

 ר״א המשיך לזה • הבא משלם גס השכר אח שולל והוא מוחלטת שלילה הוא משתלמת
 צדק״ה בשם המתואר השה״ב תשלומי כלומר לצדקה לכס זרע״ו שנאמר ואמר מאמרו

 הזריעה )כמו בעתיד בזה שישיג למה הכנה רק אינה בזה שהרי ?יעה. מעשה הוא
 . חטאה פרי מיד שקוצר מה והוא הקצירה אמנם הקצירה( אל קדומה הכנה שהיא

שד .זו בהנחה ביארט ״ נדטת גשם ד׳ ועיי׳ . שבה •החסד לסי הוא • בשה״ז
___________________ : רז״ל מאמרי _________

 מלאה ד׳ חסד • חסדכו׳ כלו לשלם מלאו כאילו ומשפט צדקה העושה כל 32
יכול .אלהים חסדך יקר מה ח״ל קוטן לקטן הבא כל תאמר שמא הארץ

 לקפוץ הבא כל .סירש״י עיין • יריאיו על גו׳ מעולם ד׳ וחסד ת״ל כן שמים ירא אף
 ולטרור. לב לחת צריך יקר מה ת״ל • כו׳ לו וממציאין ט׳ קופץ וחסד צדקה ולעשות

 לא שד • הספר מן חסרים עקרים פירושן כסי שהדברים מה חוץ והנה • ע״ש כו'
 ונס • האק מלאה ד׳ חסד במאמר • ד׳ חסד בשם הצדקה את שייחס זה מה • ידענו
 גס • יריאיו על ט׳ ד׳ והסד *שלישיה בה ועוד ״ נו׳ אלהיים חסדך יקר מה • אח׳כ
 אל הקפיצה לייחס מעס מה כי צ-קה לעשות. במשמש אין .לקסו״ן הבא כל מאמר

 • ט׳ עט אפילו צדקה ליחן חייב אדם כל רמ׳ח( סי׳ )י״ד קי״ל דאנן בשגס .הצדקה
 איננו * כו׳ בידו מספיקין שאץ רש״י ומ״ש • קופץ לקפוץ הבא כל לא לפירש״י ואילו

 מצ׳וה האדם אבל • שמים בידי הוא שהמטעה רק • הקפיצה מניעת לשון במשמשת
 .. בזה מסירש״י נאד שא גס מוהרש״א ועיין ״ יד הפושט לכל וטחן קופץ להיות הוא

 ית׳ לו המיוחדת האלהית ההשגחה אל תואר הוא באגדתינו הנזכר ד׳ חסד כי • והג״ל
 מעשה ע״י •כלומר מעשיו בכל וחסי״ד צדיקד׳גו׳ כד״א • הסבעייח ההנהגה שחוף בלי

 כי עליו ונאמר " עליון במקום מגודר הנז׳ והחסד חס-״ד בשם הש״י מתואר אלהיט
 מאוד הרחק ומקוש ס״ג( ד׳ ושבת " כ׳ מצויין פסחים )עיין חסדך השמים מע״ל גדול

 ואמר • למעלה ממטה בשיקפון זולת • האדם כל שישיגם עטנו ואין • הארציי מאדם
 צדקה טסףששה אבל • לבד הדעת הכרעת מחמת לא •כלומר ומשס״ט צדקה שהעושה

 .כ״י למסה יורדת אלהיח השגחה כלומר • חסד טלו לשלם מלא כאילו ית׳ מטחו מצד
 • שד אמר . השמים מן ד׳ מאח ארצה ששפעת כלומר .הארז מלאה ד׳ חסד שנאמר

 ע״ז * השמים מעל החסד ומקבל • למעלה ממטה קופץ לקפוץ הבא כל תאמר שמא
 כל לא כלומר . ט׳ אלהים חסד״ך יקר מה ״ העיד המשורר שהרי .כן איננו אמר

 ד׳ וחסד ת״ל • ק שמיס ירא אף יכול שד אמר ״ לו אוחו יושיטו להשיגו הרוצה
 ד״ה י״ז ר״ה ועיי׳ • מאמם תשש לא האלהיח ההשגחה כלומר ״ יריאיו על משלם

: אמח בחהלה
 שאינה שרה ט׳ יש וכי • גו׳ חסד ותורת .גו׳ פתחה פיה מ״ד י״א ואמר שם

זה מם נ״ל ט׳• חסד של שרה היא זו לשמה חורה אלא חסד של
 אז״ל כבר והנס • מס״ד משארע האלהית ההשגחה כי לעיל למ״ש נמשך המאמר
 לשמה שלא ושרה " חסד״ך השמי׳ס מע״ל גדול נאמר לשמה בששין כי שם פסחים

 וא״ה .הענע מן למעלה עגץ לא לבד סבעיי ענין כלומר • חסדך שמים עד • נאמר
רנה כד״אקול " הימין )והוא .החסד מדת ולומדה מקיימה על ממשכח דלשמה שרה

וישועה )*(
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חמישי פרק סוכה איי י

 חורה אבל • חסד של תורה נקראת ובזה (,מושהחיל ,ד ימי״ן צדיקים נאהלי וישועה
 רק השמים• מעל ד׳ חסד עצמה על ממשכח אינה • הדעת הכרת מפני רק .לשמה שלא

 כי • בכוונתם נ״ל קרוב היותר הכשע וע״ד שמאל( )המתוארת השמים תחת אשר השפע
 שמצפה כיון י חסד בשם מתואר איננו השכר• לתקוות • האדם אותו יעשה אשר הדבר

 של חורה היא שכר לתקוות שלא אותה שלומדים דלשמה התורה לזה .גמול לתשלום
 הוו ומצדזהארז״ל. • מאוד גדול יתר שכר עליו משפעת שבאמתותה אף ,חס״ד

 במציאות זה אין דמלתא לקושפא ר״ל • פרס לקבל •ע״מ שלא כו׳ המשמשין כעבדים
 הוו אמרו אולם * בקשוני תוהו אומר איננו הש״י כי .פרס לקבל שלא עבדים שתהיו

 היא ללמדה חורה איד .הללו עבדים כמו תהיו המעשה בכוונת כלומר ט׳ כעבדי״ם
 ט והוא י הנז׳ ע׳ד מחפי־ש ג״כ ש״ח שאינה תורה היא ללמדה שלא חסד של חורה
 היה .יח׳ לאהבתו היה שאילו יח' לאהבתו אינה ספק בלי . לאתרים ללמד שלא חורה

 שנא׳ אבינו כאברהם הבריות על אהבהו * אלהיך ד׳ אס ואהבת מצות בעצמו מקיים אז
יומא עיי׳ * שכר לחקות שלא .חסד של חורה היא וזו בחרן עשו אשר הנפש ואת בו

:ע״ג מצויין פ״ו דף

החליל פרק
0 Jלפי כלומר .ע״כ עינינו וליה ליה אנו • ואומרים שונין ה׳ו אומר ל״י ד

אליו לזה • אלה ד׳ עם בשם להקרות • יח׳ אליו מתייחסים שאנחנו
 לשעתו )ור״י נו׳ ד׳ אל עינינו כן גו׳ אדוניכם אל עבדים כעיני הנה כד״א • עינינו
 שבלשון אנ״י מלח במקום ועוד ד״ה כ׳ מצויין לעיל עיין נא הושיעה וה״ו אג׳י שאמר

 להיות ראוי אין כי מוסר תוכחת בזה רומז רבים( בלשון אנ״ו ־ כאן אומרים אנו * יחיד
 ת״ל לכל יכול " קוראיו לכל ד׳ קרוב במדרש כמ״ש .ליה שאנו בזמן זולת • עינינו ליה
 אהא • בש״ס הנוסח לקיים יש ולפי״ז ־ ליה שאנו בזמן והיינו • באמת יקראוהו אשר לכל

 מיחלים אנו וליה ליה אנו הכי דאמרי \ אותו משתקין שמע שמע דאומר מהא דפריך
:שלו אנחנו כלומר • ליה אנו רק • משחחוי״ם מלח להוסיף צריך ולא

 לס׳ בהקדמתו אברבנאל מוהר״י עיי׳ * מוקדו״ן אלכסנדר קעלינהו ?)10101 710
 אלכסנדר זהו כי מוקדו׳ן תיבת בספרים נפל שמעות כ׳ " מלכים

 קרוב היה כאן שכתב וזהו .שני בית בתחלת יון מלך היה מוקדון אלכסנדר כי י אחר
 שהחריבה איח׳ שבירושלמי ’ קושיתהחוס׳ הנזכר הרב יישב ובזה • הבית אחר שנה לק״ן

 שהאמת לו יתבאר הימים דברי בספר שהקורא הנזכר הרב ואמר • הרשע עורגינ״ש
 ע״יעורגינ״ם אחת הרומיים ע״י נחרבה פעמים שני שאליכסנדריאה התלמודיים כשני

 על פסוק איכה מדרש ועיי׳ .ע״ש הכ״ד הקיסר אלכסנדר ע״י ואחת • הי״ד הקיסר
 כאשר מרחוק טי עליך ד׳ ישא 'אשכהינון אחא מ׳ אשתו ילדה מרכינס בוכיה אני אנה

 בה׳ רוחא ואייתיני יומין בעשרה למיתי דחשיבית נשרא הוא אנא אמר הנשר דאה;
 שזכר הי״ד הקיסר ערגינ״ס הוא שבמדרש מרכינס הוא כי ויראה " ע״ש כו׳ יומין

 • לאלכסנדר המאמר זה נתייחס שלפנינו דהאבש״ס סתירה בזה יש עדיין וא״כ " מוהרי״א
L וצ״ע הכ״ד הקיסר הוא מוהרי״א ולדעת :

3^ H0 ?להם נדמה צדיקים ט׳ ושחטו ליצה״ר הקב״ה מביא לבוא *1תי5ל 
כתבנו כבר . כו׳ השערה כמוס להם נדמה רשעים • כהר

 י להוט( דומה ד״ה )לקמן יראה כאן מוהרש״א ומדברי .ט״ו י״ד נח מי דרוש בזה
 בוכיא( של החוט )דמיון לשער דומה דמהחלה אלא א׳ בנושא הפכים ב׳ הוי דלא

 לעבות )דמיון להר דומה לבסוף והיינו . בסוף יהיה מה רואים שאינן לרשעים והיינו
 ודבריו • ע״ש העבירה מחמלת ומרחיקין בסופן יהיה מה שרואין לצדיקים והיינו העגלה(
 היצר להם נדמה ולא לו נתפתו לא שמעולם טון בוטן הצדיקים למה דא״כ תמוהים

 כן ואם ־ לו יתפתו כאשר להיות שעתיד מה והשערה כמחשבה רק בפועל כהר הרע
 זה בשביל להם היה גקל • העבירה מן הרחיקם כהר להם נדמה אשר הדמיון אדרבה
 ולמה • בפוטל כהר אח״כ להם היצה׳ר ונעשה לו שנתפתו רשעים הפוך וכן לכבשו

 בעל שהקדים למה כי הוא כעת שנ״ל ומה השערה בחוט רק להם נדמה לא א״כ
 התאווה )ור״ל * והרשעים הצדיקים בפני ושוחטו היצה״ר אז מביא הש״י כי המאמר

 בכבושם אצלם היה אשר והיגיעה העמל כמות אצלם ישוער לא א״כ אז תתבטל החטא אל
 המושג העונש או מהשכר רק • ברשעים ממנו החפחוחס כח או • בצדיקים • אותו
 וחיך הרוחני* התענוג בהנייח יטעמו כאשר הצדיקים לזה • התגמול בעולם אז אצלם
 מן צעראאגרא( לטם ז״ל מאמרם שהוחלט )אחר יאמרו • לו יטעם * ההניה זאת אוכל

 היה מהצער כמה נשער • לנו המושג האגרא מן והיינו • המוקדם אל נדע למאוחר
 בהשפטס • לרשעים יושג אשר והמכאוב מההצקה בהיפך וההיפך • בכבוש • בחיינו לנו

 בריותיו עם בטרוניא בא הקב״ה ואין • חייבת יפה דנת יפה ויאמרו העונש וקבולם
 כי׳כ בטנשם להם מכאיב הש״י היה לא • לנצחו קשה בחייהם היה ואילו חנם להענישם

 דמם וא׳כ השערה כחוט אצלנו קלה אוחו הכבישה היה רוצים הייט אס כ״א זה אין
: ודו״ק בראשם

הים

 יפלא ח׳( )זהריה טרש״י * יסלא בעוני גם שנאמר טמהם תמה הקב״ה )אה שם
בעיגי אלו ודברים .ע״כ בחייהם נגדו לערוד הצדיקים יוכלו היאך י

 .’ט יום בכל עליו מתגבר אדם של יצרו )ל״ב( לקמן רשב״ל אמר באמת דהא • יפלאו
 מה יודע איני הטרא בעיני זו הפלאה א״כ • ע״ש ׳ לו יטל אינו עוזרו הקב״ה אלמלא

 עתיד לשון שהוא יוכל״ו היאך רש״י בלשון לפנינו שיש דהנוסחא לומר ואפשר • היא
 יסלא שבעיני לסי הש״י קאמר הט ולט״ז • מדויקת היא עבר( •לשון הוא יכל״ו )אבל
 • עוזרו אני לכך • עליהם בהחגברו הרע היצר לעשדנגד הצדיקים יוכלו היאך

 מי דרוש אנחנו שכתבתי למה אמנם • לו יטלים אינם עוזרו אני אלמלא כי
 שממשפעי לסי היינו . ט׳ כהר להם נדמה צדיקים • המאמר בביאור • מ״ו • נח

 בעטדת עצמו שהעמיל על ועמלו מרחו שכר לטף שישולם טא הישרים האל
 ויעניג • מהם ליהנות המותרות החאוניוח הכחות את הש״י יגביר ואז • יתברך השם

 בפיו ויומאק לו יטעם אוכל החיך עדי .הגמול בעולם הצדיקים טסות אח במעדנים
 אלה אצלם בהגביר ואז " ישחה אשר משקה וכל יאכל אשר מאכל מכל למתוק כדבש

 לכבוש יכולט היאך בשמחה טטס המה ואז גטה כהר היצריי הכח להם נדמה הכתות
 כהמתקת ע״ש .ממט אכל ולבלתי עליו שהוזהרט במה ליהנות שלא .כזה גטה הר

 ממה יקשה שלא הייט .יסלא בטיט גם ד׳ בשם דילן בש״ס מ״ש כי נאמר .הדברים
 התאווניוח הכחות הגביר לא ולמה בחמים. להולכים הטוב ימנע לא שהקב״ה .שידענו

 משיב וע״ז • הגמול בעולם את״כ עליהם שהגביר כמו בחייהם בהיותם הצדיקים אל
 .הגמול בעולם כמו בחייהם החמניות הכחות בהתגברות חזק הצדיק היה אילו הש״י

 מאמר אולם .לכבשו יוכל למען • אז כחותיו את המעטתי לכן לכובשו יטל היה לא
 : וצ״ע . בהחלט היחה וההפלאה התמיה ט משמע עמהס תמה הקב״ה ואף הש״ס

ירושלמי ועיי׳ • שהרש״א עיי׳ .ט׳ רע קראו הקב*ה לוליצה״ר יש כמות לעזבע
 כי נראה ולי • הללו שמות ז׳ מעם בי״מ מקיפות המטות ד״ה ברכות סוף

 האדם את מעוררים עטנו( לפי בשמו אותם הקורא אל )והתייחסם הללו שמוח שבע
 • כצעירתו והצעיר מטרתו הבכור ית׳ אוחו המרוחו עגין יבא מאין ולחקור עין ללטוש
 אמנם • שנאה ולא ״ קנאה ולא • ערב מנין לא היצר בפתוי אין עניט בתחלח כי והוא
 וחיתו הארץ בהמות עם משותף הוא- שט עד מהיסידות המורכב בעקב כרוך הרע
 . רע סורם מבעם מצד רק זאת יעשו בתירתם מצד לא כי והדורסים הטורפים שדי

 לומר החוטא האדם בעטי התנצלות צד הקב״ה מצא ובזה יג( ע״נ שלום נהר ד׳ )ועיי׳
 וזהו * מטניס פשלות אח״כ המשיט על פלא אין סוב לא דרך על נולד טוףשמטבש

 אמר הקב״ה כלומר מנעוריו ר״ע האדם לב יצר ט שנאמר רע קראו הקב״ה " שאמר
• מנעוריו ר״ע האדם לב יצר כי " גו' לקלל שד יוסיף ולא האדם בשביל התנצלות

: ר״ע סורו כלומר
 ושכל " נצחיים חיים נשמת באפיו נסח כלומר " אלקים בצלם אוחו שברא למה אולם

האישור אל וימשיכהו • הבהמיי הטבע נגד השכל זה יתקומם עדי אלקיי
 על שכלו יאוישיגביר ההזדקטת בימי ויבא " אש משדי יעחק אשר וכל המשלה•

 ת״ח ארז״ל ע״ד * שט בטבע א״ע ולהרגיל מחשביי והשתדלות הרעיון בהסבת טבש
 טבש טל וטסף מתגבר השכליי והעיון הדעה כלומר משספת דעתם שמזקינים כ״ז

 . האדם ליצר וקרא דורו אנשי את להוכיח מרע״ה מצא הכוונה זאת ועל .הקדום
 יולד אדם פרא עיר ט אמת הן כלומר " לבבכם ערלת את ונמלחם במאמר ערל
 וניתנה ממרומים השכל לכס שניתן אחר אבל שדי כבהמות וערל אטום ושכלו ולבו
 ולהשליט טרלש ולשל האוטם זה להסיר ידה על תוכלו עדי .השריי . ההערה לכם
 ער״ל תארו אבל .שחלט רע משמשש אשר רע בשם היצר יתואר לא שוב ובזה .הס

 ערלת אש ולשל האוטם זה אח ההסרה אפשריי היא אמנם • אטום שא כעת כלומר
 רבה כי אמר • המבול דור את להעניש ד׳ ברצות ולזה .עליו השכל בהתגברות הלב
 האדם כי אמת כלומר היום. כל רע רק לבו מחשבות יצר וכל .בארץ האדם רעת
 אבל יביע. ליום ויום .פעם כל רעש יתרבה שלא ראוי אמנם • רע מבע על טלד

 וכל ומתגברת מלכת רבה רעתם אבל .עשו כן לא ואלה .בהזדקנו רעתו יתמעט
 לזה * תקוה ט אין שד וא״כ ״• חלדו זמן וכל • היום כל רע רק לטוב אינם מהשמתיו

 איך בספרו אברבנאל מוהר״י שנתקשה מה לנו יתיישב ובזה • גו׳ האדם את אמחה
 מותנת שא אדרבה * ט' ר״ע האדם לב יצר ט בעבור גו׳ את יקלל שלא טעם הש״י נתן

 ט׳ ר׳ע רק האדם לב יצר וכל .ט׳ ד׳ וירא ית׳ כאמרו ולהשחית לקלל ראוי זה שמפני
 מטאר שאמרנו לסה •אולם ע״ש ט׳ לקלל סבה שצר רוע עשה בראשית שבפרשת הרי

 ובחטא בשןמללתי הן .המאמר ע״ד .מנעורי״ו ר״ע שאר הוא יקלל לשלא הסבה כי
 כל אבל מנשריו אשר רעש מתקן שאיננו במה שא שיקלל הסבה אבל . אמי יחמתני

 זקן שנאן הקב״ה ג׳ אזיל ע״ד .בתרייתא זבולא עד וזמנו יוש כל רע רק מחשטתיו
 אפר ונתבונףמהסט נלמד שראש מה • טומאה ענין טמא קראו דויד :בו׳ מנאף
 מלילית הזיטך ענין שמא " ותטהרם עברה ורוח ל״ז( )איוב נאמר טהרה. לשון שא
 והעצם ע״ד 'השמיימיי? השמר בהירות אח השכריס עבים תשכח והוא העכור דבר

•וכן זכיוש*ונקיוש ש״ס(" )מלים מסהלו השבח וכן בשרשו( רד״ק )עיין למוהר השמים
13



קנח[ בטור ]המתחיל חולים בקור ד, כרך תלמודית אנציקלופדיה

בצרכיהם. ולטפל החולים את לבקר המצוה חולים. בקור

 קנט[ ]טור אלהיכם ה' אחרי שאמרו: כמו חולים, שמבקר בהקב"ה מצינו שכן ,1החולים את לבקר מצוה

 ביקר הקב"ה מה הקב"ה, של מדותיו אחד להלך אלא שכינה, אחר להלך לאדם לו אפשר וכי ,2תלכו
 ילכו הדרך את להם והודעת ואמרו: ,4חולים בקר אתה אף ,3ממרא באלני ה' אליו וירא שנאמר: חולים,

 שבקור פי על ואף .7החולה אל הליכה ידי על מקיימים חולים שבקור ,6חולים בקור זה ילכו, ,5בה
 עליו יטול שהמבקר במקום שאפילו במיוחד, חולים בקור על נצטוינו חסדים, גמילות בכלל הוא חולים

 מצוה מקום מכל בחליו, מששים אחד נוטל שהוא שאמרו החולה, של גילו בן שהוא כגון מהחולי, קצת
 סוברים ויש ,9התורה שמן המצות בכלל חולים בקור מצות שמונים הראשונים מן יש .8לבקרו עליו

 אבל מדבריהם, היא חולים בקור של מיוחדת מצוה שבתורת היינו ,10מדבריהם עשה מצות אלא שאינה
 מנין, התורה מן חולים לבקור רמז ואמרו: .11כמוך לרעך ואהבת של התורה מצות בכלל נכללת היא

 את ומבקרים באים אדם שבני ,12עליהם יפקד האדם כל ופקדת אלה ימתון האדם כל כמות אם שנאמר:
לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיהם אוכל שהאדם מהדברים הוא חולים ובקור .13החולים

.א13הבא

 מצות כמבזה שנראה או ,15בחנם לעשות לו ויש זו היא שמצוה ,14חולים בקור בעד שכר ליטול אסור
 שמשום ,17שכר ליטול מותר בישיבה אבל בעמידה, כשמבקרו אמורים דברים במה .16חולים בקור
 יבוא שלא כדי הישיבה, על אף שכר ליטול שלא להחמיר שנהגו מקומות ויש ,18בעמידה די בקור מצות
 בכל מותר לחולה, מרובה הנאה ויש הצורך, מכדי יותר בישיבה כששוהה .19העמידה על שכר ליטול
.20זה על שכר ליטול מקום

 בכלל והוא .23ביום פעמים כמה ואפילו ,22קטן אצל מבקר גדול שאפילו ,21שיעור לו אין חולים בקור
 הרי המוסיף וכל .25שבגופו חסדים גמילות דהיינו קס[ ]טור ,24שיעור לה אין חסדים גמילות שאמרו: מה
 והקל מחליו חלק נוטל כאילו החולה את המבקר וכל .26החולה על יטריח שלא ובלבד משובח, זה

 חייב ממלאכתו שמתבטל פי על ואף .28דמים שופך כאילו זה הרי מבקר שאינו מי וכל ,27מעליו
.30הישיבה על שכר ליטול התירו שהרי חייב, אינו ממלאכתו שכשמתבטל אומרים ויש ,29לבקר

 ומעשה ,32בו הוא אשר המקום ובעניני מטתו בעניני ,31החולה בצרכי לפקח צריך החולה את המבקר
 עליו להתפלל המבקר וצריך ,33וחיה לפניו, וריבצו כיבדו ובציוויו אחד תלמיד לבקר שנכנס עקיבא בר'

 עליו ויבקשו חבריו עם רוח נחת וימצא צרכיו, לו שיעשו חולים בקור של המצוה עיקר וזהו ,34שיתרפא
 יהודה ר' התפלה: בנוסח ונחלקו .36מצוה קיים לא רחמים עליו בקש ולא החולה את והמבקר ,35רחמים

 ואמר ,37ישראל חולי בתוך עליך ירחם המקום אומר יוסי ר' ישראל, חולי ועל עליך ירחם המקום אומר
 האחרים עם שכוללו שמתוך ,38ישראל חולי בתוך שיערבנו צריך ביתו בתוך חולה לו שיש מי חנינא ר'

 המבקר: אומר קמא לתנא תנאים: נחלקו בשבת, .40יוסי כר' הלכה .39רבים של בזכותם נשמעת תפלתו
 השבת את תכבד אם - שתרחם היא יכולה אומר: מאיר ר' לבוא, קרובה ורפואה מלזעוק היא שבת

 מלזעוק היא שבת אומר: וביציאתו שלום, אומר: בכניסתו ירושלים איש שבנא - 41בה מלהצטער
 ירחם המקום אומר יהודה ר' בשלום, - 42בשבתכם נוחו - ושבתו מרובים ורחמיו לבוא קרובה ורפואה

 ויש ,44קמא כתנא פוסקים יש ראשונים: נחלקו להלכה .43כבחול כו' המקום אומר יוסי ר' כבחול, כו'
 שפסקו ויש ,46בשבת המותרים רבים כצרכי זה הרי ישראל חולי בתוך שכשאומר ,45יוסי כר' שפסק

 לשון בכל קסא[ ]טור לבקש יכול לפניו הוא אם רחמים, עליו וכשמבקש .א46ירושלים איש כשבנא
.47הקודש בלשון אלא יבקש לא בפניו שלא מבקש ואם שירצה,

.48אחרים עם יחד אלא לבדו, ילך לא שהמבקר שכתבו מהראשונים יש

 49גבוה מקום גבי על ולא ספסל גבי על ולא - כסא גבי על ולא מטה גבי על ישב לא החולה את המבקר
:52שנאמר ,51חולה של מראשותיו למעלה ששכינה מפני -50קרקע גבי על - לפניו ויושב מתעטף אלא -
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 המטה על כששוכב אבל ממנו, גבוה והיושב בנמוך, שוכב כשהחולה ודוקא .53דוי ערש על יסעדנו ה'
.54וספסל כסא על לישב מותר

 חולה לכל וכן ,56להם קשה שהבקור ,55הראש למיחושי ולא העין לחולי ולא מעיים לחולי מבקרים אין
 בפניו ולרבץ לכבד צריכים אם בו ודורשים ושואלים החיצון בבית נכנסים אלא לו, קשה שהדבור

.57רחמים עליו ומבקשים צערו ושומעים בו, וכיוצא

 כל שבבוקר ,58יום של אחרונות שעות ובשלש יום, של ראשונות שעות בשלש החולה את מבקרים אין
 מלבקש ויתייאש חליו עליו מכביד היום ובסוף רחמים, עליו לבקש יחוש ולא עליו מקיל חליו חולה
.60החולה בצרכי מתעסקים שעות שבאותן לפי הטעם שכתבו ויש ,59רחמים עליו

 .62כקרובים והחברים ,61ימים שלשה אחר והרחוקים מיד החולה את לבקר נכנסים שהקרובים ארץ דרך
.63מיד נכנסים ואלו אלו החולי, עליו קפץ אם

 ששמח יחשוב שלא יבקר, שלא וסוברים חולקים ויש ,64החולה את לבקר יכול שהשונא אומרים יש
.66השונאים ולפי השנאה לפי והכל .65לאידו

 לו ואומרים אצלו נכנסים למטה עולה משאדם אמרו: וכך ,67עניניו על דעתו שיתן לחולה לו אומרים
 בני אצל הפקדת שמא אדם, הלווך שמא או הלוית קסב[ ]טור שמא ממיתים, דברים ולא מחיים דברים לא

 ישראל בקהלות שהמנהג אחרונים וכתבו .69המות מן זה מפני יפחד ואל ,68אצלך הפקידו שמא או אדם
 אתה לו ואומרים אנשים שאר או חולים בקור גבאי לחליו השלישי ביום אליו הולכים חולה כשאדם

 מה צואה תעשה ולכן כלום, מזה לדאוג לך אין ולכן החולים, כל אצל והמנהג התיקון הוא שכן ידעת
 וידוי: ע"ע שיתוודה, לחולה לומר החיוב על .70לך חייבים שאחרים מה או חייב שאתה ומה שתרצה
בחולה.

.73מעשיו כל על ורחמיו לכל ה' טוב :72נאמר והרי ,71שלום דרכי מפני עכו"ם חולי מבקרים

 ודוקא .74המתים ועם החיים עם חסד גמילות הוא אבלים שנחום חולים, לבקור קודם אבלים נחום
 עליו רחמים שיבקש כדי קודם, חולים בקור שניהם לקיים כשאפשר אבל שניהם, לקיים אפשר כשאי

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 .75מחייהו כאילו שהוא צרכיו ויעשה

א. שלה יו"ד טוש"ע ה"א; פי"ד אבל רמב"ם .1
ה. יג דברים .2
א. יח בראשית .3
צג. שאילתא אחרי פ' שאלתות ועי' שם. יו"ד טור א; יד סוטה .4
כ. יח שמות .5
.א ק ק"ב .6
שלה. סי' יו"ד פרישה .7
.ב ל מ"ב .8
העשין. במנין בה"ג .9

.שם אבל ם"רמב .10
 וע"ע ראשון. שורש לסהמ"צ בהשגותיו רמב"ן ועי' רפי"ד, אבל להמבי"ט ספר קרית ועי' שני, שורש להרמב"ם סהמ"צ .11

חסדים. גמילות וע' ישראל אהבת
כט. טז במדבר .12
ורש"י. ב לט נדרים .13
א. קכז שבת א.13
א. לט נדרים .14
.שם 'תוס .15
.שם ש"הרא 'פי .16
.שם 'גמ .17
בעמידה. אפשר שם: גמ' ועי' שם, ר"ן .18
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כו'. שכר שנוטלין במקום שם: הגמ' ע"פ שם, .19
ממנו. הנאה מודר או החולה את הנאה במדיר נדרים וע"ע שם. ורא"ש ר"ן .20
ב. לט נדרים ברייתא .21
ב. שם טוש"ע ה"ד; שם רמב"ם שם; בגמ' אביי .22
.שם ע"טוש ;שם ם"רמב ;שם רבא .23
רפ"א. פאה משנה .24
שם. ורש"י רע"ב קכז שבת ועי' שם. למשניות ר"ש עי' שם, ירושלמי .25
.שם ע"טוש ;שם ם"רמב .26
בחליו. מששים אחד נוטל שם: נדרים ע"פ שם, רמב"ם .27
שם. רמב"ם א; מ נדרים .28
.שם ק"שמ .29
.ם"הרא בשם שם ק"שמ .30
.א מ שם ש"הרא 'פי .31
.שם ק"שמ .32
.שם 'גמ .33
.שם .34
המיחוש. שער האדם בתורת רמב"ן .35
ד. שם בשו"ע רמ"א שם; רמב"ן .36
מודים. הכל שבחול שלה סי' יו"ד וב"ח ב"י ועי' בשבת, ב יב בשבת ברייתא .37
יוסי. וכר' שם .38
.שם י"רש .39
.שם ע"טוש .40
.י"רש .41
.י"רש .42
.שם שבת .43
א. רפז או"ח בשו"ע רמ"א שם; יו"ד בשו"ע המחבר ה"ה; פכ"ד שבת רמב"ם .44
בשבת. אף שר"ל שם יו"ד ב"ח ועי' שם, להרמב"ן האדם תורת .45
קיב. סי' כלבו .46
 נוסח על פכ"ו הרב לסידור הכולל שער ועי' שם. ביו"ד ב"ח שם: או"ח בשו"ע המחבר שלה; סי' ויו"ד רפז סי' או"ח טור א.46
הכנסת. בבית שאומרים לחולה שברך מי
תפלה. וע"ע ה. שם טוש"ע שם; שבת ע"פ שם, להרמב"ן תוה"א .47
בפוסקים. דבריו הובאו שלא וצ"ע צג, שאילתא שאילתות .48
שם. שבת במאירי הגי' וכ"ה ה"ו, שם אבל רמב"ם .49
צג. שאילתא ושאילתות א מ בנדרים כ"ה .50
.ג שם ע"טוש ;שם ם"רמב ;שם שבת .51
ד. מא תהלים .52
.שם שבת .53
נוהגים. וכן שם; בשו"ע רמ"א א; מ נדרים ר"ן שם; תוס' .54
ח. שם טוש"ע ה"ה; שם רמב"ם א; מא נדרים .55
.שם ם"רמב .56
שם. טוש"ע המיחוש; שער האדם בתורת רמב"ן .57
שם. טוש"ע ה"ה; שם רמב"ם א; מ נדרים .58
.שם ע"טוש ;שם 'גמ .59
.שם ם"רמב .60
א. שם טוש"ע קרובים; הזכיר ולא והלאה, שלישי מיום שם: רמב"ם פ"ג: פאה ירושלמי .61
.שם ע"טוש .62
כו'. קדמאה יומא רבא א: מ נדרים ועי' שם. טוש"ע והכביד; שם: רמב"ם שם; ירושלמי .63
י"א. בשם ב שם בשו"ע רמ"א קצו; סי' מהרי"ל שו"ת .64
ב. ס"ק מטיקטין להר"י באה"ט ועי' שם. רמ"א .65
.שם ח"ב .66
.שם ע"טוש .67
שם. טוש"ע אין; ולפנינו שמחות, מס' בשם שם להרמב"ן תוה"א .68
.שם ע"טוש .69
קנא. כלל אדם חכמת .70
שלום. דרכי וע"ע ט. שם טוש"ע הי"ב; פ"י מלכים הי"ב; שם רמב"ם א; סא גיטין .71
ט. קמה תהלים .72
.שם ם"רמב .73
שם. בשו"ע רמ"א לי; יראה ה"ז: שם רמב"ם .74
.שם ך"וש ח"ב .75
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קמט[ בטור ]המתחיל חסדים גמילות ו, כרך תלמודית אנציקלופדיה

ובגופו. בממונו לחברו וחסד טוב לעשות מצוה חסדים. גמילות

הפרקים:
וגדרה; מקורה א.
שיעורה; ב.
מעלתה. ג.

 את להם והודעת ואמרו: ,1ולמתים לחיים ולעשיר, לעני לחברו, חסד לגמול מצוה וגדרה. מקורה א.
 ה' אחרי אמרו: וכן ,3קבורה זו בה חולים, בקור זה ילכו חסדים, גמילות זו הדרך את ,2בה ילכו הדרך

 ,5הוא אכלה אש אלהיך ה' כי נאמר: כבר והלא שכינה, אחר להלך לאדם לו אפשר וכי ,4תלכו אלהיכם
 אלהים ה' ויעש קנ[ ]טור שכתוב: כמו ערומים, מלביש הוא מה הקב"ה, של מידותיו אחר להלך אלא

 שכתוב: כמו חולים, ביקר הקב"ה מה ערומים, הלבש אתה אף ,6וילבישם עור כתנות ולאשתו לאדם
 מות אחרי ויהי שכתוב: כמו אבלים, ניחם הקב"ה מה חולים, בקר אתה אף ,7ממרא באלני ה' אליו וירא

 ויקבר שכתוב: כמו מתים, קבר הקב"ה מה אבלים, נחם אתה אף ,8בנו יצחק את אלהים ויברך אברהם
 הדברים שלמדו ויש .11עשה מצות זו תלכו, אלהיכם ה' אחרי ואמרו: ,10מתים קבור אתה אף ,9בגי אתו

.12בדרכיו והלכת מהכתוב:

 להלביש המצות: במנין מיוחדות מצות בארבע חסדים גמילות מצות פרטי את שמנו מהראשונים יש
 במצוות אותם מנו שלא דבריהם מפרשים ויש ,13חולים ולבקר אבלים לנחם מתים, לקבור ערומים,

 ויש .14בדרכו ללכת אחת במצוה אותם וכללו שונים חסד גמילות עניני פרטו אלא מיוחדות,
 חסדים גמילות מצות מנו לא ,15בדרכיו ללכת מיוחדת עשה למצות שחשבו פי על שאף מהראשונים

 מהכתוב שדרשו ואותה ,16בהן עצמו אדם שינהוג בכלל טובות מידות בה וכללו זו, במצוה ביחוד
 לישראל שיודיע רבנו למשה יתרו אזהרת אלא עשה, מצות אינה ,17בה ילכו הדרך את להם והודעת
 למשפטים יצטרכו ולא ואחוה אהבת ביניהם לשכן כדי תמיד המצות באלו זריזים שיהיו מהם וידרוש

 מנו חסדים גמילות מצות אבל ,18בשלום יבא מקמו על הזה העם כל וגם אליו מעצתו והיא עת בכל
 לעצמו וחמלתו כאהבתו לאחיו וחמלתו אהבתו שתהיה שענינו ,19כמוך" לרעך "ואהבת מצות בכלל

 מצוה שזוהי אלא ,20לו ארצה לעצמי שארצה מה וכל בשבילו אני ארצה שירצה מה ובגופו, בממונו
 ולהכניס המת ולהוציא אבלים ולנחם חולים לבקר היינו המצוות, פרטי אבל חסדים, לגמילות כללית
 בין נוהגת חסדים גמילות קנא[ ]טור .21דבריהם של הן מיוחדות, מצוות בתורת בהן, וכיוצא הכלה

 דרכים עוברי ולהאכיל ,23ובהמה כלים ומשאילו מעות לו מלוה כגון בממונו, .22בגופו ובין בממונו
 ונתינת ממון הלוואת שעל אלא ,25חסדים גמילות בכלל לעניים צדקה נתינת ואף ,24אותם ולהשקות

 של הכללית המצוה מצד הוא וכיוצא בהמה או כלים השאלת חיוב .26עצמן בפני מצוות נתייחדו צדקה
 שמא כי צדקה, של המיוחדת המצוה מצד חיוב גם זה מלבד יש לעני שלהשאיל אלא חסדים, גמילות

 חברו ומלוה וכלה חתן משמח וקוברו, נושאו למת מספיד כגון ובגופו, .27לקנות במה עתה לו אין
 .30בחנם לחברו ומטיב עושה שאדם הטוב עניני מכל וכיוצא ,29אבלים ומנחם חולים ומבקר 28בדרך

 כוללת חסדים גמילות מצות מקום מכל ,31עצמה בפני תורה של מצוה היא המת שקבורת פי על ואף
 אינו שאפילו ועוד ,32בעצמו שיתעסק צריך אחרים ידי על קבורה מצות לקיים שיכול שאפילו

 בהתעסקותו לסייע אדם כל חייב מת-מצוה* אינו וגם הקבורה חיוב מוטל שעליהם מהקרובים
.33ובהלוייתו

 הגונה עצה לו וליתן 34טוב רצון לו ולהראות פיוס דברי העני לב על לדבר חסדים גמילות מצות מכלל
 על חסד ותורת שאמרו: כמו לאחרים, תורה ללמד אף זה ומכלל .35וחסד טוב לעשות לרבים ולייעץ
 שלא חסד, של תורה זוהי ללמדה תורה אלא חסד, של שאינה תורה ויש חסד של תורה יש וכי ,36לשונה
 חסד עניני כמה יש וכן .38חסד בכלל הוא לאחרים שללמד הרי ,37חסד של שאינה תורה זוהי ללמדה
 זה הרי מעליו להסירו בדבורו ויכול אדם מאיזה כעס חברו על יש אם כגון בדבור, התלויים אחרים
בדבורו מסבב אם וכן ,39חסד עמדי נא ועשית וגו' אתך זכרתני אם כי ביוסף: שכתוב כמו חסד, בכלל
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 בגלל כי שנאמר: שכר, לו נותנים תנו לאחרים אמר שאם בצדקה שאמרו כמו לחברו, ייטיב אחר שאיש
 הדין והוא ,42ה' שירפאהו החולה על להתפלל וכן ,41בעלמא דיבור היינו והדבר ,40יברכך הזה הדבר

 מזה, יודע אינו בעצמו אדם אותו אם ואפילו ומצוקה, צרה בתוך שהוא קנב[ ]טור לאדם, שיש אחר צער
.43ישראל על שכן וכל יהפכו, שלא סדום אנשי על התפלל שאברהם כענין

 וכל ,45שבגופו חסדים גמילות והיינו ,44שיעור להם שאין מהדברים היא חסדים גמילות שיעורה. ב.
 להם שאין הדברים שאר בין יש והבדל .46לעשות מחוייב חברו לטובת לעשות אדם של בכחו אשר

 אלא שיעור, יש המצוה לעיקר הדברים ששאר חסדים, לגמילות וכיוצא, בכורים* פאה* כמו שיעור,
 חסדים גמילות אבל מצוה, בזה יש מוסיף שהוא שכל להתוספת, שיעור ואין מוסיף, להוסיף רצה שאם

.47תורה תלמוד כמו המצוה, לעיקר שיעור לה אין

 אבל .48מחומש יותר יבזבז אל לצדקה המבזבז שכל מדרבנן, שיעור לה יש בממונו חסדים גמילות
.49ידו הישג כפי להלוות וחייב לחיובו, שיעור אין ממון הלוואת של חסדים גמילות

 ובין בגופו בין וגמ"ח בממונו צדקה הצדקה, מן יותר חסדים גמילות גדולה דברים בשלשה מעלתה. ג.
 .50למתים ובין לחיים בין וגמ"ח לחיים צדקה לעשירים, ובין לעניים בין וגמ"ח לעניים צדקה בממונו,
 ועד מעולם ה' וחסד אומר: כשהוא חסדים, גמילות או צדקה או חביב מהן איזה יודעים אנו אין ואמרו:

 גדולה אמרו: וכן ,52הצדקה מן יותר חביבה שגמ"ח אומר הוי ,51בנים לבני וצדקתו יראיו על עולם
 ספק אוכל ספק זורע אדם ,53חסד לפי קצרו לצדקה לכם זרעו שנאמר: הצדקה, מן יותר חסדים גמילות

 לכם זרעו שנאמר: שבה, חסד לפי אלא משתלמת צדקה ואין ,54אוכל ודאי קוצר אדם אוכל, אינו
 טורח או לביתו שמוליכה כגון החסד הוא והטורח הצדקה היא הנתינה ,55חסד לפי קצרו לצדקה
 יוציא שלא מצויה, שהתבואה בעת מעות או ללבוש בגד או אפויה פת לו נותן כגון להרבה, לו שתעלה
 .57בעיקר כופר כאילו חסדים בגמילות הכופר וכל .56עני של לטובתו ודעתו לבו שנותן לאיבוד, מעותיו
 שאדם מהדברים והיא ,58עליהם עומד שהעולם הדברים משלשה קנג[ ]טור אחד היא חסדים גמילות

.59הבא לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיהם אוכל

 ואת בניו את יצוה אשר למען שנאמר: ,60חסדים גומלי שהם הוא ישראל של הסימנים משלשה אחד
 ואת הברית את לך אלהיך ה' ושמר ונאמר: ,61ומשפט צדקה לעשות ה' דרך ושמרו אחריו ביתו

 הוא, גבעוני שמא ביותר לו חוששים חסד להם גומל ואינו הבריות את ששונא מי כל ולפיכך ,62החסד
.63מלכם לבני למחול חסד לישראל גמלו ולא ישראל בני על רחמו שלא

 גומלי בני חסדים גומלי אחינו בברכת-רחבה*: תיקנו אבלים בניחום חסדים גומלי כלפי מיוחדת ברכה
 משלם אתה ברוך גמולכם לכם ישלם הגמול בעל אחינו כו' אבינו אברהם של בבריתו המחזיקים חסדים
.64הגמול

 שלמה ראה אמרו: וכך לקיימה, יוכלו ישראל שכל תקנות עשו חסדים גמילות של מעלתה גודל משום
 ואחד לחתנים אחד שערים שני בנה המקדש בית כשבנה המקום לפני גדולה חסדים גמילות שמידת

 התקינו המקדש בית משחרב חסדים, בגמילות חובתם ידי ישראל כל שיצאו כדי וכו' ולמנודים לאבלים
 בגמילות חובתם ידי ישראל שיצאו כדי וכו' מדרשות ולבתי כנסיות לבתי הולכים ואבלים חתנים שיהיו

.66חסדים לגומלי טוב שכר גומל ה' אתה ברוך אומר הוא ועליהם ,65חסדים

 אפילו ולפיכך ,67חסד לו שגומלים אלה לפני אלא עומדים, הם המת לפני לא המת, לפני העומדים אלה
 מכיון חכם, תלמיד אינו שהמת אפילו ,69מפניו לעמוד צריך 68המת את ללוות צריך שאינו במקום
.70עמו העוסקים החסדים גומלי לפני שעומד

.71מקומות בהרבה רבים מאמרים ומדרשות בתלמוד באו חסדים גמילות של מעלתה גודל על
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ה"א. פ"א פאה וירושלמי ב מט וסוכה פ"ד פאה תוספתא עי' .1
כ. יח שמות .2
 גמ"ח היינו קבורה כו' גמ"ח היינו חולים בקור שם ב"מ ועי' בשינויים. שלנו ובמכילתא דרשב"י, במכילתא וכ"ה ב, ל ב"מ .3

כו'.
ה. יג דברים .4
.כד ד שם .5
כא. ג בראשית .6
.א יח שם .7
.יא כה שם .8
ו. לד דברים .9

א. יד סוטה .10
שם. ספרי .11
הפסוקים. בשני המצוה שהוכפלה שם סהמ"צ ועי' ועוד. ה"ה פ"א דעות ורמב"ם ח מ"ע להרמב"ם סהמ"צ עי' ט. כח דברים .12
ורכ. ריט קנד, קנג, סי' השלם יראים בדעתו; ב שורש בסהמ"צ הרמב"ם להבנת עשה, קום במצות בה"ג .13
 הוזכרו הישן ביראים ב. אות תרל"ה ווארשא לבה"ג טרויב הרא"ש הערות ועי' הבה"ג, ד' בהבנת א שורש בסהמ"צ רמב"ן .14

נ. בסי' כולם
ה"ה. פ"א דעות ורמב"ם תריא מצוה והחינוך ז עשין וסמ"ג ח מ"ע סהמ"צ עי' .15
ועוד. שם והחינוך וז ו ה"ה, שם דעות רמב"ם עי' .16
ב. ל מב"מ לעיל עי' .17
וגו'. והודעת זה מכתוב המצוות שמנה בה"ג בד' שהבין ב בשורש רמב"ן ועי' א, בשורש רמב"ן כג. יח שמות .18
ה"א. פי"ד אבל ורמב"ם ב שורש סהמ"צ יח. יט ויקרא .19
ישראל. אהבת וע"ע רמג. מצוה החינוך ט; עשין סמ"ג רו; עשין סהמ"צ .20
רפי"ד. אבל להמבי"ט ספר קרית ועי' שם, אבל רמב"ם .21
ה"א. פ"א פאה וירושלמי ב מט סוכה .22
שם. סוכה רש"י .23
אורחים. הכנסת וע"ע ה"ב. פי"ד אבל רמב"ם .24
ח. ס"ק פ"א חיים להחפץ חסד אהבת ס' ועי' שם, פאה ירושלמי עי' .25
צדקה. וע' הלואה ע"ע .26
צדקה. וע"ע ס"ב. פ"א חסד אהבת .27
שם. סוכה רש"י .28
אבלים. ונחום חולים בקור וע"ע שם. אבל רמב"ם .29
בפתיחה. חסד אהבת .30
מיוחדת. מצוה והיא חסדים גמילות במצות קבורה כללו למה שהקשה א שורש בסהמ"צ רמב"ן ועי' קבורה. ע"ע .31
שם. טבא מרגניתא .32
קבורה. וע' ישראל אהבת וע"ע שם. שמח לב .33
צדקה. וע"ע .34
התשובה. באגרת יונה רבנו .35
כו. לא משלי .36
דאמרי. איכא ב מט סוכה .37
תורה. תלמוד וע"ע פ"ה. ח"ג חסד אהבת .38
יד. מ בראשית .39
פ"ד. פאה תוספתא י. טו דברים .40
צדקה. וע"ע שם. בכורים מנחת .41
חולים. בקור ע"ע .42
שם. חסד אהבת .43
.א"מ א"פ פאה .44
ה"א. פי"ד אבל רמב"ם שם; ירושלמי .45
ס"ד. פ"א חסד אהבת שם; פאה תפא"י .46
ב. ז חגיגה אבן טורי .47
צדקה. וע"ע שם. ירושלמי .48
שם. חסד אהבת שם; פאה תפא"י סו; מצוה חינוך .49
ה"א. פ"א פאה ירושלמי ב; מט בסוכה והובאה פ"ד, פאה תוספתא .50
יז. קג תהלים .51
שם. ירושלמי .52
יב. י הושע .53
שם. סוכה .54
.שם .55
.שם י"רש .56
פ"ז. רבה קהלת .57
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ופי"ז. פט"ז בפדר"א בארוכה ועי' מ"ב. פ"א אבות .58
לחברו. אדם שבין שבתורה המצוות כל שר"ל גמ"ח כאן שמפרש להרמב"ם פהמ"ש עי' מ"א, פ"א פאה .59
הי"ז. פי"ט ביאה איסורי רמב"ם כו'; טובות מתנות שלש ה"א: פ"ד קדושין ירושלמי א; עט יבמות .60

 וברש"י אבינו אברהם של בבריתו המחזיקים חסדים גומלי בני חסדים גומלי ב; ח כתובות ועי' שם. יבמות יט. יח בראשית .61
שם.

שם. קדושין ירוש' יב. ז דברים .62
שם. יבמות ע"פ שם, איסו"ב רמב"ם .63
תיד. עמ' אבלים ברכת וע"ע כו'. חסדים בגמילות שלישית פ"ג: ברכות תוספתא ועי' ב, ח כתובות .64
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קכו־ן בטור ]המתחיל אורחים הכנסת ט, כרך תלמודית אנציקלופדיה

צרכיהם. והספקת אורחים קבלת מצות אורחים. הכנסת

הפרקים:
וחשיבותה; מקורה א.
ההארחה; ב.
הלויה; ג.
האורח; ד.
אורחים. בשביל קולות ה.

 עשה שמצות ראשונים וכתבו .1גמילות-חסדים* מצות מכלל היא אורחים הכנסת וחשיבותה. מקורה א.
 ,2כמוך לרעך ואהבת בכלל היא הרי מדבריהם, מצוה שהיא פי על ואף האורחים, ללוות דבריהם של

 שמצות ,3ובמצוות בתורה לאחיך אותם אתה עשה אחרים, לך אותם שיעשו רוצה שאתה הדברים שכל
 משאר - הכל מן מרובה הלויה ושכר .4מדבריהם הם פרטיה אבל התורה, מן היא בכללה חסדים גמילות

 בה, שנהג החסד ודרך אבינו אברהם שחקקו החק והוא - חסדים גמילות במצות הכלולים הפרטים
.5אותם ומלווה אותם ומשקה דרכים עוברי מאכיל

 כלה והכנסת חולים כביקור שיעור, להם שאין שבגופו חסדים גמילות ממצוות אחת היא האורחים לוית
.7שיעור לה יש הרעבים, להאכיל כגון שבממונו, חסדים גמילות אבל ,6וכיוצא

 מהשכמת יותר אמר מנהרדעא דימי ורב המדרש, בית כהשכמת יוחנן, ר' לדעת אורחים, הכנסת גדולה
 הליכתו ידחה אורחים לו ונזדמנו המדרש לבית לילך שהמשכים מזה, שלמדו מהאחרונים יש .8ביהמ"ד

 מצוה זו הרי כן לא שאם כהוגן, שיקבלם מי בביתו כשאין ודוקא אורחים, הכנסת מצות מפני לביהמ"ד
 תורה תלמוד שמצות שכתבו ויש .9מפניה נדחה תורה תלמוד שאין אחרים, ידי על לעשותה שאפשר

 בית והשכמת ,10כולם כנגד תורה תלמוד שנינו שהרי אורחים, מהכנסת גדולה הכל לדברי קכז[ ]טור
 באספת ללימוד ביחיד לימוד שבין לההבדל אלא הלימוד לעצם בה נתכוונו לא כאן האמורה המדרש
 לבוא התלמידים איסוף היינו בבהמ"ד, ההושבה פירושה ביהמ"ד שהשכמת או ,11המדרש בבית חכמים

.12לבהמ"ד

 תעבר נא אל בעיניך חן מצאתי נא אם ה' ויאמר, שנאמר: השכינה, פני מהקבלת אורחים הכנסת גדולה
 שאדם הדברים מן אחד והיא .14האורחים לקבל והלך הקב"ה את אבינו אברהם והניח ,13עבדך מעל

.15הבא לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיהם אוכל

 הכנסת הוא שבצדקה והמשובח .16מזו גדולה מצוה לך שאין אורחים, בהכנסת אדם ישתדל לעולם
 שאין ועכשיו אדם, על מכפר מזבח קיים המקדש שבית בזמן ואמרו: .17מאד עד גדול ושכרה אורחים,

 .20לאורחים פרוסה שנותן ,19אורחים בהכנסת והיינו ,18עליו מכפר אדם של שלחנו קיים המקדש בית
.21המוסר ובספרי ומדרשות בתלמוד זו מצוה במעלת חכמים הפליגו והרבה

.22אורחים הכנסת על זה את זה כופים העיר בני

 פנים בסבר יכניסם - 23הארץ עמי הם ואפילו - לביתו אורחים כשיבואו ראשונים כתבו ההארחה. ב.
 מכניס שכשאתה ,25יפות פנים בסבר האדם כל את מקבל והוי ששנינו: אותה כן שפירשו ויש ,24יפות

 פעמים כי לאכול, לחם לפניהם ישים בבואם ומיד .26בקרקע כבושות ופניך להם תתן לא לביתך אורחים
 אם ואף מאירות, בפנים יאכל אשר את ומימיו לחמו להם ויתן לשאול, בוש והוא אכל ולא העני בא

 ואפילו ,27נפש למשיב להם ויהי בדבריו וינחמם קכח[ ]טור בפניהם, מלבו ישיחנה ודאגה עצב לבבו יהיה
 אף למלאכים, ששימש מאברהם גדול לנו ומי עליהם, ויעמוד בעצמו הוא יטרח עבדים אלף לו יהיו אם

שילם עצמו ידי על שעשה מה ובכל ,28כערביים לו שנראו פי על ואף ושפחות, עבדים כמה לו שהיו
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 רוחם, את שוברים אלו דברים כי תלאותיו, לפניהם יספר ואל .29ובעצמו בכבודו לישראל הקב"ה
 מצינו וכן לו, כאדונים ויכבדם .30בעמלו שכר לו אין וכמעט כן, אמר שבשבילם להם שכמדומה

 הוא וכן יותר, להם להיטיב יכול שאינו כמצטער עצמו יראה האוכל ובשעת ,31אדונים שקראם באברהם
 מטותיו, במיטב ישכיבם אצלו ילינו ואם ,33לך ליתן מה לי שאין נפשי תצא ,32נפשך לרעב ותפק אומר:

 המאכילו מן היטב המשכיבו רוח נחת לו עושה ויותר בטוב, שוכב בהיותו העיף מנוחת גדולה כי
 מתארח הייתי אילו בלבו ויאמר .35יאכל הרבה ואם מעט אם העבד שנת מתוקה שנאמר: ,34ומשקהו

 וגלגל אני, גם כן לו אעשה טובה לינה לי ויתן וישקני ושיאכילני שיכבדני רוצה הייתי בודאי זה אצל
 שכך ,37ומנורה וכסא ושלחן מטה שם לו ונשים שאמרה: השונמית מן שלמדו יש .36בעולם שחוזר הוא
 מן יותר ולנוח המטה על לשכב שרוצה הדרך מן הבא העיף דרך כי אורחים, להכנסת הראוי הסדר הוא

.38נרות ידליקו השמש וכבוא כסא, כך ואחר שלחן כך ואחר תחילה מטה הזכיר כן ועל האכילה,

 של פרוסות לפרוס שצריך פרוס אחר דבר לאכול, ומזון בלחם מפה לו לפרוס ,39לחמך לרעב פרס הלא
 וכתבו .41יתבייש שלא כדי אוכל, כשהוא בפניו יביט שלא שכן וכל ,40יתבייש שלא כדי לפניו, לחם

 תחלקנה אחת פרוסה אלא לחמך שאין פי קכט[ ]טור על שאף לחמך, לרעב פרוס נאמר שלכך ראשונים
 נתן כי אומר: הוא וכן קודמים, שחייו מפני לחמו כל ליתן לאדם אין אבל מחצה, לו לתת ותפרוס עמו

 חייב אתה אצלך באים אינם אם ,43בית תביא מרודים ועניים לחמו, כל ולא מלחמו ,42לדל מלחמו
 וירא שנאמר: כמו אברהם, עשה שכן לביתך, ותביאם שתמצאם עד בחוץ אותם ולבקש אחריהם לחזור

.44לקראתם וירץ

 הולך שכל דרכים, להולכי פתוח שער לך שיהא ,46ושבים לעוברים פתוח ,45לרוחה פתוח ביתך יהי
 לארבע פתוח שהיה אבינו אברהם של כביתו ,47מיד לבית יכנס יצמא או ירעב או לדבר שיצטרך בדרך

.48הפתח למצוא להקיף האורחים יצטרכו שלא רוחות

 ללמוד לנו יש שנהג, אורחים הכנסת בענין לספר האריכה שהתורה אבינו, שמאברהם אחרונים וכתבו
 ולהשתדל ,49לקראתם וירץ שנאמר: כמו לקבלם, ולרוץ אחריהם לתור יש זו: במצוה להתנהג כיצד

 ,50מים מעט נא יקח שנאמר: כמו הדרך, מאבק לרחיצתם מים נתינת כדי עד צרכיהם כל להם לספק
 כאילו עצמו ויעשה ,51העץ תחת והשענו שנאמר: כמו להם, נוח במקום הדרך מטורח להינפש ולבקשם

 בני את ויחנך ,52לחם פת ואקחה שנאמר: כמו הרבה, ולעשות מעט ולומר בשבילם, הרבה טורח אינו
 כדי ,54וגו' הנער אל ויתן ונאמר: ,53שרה אל האהלה אברהם וימהר שנאמר: כמו זו מצוה בקיום ביתו

.55במצות לחנכו

 לא יאמר לא יין, ולשתות מעדנים לאכול הרגיל אדם אבל .56חשובים במאכלים האורחים את מכבדים
 ואהבה ירק ארחת טוב נאמר: לכך אוכל, שאני מעדנים אותם להאכיל יכול שאיני לפי אורחים אקבל

 קל[ ]טור רעה עינו אין אבל רעה, ועינו אבוס שור אוכל הבית בעל אפילו ,57בו ושנאה אבוס משור שם

 ארוחת אוכלים כשהם מעדנים האורחים לפני יאכל שלא לעשות יכול אם ירק, ארוחת לאורח יתן אם
 מלגרש לפניו ואפילו ירק ארוחת ולאורח מעדנים לאכול הבית לבעל מוטב אפשר אי ואם טוב, יהא ירק

 משלך הוצא ויאמר לביתו יכניסם ומימיו, לחמו ליתן חפץ ואינו עשיר הוא אם ואפילו מביתו, אורחים
.58יחטאו פן ירא והוא בבית נשים ויש רעים האורחים כן אם אלא וצורכך, מזונות

 אם ואפילו ,60גדולה פרוסה המסובים מן אחד לכל ויתן ,59יפה בעין שיבצע כדי בוצע הבית בעל
 הוא האורח, לכבוד עשה הסעודה כל שאם מדבריהם שנראה מהראשונים ויש .61ממנו גדול האורח
 וכן ,63לברך לאורח ליתן ראוי הבית, מבעל גדול האורח שאם סוברים ויש .62הבוצע והוא הבית כבעל
 שתספיק גדולה פרוסה למסובים נותן הבית שבעל נוהגים אין שעכשיו מפני לגדול, כבוד לחלוק נהגו
.64יפה בעין שיבצע כדי הטעם שייך ולא הסעודה לכל

.65בעלה ברשות אלא אורחים תקבל לא שהאשה ארץ דרך
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 נסתלקה נכנסים, אורחים פרוסה, שמפה זמן כל הפתח, גבי על פרוסה מפה בירושלים היה גדול מנהג
 שם וילכו יאכלו שם כי שידעו אורחים לקבלת היתה טובה ותקנה ,66נכנסים אורחים אין המפה
 מפה היתה וכשלא אורחים, שיכנסו הבית בעל שרצון להם מסור היה זה שסימן מפרשים ויש .67לאכול
 שעדיין אחרונים וכתבו .68יותר שיכנסו הבית בעל רצון היה שלא לפי נכנסים, אורחים אין פרוסה
 .69בידו ומפה הפתח לפני אחד שעומד מילה וברית נשואין בסעודות קהלות בקצת כן המנהג

 .72ואוכל אורח של מחלקו שנוטל ומפרשים ,71האורח מלפני וי"ג: .70מגונה האורח, לפני האוכל

.73דעת גנבת ע"ע האורח, של דעתו לגנוב האיסור על קלא[ ]טור

 נא אל לומר אברהם הוצרך אורחים שבהכנסת ,74מהכנסתם יותר האורחים ליווי מצות גדולה הלויה. ג.
 מאברהם אני המכסה אמר וה' לשלחם, עמם הלך ואברהם כתוב: בלויה ואילו ,75עבדך מעל תעבור

 אנשי ליווהו שאלמלי ,78דמים שופך כאילו מלווה, שאינו וכל .77בואו עד שכינה לו ונתעכבה ,76וגו'
.79לתינוקות דובים גירה לא לאלישע, יריחו

 לצדקה, שכופים כדרך ,81שילווהו אותו כופים לדרך חברו את ללוות רוצה שאינו שמי ,80ללויה כופים
 עליהם מעלה זה בדבר נתעצלו ואם למקום, ממקום העובר אדם ללוות שלוחים מתקנים היו דין ובית

 על וכי ,83ראו לא ועינינו הזה הדם את שפכה לא ידינו בעגלה-ערופה*: שנינו וכן ,82דמים שפכו כאילו
 ראינוהו ולא מזון בלא ופטרנוהו לידינו בא שלא אלא הם, דמים שופכי דין בית שזקני עלתה דעתנו

 חברו את המלווה וכל ,85הרבה שכר לו יש אמות ארבע חברו את המלווה אפילו .84לויה בלא והניחנוהו
.87לדרך היוצא אותו 86ניזק אינו בעיר אמות ארבע

 ,89שבת תחום עד לחבר חבר ,88עיר של עיבורה עד לתלמיד הרב בה, חייב שאדם לויה שיעור כמה
 סמך שכתבו מהראשונים יש .90פרסאות שלש עד מובהק לרבו פרסה*, עד מובהק שאינו לרבו תלמיד

 שראשי ,91דרכיך בכל לשמרך לך יצוה מלאכיו כי מהכתוב: בלויה - שבת תחום והוא - מיל לשיעור
 שיעור לה אין לויה עוד: שכתבו ויש .92דרכיו בכל נשמר יהיה ואז מיל הם לך יצוה מלאכיו התיבות
 עד קלב[ ]טור לרב תלמיד ללוות נוהגים אין שבימינו הפוסקים וכתבו .93אמות ארבע למטה אבל למעלה
 לכל או העיר שער לפני עד חברו עם או עמו לילך יש אבל כבודם, על מוחלים הזה שבזמן מפני פרסה,

 שלא וכדי - בה ילך הדרך את להראות כדי היא הלויה שעיקר שכיון שכתבו ויש .94אמות ארבע הפחות
 די הדרך לכיוון ומצויינות מיושבות הדרכים שכל עכשיו לכן - 95ולסטים מחיות וינצל בדרך, יטעה
 העולם על זכות ללמד כדי אלא בכך שאין אחרונים כתבו מקום ומכל .96אמות ארבע בעיר בלויה
 כי לגמרי, לויה ממצות עצמו לפטור חלילה אבל שבת, תחום עד או פרסה, עד ללוות זהירים שאינם
 נגמרת הלויה ידי על וגם ,97בדרך אסון לו יארע שלא להמתלווה סגולי דבר שהוא בגמרא משמע
 ,98לויה שתיה, אכילה, תיבות ראשי - שבאברהם אשל" "ויטע שם על - "אשל" כי בשלמות, המצוה
 בדרך שהולך למי אלא אינו לויה שחיוב שכתבו יש .99הדרך להורות לתועלת היא הלויה אם ובפרט
.100לחברו לויה נעשה אחד כל יחד, אנשים הרבה שנוסעים כהיום אבל יחידי,

 כל ניזוקים אינם המתלווה ואחד המלווה שאחד לויה, של כחה גדול כמה וראה בא ראשונים כתבו
 היינו ולקרוב, העיר, מן המתרחק המתלווה היינו לרחוק ,101ולקרוב לרחוק שלום שלום שנאמר: היום,

 של הה' ,103הזה הדם את שפכה לא ידינו שבכתוב עוד וכתבו .102העיר אל ומתקרב שחוזר המלווה
 לויה, ,104לינה שתיה, אכילה, הן: ואלו לאורח, לעשות אדם שחייב דברים חמשה על מרמזת שפכה

 וי"א מתנה, וי"א לחם, לו שימכור מי ימצא ולא בולמוס יאחזנו שמא ליישוב. שמגיע עד 105בדרך מזון
 לראותו, שיוכל זמן כל הלויה מן לחזור רשות לו ואין ממנו, כשיפרד לברכו שצריך כהנים, ברכת אף

 לחם פת ועל לדרך, צידה פת לאורחים ליתן ראשונים כתבו וכן קלג[ ]טור .106ראו לא ועינינו שנאמר:
.108נוב כהני ונהרגו הדבר נתגלגל ממנו כשנפרד לחם פת לדוד יהונתן נתן לא אשר על כי ,107גבר יפשע

פנים בסבר שמקבלם בזה אורחים הכנסת מצות מקיים לטובתו צריכים שאינם בעשירים אף האורח. ד.
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 ,110בדרך הוא עני אדם שכל לפי לדבר, טעם שנתנו ויש .109כבודם לפי ולכבדם לשמשם ומשתדל יפות
 שתי מקיים עניים אורחים ובהכנסת ,111ומנורה ושלחן וכסא כמטה לו הצריכים תשמישים לו ואין

.112חסדים גמילות ומצות צדקה מצות מצוות,

 תלמיד באורח יש מיוחדת מעלה ,113הארץ עמי באורחים אף היא אורחים הכנסת שמצות פי על אף
 עליו מעלה מנכסיו ומהנהו - 114ומשקהו ומאכילהו - ביתו בתוך חכם תלמיד המארח כל ואמרו: חכם,

 קדוש אלהים איש ואמרה: השונמית אצל שנתארח מאלישע ולמדו ,115תמידים מקריב כאילו הכתוב
 לכבוד אלא משה את קרב שלא יתרו ומה וחומר קל דברים והלא ואמרו .116תמיד עלינו עובר הוא

 על מנכסיו ומהנהו ומשקהו ומאכילו ביתו בתוך חכם תלמיד המארח ,117בניו את שאול הציל עצמו,
.118וכמה כמה אחת

 הדין והוא ,119בביתו ונתארחו לעיר מחוץ אורחים כשבאו אלא אורחים הכנסת מצות מקיים אינו
 לסעוד - 121העיר שבאותה - חברו את המזמין אבל ,120בביתו לסעודה ומזמינם אחרים אצל כשנתארחו

 לכבוד זימנו כן אם אלא ,122רשות סעודת אלא קלד[ ]טור מצוה סעודת ואינה אורח נקרא אינו בביתו,
.123אורח בכלל חברו אף שאז אצלו, הבא האורח

 שהתירום דברים מצינו אורחים. בשביל קולות ה. להלן. עי' לכבודם, הפוסקים שהקילו האורחים על
אורחים: הכנסת מפני

 לפנותו מותר יין, כדי של או תבואה של אוצר לו ויש להכניסם, מקום לו ואין בשבת אורחים לו שיש מי
 טרחה של 125איסור בזה יש מצוה לצורך לא שאם באופן אפילו ,124האורחים להכניס כדי בשבת
 לצורך גם מותר מצוה, צורך משום שהותרה שבות כל וכן .127דחול" "עובדין משום או ,126בשבת

 סעודת אלא מצוה סעודת נקראת אינה בה מסובים שהאורחים שהסעודה פי על ואף ,128אורחים
 הכנסת מצות לצורך האוצר לפנות והותר ,130מצוה עושה המזמינם הבית בעל מקום מכל ,129הרשות
.131הבית בעל שמקיים אורחים

 ,133אמורים הדברים שבאורחים ,132דמאי האכסניה את מאכילים ששנינו אותה מפרשים מהראשונים יש
.134האכסניה בעלי על להקל כדי האכסניה, מצות לחזק והתירו

 בהפסד-מרובה* כגון הדחק, בשעת הפוסקים בהם שהקילו ודברים הדחק, שעת נקרא אורחים לכבוד
.135אורחים לכבוד גם מקילים טוב ויום שבת לכבוד או

 לכבוד או שבת לכבוד כגון הדחק, בשעת שעה, שיעור במליחה הבשר להשהות יש שלכתחילה אע"פ
 קלה[ ]טור פי על אף וכן .136מיל מהלך כדי הוא מליחה ששיעור הפוסקים על לסמוך יש אורחים,

 לצורך או שבת כבוד לצורך אבל מליחה, קודם בכלי-שני*, אפילו דבר שום למלוג אסור שלכתחילה
 למהר כדי וכפור קרח מלא בשר בו סולדת שהיד שני בכלי להניח לכתחילה אף מותר אורחים
 בעלי כגון לכבוד, הראויים אורחים היינו ומליגה במליחה אורחים שלכבוד שכתבו יש .137מליחתו

 רעה, עושים שאינם לכבדם, שראויים עשירים או טובים בן עני או טובים ומעשים טוב שם ובעלי תורה
 ויש ,138אורחים כבוד בכלל ואינם הם צדקה בכלל ומזון טרף בשביל ושבים העוברים העניים אבל

 הכנסת של המצוה שמקיים במקום אלא התירו לא בשבת אוצר בפינוי שדוקא וסוברים חולקים
 אורחים, לכבוד כשהקילו כן שאין מה כך, כל מרווח מקום לו כשאין כך כל ביוש שם אין וגם אורחים,

 ואדרבה ,139מזה גדול ובושת זלזול לך אין יאכל מה לו ואין לכבדו הראוי חברו את המזמין שכל
 חברו יזמין לא ולכתחילה אחר, ממקום הבאים מאורחים יותר אותו מכבדים חברו את כשמזמין
.140כבודו משום להקל יש כשזימן בדיעבד אבל בשבילו, להקל שיצטרך כשיודע

 או ביו"ט לקרקע מהמחובר הביא אם ספק ויש ביו"ט, דורון לישראל שהביא בגוי הראשונים במחלוקת
בכדי כששהה מיד לערב מותרים או גליות, של שני ביו"ט לישראל אסורים אם צידה, במלאכת
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 משום שהוא מפרשים יש .142המתירים על לסמוך יש אורחים זימן שאם הפוסקים כתבו ,141שיעשה
 ויש ,143עמהם יאכל שלא כבודם זה שאין עמהם לאכול מותר עצמו הוא אף ולכן אורחים, הכנסת מצות

 שלא לאחרים המתירים דעת על מצוה משום וסומכים כאחרים חשובים שהאורחים מפני מפרשים
.144בשבילם הובאו

 שיהיו כדי גמור, הקדש הכנסת בית את מקדשים קלו[ ]טור אין הכפרים שבני שכתבו מהראשונים יש
 שהם בכרכים אבל בביתם, האורחים להכניס משגת ידם שאין לפי האורחים, שם ולאכול לשכב מותרים

 ואין ,145זה לצורך בתים לעשות יכולים האורחים, מן מועט טורח אלא אחד לכל מגיע ואין רבים
 הכנסת, בבית לאכול מותרים שאורחים לומר מצדדים ויש .146הכנסת בבית ולאכול לשכב צריכים
 הכנסת לבית שסמוך שכתבו ויש .147העיר בני של צדקה של מקופה שם שאוכלים היא, הרבים שמצות

.148שם ולישן לאכול רגילים היו שהאורחים חדרים להם היו

ועניינה. מקורה על ו כרך חסדים גמילות וע"ע הני. ה"ג ד"ה ורש"י רע"ב קכז שבת .1
יח. יט ויקרא .2

 אורחים הכנסת על ולא לויה על מדבריהם המ"ע הרמב"ם ייחד למה וצ"ב א. כרך ישראל אהבת וע"ע ה"א. פי"ד אבל רמב"ם .3
וכו'. חולים כביקור שבגופו בגמ"ח שם שהענין מפני ונ' בכלל,

הנ"ל. וע"ע א, בשורש שם ורמב"ן ב שורש סהמ"צ ועי' שם. אבל ספר קרית .4
שם. אבל רמב"ם .5
קנב. עמ' שם חסדים גמילות וע"ע שם. הירושלמי ע"פ שם ור"ש מ"א פ"א פאה להרמב"ם פהמ"ש ועי' שם, אבל רמב"ם .6

 לא של השיעור על הנ"ל וע"ע שבממונו. גמ"ח בכלל הם צרכיהם וסיפוק האורחים האכלת וממילא שם, ור"ש פהמ"ש עי' .7
א. נ כתובות ע"פ מחומש יותר

 שאלה העמק ועי' מהשכמת, ולא בהמ"ד, מביטול שגורס יא שאילתא שאילתות ועי' שם. המשנה לשון דיוק ע"פ א, קכז שבת .8
זו. גי' בפי' שם

תורה. תלמוד וע"ע יוחנן. כר' ולא דימי כרב פסק ולפ"ז בארוכה, עי"ש פ"א, ח"ג חיים חפץ לבעל חסד אהבת .9
מ"א. פ"א פאה עי' .10
שם. שבת לע"י יעקב עיון .11
ביהמ"ד. ממושיבי ד"ה ב קיח שבת רש"י ועי' שם, הריעב"ץ הגהות .12

 ורמב"ם ב לה שבועות ועי' אנשים. שלשה והנה וירא שלפניו הכתוב והביא ה"ב שם אבל רמב"ם א; קכז שבת ג. יח בראשית .13
שם. וכ"מ ה"ט פ"ו התורה יסודי

שם. יסוה"ת וכ"מ חזייה ד"ה ב פו ב"מ ותוס' שם עה"ת רש"י ועי' שם, שבת רש"י .14
.שם שבת .15
שם. שבת מאירי .16
.39 עמ' ח"א אלנקוה לר"י המאור מנורת .17
א. צז מנחות .18
.שם ה"רגמ 'פי .19
לעני. שם: ובשמ"ק שלנו, לגי' שם רש"י .20
תכא. - שצג עמ' תש"י ירושלים המדות תורת בס' אורחים הכנסת מעלת על ואחרונים וראשונים חז"ל מאמרי איסוף עי' .21

 עמ' ג כרך העיר בני וע"ע א. ס"ק רנו סי' יו"ד ש"ך א; קסג חו"מ בשו"ע רמ"א מאיר; רבנו בשם תעח סי' פ"א ב"ב מרדכי .22
שעה.

.41 עמ' ח"א אלנקוה מנוה"מ .23
סופי"ג. ואדר"נ כו' שינים המלבין טוב ב קיא כתובות וע' יונה. לרבנו היראה ס' .24
מט"ו. פ"א אבות .25
שם. אדר"נ ועי' שם, הרע"ב .26
צדקה. וע"ע כו', בדברים והמפייסו בצדקה ב ט ב"ב ועי' .27
גמליאל. רבן של במעשה ב לב קדושין ועי' .28
.ב פו מ"ב 'עי .29

 וע"ע וגו', לבבך ירע לא על שעובר סמ"ג בשם ה ס"ק שם וש"ך ג רמט יו"ד וטוש"ע ה"ד פ"י עניים מתנות רמב"ם ועי' .30
צדקה.

חול. הוא שם שהשם שי"א ג יח בראשית ורש"י ב לה שבועות עי' .31
י. נח ישעיה .32
נו. סי' הנדפס חסידים ס' ועי' פל"ד, רבה ויקרא עי' .33
שם. יונה לרבנו היראה בס' כ"ז .34
שם. אלנקוה מנוה"מ יא. ה קהלת .35
פ"ב. ח"ג חסד אהבת .36
.י ד ב"מ .37

והקדימה מטה, ולבסוף מנורה שלחן כסא הוא שהסדר א מד בשלח זוהר עי' אבל אורחים, א' אות בחיי לרבנו הקמח כד .38

-5 -



עליו. שחביב מה להקדים אדם של ודרכו הכל מן עליה שחביבה מפני מטה
ז. נח ישעיה .39
א. קצת ויקרא זוהר .40
ד. קע או"ח וטוש"ע ה"ו פ"ז ברכות רמב"ם ועי' שם. חסד אהבת .41
ט. כב משלי .42
שם. ישעי' .43
 אינו הבא לאורח אכסניא שהנותן פ"ג וכלכלה פרנסה מפראג מהר"ל של לאחיו החיים ס' ועי' שם. הקמח כד ב. יח בראשית .44

הכניסו. לא והוא בא מעצמו האורח כי אורחים הכנסת נקרא
מ"ה. פ"א אבות .45
.שם י"רש .46
שם. להרמב"ם פהמ"ש .47
פ"ז. אדר"נ ע"פ שם, יונה ורבנו הרע"ב .48
הקמח. כד בשם לעיל ועי' .49
ד. יח בראשית .50
.שם .51
 בהכנסת שר"ל הרבה ועשה מעט אמור שם במשנה כן שפירשו מט"ו פ"א אבות וברע"ב אבות במגן תשב"ץ ועי' ה, שם .52

פי"ג. אדר"נ ועי' וטוב, רך בקר בן נתן ולבסוף לחם פת שאמר מאברהם ולמדו אורחים
.ו שם .53
.ז שם .54
פ"ב. ח"ג חסד אהבת שם. רש"י .55
 להתכבד הראויה חתיכה א ק חולין ועי' כו', חשובות חתיכות כו' לאורחין ד"ה שם וברש"י לאורחין לה קבעי ב לז שבת עי' .56
האורחים. לפני בה
יז. טו משלי .57
תתמג. סי' מק"נ הוצ' חסידים ס' .58
יד. קסז או"ח טוש"ע א; מו ברכות .59
שם. השקל ומחצית לב ס"ק שם מג"א .60
קנז. עמ' ד כרך הפת בציעת וע"ע שם. טוש"ע .61
זירא. ר' לכבוד היתה שהסעודה שם ברכות החסיד ר"י בתוס' א' ותי' הרא"ש תוס' עי' .62
כו'. בגמ' וכ"מ לב סוס"ק שם ומג"א שם החסיד ר"י בתוס' ב תי' ועי' לא, לתוד"ה שם מהרש"א .63
שם. במג"א שהביאו שם ברכות הרא"ש על חמודות לחם .64
 נא נעשה וגו' אישה אל ותאמר שכ' משונמית שהעיר שטו סי' חסידים לס' חסד במקור מרגליות הר"ר ועי' א. סז נח זוהר .65

וגו'. קטנה קיר עלית
קע. סי' או"ח טור שם; ליברמן לר"ש כפשוטה ותוספתא פ"ד ברכות תוספתא ועי' ב, צג ב"ב .66
.שם ב"ב ם"רשב .67
.שם ה"רגמ .68
המנהג. יצא שמכאן ונראה וסיים טז, אות קע סי' פרישה .69
פ"ח. זוטא ארץ דרך .70
שם. יעקב נחלת בפי' להגיה וכ"כ ,130 עמ' היגר הוצ' עי' .71
האורח. בפני שי"ג שם היגר הוצ' ועי' שם. יעקב נחלת .72
.ו כרך .73
ה"ב. פי"ד אבל רמב"ם .74
וחשיבותה. מקורה לעיל: עי' .75
יז. - טז יח בראשית .76
שלפנינו. במדרשות ואינו וירא, פ' מדרש בשם שם עוז מגדל .77
שם. אבל רמב"ם בלבד; המלווה על שר"ל במהרש"א ועי"ש כו' ומתלוה מלוה שאינו ושם ב, מו סוטה .78
שם. סוטה .79
ה"ג. שם רמב"ם שם; בסוטה ברייתא .80
שם. סוטה רש"י .81
.שם ם"רמב .82
ז. כא דברים .83
ב. מו שם וברייתא ב מה סוטה משנה .84
.שם ם"רמב .85
שם. סוטה .86
.י"רש .87
עיר. של עיבורה היכן עד מחלוקת תחומין ערובי ע"ע .88
הנ"ל. ע"ע .89
לויה. דיני הובאו לא בטוש"ע מו. סי' וסמ"ק אבל הל' סמ"ג שם; רמב"ם שם; סוטה .90
יא. צא תהלים .91
שופטים. סו"פ עה"ת התוס' לבעלי זקנים דעת מז; סי' ח"ב חיים ארחות .92
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 רפ"א בפאה המשנה את כן מפרש וכנראה לעיל. והובא כו' אמות ד' חברו את המלווה כל שם סוטה ע"פ שם, חיים ארחות .93
לעיל. עי' בגופו, גמ"ח שפירושו שיעור לה אין גמ"ח

מהרר"ש. ילקוט בשם חו"מ סוף ד"מ .94
פ"ב. ח"ג חסד אהבת .95

 ואין התלמוד מבזמן יותר סכנה בחזקת הדרכים שבזה"ז שמפני להיפך שכ' שם שבע באר ועי' שם. סוטה לע"י יעקב עיון .96
מחברים. ושאר הטור אלה דינים השמיטו לכן קודמין שחייך מפני לויה בשביל להסתכן חייב אדם

שבלויה. הסגולי הענין על ה פרק גמ"ח נתיב מפראג למהר"ל עולם ונתיבות ב קד וירא זוהר ועי' .97
 אכילה שי"א מביא חסד ובאהבת א, י וסוטה ב ח כתובות ורש"י לג כא בראשית זוטרתא ופסיקתא פל"ז תהלים מדרש עי' .98

לינה. שתיה
שם. חסד אהבת .99

איש. חזון בעל מפי תש"ח ירושלים ברכה עמק .100
יט. נז ישעיה .101

 יפטר שאל מפני מצוה עושה המתלווה שגם שם א"ח ועי' שם. התוס' לבעלי זקנים דעת שם; חיים ארחות מו; סי' סמ"ק .102
מצוה. עושים ששניהם הרי א(, לא )ברכות הלכה דבר מתוך אלא מחברו אדם
ז. כא דברים .103
לינה. הושמט שם ובא"ח זקנים, בדעת כ"ה .104
ע"ז. חז"ל מאמר לפניו שהיה ונ' ז"ל, אמרו ובא"ח: שם. א"ח זקנים; דעת .105
שם. א"ח שם. דברים .106
.כא כח משלי .107
א. קד סנהדרין ועי' שם, לר"י היראה ס' .108

 והובא להתוי"ט האשם בתורת ועי' פ"א. ח"ג חסד ובאהבת נוחלין ביש בדעתו הבינו וכן הס', שבסוף בלקוטים מהרי"ל .109
בלבד. צדקה מצות מקיים ובעניים בעשירים, רק היא שהכנ"א שהבין שמשמע טו כלל למנחה בסולת

המאירי. בשם 305 ובציון תקעג עמ' ז כרך דמאי וע"ע מ"ד. פ"ה פאה ע"פ נוחלין יש .110
ליהנות. הרוצה ד"ה ב י ברכות מהרש"א עי' .111
שם. נוחלין יש הגהת .112
ההארחה. לעיל: עי' .113
שם. ברכות דק"ס ועי' רכח, רמז מלכים בילקוט הגי' כ"ה .114
ב. י ברכות .115
הלימוד. ועי"ש בכורים, מביא כאילו אמרו פל"ד ויקרא ובמדרש שם. ברכות ט. ד ב מלכים .116
וברש"י. ו טו א שמואל עי' .117
אדום. מעובד וק"ו ממצריים ק"ו עוד ועי"ש ב, סג ברכות .118

 ועי' מצוה, כשמקיים דוקא שהתירו א קכז שבת ע"פ בשבת, אוצר פינוי של להקולא בנוגע עב סי' הדשן תרומת שו"ת .119
 מרחוב לביתו אורח שמכניס מי על הונח אורחים הכנסת שלשון 322 עמ' אומץ יוסף ועי' א. שלג או"ח בשו"ע רמ"א להלן:
ציון לעיל ועי' טו. יט שופטים ללון, הביתה אותם מאסף איש ואין שנאמר: כענין לביתו יאספו מי ידע ולא ותועה כשהולך העיר

44.
בדבריו. שם הב"י להבנת בדבר שנסתפק בתה"ד ועי"ש שם, בשו"ע רמ"א .120
.ב ק"ס שם ז"מש ג"פמ 'ועי ,שם הרב ע"שו .121

 התוי"ט בשם טו כלל למנחה וסולת ז ס"ק שז סי' משבצות ופמ"ג כ תקי הרב בשו"ע מבואר וכן שם, בשו"ע ורמ"א ב"י .122
 ואפילו שכניו במזמין אפילו מצוה שיש שכ' שם החיים בס' ועי' העיר, באותה חברו במזמין הכנ"א מצות שאין האשם בתורת

עשירים.
אוצר. פינוי של בקולא ב ס"ק שלג סי' ט"ז .123
א. שלג או"ח טוש"ע הט"ו; פכ"ו שבת רמב"ם ב; קכו שבת משנה .124
.שם ע"וטוש שם ם"ורמב א קכז שם 'גמ 'עי .125
א. ס"ק וט"ז שם וב"י מפנין ד"ה שם במשנה רש"י .126
הנ"ל. וע"ע הפינוי, מעשה הותר אופן באיזה שם וטוש"ע ורמב"ם שם גמ' ועי' שבות. וע' דחול עובדין וע"ע שם. ב"ח .127
.שם ע"בשו א"רמ ;עב 'סי ד"תה ת"שו .128
מצוה. סעודת וע"ע ב. צה בחולין רב של מעשה ע"פ ה ס"ק שם מג"א תרה; סי' ד"פ מר"ב מהר"ם שו"ת .129
בלשונו. דקדק שלא שם השקל במחצית וכ' מצוה, סעודת היא עצמה שהסעודה משמע שם הרמ"א ל' ועי' שם. מג"א .130
.שם ש"מחצה .131
.א"מ ג"פ דמאי .132
ב. לד וסוכה א לה פסחים מאירי שם; ובפהמ"ש הי"א פ"י מעשר רמב"ם .133
באכסניה. אחרים פירושים גם ושם עשיר, באורח ותקעג תקעב עמ' ז כרך דמאי וע"ע שם. פהמ"ש .134

 מהפסד עידף אורחים שלכבוד שי"א ושם מרובה, הפסד וע' הדחק שעת וע"ע או"ה. הנהגת בקיצור רמב סו"ס יו"ד ש"ך .135
מרובה.

מליחה. וע"ע ו. סט יו"ד בשו"ע רמ"א קסז; סי' תה"ד שו"ת .136
יא. סח יו"ד בשו"ע רמ"א דורא; שערי בהגהות מהרא"י .137
האורח. לעיל: ועי' בכלל, המוזמנים העיר בני שאין וכ"כ האשם, תורת בשם טו כלל למנחה סולת .138
אורחיו. ובושת בושתו דמי ב צג ב"ב ועי' זו, בושה מחמת א"ע שחנק במי א צד חולין ועי' .139
יג. ס"ק סט סי' יו"ד בפת"ש והובא שם, למנחה סולת .140
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תקטו. או"ח וטוש"ע ב כד ביצה ותוס' רש"י עי' .141
א. שם בשו"ע וברמ"א תקטו סי' או"ח בב"י והובא עח, סי' תה"ד שו"ת .142
.א שם הרב ע"ושו ו ק"ס שם א"מג 'עי .143
הדעות. ב על יב ס"ק שם מ"ב ועי' שם, ב"י עי' .144
עושים. הצבור שהיו מיוחדים אורחים הכנסת לבתי המכוון אולי .145
קצה. עמ' ג כרך הכנסת בית וע"ע בבהכ"נ. נגעים טומאת לענין א יב יומא ע"פ שם, הרי"ף ד' בפי' מזוזה הל' סוף נמוק"י .146
א. בתי' פ"י פסחים ר"ן .147

 ר"ן כנישתא; בבי וגנו ושתו דאכלו אורחים לאפוקי שם פסחים ע"פ ועייליה, ד"ה ב ג וב"ב דאכלו ד"ה א קא פסחים תוס' .148
שם. הנ"ל, וע"ע ב. בתי' שם פסחים

בר-אילן** אונ' - השו"ת פרוייקט מאגר מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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קלו[ בטור ]המתחיל כלה הכנסת ט, כרך תלמודית אנציקלופדיה

לחופה. כלה הבאה מצות כלה. הכנסת

הפרקים:
מצותה; א.
גדרה; ב.
מצות. לשאר ביחס ג.

 שבגופו, חסדים גמילות שהם מהדברים והיא דבריהם, של עשה מצות היא כלה הכנסת מצותה. א.
 שכן בכלה, התעסקו לתלמידיו אמר אלעאי ב"ר יהודה ור' .1כמוך לרעך ואהבת בכלל שהם ומהדברים

 אל ויבאה לאשה האדם מן לקח אשר הצלע את אלהים ה' ויבן שנאמר: בכלה שנתעסק בהקב"ה מצינו
 יש .4וגו' ויבן שנאמר הכלה, את קישט התורה בתחילת שהרי ,3חסד תורה של ותחילתה .2האדם

.5הבא לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיהם אוכל שאדם הדברים בין כלה הכנסת שמונים

 ואינם נמנעו ואילו חסד, גמילות משום היא שמצותה לפי כלה, הכנסת על המצות ברכת מברכים אין
 הכהן, היינו אחרים, בדעת תלוי הוא שאף הבן, לפדיון דומה ואינו מצוה, כאן אין לחופה להיכנס רוצים

 בהכנסת כן שאין מה האב, על פדיון מצות מוטלת עדיין מלקבל הכהן ימנע אם שאפילו לפי ,6ומברכים
.7המצוה נעקרת רוצים אינם ואם חסד, להם לגמול קלז[ ]טור התורה חייבה הנאתם שמשום כלה

 לחופה, אותה כשמוליכים ללוותה זה בכלל ויש ,8לחופה להכניסה מצותה עיקר כלה הכנסת גדרה. ב.
להינשא. שתוכל כדי צרכיה ולהספיק לשמחה,

 כתבו יהיו, כמה המלווים בשיעור .10החתן לבית או 9חופתה לבית אביה מבית הכלה את ללוות מצוה
 אותה מוליכים בעלה על לחבבה - בלוית-המת* כמו שלא - החיים כבוד מפני שהוא שכיון ראשונים

 יותר ומוסיף והכלה החתן הדרת עם ברוב כי ,12שיעור לה אין כלה שהכנסת אומרים ויש ,11כבודה לפי
 אין בזמננו .14ביותר מהודרת השמחה יותר רבים שהם שכל זוכה, לשם הבא וכל ,13ובחיבוב בשמחה

 בזמננו הנקרא הכלה-הוא ראש לכסות החתן עם הקהל שהולכים מה אבל אביה, מבית ללוותה נוהגים
 לחופה הולכה ובשעת לחופה, הכנה אלא חופה בכלל אינו הכלה שכיסוי שכתבו ויש .15כלה הכנסת
 להתערב אין עמה הולכות הנשים שכל הכלה בלווית אבל החתן, ללוות אלא הולכים אין הגמר, שהוא

 לאחוריהם חוזרים אליה וכשקרבים הכלה לקראת הולכים חשובים אנשים מקומות ובקצת ,16עמהן שם
.17להחופה

 ומרקדים ושרים 20ולשמחה - 19בקישוטים - הכלה את לתקן חסדים גמילות ובכלל ,18לכלה מקלסים
 כמות כלה אומרים שמאי בית -22לפניה אומרים מה - הכלה לפני מרקדים כיצד תנאים ונחלקו .21לפניה
 אלא ,24מום בה יש אם 23תרחק שקר מדבר על יעברו ולא אותה, מקלסים וחשיבותה יופיה לפי שהיא,
 שאי ,26יפות הן אם בידיה או בעיניה כגון בה, שיש נאה דבר באיזה ישבחוה או ,25ישבחוה ולא ישתקו
 השבחים שמאי לבית קלח[ ]טור לפרט שאין מפרשים ויש .27שבח של דבר איזה בה יהיה שלא אפשר
 כמו זו כלה כלומר שהיא" כמות "כלה אלו במלים תמיד ישבחו אלא כזב, לידי יבואו שלא לעולם

 מה יזכירו שאם ,30עליה משוך חסד של חוט ,29וחסודה נאה כלה אומרים הלל ובית .28הקב"ה שעשאה
 ,32שלום דברי משום שמשנים שקר, דבר משום בכך ואין ,31לגנאי הם שהשאר מכלל לשבח, בה שיש

 המתקבל דבר לומר ,34כרצונו ואיש לאיש לעשות 33הבריות עם מעורבת אדם של דעתו תהא ולעולם
.37הלל כבית הלכה .36עליה חסד של שחוט אפשר כעורה שהיא שאפילו ועוד ,35שקר שהוא פי על אף

 מן יש מקום מכל ,38בעלה על לחבבה כדי אפילו שבעה, כל כלה בפני להסתכל שאסור פי על אף
 אדם לבני אותה ומראים פניה שמגלים הוא חוק לחופה הכנסתה שבשעת סוברים הראשונים

 מותר לבעלה החיבוב עיקר שהוא הראשון שביום סוברים יש וכן ,39כלום בכך ואין בה המסתכלים
בראייה אלא ,41אסור אחת שעה ואפילו ראשון יום שאפילו וסוברים חולקים ויש ,40בה להסתכל
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 ובפריעת שעליה בתכשיטים להסתכל מותר אבל .42מותר אותה שמוליכים בשעה שעה לפי בעלמא
.43ראשה

 מיני כגון ,45החתונה לבית אביה מבית אותה שמוציאים בשעה 44לבתולה לעשות נהגו שונים מנהגים
 ,48פרוע ראשה או 47עיניה שעל צעיף או הדס של בחופה כגון ,46ידוע מלבוש או כתרים או שמחה

 ויש .52לתינוקות קליות שחילקו או ,51לפניה ושחקו לפניה שרקדו או ,50ומגולה 49כתפיה על ששערה
 כוס היינו ,53בשורה של כוס לפניה שמעבירים כגון אלמנה, ולא היא שבתולה המראים סימנים שעשו

 ]טור אלה דברים עושים ואין .55בדבר וכיוצא ,54ראשית שהיא כתרומה ראשית שהיא לומר תרומה, של

.56בתולה היא אפילו באלמנה ולא אביה, מבית כשיוצאת אלא קלט[

 בן שמעון ר' לזו, קילוס וכדי לזו קילוס כדי שם יש כן אם אלא אחת, בעיר כלות שתי מקלסים אין
 או ביניהן, איבה יש יפה אינה וחברתה יפה האחת שאם ,57איבה משום אסור כן פי על אף אומר אלעזר

 לא אלעזר בן שמעון כר' נזהרים שהיו מהראשונים יש להלכה .58מחברתה יותר האחת מכבדים שאם
 כתנא שהלכה ,60בזה נזהרים אין אבל ,59לזו זו קרובות לא נכריות, הן אפילו ביחד, חופות שתי לעשות

.61קמא

 מזו גדולה צדקה לך ואין ,62כך על ממונו לבזבז אדם שצריך הוא צרכיה סיפוק של במובן כלה הכנסת
 כך ואחר היתומה את משיאים צדקה, משל לינשא שבאו ויתומה ויתום ,63עניות בתולות להשיא

.64איש משל מרובה אשה של שבושתה מפני היתום, את משיאים

 הכנסת לבית חפץ הקדישו אם ואפילו .65עניות בתולות בהן ישיאו צדקה, מעות בידם שיש צדקה גבאי
 של זו מצוה לדבר לשנותם העיר טובי לשבעה מותר תורה, ספר בידם שיש או ,66עליו בעליו ושם

 חשוב אם ספק הדבר להשיאה, יכולת לאביה שאין עניה, בתולה אבל הס"ת, למכור או יתומות, נשואי
 מוטלת הבת את להשיא שהמצוה מכיון עליו, בעליו ששם הקדש של בדבר לשנות שיוכלו רבה מצוה

.68העיר בני על המצוה אב לה אין שאם אלא ,67האב על

 כסף של דינר ורביע דינרים ששה שהם ,69זוז מחמשים לה יפחות לא היתומה, את המשיא צדקה גבאי
 קמ[ ]טור ליתן צריך לכסות אבל נדוניא, לצורך במעות, הם זוז שחמשים אחרונים וכתבו .70טהור

 מחייבים צדקה, של בכיס אין אם אפילו אמר חנינא ר' בירושלמי: ונחלקו .71נשואין בלא אף ליתומה,
 מפרנסים בכיס, יש אם .72בכיס כשאין ללוות לגבאים אומרים שאין אמר יוסי ור' ללוות, הגבאים את

 ,74זוז מחמשים יותר אפילו לה, מוסיף יותר בכיס יש אם חנינא לר' נחלקו: כאן ואף .73כבודה לפי אותה
 כשתבאנה אחרות לפרנס גם בכיס יש אם דוקא יוסי ולר' ,75לבוא העתידות בשביל לה מצמצמים ואין
 מה כל לה נותנים אין בלבד, זו לפרנס כדי בכיס יש אם אבל כבודה, לפי אותה מפרנסים מחר, או היום
 אינם הכל ולדברי .77הדינים בשני חנינא כר' הלכה .76אחרות לפרנס כך אחר ימצאו שלא בכיס, שיש

 צדקה, בעניני שאמרו השיעורים ככל בימיהם, אלא אינו זה ושיעור .78מחמשים יותר ללוות מחוייבים
.79הראוי כפי נותנים הזה בזמן אבל בימיהם, אלא שאינם

 זו ,80לכת והצנע שנאמר: בהצנע, לעשות תורה אמרה בפרהסיא להיות כלה הכנסת שדרך פי על אף
 הסעודה על אמורים שהדברים מפרשים יש .82המשתה בית אל מלכת לכת: בה שכתוב ,81כלה הכנסת

 ויש ,83בעצמו ראש קלות ינהג ולא נאה במדה וישמח נאה במדה שיסעד המשתה, שבבית והשמחה
 כך יודע שאינו מי לפני יאמר ולא בצנעא שיעשה עניה כלה להכנסת לבזבז שצריך הממון על מפרשים

.84עשיתי וכך

 שחולק מי יש .86לתלמוד קודם שהמעשה ,85כלה להכנסת תורה תלמוד מבטלים מצות. לשאר ביחס ג.
 ,89רבים של תורה תלמוד ואפילו ,88שמבטלים הלכה .87כלה להכנסת תורה תלמוד מבטלים אין וסובר

 קמא[ ]טור רשות אלא זה שאין מפרשים יש .91הדור גדול של תורה ותלמוד ,90אומנתו שתורתו מי ואפילו

לומר שמצדד מי שיש אלא ,93לבטל זה הוא שחיוב וסוברים חולקים ויש ,92תורה תלמוד לבטל שרשאי
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 צריך אינו רואה ואינו בעיר חופה שיש יודע אם אבל לכבדם, צריך לחופה שנכנסים כשרואה דוקא
 לה שאין אמורים דברים במה .95לבטל חייב רואה אינו אפילו שכתבו ויש ,94לשם ולילך מלימודו לבטל
 מטה או כלה לפניהם ועברה בתורה ועוסקים שיושבים חכמים תלמידי שני אמרו: וכן צרכה, כדי לכלה

 .97למת וילוו לכלה ויקלסו 96וישננו יעמדו לאו ואם ממשנתם, יבטלו אל צרכם כדי בידם אם מת, של
.99בשמחה יותר מוסיף עם ברוב כי ,98מבטלים ולעולם שיעור לה אין כלה שלהכנסת סוברים ויש

 ובזו יוצאים מת ונושאי חתונתה לבית אביה מבית יוצאה שכשהכלה ,100הכלה מלפני המת את מעבירים
 קודם החיים שכבוד ,101אחרת דרך המת את מעבירים להתערב, רוצים ואינם הרבה אוכלוסים ובזו

 יש .103יצרה לשבת בראה תהו לא משום בה שיש עדיפה כלה שהכנסת או ,102המתים לכבוד
 בדרך, לקדימה בין המת, הוצאת לעניני ועניניה דבריה לכל קודמת כלה שהכנסת סוברים מהראשונים

 לפרנסה וכן לזה, וכדי לזה כדי בעיר אין אם המת הוצאת לפני לחופה הכלה את להכניס להקדים ובין
 חסידים היו וכן קודם, האבל בית המשתה ובית האבל בית שאמרו: ואותה ,104צדקה של מקופה

 בשעת לא ,105המשתה בית אל מלכת האבל בית אל ללכת טוב שנאמר: האבל, בית מקדימים הראשונים
 וכלה חתן לשמח שמצוה פי על שאף המשתה, ימי שבעת כל על אלא אמרו, לחופה הכלה הכנסת
 המשתה קמב[ ]טור בית שנינו: שכן מחלוקת, יש בזו ואף קודמת, אבל של זו ,106ברכות שש להן ולברך

 טוב שנאמר: לכולם, האבל בית מקדים היה ישמעאל ר' האבל, לבית קודם המשתה בית האבל ובית
 שניהם, סיפוק כדי בידו יש אם חתן, של למשתה קודמת האבל שהבראת שהלכה אלא ,107וגו' ללכת

 שמי סוברים מהראשונים ויש .108קודם החיים שכבוד קודם, החתן משתה שניהם, כדי בידו אין ואם
 ולא ,109אבל בבית חכמים לב אומר: הוא וכן המת, עם ומתעסק הכלה את מניח וכלה, מת לפניו שהיו
 החיים שכבוד ,110בדרך ראשונה ילך מי לכבוד, אלא נוגע הדבר כשאין אלא קודמת שהכלה אמרו
 מחלוקת שאין מפרשים מהאחרונים יש .111 * 1קודמת המת מצות הדבר עצם עשיית בענין אבל עדיף,
 משום עדיפה, כלה הכנסת הכל לדברי ולזו לזו להיחלק כדי בעיר ואין בעיר, וכלה מת שאם אלא בדבר,

 האבלים, עם שילך אמרו עליו לזו, ואחת לזו אחת חבורות, שתי הרואה היחיד אבל בראה, תהו לא
.112לבו אל יתן והחי משום

חתן. ע"ע קודם, מי המשתה ימי בשבעת אבל וכבוד חתן כבוד על

 מצוה למת שאף סוברים מהראשונים ויש .113כלה להכנסת קודם הכל שלדברי סוברים יש מת-מצוה*
.114קודמת כלה הכנסת

 - הכלה מלפני עבר המלך אגריפס .116בכבודו חייבים שכולם ,115המלך מלפני הכלה את מעבירים
 בכל כתרי נוטל אני ואמר: ,119חכמים ושיבחוהו - 118מלפניה שעבר ניכר היה שלא ,117דרכים בפרשת

.120אחת שעה כתרה זו תטול יום,

 בכלי משתמשים שאין פי על ואף הכלה, את בהם ומכסים הכנסת שבבית קודש מכלי ליקח נוהגים יש
 כאן ואין ,122שיעור להם שאין מהדברים שהיא קמג[ ]טור כלה הכנסת של גדולה מצוה זו אף ,121קודש

.123הדיוט תשמישי

 וע' א כרך ישראל אהבת וע"ע א. שורש שם ורמב"ן ב שורש להרמב"ם סהמ"צ ועי' ה"א, פי"ד אבל רמב"ם יח. יט ויקרא .1
ו. כרך חסדים גמילות

 ב"ר ועי' וכו', ויבן דכתיב כלות ומקשט חסד גומל שהקב"ה מצינו תשב רמז תהלים ובילקוט פ"ד, אדר"נ כב. ב בראשית .2
וזיווגו. בחופתו משתדל שם וברש"י הראשון, לאדם שושבין שנעשה א סא ברכות ועי' פי"ח.

שם. תהלים וילקוט ד וירא בוביר תנחומא מדרש .3
 תורה ועי' חסדים. בגמילות התורה תחילת היא ערומים הלבשת א יד בסוטה בוביר. בהוצ' ועי"ש א, סי' וירא תנחומא מדרש .4

רפז. אות ב בראשית שלמה
 לגמילות פירוש אלא שאינו סד סי' מהרש"ל שו"ת ועי' א. קכז בשבת ובברייתא מ"א פ"א פאה במשנה ואין בסידורים, הגי' .5

ב. סי' או"ח שיק מהר"ם שו"ת ועי' חסדים,
תקכב. עמ' ד כרך המצות ברכת ע"ע .6
ג. שער חול תפלת אבודרהם .7
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א. ס"ק שם סי' יו"ד ש"ך עי' .8
כלה. להכנסת ד"ה ורש"י א כט מגילה .9

הראבי"ה. בשם ת"ר ד"ה א יז כתובות תו"י .10
שם. כתובות בשטמ"ק תר"י .11
י"א. בשם שם ותר"י גאונים לקוטי בשם שם שמ"ק ;75 עמ' כתובות מאירי .12
מצות. לשאר ביחס להלן ועי' י"א. בשם שם .13
שם. מאירי .14
סה. סי' ואהע"ז שסא סי' יו"ד דרישה .15
בשמו. ג ס"ק שם וב"ש שם אהע"ז ט"ז .16
הוא. ונכון וכ' שם, ב"ש .17

וישמחו. שי"ג שכטר הוצ' לאדר"נ הערות ועי' לכלה, הקילוסים על א יז כתובות ועי' כו', ויקלסו ה"א פ"ד אדר"נ .18
שם. יהושע בנין פי' .19
ה"ה. שם אדר"נ .20
שם. כתובות עי' .21
.י"רש .22
ז. כג שמות .23
ורש"י. שם בכתובות ברייתא .24
שם. בתוס' א, פי' .25
בריטב"א. ב ופי' והרשב"א מיגש ר"י בשם שם שמ"ק שם; בתוס' ב פי' .26
ב. סו נדרים ועי' שם. בשמ"ק וריטב"א מיגש ר"י .27
שם. בשמ"ק בריטב"א א ופי' מיגש בר"י ב פי' .28
שם. בגמ' ברייתא .29
.שם י"רש .30
.שם 'תוס .31
ח. כרך שלום הבאת וע"ע תרעה עמ' ז כרך ארץ דרך וע"ע שם, ריטב"א .32
וכו'. חכמים אמרו מכאן שם ברייתא .33
.שם י"רש .34
.שם ד"רי 'תוס .35
באסתר. א יג מגילה ע"פ לפרש"י, שם שמ"ק .36
.א סה ז"אהע ע"טוש .37
שם. כתובות עי' .38
שסובר. מי יש בשם שם שמ"ק .39
.א"י בשם שם ק"בשמ י"תר ;א"י בשם ג 'סי שם ש"רא .40
להסתכל. אסור סתם ב שם בשו"ע וכן הרא"ש, בשם שם טור הרב; מורי בשם שם בשמ"ק תר"י שם; רא"ש .41
.ה"הרמ בשם שם ק"שמ .42
שם. בשו"ע ורמ"א טור שם; רא"ש .43
הכ"ה. פט"ז אישות רמב"ם .44
פרוע. וראשה ד"ה ב טו כתובות רש"י עי' .45
.שם ם"רמב .46
ב. טו במשנה הינומא בפי' ב יז כתובות .47
שם. משנה .48
.שם י"רש .49
.שם ק"שמ .50
ב. טז שם ברייתא .51
שם. במשנה ברוקה בן יוחנן ר' .52
שם. ברייתא .53
.שם 'גמ .54
סתומה. יין של וחבית בתולים של מפה שם גמ' עי' .55
.שם ק"בשמ ז"רדב .56
פי"א. שמחות מס' .57
תתמג. סי' פי"א מו"ק מרדכי .58
ב. סב בשו"ע רמ"א אחיות; לא ור"ל בנכריות, וצ"ל וטס"ה בעכו"ם ואפילו ובדפוסים שם, מרדכי .59
.שם א"רמ .60
א. כרך איבה וע"ע ג. ס"ק שם הגר"א באור .61
הוצאת. ד"ה ב מט סוכה רש"י עי' .62
טו. רמט יו"ד ושו"ע ב"י קכג; שורש מהרי"ק .63
ח. רנא יו"ד טוש"ע הט"ז; פ"ח עניים מתנות רמב"ם ורש"י; א סז בכתובות ברייתא .64
לעיל. עי' מזו, גדולה צדקה לך שאין וסיימו טו. רמט שו"ע שם; מהרי"ק .65
צדקה. ע"ע .66
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.א כרך אב ע"ע .67
צדקה. וע"ע יא. ס"ק שם בש"ך בקצרה והובא עב, סי' אלשקר מהר"ם .68
ב. רנ יו"ד טוש"ע א; סז כתובות משנה .69
תד. עמ' ז כרך דינר וע"ע פשיטי, זוזי חמשים שם גמ' ע"פ הט"ז, פ"ח עניים מתנות רמב"ם .70
 ונותנים נושאים זוז שבג' מ"ט פ"ח בפאה שמבואר מפני הוא זוז שחמשים שם כתובות הפנ"י וכ"כ נח, סי' בקו"א המקנה .71

מהם. להתפרנס וראוי
ה"ה. פ"ו כתובות ירושלמי .72
שם. טוש"ע שם; רמב"ם שם; משנה .73
שם. ירושלמי .74
שם. כתובות מאירי .75
שם. בירושלמי ופ"מ וקה"ע שם בשמ"ק והרשב"א שם הר"ן כפי' שם ירושלמי .76
בדבר. נסתפק גאון האי שרב שם שמ"ק ועי' ב. ס"ק שם ש"ך שם; ב"י שם; ר"ן .77
.שם ק"שי 'ועי ,שם ך"ש .78
צדקה. וע"ע וכיוצא. לעני זוז מאתים של בשיעורים ב רנג טוש"ע עפ"י ג, ס"ק ש"ך .79
ח. ו מיכה .80
ב. מט סוכה .81
לכת. בהצנע נכללת המת לוית שאף המת לוית וע"ע שם, סוכה רש"י ב. ז קהלת .82
.שם י"ברש א 'פי .83
בשאילתות. מפרש שכן שכ' ועי"ש שם, ברש"י ב ופי' ג, שאילתות .84
וש"נ. ב ג מגילה .85
פי"א. שמחות במס' שאול אבא .86
שם. שמחות במס' ת"ק .87
.א סה ז"אהע ע"ושו מ"בד א"רמ ;ט"ה ד"פי אבל ם"רמב .88
 תורה תלמוד וע"ע להם. אחד שדין המת הוצאת לגבי הב' מצוה מת ד"ה שם מגילה תוס' ע"פ ה"ד, פ"ד ת"ת הל' הרב שו"ע .89

אחרים. ע"י לעשותה שא"א מצוה לגבי
שם. וב"ש ח"מ שם; כתובות רא"ש .90
שביטל. אלעאי ב"ר יהודה ר' ע"פ שם אהע"ז ב"ח .91
ישנה. שיטה בשם שם שמ"ק י"מ; בשם שם רא"ש .92
שם. וב"ש ח"מ שם; בשמ"ק והובא שם ריטב"א שם; רא"ש .93
לומר. ואפשר שם: ח"מ .94
בכתובות. הברייתא משמעות ע"פ שם, ב"ש .95
שכטר. להוצ' הערות עי' וישמחו, וי"ג .96
ע"ע. המת לוית על פ"ד. אדר"נ .97
 צרכם כל ולא צרכו כל שאמרו ודקדק י"א, בשם שם ותר"י גאונים לקוטי בשם שם כתובות שמ"ק ;75 עמ' כתובות מאירי .98

כן. בכלה שגם להדיא מפורש וגם צרכם כל כ' באדר"נ אבל אמרו בלבד שבמת ומשמע
גדרה. לעיל: ועי' שם, במאירי זה וכעין שם תר"י .99

א. שס יו"ד טוש"ע ה"ח; פי"ד אבל רמב"ם פי"א; שמחות ובמס' א יז בכתובות ברייתא .100
בזה. זה וכלה מת פגעו אם וטוש"ע: ברמב"ם וכן שם, רש"י .101
שם. שמחות מס' .102
א. ס"ק שם יו"ד ש"ך ועי' שם, שאלה והעמק ד שאילתות עי' יח. מה ישעיה .103
 יו"ד טור שם; כתובות וריטב"א רא"ה בארוכה; הוצאה ענין לרמב"ן האדם בתורת וכ"כ רמב"ן, בשם שם כתובות שמ"ק .104
 כלה הכנסת כלה והכנסת המת הוצאת ד שאילתא השאילתות בד' כן שמפרש שם תוה"א ועי' שם. ושו"ע הרמב"ן בשם שם

עדיפה.
 פי' ועי' כו'. הראשונים חסידים אבל קודם המשתה בית המשתה ובית האבל בית הגי' ולפנינו פי"ב, שמחות מס' ב. ז קהלת .105

שם. יעקב נחלת
ד. כרך חתנים ברכת ע"ע .106
היא. ישמעאל ר' משנת הראשונים שחסידים וכ' שם בתוה"א הרמב"ן הביאה פ"ד(, צוקרמנדל )בהוצ' פ"ג מגילה תוספתא .107
שם. טוש"ע אחריתי; מכילתא בשם שם רמב"ן .108
בשמו. שם וטור ה"ח פי"ד אבל רמב"ם ד. ז קהלת .109
.לעיל 'עי .110
.שם מ"לח .111
והרמב"ם. השאילתות בד' שם שאלה העמק .112
ג. ס"ק שם ש"ך שם; בתוה"א רמב"ן .113
 מצוה במת מודה השאילתות שאף להוכיח שהאריך שם שאלה העמק ועי' בדעתו, שם הרמב"ן להבנת שם שאילתות .114

לכלה. שקודם
פי"א. שמחות ומס' שם בכתובות ברייתא .115
שם. בתוה"א ברמב"ן אחריתי מכילתא .116
.שם 'גמ .117
מחול. כבודו אין כבודו על מחל שאם מלך, וע"ע שם, רש"י .118
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שם. ושמחות שם ברייתא .119
שם. שמחות .120
קדושה. תשמישי ע"ע .121
שעור. להם שאין מהדברים ולא כו', פירותיהם אוכל שאדם מדברים נחשבת בפאה שבמשנה מצותה, לעיל: עי' .122

 גזרת על לחורבן זכר וע"ע הנ"ל. וע"ע חתנים, בראשי ס"ת בעטרות י קנד או"ח שו"ע ועי' ו. ס"ק תקס סי' או"ח ט"ז .123
וכיוצא. וזהב כסף של כלה עטרות על חכמים

בר-אילן** אונ' - השו"ת פרוייקט מאגר מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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 1 ’.•לי ציוה ס<.0; כרץ-׳מדעי;!סתיר"; /אולשאמר ה״|*;
שנר'מרבדיו מרןכרת ;הקש" וכך כן* שהתן .

 את^חהלב/־לטמ.אאתסטמאולטסרד׳-כעק’כאןםאפ
 ררוקא ט״א׳ י הפרק’, בראש וערפתו:►; המאור;יחנק ’ את

מחנק השקר נכיא3,סח״ לשנות או ׳ולגרוע כש^אצסוסיף
 שאיט,מיסין ^/ניון

 ולע״ר י ׳עכת*ר גכיא.סשקה איט מרע/ומשנהד׳ואיט
 רכשאומר ואמר סר״מ רנקגו .;אתףלר^דהא קשיא ;לא

 מס לסכסיש :.יכא. ;:הוא כדבר^כסיא/שקה הלב׳
 י ,סתור ספן לו" שבא מורס כשמים • לא תור' שאמרם

 אפשר ,•לסאמנם .שכתכטלפיל עה״מכמו • כמ״ש-סרב
 סנתט כמי דכי' דכת ליסלכאת יעמ/דלא/עת^; דלפי ,

 לאוקומי ליס כיסא רלא ; וראי ס/>>קלמ״ס’סתו ;טעם
 מיושה • עס״ת סרב ימת <לפ> .כסכיאכל רניט דכרי .

 ספן ואומי ומשבש גורע( זאת׳דבעיוס שעיר,;קושיא.
 ראפי*1;ולל לסלק אפשר. עור *< ‘שכקסיל סי^נ״ס .קתור״•
 . ’.ס ;באומרודבר מם. ואגתע; •להוסיף בא־ ? few כימא

 היא בשמים אמרסולא ויז.:9סו);שש4פלוגיז^ כדכל►’
 גורע ססלכ׳וסמקרי כפי,rpipth ;ואו״מר, שמתנבא •מס

 מס וזהו כתולגלחעס-מלי .נכתב למס;.דכ/וס ומשנה .
 .שסת;באצהכסיש להיט,כאומרו סימ^םסצסות שתכי?

 דאינו ^לג״אע׳ג היא בשתים קיל:;לא שתמיס הס
 "את-סטמא לטמא ויסמין מוסן^ו^/כ^טן^כא/

 נקיא 91 אכתוב שמכחיש ,מ״עטון יסטהול׳ .את ולטהר;
 :ואתר > האמור בדבי; ךעמ$למכין0•זו 'ומימין גורע

לסרס סרביתי קזו״ן ואנס ♦ צסשיכלזס' .יש קתתבונטת

*" •»וי»»

..׳!4v. ז*

 היי&ו<ולא כרעכ^די1עצמ צפרשרמסגן< אבל מממוט
י זסזלאי׳יתי כנתיגא^הצרקסז שבתכ יורטותי •יספח

לאפשרית’ •ז/ש ...■> :■י • -׳■•

 Kg;■ דלא^אכהעגל^השסית ן״ל טיסה ו.5סרכ{שפ7*«״ש
 '^^4ומאכ׳לי-׳וראת׳ל־וםוצאלטנננה^שהוא׳צס^ד קארטיין

 קיר^1פמ>ולי:נאמ>ה׳׳עחסמת עדות-ס^ דעתורהת*
r ימןן%וןז;:< 4ע ססכפס׳ישיג < ־! «״ rorOT 

7 c •ף ■ w 9; 0׳ CWtitf eQrqa Jימ<א •
y^s הלכזתדעות

מסנ^עצמואןי^ שמא *יש זת״א
תכ׳הרסלסלמ3לועתו<:זכיי׳ 'ממום סל ושמאבר «»

־ 1אי*רו'באיסוד'ממ^^^שאבל^זראמנס רחלוקת
 סואזסמליוס- וסספן לכנייאדם לחת כריבית אלא איט :

 . אוטןמסנןף&ססר עצמו, •אבל ארםכלל לבני לתת׳ •שלאי
ויכריו ׳יע״ש
 -דכרףאמ?׳וכמבן*•^זכהלכ״^אחתםתי'>פעמים ששנה
 ^לתכ.&ילק*> !שתתהלל סריקת לסיב עעי •וחבט

 מסנןעצמווט״י־וישעאכדמקוט ויש שליקת׳ דביאור
 ולא ולאזוקעןךיתיזסי ל בשלב" יביט כמ״ש סייט
 ,ולאלזדע עדתקא לאיע שסרב ״• ונתב 5»מוט סל ימי
צמה
 חש’להכתי^את(׳סמיכטש אפשר שהת־אי רעתס לסין

 y פרוט' r ילת ו*>סלפים< איצם •כרנגותבניאוסרעצמם
 ־ :ינס<מר5ש^כימ^לק»יס^״ימ ואלס לבבם :ירע לעט
 רכיט£כס'יא'ככל^בן1ששנס ו&ומ, כילי פירוש סייט

הייטלתתל^ם יניוכוין וביאררכיליות הפרט על יסזד

*ז
ה׳.



r הבנים הירעותפ״ב אם•
 וכמו ירו אלן פותח ולגכיחצרקה עצמו מסגף דאל

 ולמפורסמו' ובמדרשים כאגרות מעשים כמה שמצינו
 כסו״ד לח״מ סיב רעת וזהו וכמבואר ראיה צריך אין

 זכיתי לא דבריו וכעת מישרים תחזינה עיניך נאשר
: להבינם

 אלא ממונו יפזר ולא ביותר ידו יקפוץ ןןיא ךן*ף
• ע״כ ידו מיסת כפי צדקה נותן

 הא ז״ל לרבנו נפק״ל מהיכן ביארו לא רבנו על המעי
 פ״ח ערכק ,בהל אבל חיובו מכדי יואר ליתן דאסור

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

—. : י״ב ,ה אלו ,מה פ״ה לקמן ועיין י
iTH [הכינונים האלו כדרכים ללכת אנו צר׳ 

* ,ובו בדרכיו והלכת שנאי ובו' י 1
 ר,צא משמע קרא דמהך למידק וז״לאיכא הרוקח ,צ

 כמשמעו' כן הם מרותיו כל רהא למס׳״ר מדה שהיא
 הדקדוק ממעלתו ואחהמ״ר " יע״ש וכו' מדות הי׳־ג

 הס שמלותיו ראיה משם אררבא מרוח מסי״ג סדקלק
 שבשביל בה*ו רכנו כדברי מבואר שכן וכמו פיטניות

 כ' וכפי' ביניניוח הם לפיכך בהם ללכת חייבים שאנו
הבינונית. הדרך הן היוצר בהן שנקרא אלו אשמות

• ־•• :וכמבואר
pi SfS יכעו' ולא היא רעה מדה הבעה
עליו לכעו׳ שראוי דבר על אפי' 1

 שסק' רכינו על בה" ז״לבא״ח החכי״ב למרן עיין ובו'
 וכר* גדול רבר על אלא יכעוה לא כ' דכפ׳״א לרכיט
 שהרגיל' באיש מדכי רבפ״ב כמי אי וז״ל שחי' יע״ש׳
 שצריך ממט להתרחק ורוצה הכעס במלת עצמו

 1גדול' דבר על אפי" רכזה האחרון עדקצה להתיסק
 התאבקי ואחיי • את״ר שירגיל כדיי לכעו' ראוי אינו
 זול׳ הלכה קורם יען ימן לא זה רגליו עפרות תחת
 לא וקולל הוכה שאס שימה לבעל רפואה בה״כ רבנו

 א״כ ובו" מלבו השימה שיתעקר עד ובו' כלל ירגיש
 הימה׳ בעל הוא שטבעו כמי ביה איירי דבס״ב בק

 שאהו' ‘דעו ויש כמ״ש לכ״ע אזהרה הוי דבה״ג מכלל
 ובו' ינעוס ולא יפו" בכינוניוש כהן לנהוג לאדם לו

 כעגין רבינו לקי/ שיישב ק לס״מ להרכ יס״ל ואף
 דידיתי הפך רבינו ליהוי דלא ׳ ק כמו וישב הגאוה
 ולדחו' נרגא ביה למסדי ג״כאיכא עליו מ״מ אדיריה

 בפ״א' יוהף שם היב אליו הק'’ שק וכמו בה"ג שעיר
: ביאור צריכין דבריו וכעת יע*ש כ' דין

^Q{J □׳ האיפל הארכתי אימ׳יככר להטיל רצה ץא
:משדי בעזר לקמן עיין כ״ת

רכנו־הקדוש: תלמיד רב על אסרו ה״ר ב’3
 כל בטילה שיחס שח שלא ־ ■"

 ריב״,ז על *כן מצאתי הישן כה' כ״מ הי' כ' ובו' •ימיו
 מתיך • עכ״ד׳ מקומו כעת יורע איני רב על אבל

 רב כמקום ריכ״ז כגירל כחוב הים שאם נראה •דבריו
 ריכ״זלאהיה* פי כעבור־ איפר' לא אכסי צוד'אכל היה

 הקדמתו□ ז״ל רבנו וכמ״ש י־כ כ״א הקרוש ר' תלמיד
 ל שיחת סח שלא רבנו ,כ הקרוש רבנו תלמיד ועל •יע״ש
 ׳ שהביא ו־״ה בחי'לחגיגה שמואל מקום לס* ועיין חולין

 אפילו שיחו מה לאדם ומגיר ע״פ שם דב דאמר ,הא
 • מינן' בשע' לו מגירים לאשתו איש שבין יתירה שיחה

 • : כיע״ש עליו להשי' ויש יע״ס סרב' זהי' ה.יה וודאי
Vn ראיתי׳ 'יכו כלב וא' כפה אתר יהיה •ולא 

אצליכענין. שכתוב מה כאן להעתיק ■

 הרכ־ למוריט עיין " וזחהחלי׳בס״ר אמנה מחוסרי
 שכתב־רכינו זה דאיסור שב" זו בהלכה מבין לב בעל

 דאמרו מהא ליה חית מפקל בלב וא' בפס א' מלדבר
 כסם אין אמר רב דברים ע״א׳אתמר דמ״ט בב״מ
 משום בהם יש •אמר וריו״ח אמנה מחוסרי משום

 אלא איפה בכלל הין צדק הין ח״ל מה מתיבי מחו״א
 אמר • צדק שלך ולאו צדק הין'שלך שיהא לך לומר
 והדר ע״פ בלב וא' בפה א' ידבר שלא ההוא אביי
 רונן. אק בו החוזר סיפא רקתני רר״ש מבריתא פריך

 מעמם דתק היא תנאי ומשני • הימם נוחה חכמים
 פועלי* ושבורלט צא לבט שאמר מתיא בן יוחנן כרכי
 בני אמ״ל אביו אצל כשבא מזונות לסם ופסק הלך

 לם ודחי ובו' בך סדר זיל ובו' להם עושה אתס אפי'
 רעתייסו סמכי לא גופייסו דפועליס סתם שאני ש״ס

 התחילו אפי' א״ס ופריך סמיך אבוה רעל ירעי מידע
 הוא אכוה קמיס אמר מימר ומשני • נמי במלאכה

 אריו״ת והא הכי אריו״ת ומי פריך וסדר ליס וניחא;
 י כו . לחזור יכול לך טחן אני מתנה לחמיו האומר

 £!ע^$סמבא במתנה ׳ ריו״ת מודה פפא דב אמר ’
 יש'שאמר דאריו״ח מהא מהתברא נמי •הכי דעתיס

 תרומ* לעשותו רשאי ב״ל לך׳כידי יש מעשר כור לב״ל
אמאי למיסרר דמצי אמית ואי אחי מקום על מעשר

 נ הגמרא י עכ״ל טבלא דקאכיל אשתכח רשאי
ומק* שימי יאוסף עין לסר' וארא עיני

לטעמיה חלמודאררב אאמר לא דאמאי
 הוצרך ולמס קונה הוא כנגדו עירבון לעיל דאתר

 ועיין יע״ש ותי' וכו' בהם אין דרברי' פלוגתא להביא
 הוא חידוש ריותי. נראס דבריו דמתוך ז״ל במסרש״א

 לעילכעוכראדרלחייא חייכו ולא דרכריס פלוגתא
 לפי •אלא קונה כעךכולו: עירבון מטעם יוסף כר

 לא לאהוס׳ס״ל׳כן כר־יוסףאבל׳אי דר׳חייא דעתו
 משו'מס״א כהן דיש דברים מטעם כ״א מחייבו היס
 קונסס״מ הוא כנגדו רש' יושף צר חייא דר' שם וב׳

 מס״א משום כסת אין דברביים כיב נמי בהא דהבק
 קונם הוא כנגדו ברעתרב לךרכרילומד הרי k יע״ש
 מס״א משום כסם אין דברים דש״ל ולו' לתקדים צריך
 מהרשלא ירד לא דמה״ט אפ' כי סכיט בעיניך ורק

רלטעמיה מטעם פטרו לא למה רב לרעת כן להק'
■; ב וכמדוכר קונס הוס דככגדו אזיל

 דהיכא דס״ל והרז״ס הרשב״א. רלדעת אברא
בסס מוד'גם־דיולהדאק דנשתג'השער

 דברים אידך אמר ייו״ח לדעת גם ורב מחו״א •משום
 •עוכדא בסך וריולח דרב פלוגתא רמביא ומאי נינתו

 דרוו״תלא אלש פלוגתייסו דבהאסוי למימרא לאו
 לחייבו כי״ו סייא הר' בעובדא לעיל טעמא האי לקא

 אנפשי'ופנס נקט בהסמס״אאלא דיש דבי׳ים מטעם
 ;מילל ראייקר ימין וס״מ קול הוא כולו בנקר לטעם

 • ודו״ק דמח״א לתא משום סשערוליכא נשתנת סולל
 סך שהביא שכיעית כסוף יו״ט תוס' לסר' עיני •יתבט

 בעלמא דאסמכת" ול וכו' צדק מהין אתקפתאדפרכי*
 ולפול ,ע״כ למיתלי סו״ל כעשה עוכר א״יב ראלש״ס חוא

 לריו״נו פירכא האי קאי ג״כדלא מתיישב לפי״ז ריהטא
 סמאיאו' האמת וכפי מס״ארוקא משום קאמר דאיהו
קאי נראה:דלא אסמכתא דהוי כיון נמיאכל תירה

 ץ’; "; 'tyzi ׳ •׳ : ׳לריו״ס פרכא סך
 דמי מיניה צעלם ואחהמ׳״ר ליתא הא האמנם

 לאו־מסול אסמכתא דהוי גימא אי דאף
־ ׳ אס " —י■ ••‘׳• •



בינהחיים אורח

 שהות יש 06 דאף מדבריו משמע לכאורה .תלין לא על יעבור
 ג״כ עובר לילה מקצת שנכנס כיון מ״מ ק״ש. אחר לקברו בלילה

 משה מצבת בקונטרם אדם החכמת לדינ׳ כ' וכן .תלין לא מל
 הלילה עד ומלינים החמה שקיעת קודם דאףאסמת י״ב( )ס״ק
 ביזסההוא תקברט קבור כי ,עש על עוברים בלילה קוברים חפי'

 שכיר בשכר דדוקא העשה מלבד תלין לא על עוברים דגם ואפשר
 ולק בוקר עד חני חלב ילין לא וכו טקר עד תלין לא דכתיב

 ושעה שעה כל מקר עד כתיב דלא הכא אבל .הלילה כל זמנו
 פ׳ ההורה על הזהב רביד ,בס ראיתי וכן .עליו עובר בלילה

 דאי ההוא ביום לומר הכתוב דהוצרך לומר דא״ג תצאדכת' כי
 ליהא הא ילין הטקר לאור קרוב עד הלילה דכל הו״א תלין לא

 הוא בוקר עד מקר עד חגי חלב ילין לא פסחים מס׳ מדדרשינן
 ל״ה בוקר עד כתיב הו' לא דאי ש״מ ילין הלילה כל הא ילק דלא
 ב״מ מס׳ ברש״י ממאר הא תמהני אולם ילין לילה דמקצת ס״ד
 המקר עד קרויה ליגה שאין שנאמר ממשמע ד״ה ע״ב( ק״י )דף

 הרי הוא לילה לינת שבמקרא לינה וכל לטקר ילין ולא שנאמר
 ומדכתיב . הוא לילה לינת שבמקרא לינה להדאדמש?ן&«נןדכל

 עובר דאינו דרשינן מקר עד אתך שכיר פעולת תלין לא גבי
 מקר עד כתיב היה לא אם אף הכי ובלאו ראשון מקר עד אלא
 דלא לאו לענק וממילא לינה קרויה הלילה דכל יודעים הייט
 שוב .,ליל לינת בעי בוקר עד כתיב דלא אף מת לגבי חלין

 סמט מה על ע״ז דנשאל שי״א( ,סי )ח״א רדב״ז בתשובת ראיתי
 והשיב הלילה חצי עד אותו קזברין ואין w בחצי המת שימות

 דבריש״ס והביא הלילה כל אלא חינה בחורה האמורה לינה דכל
 ההריגה ביום ב״ד הרוגי כל לקבור עשה מצות הג״לומ״מ ב״מ
 לאו איכא נ״ד בהרוגי דדוקא ,וכ עובר אינו סלילה במקצת אבל

 ולכן וכתב לבד לאו .אלא שם אק מתו את מלין גבי אגל ומשה
 עובר מתו את המלין כל אבא והפוסקים התלמוד הזכירו לא

 בטעם שם והאריך המיתה ביום לקברו ומ״ע לומר להם זהי׳ בלאו
 דלא החמה לשקיעת סמוך מת אם אגפי דיש הואיל הדבר

 .כלל עשה מ הזכירו לא מש״ה אפשר דאי העשה לקיים שייך
 רל״א( )מצוה לרמב״ס המצות מק בס' מטאר להדיא הא ותמהני

 מתים בשאר והה״ד עשה מצות תקבלט קטר כי הספרי משם
 ביד דהרמב״ס ואף .מותם ביזם ישראל מתי כל שיקטר ר״ל

 בל״ח עובר מתו את המלין רק כת׳ )פ״ד( אבל הלכות החזקה
 דעובר לעולם אבל המשנה לשון אחר דנמשך הלח״מ שם כתב כבר
 וכגירסת נאמן לעד הם המצות במנין רמב״ס ודברי בעשה גס

 איט ל״ת דעל למ״ש רבתי ג״מ הא לדקדק יש וקצת .הילקוט
 ביומו קברו לא אס עובר עשה ומל הלילה כל במלין רק עובר

 כל במלק רק עובר איט לאו דעל כנראה עכ״פ .באפשרות אם
 יעטר דמ״ש המג״א דעת גס ואולי .מיד עובר עשה ועל הלילה

 בדברי לומר צריך וכן .בלילה קוברו איט אס היינו תלין לא על
 מ״ס דקאמר בהא דמפרש מ״ז( )דף סנהדרין חידושי הרמ״ה
 וממיתק דינו את וגומרין החמה לשקיעת סמוך ער אותו משהין
 שמח שחרית אותו תזלק דאין רש״י ופי׳ אותו תזלק זאח״כ אותי

 החמה לשקיעת סמוך אלא שכחה ליי־ ויבא בקבורתו יתרשלו
 דאס ההוא ביום דתקברט העשה לקיים והייט מיד שיקברוהו כדי

 ויתבטל לשכחה חיישינן היום כל פנאי ויש הואיל בשחרית אותו יתלו
 הלילה מקצת עד אותו מלין דאס הרין הי׳ דאס וכנראה העשה

 על יעברו לא דודאי להתרשלות חיישינן ,הו לא בלאו עוברים
 החמ׳ לשקיעת סמוך אותו תולין דלכך מפרש וברמ״ה דל*ת לאו

 תלין בלא עליו יעברו שלא להורידו ממהרין ביום שהות שאין שכיון
 איט אס תדאי שיעברו בלילה יקברוהו אם הכונה וחין .נבלתו

 עליו ויעבור בלילה יקברהו לא אס רק עובר כלהליל׳איט מלין
 דאין דמציט ואף .בלילה לקוברו בידם יהי׳ שלא דהייט הליל׳ כל

 ואילך היום מחצות מותרין הרחוקים חדש לגבי ולכך מהעצלק ב״ד
 ,לומ צריך ע״כ עשה על ויעברו שיתרשלו כאן חיישינן ולמה

 שהרחוקים שיודעים לפי מותרין ושם כל׳היוס שהות דיש כיון דחיישיגן
 :שם ותזס׳ ל״ב( )דף עירזבין במס' כמטאר עליהם סומכין

כו׳אס חנחומין לקבל האבלים וחזרו ס״ד( )סי׳ בש״ןן ג(

 ואם המג״א וכתב . כך אתר לקרוא ביום שהות יש
 תנחומץ במצו׳ התחילו לא שעדיין כיון הודם ק״ש יקרא לאו

.במצוק כעוסק הוי אח״כ שהות שאין אף התחילו דאם משמע
שמחו מי פ׳ ריש בחוי״ט מובא יונה רביט לדעת שפיר אתי ווזה

 מדכתיב מה״ת זג״ח מי ג״ח דבכלל מדאוריית' אבלים דתגחומי
 )פי״ר( מדבריו דמטאר רמב״ם לדעת אבל .הדרך להם והודעת
 חבלים ולנחם חולי' לבקר דבריהם של עשה מצות אבל הלטת

 סי' )סוף הרמ״א כתב וכבר ט׳ כלה ולהכניס המת ולהוציא
 זאמאי מגיל" מקרא מפני נדחית דאוריית׳ מצזה שום דאין תרפ״ז(
 דחולים בש״ס מציט הא באמת אולם . דק״ש מ״ע נדחית

 הוי דלא דאף הרי . הסוכה מן פמורין ושושביניו וחתן ומשמשיק
 דאורייתא ממצוה לפטרו במצוה עוסק חשיב מ״מ דרבנן רק

 אלו מצות שכל דאע״פ שם הרמב״ם שכ' כמו הטעם וע״כ
 סוכ' ש״ס ועי' . כמוך לרעך ואהבת בכלל ק הרי מדבריהם

 בט וכל ושושבינים פטור חתן אמרו שילא נ* משוס כ״ו( )דף
 איט במצוה דעוסק סבר דע״כ שם וחוס׳ וברש״י חייטן החופה
 אינן דהשושביגין הואיל לחלק נאמר ואס . ממצוה פטור

 מטעם פטור דחתן למימר להו הוה דאורייתא במצוה עוסקין
 אינך דגם משמע ודאי אלא אינך משא״כ דאוריית׳ במט׳ דעוסק

 דפטוריס קאמר דת״ק משוס ואולי .דאורייתא במצו' כעוסקין הוו
 דהשזשבינין ג״כ תפלה על קאמר שילא ,זר התפילין זמן התפלה ק

 מדרבנן רק הוא דתפלה במצוה עוסק הכא דליכא ע״כ חייבין
 דשושבינק ותפלה תפילין לענין ברמב״ס ראיתי לא ובאמת .ג״כ

 פעורין ומשמשיהן חולין כסב )פ״ו( סוב' בהלטת רק פטורין
 ז' כל הסול p פטורין החופה בני וכל השושטנין וכל חתן וכן
 .כתיב תדורו כעין דסשט סוכה לענין דרק וי״ל המשס׳ ימי
 לענק אשמועינן דהתגא דכתב שם סוכה מס׳ ימשע פני ועין

 דסוכה מ״ע על עובר ושעה שעה דאע״גדכל טפי סוכהרטתא
 וישן ושותה כשאוכל ועשה בקוס איסורא גמי איכא דבסוכה ועוד

 ואל שב רק הוי לא דודאי תמוהין ודבריו .עי״ש לסוכה חוץ
 איט דרבנן מצוה רק הוי דלא דהואיל י״ל רמב״ם ודעת .תעשה
 פטור מצטער דאף סוכה לענק רק דאורייתא ממצוה אותו פוטר

 דהמשמר מק״ש( )פ״ד הרמב״ם מ״מממ״ש תדירגאך כעין דתשט
 מק״ש פטור למת קבר המפר וכן ממ שאיט אע״ת המת את

 אקרא דאסמטה הואיל פטור ג״כ דרבנן רק הוי דלא דאף מטאר
 מתו איט אס דמ״מ מה״ת מ״ע הוא הקטרה דטף כיון לומר ודוחק

:פטור ואעפ״כ עליז מוטל איט קוברין לז ויש
מן לעשות דחייב מ״ע בספק דעוסק היכא להסתפק ויען

 מוציא ספק אין ד״ל או המצוה מן ג״כ פטור אס הספק
 מה״ת לקולא דאורייתא ספק' אס מבעי לא ולכאורה ודאי מיד
 דאורייתא ממצוה לפטרו אלים דלא י״ל לממרא מדרבנן ורק
 ספק אין י״ל מ״מ מה״ת לממרא דאורייתא ספקא אס אף אלא

 אולסמהאדדעת כמהפעמים. מציט וכה״ג ודאי מיד מוציא
 בההוא שכר מומר אבידה דשומר יוסף כרב לפסוק הפוסקים

 רס״ז( )סי׳ ח״מ ש״ע וכמטאר לעני' רפתא למיתיב דפטזר הנא׳
 בבירור טודע דוקא הוא דזה לומר מהפוסקים אחד אישתמיט ולא

 חייב ישראל ומחצה עט״מ שמחצה ובעיר ישראל אנידת שהוא
 )סי׳ ח״מ כממאר נפלה שמישראל יודע אינו אם אפי' להכרח
 כשומר יהיה לא ישראל של שהוא יודע דאיט כיון דבכה״ג רנ״ט(

 שהוא אח״כ דאיהגרר אף וטמא מטהי בספק דעזסק כיון שכר
 מוסק הוא אם ידע לא וניעור שטיח דבשעת מ״מכיון ישראל של

 יה־ה ממילא לעט' ריפתא למיתיב פטור הוה לא ודאי במטה
 דלמא המטה עליו רמייא מספק דמ״מ כיון ודאי אלא כש״ש.

 ב״ק בש״ס קצת משמע וכן ממטה פטור ממילא הוא ישראל של
 אמר ר״י הכי דמפרשי דאיכח אבידה דשומר בפלוגמא נ״ו( )דף

 בין נ״מ דליכא ומשמע בע'׳כ שעבדה דרחמנא כיון דמי כש״ש
 נאמר ואם .ביש״ש ועי״ש אבידה שומר לעטן מעמיס הנך

 דוקא הוא כש״ש. הוי לעניא ריפתא מלמיתיב דפמור דהטעס
 נ״מטן היה ס׳ מהוא ולא טדאי ישראל אבידת שהוא ביודע

שעבדה רחמנא ג״כ ישראל אבירת בס׳ אף דלא״ד המעמיס
בע״כ

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 43 מס עמוד {1} איציק יצחק בן מאיר אוירבאך, דרושים( יו״ד, )או״ח, א
?xvjF/ Nמ' ר־*7£
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כזיושר אמרימז ו מ סי*עדת

 עומד דל״ב להקובריס חצר קנץ מנועם וגם כקף
 בזה המ״כ בעת הכבשה הגוי קכה וא״כ בצדו

 לקנות כיון דלא ואף בחצירו עומדת שהכבשה
 לקנות שמכוין הרגע דבזו מועיל חצר מנועם
 וכמ״ש לו מכוין שאינו אחר קבין גם מועיל
 מום בו ינוילו שלא כ״ז אבל זכית בה׳ הייכ״ל

:בכור שפק הוא לדעתי
)להגאב״ד משה הואיל ש׳ ע״ד כ״ת עמד ואשר

 בע״מ דבבכור 'שכ׳ ע׳ ס׳ האראדעבקא(
 עריפת ימצא שמא שחיעה קודם לגוי למכרו שצחגו

 בהבאה אקור העור אח״כ עריפה נמצא דאס
 דמותר מבואר ב׳ קעי׳ ש״ז ש׳ יו״ד ברמ״א דהא
 יהושע ׳p תשו׳ מדברי כן הוציא הב״ל הרב תכה
 חרמ״א דברי לפרש דחק והוא מ״א ש׳ יחד

 לגוי ימכור אס מועיל דמה לי׳ דקשיא משום כן
 דלא חשש אין הבשר דבשביל בחי שחיעה קודם
 כחוש יש אכתי אבל לישראל למוכרו הגוי יוכל

 מאוד תמוהים דבריו ולי לישראל. העור שימכור
 אס דגם מודה יהושע הק׳ גס עכ״פ דהא

 להבות המוכר מותר עריפה הבכור אח״כ במצא
 כמצא אס אף ודאי ומשמע מהגוי שקיבל בדמים

 המכר מקודם שבעשה שידוע כזו עריפות בו
 חשש בזה ואין שרי אפ״ה וכדומה קירכא כגון

 את שמוכר דנשעה כיון הבאה מאיק־רי דכהכה
 בהמות דרוב לכשר אצליכו מוחזק הוא הבכור
 עריפת נמצא כשבשחע אח״כ אף שוב הס כשרים

 שלא כדי הדמים להחזיר מחויב הישראל אין
 דבשעה כיון הכאה אשורי מכירת איקור יעשה
 חששא האי לעכץ מכ״ש א״כ מכר בהתירא שמכר
 הוא דהא לחוש דאין לישראל העור ימכור דשמא
 בהמות דרוב כיון מחיים הבכור למכור רשאי

 בכך מה עריפה נמצא אח״ג ואס הם כשרים
 דבר לגוי למכור אקור שישראל רק אמרו לא הא

 הכא אבל אחר ישראל בו שיכשל שאפשר אישור
 לקנות אח״כ חיוב ישראל על אין בתתירא שמכר
 ישראל בו יכשל שלא כדי בחזרה מהככרי העור
 הח״י כתב מזו וגדולה למכור. רק אקרו לא דתא

 שם ז״ל הרב בש״ע פשק וכן ד׳ ק״ק ת״מ שי׳
 בפשח כשבא החמץ לגוי ליהן דמותר ת״מ קו״ק
שאינו כיון אחר לישראל ימכרנו שמא •ל״ח

:יעו״ש שלו את לו מחזיר רק לו מוכר

מ״ז סי׳

ב״ה
 זאב מו״ה ובקי החריף הרב ליד״כ

ב״י עערקיל

 שקנה בא׳ כ״ת שכקתפק וע״ד הגיעכי •יהרתו
כתן לקבל כלי לו היו שלא ויען יין

 אצל הכלי ונשבר בשאלה שלו בכלי המוכר לו
 בחוכקין שחייב כשואל דיכו אס באובס הלוקח

 היין ע״י רק הי׳ שהשאלה ידוע שהדבר כיון או
 וכעץ השואל של הכאה כל אין א״כ אצלו שקנה
 פעור ד שפר בשיאל כ׳ סי׳ סו׳ בתשו׳ הר״ו שבדת

פרועה מעעס תעביד מצוק דמשאיל כיון מאונשין
 יש יותר ולדעתי שואל של הכאה כל ואין דר״י

 ל׳ ס״ק ע״ב שי׳ תש״ך שכ׳ להא ד״ז לדמות
בו להשתמש רשות לו ונתן המשכון על במלוה 14 יך

 כתן מעשה בשעת אם אבל הלואה כאחר היינו
 ואף ש״ש ומקרי הלואה בשביל הוי רשות לו

 נראה מכ״מ הלותו שעמ״כ כתב שם דבש״ך
 כיון כן באופן בפירוש התכה בלא דאף מלשונו
 ועי׳ כן כע״מ הוי רשות לו כתן הלואה דבשעת

 בשעת אס תכ״ב וא״כ בחידושים שם בכתה״מ
 הי׳ לא זאת ולולא המוכר לו השאיל מעשה
 ואין הכאתו בשביל כן עושת המוכר היין לוקח

 כהנה המשאיל שגס כיון שואל דין הלוקח על
 משוס היינו הש״ך פליג הכ״ל הר״ן דע״ד ואף

 על דמלוה לתקובריס הכאה ל״ח דר״י דפרועה
 דתלואה י״ל אך הכאת הוי הכא אבל שיח המשכון

 ובשביל לגמרי הלוה הכאת הוי דהלואה שאני
 חריפא בזביכא הא במכירה אבל לו משאיל הכאתו

 הכאת מיצעא ובזביכא לגמרי לוקח הכאת הוי
 מוכר הכאת הוי גריעא בזביכא רק דתרוויהו

 שוקי׳ הע״ז והכה דחלואה לתא לדמות יש לגמרי
 דהוי משכון וקיבל באשראו יין דמוכר העלה ע״ב
 זבין מילי כל קי״ג פסחים הגמרא עפ״י ש״ש

 מתקלקל כשעומד הואיל מחמרא בר ותתחרע
 מיצעא זביכי הוי דאם בזה תלוי זביכי ובשאר

 ובזביכאחריפא ש״ש מיקרי מוכר הנאת ג״כ דהוי
 דחוי הכ״ל לע״ז ביין בכ״ד וא״כ יעו״ש ש״ח הוי

 כש״ש והוי השאילו משו״ה א״כ לגמרי מוכר הכאת
 דברים בשאר וגס — הכ״ל בהלואה כמו ממש

 השאיל מכירה ובשעת חריפא זביכא שאינו כל
 בכה״ג להע״ז דתא באוכקץ חייב אינו הכלי לו

 שואל דלגבי ממילא ש״ש חשיב זו הכאה ע״י
 מהשואל אוכקין חיוב פקע למשאיל שיש זו הכאת ע״י

 ס״יק ש״ך מד׳ כמבואר שלו הנאה כל דאין כיון
 הע״ז ד׳ בגוף אמכם תליא. בהא תא ד הכ״ל כ״ע

 פ״ב ב״מ במשנת דהא עובא לתמוה יש הכ״ל
 בירושלמי ומבואר ש״ש פ־רות דהלותו ר״י שובר

 לי׳ וניחא מתקלקלים דפירות משום העעס שס
 ואכן יעו״ש משכון ולקבל בתקפה למכרן למוכר

 כמ״ש עליו דפליגי כחכמים רק כר״י קיי״ל לא
 ובודאי הרא״ש בשם ע״ז ש״ק ע״ב סי׳ ש״ך

 פירוש אם במציאות ר״י על פליגי לא דרבנן
 דישנם מודים חס דגם לא או להתקלקל עומדים

 ש״ל ואפ״ה להתקלקל העומדים פירות כמת
 דעומד אף ביין גס וא״כ מה״ע ש״ש הוי דלא

 כימא אס אף וגס ש״ח הוי אפ״ה להתקלקל
 גם להע״ז הרי מפירות עפי להתקלקל עומד דיין

 וא״ב ש״ש הוי מיצעא בזביכא דברים בשאר
 זביכי זביכי שתס הא ר״י על חכמים פליגו מדוע
 ע״ז ק״ק יש״ך תרא״ש מקתימת וגס היא מיצעי
 הבדל באין ש״ח הוי פירוה דבכל נראה הכ״ל
 ושו״ר גי־יעא זביכא ובין מיצעא זביכא בין כלל

 דברי הביא י״א ק״ק אורים ע״ב קי׳ בתומים
 ש״ח הוי פירות דהלותי מתא עניו והשיג הע״ז

 לע״ז תקכיס ח׳ ס״ק ביאורים ובכה״מ יעו״ש.
 פושק וכן חריסא לזביכא צעא מ זביכח בין לחלק

 דהלוהו כתש״ך פוקק ושם י״ג ק״ק בחדושים שם
 שכימא לא אם קותרין והדברים ש״ח פירות
 פירות דהלותו י־תאי ותע״ז הנתה״מ דדעת

 דפירות ואף חריפא בזבינא היינו רבנן דפליגי
 זביכא דהוי משכ״ל אכתי להתקלקל עומדים
 חריפי זביכי עיקר דהא זביכי עליו שקפצו חריפא

בפקחיס ועי׳ קפ״ו קי׳ בחו״מ כמבואר בזה תלוי
צ״ב
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שרת
 מידי[ דאכל תע״ב ממרים ושילם גרוגרות אכל גבי צ״ב

 זביני עליו דקפיץ מידי ושילם זביכי עליז קפץ דלא
 קפץ מכ״מ כך כל ממקיימי׳ א»נ׳ דממרי׳ אך הרי יעו״ש

 הואיל דפת ר״י ד״ח י״ג ע״א מוס׳ ,ועי זביכי עליהם
 דקפיץ הממקייס כדבר הוי משקיים שאיכו qא והשיב

 צד,׳ כודה אם גס כן ובהיות יעו״ש. זביכי עליו
 הוי לא דביין לדבריו הכרח אין הכ״ל בדינו חע״ז

 זה דאין להתקלקל ועומד הואיל חריפא בי זבי
 עליו דקפי׳ן יתכן מתקיים דאיכו qדא בזה תלוי
 עליו בקפיץ הכל תלוי מוכר הכאת ולענין זביני
 עיני ראות לפי תלוי ביין דגם וממילא זביכי
 הפוסקים ד׳ אךפשעות זביכי עליו קפץ אם הדיין

 כלל הבדל דאין נראה מיז ק״ק בש״ך שהובאו
 מיקרי לא גווני דבכל חריפא או גריעא זבינא בין

 דלעכין וממילא הנ״ל וכהמומים זו הכאה ע״י ש״ש
 דתא הכלי על גמור שואל הלוקח מיקרי נ״ד

 על כמי לתמוה יש זה ובעכין — תליא בהא
 שם הש״ך על בהשגתו י״ז ק״ק ע״ב ,סי חתומים

 וכל ש״ש מיקרי דלא בעיסקא בחצותו ,שכ
 תלואה על רק המשכון על הריוח דאין כיון המשכון

 זה דהא יעו״ש מח״נו ש״ש מקרי פירות נהלוחו דהי'
 כסברת וע״כ כר״י קיי״ל לא הא אכן אבל צר""

 כן אמכם — הצואה בשביל סריוח דאין סש״ך
 מיצעא דבזבינא כהע״ז לגמרי נחלינו אס גס

 הוי המשכון על מלוה גריעא בזביני ומכ״ש
 מיצעא בזביכא לדון מקום יש עדיין עכ״ז ש״ש

 דהוי הלואה בשעה הכלי לו השאיל והמוכר
 כיון היינו מה״פו ש״ש דהוי דנהי גמור שואל
 לענץ אבל ש״ש מיקרי ש״פ הנאה צו דיש

הנאת רוב דרק צ״ד בב״ע המבואר לפי שואל
בשלמא א״כ יעו״ש הנאה כל ולא בעינן שואל של

 ומה״נו המוכר הנאת לגמרי דהוי גריעא בזבינא
השואל של הנאה רוב אין א״כ הכלי צו משאיל

ה״נ הכלי משאיצת נהנה דהשואל כמו דהא
 בזבינאמיצעא אבל החפץ ממכירת כחנה המשאיל

 המוכר כמו כחכה הלוקח הזביכא qwn כיון
 לגמרי היא בכלי השימוש דהיינו חשאלח והכאת

 מגוך הכאת ג״כ למוכר דיש אך הלוקח של
 וחייב שואל של הכאה רוב עכ״פ מיקרי המכירח
 ד׳ סעי׳ ש״מ שי׳ צח״מ מ״פ ובקפרי בח!נקין
ע״ד וגם שס הקצוה״ח ע״ד זח כעין הערות*

 לחלק שיש שם וכתבתי ספר בשואל הכ״ל הרץ
 ג׳ סי׳ שאלה ה׳ במח״א מצמתי ועתח כמובן

 הכ״ל צ״ד דב״מ מהא הכ״ל הר״ן ע״ד שהשיג
 נ״ד לעכין ועכ״פ סגי שואל של הכאת דרוב
 רק מבואר אינו ובדבריו צע״ג הנו״ז ד׳ דגוך
 דבזביכא לדון יש שואל לעניו א״כ ש״ש לענין

 שמתקלקל אן< ביין וגם שיאל הוי מיצעא
 תמיד גריעא זביכא הוי דעי״ז לומר הכרח אין

 שבו״י וכתשו׳ קצי* שעחמ״ש ועי׳ לעיל כמ״ש
 מוכר הוי יין דכל שחחליע שם בפ״ת שהובא

 עליו תמהו וכבר תכ״ל פסחים מגמ׳ רעתה מפני
 שם. משפ״ש בק׳ ועי׳ לחיפך מבואר סם דבב״י
 מכירת שנגמר בערס הכלי לו השאיל אם וכ״ש
 כדין היין מאמו קנח כבר באם אבל עמו היין

 גווכי כל3ד ודאי נראה בו לחזור שא״י באופן
 ל׳ ס״ק כהשיך באונסין להתחייב שואל הוי

 בשואל חנ״ל הר״ן ע״ד כ״ת שתמה )ומה הכ״ל
דודאי דעצמא חפיציס מכל ספר דמ״ש ספר

יושר אמרימז סי׳
 תלואת כמו לחבירו להשאיל מצות חפיצים גס
 לומר מוכרח הר״ן בד׳ הכה מצוה שהיא qכק

 *׳P כח״מ כמ״ש היא מצות לאו חפצים דשאלת
 בסועס אד ל״ד ס״ק שם וקצח״ח בו״׳ז ק״ק ע״ב

עה״פ משפכוים עח״ת יפות בפנים הגה הדבר!
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 להלוות צריך כסך דדוקא כתב תצוה אסכקך
חפצים שום למלוה לו דאין כיון

 להוקיך ויש יעו״ש מלאכה מחמת דמתחלמליס
 חיוב אין גופא בהלואה גם דתא מעם בזה עוד

 כגון במעותיו בכווח כשהמלוה כ״א להלוות
 במלות ד״ה פ": ב״מ תוס׳ כמ״ש משכון לו שנותן

 שם עת״ת יפות בפנים וע״י יעו״ש למשכון צריך
 שלא עליו ותמהני מהמכילתא מפורש כן שהביא
 דהצואת יתכן והשתא הכ״ל. תוס׳ מד׳ הזכיר
 לו דאין כיון להלוות רחמנא חייבה שפיר כסך
 ואס הלוה על יהי׳ אחריות כל דהא הפסד שום

בהלואת משכון יקח בכווח אינו הלוח
 היא אחריות חיוב כלד בעיכייהו דהדרי פציםח

 בשעת משכון יקח אם ממ״נ וא״כ שואל מדין
 רהא כלל השואל על אחריות יחי׳ לא השאלה

 התומיס וכמ״ש בבעלים שמירה הוי המשכון ע״י
 לידי לבא ויוכל שם מ’וכתת י״ח קיק ע״ב סי"

 לא ע״ב כראוי השואל ישמרנו לא אם תיזק
 על הן צ״ע אכחי אבל — בזה רחמנא חייבי׳
 יכול דהא דידי לנועמא ותן הנ״ל דפנ״י נועמא

 מחמת בקלקול שיתחייב השואל כס 'להתנות
 ש״ח מתנה דהא בבעלים בשמירה וגס מלאכה
 להתחייב להתנות יכול שואל ד ות״ה כשואל להיות
 ויש מלאכה מחמת וקלקול מלאכת מחמת במתת
 רצ״א סי׳ הקצוה״ח כמ״ש קנין דבעי כיון לומר
 חייבי׳ לא גמירו דיני אדם כל ולאו ש״מ וסי׳

 כקך בהלואת דותאד נראה יותר אבל עבהכ רחמנא
 בדרך ואך רבית מנועם שכר לקבל הורת דאקרה
 רחמנא חייבי׳ ע״כ ע׳ דך בב״מ כמבואר אסור שכירו׳
 ודהדר כיון בחפיציס אבל אדם לכל להלוות

 חיוב שוס עציו אין להשכירן ורשאי בעינייהו
 ציתן היח מצות ספרים דשאלת אלא להשאיל

 בביתו ועושר דתון מקרא להשכירן דאפשר אך בחנם
 שם הרא״ש תשו׳ כ׳ סעי׳ רצ״ה סי׳ ח״מ ועי׳

 יתקלקלו אם שישלם באופן קפריס להשאיל שכופין
 אבל זה בעד לינוול לו אין דשכר נראה יעו״ש

 רכ״א קי׳ יו״ד בנו״ז שהובא מיימוכי תשו׳ מד׳
 רק ספר להשאיל חייב דאינו נראה מ׳ ק״ק

 יש ולכאורה ע״ז פליג הרץ וע״כ יעו״ש בשכירות
 לינוול רשאי ספרים אשאילת גס דבאמת לומר
 מצוה לעשיר גס בחנם במשאיל ואעפ״כ אגרא

 כמ״ש מצוה היא הענין דעצם כיון קעביד
 פ׳ המרדכי בכונת רמ״ב קי׳ יו״ד ח״ש בתשו׳

 בכת״ג היינו מצוה לעשיר דמיינה העיר בני
 את דשוכר בהא תקשה דא״כ ז״א אך יעו״ש

 שכר לו נותנין אין דאס הזרעים לשמור הפועל
 העיר וכבר דר״י פרועת נהנה ותא ש״ח הר שבת
 מחויב דאינו ותירץ י״ע ס״ק ע״ב קי׳ בנה״מ בזה

 ומה יעו״ש ע״ז שכר ליקח ויוכל בחכם לעשות
 היא להקדש דהא היא מצות עכ״פ אכתי בכך
 רחמנא חייבי׳ דלא מצוה בגדר אינו דזה וע״כ

 שאלת בכל ולכך בשכר רק בחנם להקדש לשמור
 זו בצדקת רחמנא דצ״ח כיון לעני חך חפצים

בשאלת לרץ וע״כ יוקך דרב מפרועת נפער צא
ספנים



זשר wשי״׳ת
 ע״ז שכר לקבל לבלי עליו רמי חיובא שפרים

 הזמןגרמא ואין בכ״ז דברים אריכות עוד לי יש
אוה״נ. והכני

מ״דו סיי
 שעערן דוד מו״ה וכו׳ הרב לכבוד

מודץ. בק״ר, רב כי׳

 קרכא שיצא לפכיו שהובא בריאה שאלתו ע״ד
השרכא וע״ז אצבעות ב׳ רוחב כמו תלוי׳

 ערך כמו מרובעת חתיכה ומדובר, תלוי׳ הי׳
 . עבת ובאמצעיתה דק חיו ובצדדים רוחבב״א

 הי׳ א׳ בצד רק ריאה מראה התלוי נזה והוה
 קרכא כמו לדוכו יש אם כזפת. לא קצת שחור

 ל׳ שעי׳ ל״מ ס׳ ש׳ בתב״ש והכה כפתור. עם
 כשיש היינו כפתור עם עבה קרכא דדין נראה

 דמוגלא שם שהביא תכו״ז מדברי וכו׳ מוגלא שם
 כמסופק הוא ל״מ ש׳ שם בדע״ק אך מכין זו

 הדע״ק מדברי גס הספק. עעם יודע ואיעי בזת
 וכה מובלא. משום החשש דעיקר כמ״פ כתב שם

 בשר יש דאס י״א ל״נו ש׳ דע״ת בס׳ ראיתי
 בנפיחה עולים והכפתור תקרכא אס בכפתור

 יעו״ש הריאה qw שהוא לאות דזה להקל יש
 לשרכא אין אס qא הייכו דבריו דקתימת ותמהני
 שרכא בכל דא״כ וז״א ריאה מראהה וכפתור

 הריא׳ qw דהיא כימא דכוריפא בנפיחה העולה תלוי׳
 הקמ״גבאמת שדעת qbi הכי אמריכן דצא וע״כ

 היא קרכא דכל משוס דכשר כסדרן בשרכא
 באמת ולדידי׳ שנתפשכו בעצמה הריאה קרוס
 קיי״ל לא אכן אבל כשר בנפיחה העולה קרכא

 דבר qw קי״א. קוק״ק ל״נו ס׳ ברא״פ וע׳ גן
 בפר״ת כשב היא הריאה שקרום לתלות זה
 לה ויש בנפיחה העולה תלוי׳ בקרכא ל״נו ס׳

 קעי׳ ל״נו ש׳ הרא״ם כתב לזאת qוא ריאה מראה
 בק״ק ״ש”וע בתוכה בשר כמין שיהי׳ דבעיכן צ״א

 דאס בדע״ת שם שהחמיר מה להיפוך וכן קי״ב.
 דאס מאוד תמוה אנווס הוי בנפיחה עולה איכה

 שקרום כחוש תיתי מהיכי ריאה מראה לקרוס אין
 בוודא אס אפילו )וגס לאכווס ולחוש הי.א הריאה
 שיש כיון לאנווס דל״ח לומר מקום יש מריאה

 ק׳ יו״ד מ״פ ש׳3 וכמ״ש האעוס לחלות קיבה
 יש שבאמת בכ״ד אך כ״ב( לקעי׳ בהשמכוה ל״ע

 עלה אס חכה ריאת מראה ולבשר התלוי לקרוס
 ביון בנפיחה עולה איכה ואם כשר ודאי בנפיחה

 כמ״ש לאנווס לחוש יש ריאה מראה לו דיש
 קרבא רק שהיא כימא אס qא וגס הכ״ל בשע״ת

 חשש יש בשר עם בקרכא גס הכ״ל לדע״ק הא
 ואינו ריאה מראה דהוי ובדד כפתור עם כמו

 רק להקל אין ע״כ נופי חשש איכא בנפיחה עובה
 ריאה מראה לו דים qא דאז במיעוך בדאזלא

 תבשר כדון אס וא^ ליחה בחפשכות לתלות יש
 כשר גווני .בכל במיעוך ב^אזלא הא עב לכפתור

 הרא״פ: כמ״ש עב כפתור עם תלוי׳ בקרכא גם
TOI שוערים ישראלים באנשים כת״ה שמקופק

מחללי׳ כי יודעי׳ הכל אשר דשמה בהפאבריר,
 בפרהקיא אינו רק בשבת וכדומה בכתיבה שבת
 שבתבפרחקיא כמחלל* דיכם אם מישראל י׳ בפני

משו׳ בזח והביא והאריך ב״א לי׳ שנודע מאחר

 מבוחרבתב״ש א1ה הדבר ואך. ת״י. שאינם בתרחי
 דראייתו בפניהם כעשה חח ב״א לי׳ שנודע ב׳ ש׳

 כתב וב״ת פרהקיאהוי ע״דאקתר מחאדקכחדרין
 שבת מחלל לעניו אבל יעבור ואל יהרג לעכין דזה

 בעני עוש׳ שאינו וכיון לעזו׳ פכי׳ בגילוי היינו בפרחק׳
 והביא כגוי דיכם אין שיודעין 3א מישראל י׳
 וקצת נכונה סברא. והיא אקאד מהר״י ממשו׳ כן

 שהקשו כאן ד״ה ש״ע עירובין מתוק׳ לזה ראי׳
 אפילו דרבנן במילי נזהר איני מקתם צדוקי דהרי

 מחכמים יראים הס שבפרחקיא ותירצו בפרהסיא
 מחמת רק שהיא יודעים הכל עכ״פ והרי יעו״ש
 כמחלל ליהוי ואכתי שבת מחללים ובצנעה יראה
 שבת שמחללים לכל שנודע כיון בפרהקיא שבת
 כמומר דיכם אין בפרהסיא עושים דאיכם כיון וע״כ
 שחיללו בב״ד עדות שיגבה דבעיכן כבודו מ״ש אבל
 אלא לעכ״ד נהירא לא מישראל י׳ בפני שבת

 בפרהסיא שבת מחללים שהם לכל שידוע דבאכשיס
 עדות הוגבא שלא qלכה״תא כמומר דיכם שפיר
 בצדוקי תוק׳ מקושי׳ כדמוכח עליהם בב״ד עדות

 היכא אבל מחללין אינם שבפרחקיא היא ותירוצס
 כמומר. דיכם בפרהסיא גם שמחללים לכו שידוע

 קצת לדון יש. בכתיבת שבת שמחללין מה אך
 מיקרי לא אשורת שאיכה דכתיבה לחפוקקיס

 ש״ו ש׳ או״ח מג״א וע׳ שבת לעכין כתיבה
:עתיקין והדברים

מ״ט סי׳
 זוקיא משולם הה׳יג הרב לכבוד שו״כ

בקאנויכיב הרב הערשיכחארן

 הקפק בדבר כבודו מ״ש ככון. הגיעני מכתב!
ואח״כ מפלוכי חוץ אשתו במגרש

 גנו הוי אם• מת תיו כבר פלוני שאוהו נתברר
 הגע לשייר שכוונתו כיון או כלום שייר דלא כיון

 דהוי קל״ז ק" אה״ע מ״פ בחיבורי שהובא פקול
 היכא מכ״מ בנועות דחל המורה אפילו

 דלאו למפרע מלתא איגלאי הקדש עיקר תעקר דמי
 ולא שם בתמורה כדאי׳ לחולין יוצא כדר שפיר
 על כשאל כי חיינו דשם לשם דמיון שום אדע

 הוי לקרבנו שהפריש הבהמה ממילא נזורותו
 בתמורה וכן הקדש מעות הקדש דקברי לב״ש חולין

 בעלה ממילא בו שהמיר הר,רבן על כשאל אס
 וע׳ שם תיש׳ שפירשו כתו מהתמורה קדושה
 חכא אבל לעיקר בדאיתא ה״מ ד״ה שם בתיק׳

 מיקרי אס בעעות היא השיור אס ־כין אם ע״ז
 מועעה דגע כיון נראה ולכאורה צא. או שייר
 וכעין הוא שייר לאו מועעה בשייר ה״ה פקול

 דפלוגתת ק״ה־ ס׳ מפאכי רמ״ע בתשו׳ כתב זה
 הוי בעעוה עקירה אס ע״ב בפקחיס ור״י ר״א

 עעות הקדש אס דפלוגי בפצוגתתם תליא עקירה
 עעות דהקדש כב״ש דקובר דלר״א הקדש הוי

 ולד"" עקירה חד ובמעות עקירה ה״ה הקדש
 במעות עקירה גס הקדש אינו מעות דהר,דש

 פוקק ז״ל שהרמב״ם ובאמת יעו״ש. היא כצום לאו
 פנו״ו יעו״ש •היא עקירה לאו בנועות דעקירת

 רנ״ב ס׳ פקח ת׳ הגדול באו״ז אך פיה״מ. מה׳
 דעקירה קיי״לכרבחקדא דלהלכה להוכיח האריך
מלבוב .הג׳ והגהות יעו״ש• עקירה הוי במעות



פהמגיניםנאורים עג קב קיש הלכות חיים אורח חייועים אפיקי
r

 פכזוריס אס״ה זא״ז שמחליפים כחוח ג׳ שיש בגון הראשונים שנושאים
 להחחיל להם אין לפיכך לשאח להם ונותנים נמלכים דלפעמים מפני

 שאין ובמקום )מ״א( לכך מזומנים חמרוח שיש צורך. )כ( :)בא״ה(
 )א״א(: חייבין והרחוקים למשה הסמוכים אלא פטורים אינם חבורה

במצוה אךדעוסקים חייבים. )ג(
 שניהם לקיים יכול דבקל משום

 פטורים כוונה דלריך בתפלה אבל
 מוציאין אין )ד( :ק״ו( רס״י )מ״א

 לית דלהקל חשוב ארם אפי׳ .,כו
 שאין כל ואח״כ )ט״ז( ת״ח מתה
 וקראו התפללו הקהל שרוב ברור
 לק״ש. )ה( :)מ״ז( מוציאין אין ק״ש

 יש ערבית בשל אבל שחרית של
 לקוברו שיוכל ואך )מ״א(. להקל
 יעבור מ״מ ותפלה ק״ש אחר בלילה

 ביום תקברנו קבור כי מ״ע מל
 שקה״ח קודם יקברנו לא אם ההוא

 המנחה מפלג הוא ואם )הגר״ז(.
 אח״כ ויקברנו ק״ש יקראו ולמעלה

 אפי׳ התחילו. ואם )י( (:‘)מ"
 (:,)אחרו ק״ש זמן שהגיע לאחר

 יעבור אס אפי׳ מפסיקין. אין )י(
 שאין אותם אלא )א״א( ק״ש זמן

 ס״א: כמ״ש יקראו בהם צורך למטה
 ק״ש דדוקא וי״א ומתפללין. )מ(

 )א״ר(: מתפללין אין אבל קורין
שיוכלו מה ויקראו יתחילו. )ש(

 ולוקא יתחילו. לא )י( מלקרות: יפסיקו לשירה וכשבאין (,)אחרו
 )תר״י יתח״לו לעולם החיצונים אבל האבל פני הרואים הפנימים

 שעדיין טון קודם ק״ש יקרא לאי ואס שהות. יש אם )יא( פיט(:
 אינו בחנחומין התחילו אם אבל ;מ״א( חנחימין במצות התחילו לא

 ממצוה פטור ג״כ דרבנן במצוה דהעוסק ק״ש זמן יעבור ,אפי פוסק
 אנשים..אבל שני דוקא כו׳. שנים )א( ס״ח: ל״ח סי׳ ועמ״ש "ראו׳
 שלא ובלבד טלית הפסקת בלא אך ק״ש לקרות מותרות נשים שתי

 ישרם. )ב( ס״ב: ועמ״ש כא״ר דלא ע״ב בערותן נוגעת בשרן תהא
 לבו על מכסה ואפי׳ )רמב״ם( לבו מתחת שיכסה אע״פ ערומים

 ע״ד ערס״י ליכא חברו ערות את רואה לבו משום גס דגב״ז אך
 אינן דאם אחד. בטלית )ג( הרהור: מטעם לקרות אסור אפ״ה

 משוס ערום שישן באחד יאפי' מדאו׳ אסור בטלית כלל מכוסין
גילוי

 כאן בתר״י מבזאר וכן .לעצמות מת כץ חילוק דאין p הדק ההת את במשמר
 רשאי אי» לד״א[ מון ]אפי׳ ולקרות ע״ע להחמיר רוצה דאם כזה גס שכ׳

 חייב שניהם לקיים אפשר דאס ע״ת בשם הבא״ה זמ״ש .ס״ד ע״ב סי׳ ועמ״ש
 הר״ן כמ״ש אלא כדבריהם קימ״ל לא דאנן ו״א והרא״ש תום׳ שניהם לקיים
אז כלל לפרוח א״צ אס רק פפור שניהם לקיים שיכול דאע״ס דסוכה בפ״ב

 שאץ המת את המלוץ ושאר פטורים בהם עורך )ב(
 את מוציאין אץ )ד( ב חייבים: 0) בהם צורך למטה
 קודם ולקברו להוציאו שהות שאץ לק״ש- )ה( סמוך המת

 טפסקץ אץ )»(להוציאו התחלו ואם )י( ק״ש זמן שיגיע
 מוטל שהמת בזמן בהספד העוסקים העם ג לקרות: כדי

 המת אין ומתפללץ )"( וקורץ אחד אחד נשמטים לפניהם
 ודומם: יושב והאונן ומתפללץ קורץ הם לפניהם מוטל

 וכל תנחומץ לקבל האבלים וחזרו המת את קברו ד
 שם שעומדים למקום הקבר מטהום אחריהם הולכין העם

 העם יכולים אם תגחוטין לקבל שורה לעשות האבלים
 לשורה שיגיעו קידם אחד פסוק אפלו ולגמור להתחיל

 יש אם א )יא( הנה :יתחילו לא )י( לאו ואם יתחלו )ס(
 בשורה העומדים ה ’הרמכ״ו(• בשם )ב״י אח״כ לקרות ביום שהות

 והחיצונים פטורים האבל פני שרואים הפניטים לנחמו
חייבים: האבל פני רואים שאינם

jy יתנהג איך ובניו אשתו עם הישן 

:סעיפים

שהיו שנים א )א( א

ד׳ ובו

 א׳ בטלית 0) ישנים )כ(
ובשר

 יקרא אל פוב מהיות משוס שניהם קיים
 ב״ה בשם בא״ר וכ״כ ס״ח ל״א עס״י רע
 יקרא לאו ואם כו׳. שהות יש אס א

 במצות התחיל לא שעדיין כמן קודם ק״ש
 כמצות התחיל דאם משמע )מ״א( תנחומין
 ק״ש. זמן שיעבור אף פוסק אינו תנחומין

 מצוה שוס דאין תרפ״ז מסי׳ הפמ״ג והק׳
 כ״ז דהיינו ותי׳ דרבנן מפני נדחית דאו׳
 התחיל אבל דרבנן במצוה התחיל שלא

 מבואר־מ״ש^ ה1 מנ״ל וצ״ע פיסק אינוך
 תנחומין דמעת בפשיעות להפמ״ג דס״ל
 באו ברמ״א ג״כ וכדת׳ דרבנן אלא אינו
 התחיל דאם דמנ״ל בצ״ע הניח ולכן

 והנה דאו׳. ממצוה פפור דרבנן במצוה
 טעמא וז״ל כ׳ ס׳ סס״י כאן בתר״י

 מדאו׳ אבלים דתנחומי משום דמילתא
 כדא׳ מהת׳ו וגמ״ח הוי גמ״ח דבכלל

 , ולפיכך גמ״ח. זו אה״ד להם זהודעת
 ן המצוה מן סמור במציה דעזסק דכמן אמרו

 I עכ״ל יתחיל לא המת נקבר שכבר זאע״ס
 .דאו״ הוא תנחומין דמצית דסובר הרי
 דניחוס שכ׳ מאבל ברפי״ד הרמב״ס ומד׳

 שאינו מ״ד ראי׳ אין מד״ם מ״מ אבלים
 לה קורא דאו׳ דהיא אף רה בת מסו׳
 מיהו אישית. בר״ה המפ׳ זכמ״ש ד״ס

 דאמרינן בהא ע״ב מ׳ "■סנהדרין ברש״י
 לאתויי סירש״י אבלים תנחומי מציה דבר

דרבנן דחקנתא דאע״ג אבלים תנחומי pt ,■9 — ■־׳ — ך _ y »• ן*•*"*
קלת משמע הנ״ל התר״י ומד׳ J.מדרבנן רק דוה מבואר ע״ש בו׳ היא )בעלמא י•

 ממצוה ססיר אינו דרבנן כמצוה דעיסק משום לפסוק לרין הי׳ דרבנן הי׳ דאם
דאו׳ ממצוה ספור דרבנן במצוה דעוסק לה״ר ויש ב״ב. מוברח אינו אן דאו׳
 להקביל י’ופירש הסוכה מן ופטורין אגן מצוה שלוחי אנן מ״ב י׳ כסוכה מדא׳

 ובתוספתא כה״ג. ע״א כ״ו שם וכ״ה כרגל רט פני להקביל אדם דחייב ר״ג פני
 אדם של שבחי אין שאמת אמ״ס הסוכה מן סטורין מצזה שלוחי א״י שם רס״ב
 אז מחויב אינו וא״כ וביתך אתה ושממת דבתיב משוס ברגל ביתו אח להניח

 איט רבי פני להקביל חיזב מיקר דבל אף הסיכה מן פפיר הלך אס מ״מ לילך
 והייט סוכה ממצות פטור ואפ״ה מנוגמות מ״ב ט״ז בר״ה ילפינן דד״ו מדאז׳
 ס״ג ע״א בסי' ג״נ וכ״מ .מאחרת ספיר זו במעה לפסיק דהתחיל דכיון משוס

 אלא דו״א אף במצוה דעוסק משוס שבתו׳ מצות. מכל פעיר המת את דהמשמר
 וכ״מ דאו׳. ממצזה סטור אפ״ה הבריות בטד דהיא המת כטד דרבנן מציה
 מוגג משום השבת קודם »ג״י מיטת בספינה מסליגין דאין ס״ב רמ״ח כסי׳ נ״כ

 פסק שם ובסוס״י סק״ו המ״א כמש״ש ס׳ במצוה דהפיסק שרי מצו? ולדבר שבת
 דמשום דרבנן מצוה וכ״ש מצוה דבר חשיב חברו פני לראות או להרוחה דאפי׳

 לא אכתי כספינה שמפליג דנשעה דש״ה קצת לדחות יש משם מיהו .דאו׳ ממצוה סטור דרבנן במצוה עוסק דאפי׳ הרי דאו׳ דהוא שבת עונג ממצות פטור זה
 מפסח ונדחו מצוה למת עצמן שסמאו ט׳ אנשים מויהי נפקא מהתם נסקא מהנא כו׳ במצוה והפוסק דסריך ע״א ב״ה בסוכה וכדא׳ שבת דעונג סיובא זמן מטי
 הך הא ק׳ אך שרי. לכן דשבת תיובא זמן מפי לא דאבתי דמשום כן י״ל ה״נ וא״ב ע״ש. דססח מיובא ומן משא דלא משום החם אשממינן דאי וצריכא וקא׳

 ולכאו׳ דאו׳. ממצוה אף דפטור מנ״ל פ״ז קרא דליכא דרבנן במצוה א״כ כן אמרינן הוי לא הסברא דמצד משמע מקרא זה ילסינן מהמ״צ שפור במצוה דמוסק
 דהא וחי׳ אחרת מציה מפני זו מציה יניח למה סשיפא קרא ל״ל א״ב שניהם לקיים כשא״א אצא פטור דאינו כפן הא שהק׳ ב״ה סוכה הריפב״א מסמ״ש י״ל

להניח יאסור הרשוח כדבר מכשיו אצלו ה״ה האחרת מן דפטור דכיון מ׳ בידו הרשות אין הימנו גדולה אחרת מצוה לעשית זו מצוה להניח בעי דאפי׳ קמ״ל
דרבנן במצוה גס זא״ב לזה קרא וא״צ הימנו גדולה מציה על ואפי׳ הסברא מצד הוא מהמ"צ סמור במצוה דעזסק דהא הרי .מ״ש רשות של דבר מפני מצוחו

ולעסוק זו מצוה להניח רשאי דאינו אתי קרא זעיקר הימנה גדולה דהוא דאז׳ מציה אפי׳ אחרת מצוה לעשוח להניחה א״צ במציה עסוק הוא דמ״מ כיזן כן אמריגן
מציה להניח רשאי רוצה אם מ״מ אבל מסברא ידעינן דוה כיון דאו׳ מצוה שהוא אף אחרת ממצוה פמיר רק הוא דרבנן כמצוה כשעוסק דבאמת וי״ל באחרת.

 של בטדו מפני למה לו שומעין אין ע״מ ;!החמיר בא דאס אמרינן דברטת רפ״ג בירו׳ דהא ז״א אך לאסור. קרא ליכא דמ״ז דאז׳ במצוה ולעסוק דרבנן זז
 אפ״ה דרבנן מצוה רק הוא דכטדז אף ע״א ערס״י להחמיר רשאי אינו משאו שישא מי לז יש אם אף הראשון דלפמם משמע משאו שישא מי שא״ל מפני או מח

 רשאי ואינו פפור נ״ב דרבנן במצוה בעיסק נם דזדאי י״ל ולכן .ם״נ וכמש״ש להחמיר רשאי אינו המת אח המשמר דאסי׳ קימ״ל זבן .להתמיר רשאי איט
 וא״כ פטירת דמציה הא דמחייבת הוא דידך ובלכת דידך בשבת ונלבחך מבשבתך ילפינן ד״ז דהרי משוס הוא בזה והפעם דאו׳ במצזה בעוסק כמו להחמיר
 בהמ״ד ביסול ומפני האבל בית מסגי זקזצרין ע״א ע״א במנחות כה״ג מציט וכן .הוא דידך שכת ולא עליו דרמיא מהבא הזא הרי דרבנן במצזה אפי׳ כשעוסק
 רחמנא א׳ קצירכס מ״ט ע״א ע״ב שם ואמרינן כו׳ המניגעים אחינו דכתוטת בס״ק כדאמרינן רחבה ברכת לברך ברחבה לישב פנוי מקום לו שאין זסירש״י

 כהן והטעם בכלל דרבנן מצוה נם מצזה קציר התיר דהתורה דנהן מטה קציר ולא מקצירכם ממעפינן אפ״ה דרבנן מטה רק דוהו אף ע״ש מטה קציר ולא
 תענית עברה דבר אבלים תנחומי מטה דבר ע״ב ע׳ בסנהדרין זבן .המטה מן סקור דידך שנת דאינה כהן דרבנן במטה בעוסק וה״נ דידך קציר אינה דמ״מ
 דכתיב כיון הפעם וג״כ מקים של בקולו שומע אינו בכלל היא אדרבנן דעכר דאף הרי מקום של בקולו ולא בקולנו בקילנו שומע איגט קרא א׳ מאי וסעמא צטר

 ובלכתך דילמא א״כ בנשים אינה דס״ו בכל שוה שאיט מטה הוא חתן הא מק״ש פטור דחתן מנ״ל שהק׳ רס״ג בצל״ח מישב זכה״ג כקולט. מקרי לא זה בקולט
וא״ב רשות דרך מה דרך כי דרשינן דהרי ות•׳ מק״ש דסטור הוא בכל השוה במטה צעיסק רק חתן למסטר אתו לא במציה עוסק לספור מינה דילסינן בדרך

כו׳. ישנים שהיו שנים א :כמש״ל נ״נ שהעיר ע״ב י׳ סיבה לאיתן משביל בהג׳ שז״ר ע״ש לגמרי רשית שהוא דרך כי אינה מ״מ שאשב״ב אע״ס במטה העוסק
ס״ה כשבח דמצינו יכמו הרהור משום לאסור שייך בדידהו גם אם כן הדק כו׳ אחת כטלית ישנים שהיו נשים בשתי נם אם וגסתפקתי הרהור משום השפם

.p הדין נשים בב׳ אף ה״נ אחרת לאשה אפי׳ פרזה באשה דטפח ש’הרא בשם ס״א פ״ה בסי׳ הרמ״א לפמ״ש נראה ולכאו׳ ט׳. זכ״ז המסוללזת נשים ע״א
ראיות נמה שהבאתי ט״ש מגגימה חמורה במינים דראי׳ ס״ה מ״ד סי׳ לק׳ וכמ״ש דשרי מזדה מנימה אבל הרא״ש החמיר בראי׳ דדוקא די״ל לדחות יש אך

ל»ה מג )ח״א(
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דעות הלכות

 שבכל הדברים וכלל אלו פרקים בשני רביגו לשון ליישב בלח״ס האריך כבר
להרחיק צריך וכעס גאוה מדות מב׳ הה הבינוני בדרך לילך צריך המדות

טעם. בטוב שהאריך יעו״ש האחרון לקצה ממש לא אבל האחרון הקצה עד

 וכר. מסתלקת חכמתו הוא חכם אם הכועס שכל ואמרו ג׳ הלכה ב׳ בפרק
דהכי זו מימרא לב גבוה גבי זה לפגי רביגו כתב לא למה לי קשה

 חכמתו הוא חכם אם המתיהר כל רב אמר יהודה רב אמר בפסחים איתא
 וכר ומדבורה מהילל ראיות והביא מסתלקת נבואתו הוא נביא ואם מסתלקת

 מימרא הביא למה א״כ מסתלקת חכמתו הוא חכם אם הכועס כל אמר לקיש ריש
 לקיש דריש דס״ל לומר ואין זה לפני הנאמר דרב מימרא הביא ולא לקיש דריש
 מ״מ חולק היה אם דאף חדא אינו זה אמר לקיש ריש מדנקט אדרב פליג

 דהא רב על שיחלוק סברא זה אין וגם לקיש ריש לגבי כרב .דהלכה אפשר
רב. ומעשה ודבורה בהילל כך שאירע ממעשה ראיות הביא

ע״ב. קי״ג דף בפסחים ברייתא היא חיים. אין חייהם כעם ובעלי שם עוד

»)>>*,! י *ר’ *י54" '^י 5י
r J ה׳ פרק

 על בביתו אלא יאכלנו ולא לו הראוי זה מעט אוכל כשהחכם וז״ל ה״ב.
 שלא כדי גדול צורך מפני אלא בשוק ולא בחנות יאכל ולא שולחנו

עכ״ל. הבריות בפני יתגנה
 איתא הא בשוק יאכל דלא ת״ח אצל זה דין הרמב״ם כת׳ למה לי וקשה

לעדות פסול וי״א לכלב דומה בשוק האוכל ת״ר ,מ קידושין במס׳
 אדם כל משמע בשוק האוכל אמרו סתמא דבגמרא אדם בכל שייך זה דין נמצא

 דאוכל עדות מהלכות פ״א הרמב״ם פוסק וכן ת״ח אינו אפילו בשוק יאכל לא
 דאיתא משום ואי ל״ד סימן ח׳׳מ ובש״ע בטור הוא וכן לעדות פסול בשוק

 חזיי׳ בשוקא אכיל הוה רבי בר ר״ש הנ״ל דקידושין בתוספות הובא בירושלמי
 הירושלמי מן דמשמע הרמב״ם סמך וע״ז בשוק לאכול לת״ח הוא גנאי אמר ר״מ

 בגמרא הא קשה מ״מ קפידא אין לאחר אבל בשוק לאכול אסור ת״ח דדוקא
דידן הגמרא הרמב״ם שביק ולמה בשוק לאכול אסור אדם דכל משמע דידן



נהאבן טורידעותלארבעה

 בשוק דהאוכל עדות מהלכות י״א פ׳ פסיק ,גופי הרמב״ם ועוד אירושלמי וסמך
הרמב״ם ממפרשי אחד שום ראיתי ולא וצ״ע. אדם כל משמע לעדות פסול

לזה. לבם ששמו ולח״מ הכ״מ

 האוכלת האנשים ח״ל הרמב״ם בדברי שפירש בח״מ בב״י וראיתי מצאתי אח״כ
בפני שאוכלים דדוקא הב״י ופירש לעדות פסולין העם כל בפני בשוק

 לא העם מקצת אלא העם רוב בו שאץ בשוק אוכל אם אבל בשוק העם כל
 אלא אסור אינו אדם כל שאר דגבי מתורץ הוא וא״כ הב״י לשון כאן עד נפסל

 כשאין אפילו בשוק לאכול אסור חכם תלמיד אבל העם כל בפני בשוק כשאוכל
 בפגי כתב ולא בשוק ת״ח יאכל ולא כאן הרב שכתב וזהו העם מקצת רק בו
 בשוק לאכול אסור ת״ח דגבי כנ״ל עדות מהלכות י״א ,בפ כדכתב העם כל

עוד ותמצא הנ״ל סימן ובש״ד בסמ״ע ועיין ודו״ק העם כל בו כשאין אפילו
עוד. ויחכם לחכם ותן הנ״ל לקושיא ישוב

 הטור וכתב כ״מ מר״ן וכתב וכר. עמה מעט וישחק יספר ובשמחתם ה״ד.
דכתב הא רבינו דברי שהבת נראה תשמיש בעניני דוקא דיספר דהא

 אפילו דא״כ לפייסה וצריד רוצה אינה שהיא היכא אלמעלה קאי לא עמה יספר
 עצמו בפני דין הוא אלא והש״ע הטור בדברי שם כדמשמע מותר דעלמא מילי

 משמע וממילא שניהם ברצון אלא רוצה אינה והיא אותה יאנס ולא כתב דתחלה'
 וישחק יספר ובשמחתם ,כ ואח״ב אחרינא במילי אף בדברים לפייסה דצריד

 בעניני דוקא תה בר״א שמציגו כמו כן יעשה ת״ח שאפילו כלומר עמה מעט
 יספר ,לרצוי בצריך דוקא אלא רביגו דברי כן ,פי לא מ,,בלח אבל תשמיש
בעניגי ,אפי עמה כלל יספר לא ,לרצוי צריך באין אבל עמה מעט וישחק

כאן. הגהות דברי נראה וכן תשמיש

 ולכאורה מברכין כיצד פרק מר״ן וכתב זקופה. בקומה ת״ח ילך לא ה״וז.
לוי בן יהושע ,דר מימרא הא ת״ח גבי זה דין ויבינו כתב למה תמוה

 ומשמע מכה״כ ,שנא זקופה בקומה אמות ,ד שיהלוך לאדם אסור בקידושין היא
. ליזהר צריך ות״ח דוקא אמות ,ד אסור אדם לכל לומר וצריכין אדם לכל שאסור

1 וק״ל דברכות בגמרא שם לדקדק יש תה זקופה בקומה כלל יהלך שלא יותר
 \ זקופה בקומה ילד שלא ח,,ת גבי מימרא האי, בברכות כתבו והרא״ש הרי״ף וכן

 על קשה וא״כ שכתבתי כמו בהדיא משמע דריב״ל הא כתבו כ,,ג ובקידושין
 * <5אסור\ כתב ,ב ,ס וטא״ח אמות ,בד אסור אדם בכל דגם כתב לא למה רבינו
ץ בפחות גם אסור אדם דבכל משמע אמות ד׳ הזכיר ולא זקופה בקומה להלוך

& \ : האחרונים. רבותינו בדברי וע״ש אמות ,מד
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 ע״א ל״ד ברמת
 .,י ועי׳סי״ה׳ס״ק

 בא״ח מג״א )יב(
 ,א סק״א סי׳קי״ט

מהרי״ל. בשה
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' l x l מקום מראה טילי ודגי שמו, להזכיר )יא( צריך אין חברו על רחמים המבקש ח./ *7
(S3 )/ל }( שמו. תביר )יב( בפניו שלא אבל בפניו רחסדאי’^א

 לת הרפואות. )יד( להם ויודיע ]ו[ בבריאות, )יג( ינדגו האיך לאחרים ילמוד ט

בזה וידמה חסד להם ויגמול אותם )טו( ויחנן אחרים על ירחם י

’ מדותיו. )טז( אחר ז[1 וילך להש*

ע״א. י״ד סימה חנינא ב״ר חמא ,דר
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 ,דר ממעשה )יד( ע׳א. פ״ב שבח זה על הובא רב ושבחו דברייתא בחיי עסיק דהוה חסדא כרב )יג(
ממימרא )עז( בברייתא. קנ״׳אע״ב שם ,ועי ע״ב קל״ג שבח שאול דאבא דרשא )טו( ע״א. כ״ח ע״ז יוחנן

ביאור

 ס״וס״זק״חק״ט שבת ומהם: בתלמוד מסתרים חז״ל שהודיעונו רפיאות הרבה תמצא וכן ויודיע. י[1
י״ז נדה ע'; ס״ש ס״ח גטין וכ״ט, כ״ח ע״ז ובמסכת ע״א, ,נ וכתובות וקל״ד, קל״ג קכ׳ט ק״י

 הדרך באמצע יהלך ושלא חלונותיו, סתם ושרבא רגלך, כנס בעיר ,דבר והורונו ע״ב, ק״ז וב״מ ע״א,
 ורסא ישמעאל ,ר דבי ותנא מובא. וכה״ג ע״ב, ,ס ב״ק רגלך, פזר בעיר ומנגב לבהכ״נ, יחידי יכנס ושלא
 ביק התוס׳ שכתבו כמו שמיס בידי הבא חולי אפילו והיינו לרפאות, לרופא רשות שנתנה מכאן ירפא
 ולקמן של״ו סי' בי״ד ,ועי מ״ט. פסחים החוי״ט גס הביאו מהרמב״ס זה על סברא ,ועי ע״א, ס״ה

שוה. מגן במגן דמגן אסיא דאמריק שם ב״ק ,ועי א" ס״ק מ״ו ,סי
בדרכיו הדבק ובותדבקץ, שכתב המוהין לכאורה ראה שבפרשת זה על רש״י דברי מדותיו. אחר ]ז[

הלכו, אלקיס ה" דאחרי דקרא מרישא כן שם דדרשינן י״ד בסוטה הגמ' כסוגית דלא תה ע״ש,
 לדבק והיינו שם ,ו מצוה והיא אחרת עשה מצות היא הדבקון דבו סיפא אבל בסה״מ, ,ח מצוה והיא

 וכן ,,סעיףמ כ״ב סי" ולקמן שם ,ב הלכה ופ״ו ו' הלכה ופ״א דעות הלטח ריש רמב״ם ,ועי ביודעיו,
 עיקל מדותיו, אחר לילך שם בסוטה דדרשינן דמה לרש״י *לדס ונראה ;ע״ב קי״א מכתובות גס נראה

 שאש בפגם לא, אמאי וט" להלך לאדם אפשר וכי מקשה מאי דאל״כ סמיך, תדבקון וט דקרא אסיסא
 ,א ט״ו בראשית רש׳י שכתב לפ״מ בפרט יוזק, מבלי קצת במרחק אחריו, להלך יוכל מ'מ לפניו, אוכלה

 כנראה המקום, לענץ או הזמן לענין או ענינו, לסי מקום בכל והוא מופלג, אמרי שנאמר מקום דכל
 דברםל״א רש״י קישית מיושבת זה פרש׳י ולפי ע׳ש, ,ל י״א דבלים להדיא המזרחי שכתב וכמו מסרש״י

 אפשר כאי שסיר, אתי תדבקון, ובו סמיך, אסיפא אס אבל ו/ ס״ק כ״ג ,סי לקמן וראה כ״ט פסוק
 פרשת סוף שהוא בו, ולדבקה פסוק שהביא שקשה כן, הוכיח דכחובות מסוגיא גס אוכלה. באש לדבק

 הדבקון וט דמקרא שסיר, אתי ולשיטתו המוקדם, ראה בפרשת שהוא תדנקון וט הפסוק הביא ולא נצביס,
 ולהרמב״ס בחכמים. דיטק למצות נו ולדבקה קרא לן ואייתר בדרכיו, דיטק למצות דאיצטריך דריש מצי לא

 והיינו חייך, הוא כי גביה דכתיב באשר פס בכתובות נצביס דסרשת מקרא דריש כך דמשוס לומר אפשר
 דדרשינן הדבקים דואתס הפסוק שם נמי הביא ומש״ה שם, בכתובות ביה דאיירי המתים בהמיית החיים
 משוס פגם ונראה גביה. חיים כתיב לא ראה שבפרשת פסיק אבל ע״ב, ,צ בסנהדרין מיניה המתים תחיית

 שנלך כדי ע״א, י״ז ברמת דרכי, את לדעת נפשך ובכל לבבך בכל גמור דר״מ נפומיה מרגלא היה זה
 תעבוד אותו פסוק על משות ריש כ״ב פרשה רבה במדבר ממדרש גס נראה ש״יר וכשיטת בהם. אנו גם
 כל לך לומר אלא הוא אוכלה אש אלקיך ה' כי נאמד כבר והלא בשכינה לדבק אדם יכול וכי תדבק וט

 קרא מהך דידן ,בגמ גס דרשיק דלא והא תדבק, מט דרריש להדיא נראה עכ״ל וט" לת״ח בתו המשיא
 ובשמו גריר אסיסא הקרא כל אלא כתוב, עשה למצות לאו דהתם דס״ל נראה עקב, שבפרשת המוקדם

 וק בחומש סרש״י וכן תשבע ממו אז האלו המיות כל לך יש אס שם במדרש כדדרשיק והיינו תשבע,
 דרכיו בכל ללכת בפסוק עקב בפרשת בספרי גם ע״ש. התנחומא בשם ,ז עשה ifשסה הרמב״ן הביא
 וגו'ואומר כי נאמר כבר והלא מ ולהדבק למרום לעלות לאדם לו אפשר האיך וכי נו ולדבקה וז״ל דריש

מהחם דריש דלא דילן וגמרא שם, סרש׳י וק עכ׳ל ,וכו בחכמים הדבלן אלא ,וגו דנור שביבים כורסיה
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 היאמדת כך )יז(
מימרא הש״י

 ר' משוס יוחנן ,דר
 ע״א 7 ברכות יוסי
 דר' מימרא ועי'

 חנינא ביר אחא
נ״ה. שבת

 דר״ל ממימרא )יח(
 ור׳אלעזרא״ר

 ברמת אושעיא
ע״ב. ל״ב

 נמוניא מר' )יכו(
 ומר הקנה בן

 ור' יצחק דר' רשא
שם. ב״ק וברייתא

Z

 שלא תנאי על אפילו טובה לאדם הבטיח שאם כך משום וראוי יא
 להם ויזכור )יח( שעשו הרעות אדם לבני וישבח בו, (r) יחזור

הש*. ממדות המה הדברים שאלה הטובות,
 ימחול לפייסו בא לא אם אף חברו קללת מטתו על )יכו( יעלה לא יב

 שעובר למי עון נושא )כ( למי חכמים ואמרו שצערו, מי לכל
פשע. על

 הוא חברו על דין ומוסר חברו, על לשמים דינו1ח1 ימסור לא יג
תחילה, )כב( הוא ויענש אדם, של עונותיו )כא( שמזכירין מהדברים

ידו )כד( על נענש שחברו וכל הנצעק, מן )כג( יותר לצועק לו ואוי

 מד )כא( ע״א. י״ז ד״ה דרבא דרשא )כ( ח״א. כהמרש״א ע״א כ״ח ממלה זוערא
 יצחק דר מימרא )כג( ע״א. צ״ג ב״ק חנן דרב דרשא )כב( ע״כ ע״ז ר״ה אבין

ע"□ קמ״ע שבת יעקב דבת בריה יעקב דר' מימרא •)כד(

ביאור
 והוריש וגו' תשמרון שמר אס כי דהיינו גריד, דבהריה אקרא אלא נאמר עשה למצות דלאו ג״כ נראה

ע״כ ו' תמורה ועי' הגמול, להודיע וגו'
 הוא אוכלה אש אלקיך ל כי כתיב הרי א״כ הש״י, בדרכי ללכת ועומדין מצזוין שאנו כיון תקשה ואם

;לנו מציוין וכעס שקנאה ס״ד וכי ע״א, ז' ברטת ועי' ודומיהן בהבליהם כעסוני וכתיב קנא, אל
 את אלקיס וירא כתיב זה על שגס ן,עני ובכל זק בכל תמיד ,רעה שהיא םבעול מדק אץ,,לךשדע. אבל

 במדת זולת המדות בכל ק על יישר, האדם האלקיסעשהאת וכתיב מאד, שוב והנה עשה אשר כל
 הגאוה במדת ואפילו דאבות, פ״ב ריש מברטנורא בר״ע ועי' הטוב הוא האמצעי דרך והכעס, הגאוה

 רואה הנך כי האחרון, קצה מד הרחיקוה הגדולים ונזקיה רעתה רוב מפני ורק כ״ח, ס״ק ז' סי' עי'
 על כגון לפעמים ראוי הוא כעס גם שלום, ברית לו וניתן ישראל בני על כפר קנאתו ידי על שפנחס

 ופ״ב ה״ד דעות מהלמת ס״א רמב״ס עי׳ ט כיוצא עוד יעשה שלא כדי עליו לכעוס שראוי גדול דבר
 בה להשתמש ראוי ומדה מדה בכל וקי י״ט, סי' כדלקמן כועס עצמו להראות והיינו שם, ובלח״מ ה״ג
 ומדה במיעוטה, אלא טובה ואינה שרובה^רעק מפני אנא רעה מדק נתראת לאו הראוי, ובאופן בעת
 בהם, ישתמש אופן ובאיזה אמתי דבר פשר לידע יבחין והחכם במיעוטה, ורעה ברובה טובה היא‘ טובה

 ודעת, בהשכל רק מבעו, רגשת כסי בסם ישתמש לא מהמדוח, במדה שישתמש והראוי הצורך בעת גם
 כמו וא״כ בה, להשתמש והמקום הזק הענין לפי שראוי מדריגה ובאיזה כמה עד צדק במאזני וישקול

 כאשר ודומיהם, וקנאה כעס הנקראים מדה, כל על מרומם הוא אשר מהש״י, הבאים מיוחדות שפעולות
 מידם אחרים להציל זולתם לטובת או באחריתם, להם ולהטיב ולישרס לטובתם והסוקרים הפושעים יענוש

 על השמים כגטה אפר יתברך לו הידוע אמר סוב לתכלית או שד, יזידון ולא וייראו ישמש למען או
 גם לפעמים, ולהשתמש .אליו להדמות מצווים אנחנו גס נאמת p ממחשבוהינו, ממשטהיו גבהו האק

 שמורידין ואותן ט קנאקסוגעין ארמית הטעל מז״ל שהורונו כמו והצורך, הראוי ובאופן בעת האלו במדות
 ואפילו — ה׳. סעיף כ' סי׳ ועי' זה, מענין המה מטה של לב״ד הנמסרים השנשין“כצ גס מעלין ולא
 כ״ט סנהדרין עי׳ ממסית מון במשנה, ע״ב מ״ב סוטה עי׳ ידו תמת יטאו אס ירחם עש הנלחמים על

עי□ ל״ו גס ע״ב ל״ג ע״א,
 הר״ן היינו י״א, אבל מותר, בארעא דיינא ליה ובדלית בארעא דיינא ליה דאית ודוקא יטסור. לא ]ח[

ח״מסי' רמ״א ש׳ תחילה הודיש א״כ אלא לשמים עליו לצשק אסור בכה״ג דאסילו שם, בר״ה
 ג׳. ס״ק מ' סי' ש' לו למחול צריך אין רע שם עליו הוציא שאס ברמ׳א חר״ו סי׳ בא״ח ועי' תכ״ק

ע״ש גשמים דינו למסור אסור רשע על שאפילו נראה דמדנריהס ע״ש השכם תוס׳ד״ה ע״א ז' גטין ועי'
נסוגיא

*

V
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מירי והגי שטו, להזכיר )יא( צריך אין חברו על רהטים המבקש ,/ח .
שמו. הביר )יב( בפניו שלא אבל בפניו יעקבא״רחסדא

הרפואות. )יד( להם ויודיע ]ו[ בבריאות, )יג( ינהגו האיך לאחרים ילמוד ט מ״א " ל״י .יוח^
בזה וידמה חסד להם ויגמול אותם )טו( ויחנן אחרים על ירחם י &״חסמג״א0)יב(

מדותיו. )שז( אחר ]ז[ וילך להש* סי׳נן״טסק״אא׳
ל. מהרי כטס

 דר׳ ממעשה )יד( ע״א. פ״ב שבת זה על הונא רב ושבחו דברייתא בחיי עסיר, דהוה חסדא כרב )יג(
 )טז(ממימרא בברייתא. קנ״אע״ב שם ועי׳ ע״ב קל״ג שבח שאול דאבא דרשא )טו( ע״א. כ״ח ע״ז יומנן

ע״א. י״ד סימה חנינא ב״ר חמא דר׳

ביאור
 ס״וס״זק״חק״ע שבת ומהם: בתלמוד מפוזרים חז״ל שהודיעונו רסיאות הרבה תמצא וכן ויודיע. ]י[

י״ז נדה ;,ע ס״ט ס״ח גטין וכ״ס, כ״ח ע״ז ובמסכת ע״א, נ׳ וכתובות וקל״ד, קל״ג קכ״ט ק*י
 הדרך באמצע יהלך ושלא חלונותיו, סתם ושרבא רגלך, כנס בעיר דבר והולזנו ע״ב, ק״ז וב״מ ע״א,
 ורפא ישמעאל ר׳ דבי ותנא טובא. וכה״ג ע״ב, ס׳ ב״ק רגלך, פזר בעיר ורעב לבהכ״נ, יחידי יכנס ושלא
 כ׳ק התום׳ שכתבו כמו שמים בידי הבא חולי אפילו והיינו לרפאות, לרופא רשות שנתנה מכאן ירפא
ולקמן של״ו סי׳ בי״ד ועי׳ מ״ט. ס״ד פסחים החוי״ט גס הביאו מהרמב״ס זה על סברא ועי׳ ע״א, ס״ה

שוה. מגן במגן דמנן אסיא דאמריק שם ב״ק ועי׳ א' ס״ק ט״ו סי׳
בדרכיו הדבק תדבקון, ובו שכתב המוהין לכאורה ראה שבפרשת זה על רש״י דברי סדותיו. אחר ]ז[

הלכו, אלקיס ה' דאחרי דקרא מרישא כן שם דדרשינן י״ד בסוטה הגמ׳ כסוגית דלא וזה ע״ס,
ץ לדבק והיינו שם ו׳ מצוה והיא אחרח עשה מצות היא הדבקון דבו סיפא אבל כסה״מ, ח׳ מצוה והיא

JV וכן ט', סעיף כ״ב סי' ולקמן שם ,ב הלכה וס״ו ו* הלכה ופ״א דעות הלכות ריש רמב״ם ועי׳ ביודעיו,
 עיקר מדוחיו, אחר לילך שם בסוטה דדרשינן דמה לרש״י דס״ל ונראה ע״ב; קי״א מכתובות גס נראה

י» ’ שאש בפגם לא, אמאי וכו' להלך לאדם אפשר וכי מקשה מאי דאל״כ סמיך, תדבקון ובו דקרא אסיסא
 א׳ ט״ו בראשית רש״י שכתב לפ״מ בפרט יוזק, מבלי קצת במרחק אחריו, להלך יוכל מ״מ לפניו, אוכלה

 כנראה המקום, לענין או הזמן לענין או ענינו, לסי מקום בכל והוא מופלג, אחרי שנאמר מקום דכל
 ל״א דברים רש״י קושית מיושבת זה פרש׳י ולפי ע״ש, ל׳ י״א דברים להדיא המזרחי שכתב וכמו מפרש״י

 אפשר כאי שסיר, אתי תדבקון, ובו סמיך, אסיפא אס אבל ו'. ס״ק כ״ג סי׳ לקמן וראה כ״מ פסוק
 פרשת סוף שהוא בו, ולדבקה פסוק שהביא שקשה כן, הוכיח דכתובות מסוגיא גס אוכלה. באש לדבק
 הדבקון וט דמקרא שסיר, אתי ולשיטתו המוקדם, ראה בסרשח שהוא חדבקץ ובו הפסוק הביא ולא ,נצנים

 ולהרמב״ס בחכמים. דיבוק למצות בו ולדבקה קרא לן ואייתר בדרכיו, דיבוק למצות דאיצטריך דריש מצי לא
 והיינו חייך, הוא כי גביה דכתיב באשר פס בנתיבות נצבים דפרשת מקרא דריש כך דמשום לומר אפשר
 דדלשינן הדבקים דואתס הפסוק שם גמי הביא ומש״ה שם, בכתובות ביה דאיירי המתים בתחיית החיים
 משוס פגם ונראה גביה. חיים כתיב לא פבסרשתראה פסיק אבל ע״ב, צ׳ בסנהדרין מיניה המתים החיית

 שנלך כדי ע״א, י״ז ברכות דרכי, את לדעת נפשך ובכל לבבך בכל גמור דר״מ בסומיה מרגלא היה דה
 תעבוד אותו פסוק על מטות ריש ב״ב פרשה רבה במדבר ממדרש גס נראה רש״י וכשיטת בהם. אנו גס
 לרכל לומר אלא הוא אוכלה אש אלקיך ה׳ ט נאמד כבר והלא בשכינה לדבק אדם יכול וכי תדבק וט

 קרא מהך דידן בנח׳ גס דרפיק דלא והא תדבק, מט דרריש להדיא נראה עכ״ל וט* לת״ח בתו המשיא
 ובשמו גריר אסיסא הקרא כל אלא כתוב, עשה למצות לאו דהתס דס״ל נראה עקב, שבסרשת המוקדם

 וכן בחומש סרש״י וכן תשבע בשמו אז האלו המתת כל לך יש אס שם במדרש כדדרשינן והיינו משבע,
 דרכיו בכל ללכת בפסוק עקב בפרשת בספרי גם ע״ש. החנחומא בשס ז׳ עשה בסה״מ הרמב״ן הביא
 וגו'ואומר ט נאמר כבר והלא בו ולהדבק למרום לעלות לאדם לו אפשר האץ וכי בו ולדבקה וז״ל דריש

מהתם דריש דלא דילן וגמרא שם, סרש׳י וכן עכ׳ל וכו' בחכמים הדבק אלא וגו' דנור שביבים כורסיה
נראה
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מקום מראה
 מדת היא כך )ת(

מימרא הש״י
 ר׳ משוס יוחנן דר׳
 ע״א ז׳ ברכות יוסי
 דר* מימרא ועי׳
 חנינא ב״י אחא

נ״ה. שבת
 דר״ל ממימרא )יח(

 זר׳אלעזרא״ר
 ביטח אושעיא
ע״ב. ל״ב

 נחוניא מר )יש(
 ומר הקנה בן

 ור* יצחק דר׳ רשא
שם. ב״ק וברייתא

 שלא תנאי על אפילו טובה לאדם הבטיח שאם כך משום וראוי יא
 להם ויזכור )יח( שעשו הרעות אדם לבני וישבח בו, )ח( יחזור

תש* ממדות המה הדברים שאלה חטובות,
 ימחול לפייסו בא לא אם אף חברו קללת מטתו על )יש( יעלה לא יב

 שעובר למי עון נושא )כ( למי חכמים ואמרו שיצעדו, מי לכל
פשע. על

 הוא חברו על דין ומוסר הברו, על לשמים ]חדרינו ימסור לא יג
תהילה, )מ( הוא ויענש אדם, של עונותיו )כא( שמזכירין מהדברים

ידו )נד( על נענש שחברו וכל הנצעק, מן )כג( יותר לצועק לו ואוי

 מד )כא( ע״א. י״ז ר״ה דרגא דרשא )כ( ח״א. כהמרש״א ע״א ב״ח מגילה זושרא
 יצחק דר מימרא )כג( ע״א. צ״ג ב״ק חנן דרב דרשא )כב( ע״כ ט״ז ר״ה אכין

ע״ב. ר,מ״ש שבת יעקב דבת בריה יעקב דר׳ מימרא •)כד(

ביאור
 והוריש וגו׳ חשמרון שמר אם כי דהיינו גרד, דבתריה אקרא אלא נאמר עשה למצות דלאו ג״כ נראה

ע׳ב. ו* תמורה ועי׳ הגמול, להודיע וגו׳
 הוא אוכלה אש אלקיך ה׳ כי כתיב הר א״כ הש״י, בדרכי ללכת זעומדין מצזוין שאנו כיון תקשה ואם

;לנו מציוץ וכעס שקנאה ס״ד וכי ע״א, ז׳ ברכות ועי' ודומיהן בהבליהם כעסוני וכתיב קנא, אל
 את אלקיס וירא כתיב זה על שנס ענין, ובכל מןז בכל תמיד הרע שהיא בעילם מדק לך שאין דע אבל

 במדת זולת המרת בכל ק על האדם־ישר, את האלקיס"יעשה וכתיב מאד, שוב והנה עשה אשר כל
 הגאוה במדת ואפילו דאבות, ס״ב רש מברשנורא בר״ע ועי* המוב הוא האמצעי דרך והכעס, הגאוה

 רואה הנך כי האחרון, קצה עד הרחיקוה הגדולים ונזקיה רעתה רוב משני ורק כ״ח, ס״ק ז׳ סי׳ עי׳
 על כגון לפעמים ראוי הוא כעס גם שלום, ברית לו וניתן ישראל בני על כסר קנאתו ידי על שפנחס

 וס״ב ה״ד דעות מהלטח ס״א רמב״ס עי׳ בו כיוצא עוד יעשה שלא כדי עליו לכעוס שראוי גדול דבר
 בה להשתמש ראוי ומדה מדה בכל וקי י״ט, ‘סי כדלקמן טעס עצמו להראות והיינו שם, ובלח״ח ה״ג
 ומדה במיעושה, אלא שיבה ואינה ז.רעה..אנא_מס^שךובה_רעה מדה נקראת ולא הראוי, ובאופן בעת
 בהם, ישתמש אופן ובאיזה אמתי דבר פשר לידע יבחין והמכס במיעזשה, ורעה ברובה שזבה היא סובה

 ודעת, בהשכל רק טבעו, רגשת כפי בסס ישתמש לא מהמדות, במדה שישתמש והראוי הצורך בעת גס
 כמו וא״כ בה, להשתמש והמקום הזמן הענין לפי שראוי מדריגה ובאיזה כמה עד צדק במאזני וישקול

 כאשר ודומיהם, וקנאה כעס הנקראים מדה, כל על מרומם הוא אשר מהש״י, הבאים מיוחדות שפעולות
 מידם אחרים להציל זולתם לשונת או באחריתם, להם ולהטיב ולישר© לטובתם והסוקרים הפושעים יענוש

 ע>' השמים כגבוה אשר יתברך לו הידוע אחר סוב לתכלית או עוד, יזידון ולא וייראו ישמעו למען או
 ג; לפעמים, ולהשתמש אליו להדמות מצווים אנחנו גס באמת ק ממחשבוהינו, מחשטהיו גבהו האק

 שמוריד ואותן ט פוגעין קנאין ארמית מועל חז״ל שהורונו כמו והצורך, הראו* ובאופן בעת האלו במדות
 ואסיל — ה׳. סעיף כ׳ סי׳ ועי׳ זה, מענין המה מטה של לב״ד הנמסרים העונשין כל גם מעלין ולא
כ״נ סנהדרין עי׳ ממסית מון במשנה, ע״ב מ״ב סוטה עי׳ ידו תחת יטאו אס ירחם עמו הנלחמים על

ע״ב ל״ו גם ע״ב ל״ג ע״א,
 הר״ן היינו אבלי״א, דיינאבארטאמוחר, ליה ובדלית בארעא דיינא ליה דאית ודוקא יססור. לא ]ח[

מ״מסי" רמ״א עי׳ תחילה הודיעו א״ב אלא לשמים מליו לצעוק אסור בכה״ג דאסילו שם, בר׳ה
 .’ג ס״ק .מ׳ סי׳ עי" לו למחול צריך אין רע שם עליו הוציא באם ברמ״א חר״ו סי׳ בא״ח ועי׳ תכ״ב,

דנונשמיסע״ש למסור אסור רשע על שאפילו נראה דמדבריהס ע״ש השכם ד״ה חוס׳ ע״א ז׳ גטין ועי"
\ בסומא
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מאמר (m) דגא חסד גמילות
נטערבאנדממן .......

שס. W .שם
 דרבי דרשה )יח(

x מנמותנ״ג יוחק 
בביאור. עי' )א( אמרינו/ ובדוכתי ע״ב

 עולמו )טו( קבל צעד בלא יום ארבעים עליו שעברו כל גס אלא עליו,

 מחזירים )ים( גם מזה, ינצל קל )יז( ובצער לו מזדמנת פורעניות )מז( או

למוטב. האדם את יסורים

- י u / רן
2

מקום מראה

 מי תניא )טו(
ישמעאל מי
 ע״ב ט״ז עירוכין

 מר״ע נראה וק
 צערושל ששחקעל

ק״א סנהדרין ר״א
Jfp

 בדרכי לילך מצווין שאנו מד. בכלל היא חסד 1א1 גמילות מצות א

התורה. מן ב[1 סצוה והיא במדותיו, )א( ולהדבק הש*

ביאור
 להון אמר ראשון, יום לאחר היינו ואילך, מכאן שם, שאמר ולפ״מ יע״א מ' נדרים רבא דנהג הא כי

 רחמי, עלי ליבעי לי ודרמיס וגוי משמח אל אויבך בנטל וכתיב לי למדי לי דסני דכל בשוקא ואכריזו פוקו
 אויבך בנסול יקוים צערו על שונאיו ישמחו שאם שכתבנו, אותם זולת לרבים צערו בהודיעו תועלת עוד יש
 ס׳ע״ב ברכות דר״ע מימרא ,ועי ס״ד• ,ל וסי' ג' ס״ק כ״א ,סי ועי׳ אפו. מעליו והשיב וגו' תשמח אל

 והכל ד׳ה ס״ו משנה פ״ג אבות התוי״ע קושית מיושבת ולפ״ז ע״א, כ״א תענית זו גס איש נחום ומדש
אזיל. לשיטתו דר״ע ונו'ע״ש ודע — והוי ,זכו ־־^

 אומי שאול אבא דגדסיק פ״ב קל״ג בשבת הוא האחד פסוקים משלשה למדין אנו זו מצוה חסד. ]א[
לעשות הוא מינק ובחינת ורחום, חנק היה אתה אף ורמוס חנק הוא מה לו דומה הוי ואנוס

 ועוד ג״ח, הוא וא'כ זאתחק פלשת ליש שפרש״י כמו מנס, מתנת דהיינו הדין, מן בו חייב שאינו טוב
 והשני ;ע״א י״ד משוטה כנראה ג״ח הש״י גס שהרי חסד, לגמול צריך א״כ לו, דומה הוי דלמדין כיק
 דרבי דרשה היא השלישית חסדים; גמילות זו הדרך את להם והודעת יוסף רב דתני ע״א ,ק בב״ק הוא
 של מדומע אמר להלך אלא ,וכי תלט אלהיכס ה׳ אמרי דכתיב מאי ע״א י״ד בסוסה מנינא ב״ר ממא

 ,וכו אבלים ניחם ,וכו חולים ביקר הקב״ה עממים הלבש אתה אף וט׳ עממים מלביש הוא מה הקב״ה
 לשהדש ונראה ע׳ש. וט' ג״ח וסופה ג״ח תחילתה תורה שמלאי רבי דרש ושם ע״ש וכו׳ מתים קבר

 הביא שאול דאבא אחרת, מבחינה ג״ח של התחייבות להומת רצה אחד כל אלא פליגי לא האלו החכמים
 שלא חפשית, בבחירה זו מצוה עצמם על ישראל קבלו כבר כך ידי ועל בשירה, ישראל שאמרו מקרא
 בניהם בני אנחנו שגס הראוי מן הוא בך ידי פעל לבד ולא חפצה, ונפש כל״ש כ״א כלל והכרח באזנם
 המה וקבלו שקימו מה לקיים אנחנו שממוייביס אלא מהם, גמעיס נהיה ולא המה שהסכימו נמו נעשה

 ע״א; ,נ פסחים ביישן לבני יוחנן רבי מתשובת כנראה אמך תורת תטוש אל משוס זרעם ועל נפשם על
 הדעה שמשיקול לומר צריך שלחו, ,ה ולא נביא היה לא שיתרו ובאשר יהרו, שאמר מקרא הביא •וסף ורב

 שמשה נראה אמר אשר כל ויעש חותנו לקול משה וישמע אח״כ דכתיב ובאשר ק, אמר שכלו ומשפט
 ב״רחנינא חמא ורבי ;והשכל הסברא מצד זז מצוה על אנו ומצווים היא ישרה סברא וא״כ עמו, הסכים

 שלשה, טל המצות כל שהעמיד מיכה והנביא ז/ ס״ק ג' סי' לעיל ועי׳ היא, דאורייתא שמצוה לט הורה
ע״א. כ״ד מכות ג״ח זו מסד ואהבה כדדרשיק ג״ח מצות היא מהשלשה אמת

 דאורייתא אבלים דתנחומי דמילהא סעמא וז״ל מ״ב פ*ג בברכות יונה רבינו כתב כן התורה. מן ]ב[
עכ״ל. וכו' ולפיכך ג״ח זו הדרך את להם והודעת כדאמריק התורה מן וג״ח הוי ג״ח דבכלל

 היכולת כפי יתעלה ט להדמות שצונו שכתב מ' עשה בסה״מ מהרמב״ס נראה וק שם. התוי״ט גם הביאו
 נקרא הקב״ה מה י״ד סוטה בפירוש ובא דרכיו בכל ללכת ואפר הציווי זה נכפל וכבר בדרכיו והלכת והוא
 לא לסאורה אבל פ׳א. דעות ,ועי המלות. ולא העגין ששמר ונראה עכ״ל, זט' חנק היה אחה אף חנק

משמע 14 *
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ממנה, שפטור נראה חסד, גמילות ידי על נזק לו מניע אם אבן ב . .,

כך ידי על נזק ג[1 לו יגיע אם שץף חולים ביקור ממצות )ב( חוץ ג׳^ב^ן

מכל אבל ג״ח, ממצות פטור hl כבזדו לפי ואינו זקן וכן ;בה חייב אחד שכרמל 2ביל

קבורר. ה[1 במצוז הוא גם חייב )ג( מקום ’ץ )ג(*שם.

ביאור
 הם הרי מדבריהם אלו מצות שכל אע״פ וט* ג״ח הן ואלו ח״ל פי״ד אבל הלכות שכתב ממה p משמע
 מהשנלמוד שכל שס״ל לשיטתו אלא מדבריהם כאן קראם שלא נראה אבל עכ״ל, כמוך לרעך ואהבת בכלל

 פ״ק ובתוי״ט במפרשיו אישות הלכות ריש ,עי סופרים מדברי מקרי אחרת מדרשא או מדות מי״ג באחת
 המצות בכלל מנו זו במחשבה והנסמכים שכתב: המצות לממן שהקדים שני בשורש ,ועי מ״ב דעירובין

 ופועל פועל כל כי וחשבו וט" הדרך את להם והודעת וכו' הדרש בעבור וכו' אבלים ומחום חיליס ביקור
 המצות מכל אחת מצוק תחת נכנסית כולם פעולות אלו ט ידעו ולא עצמה בפני מציה הפעולות מאלו

 ‘ בקלטת וס כאן שכתב מה אסנסעכ״ל.\ כמוך, לרעך ואהבת יתברך א-אומריוהו יאור3ב דסורה הכתומס
 ה" אחרי במצות ג״ח כללו ובסוטה המצות במק ר״ו מצוה והיא כמוך לרעך ואהבת בכלל שהמה אבל

על וסמך נקע יותר הכוללת מצוה דהרמב״ס לומר צריך המצית, במק תי״ח מצוה והיא הלט אלהיכס
______________שם- וי״א ,י וסעיף ,ג ,םי ריש לעיל ,ועי ע״א ל׳א שבת הלל דברי--------------------

ז ומ״מ בחליו ,מס אמד שנוטל גילו לבן אלא נצרכה לא שם בב״מ דמתרציק ממה נראה ק נזק. ג[1
 לומר ואין ג״ח, בשאר לא אבל מקרא, ריבויא לן דאית חולים בביקור דדוקא ומשמע בה, חייב

 למכתב לה הוי חולים בביקור דוקא הרימי התורה כתבה למה דא״כ מילים, מביקיר גלמוד ג״ח דשאר
 מבקר באינו מי כל ר״ע כדדרש בה נוגעת נפש פקוח דחשש חולים ביקור שאני דילמא ועוד ג״ח, בסתם
ופרט! ת, ס א ,סי ,עי מיהו שם, תלמיד בההוא שהיה וכמעשה ע״א ,מ נדרים דמים שופך כאלו חולים

של״ה. סי" בי״ד עי" חולים ביקור דיני
 ממנה שפטור היכא ג״ח במצות ויעסוק הדין משורת לפנים יעשה כבודו לפי ואין זקן ואם פטור. ]ד[

לכנוס ירצה אס אלא בכבודו לזלזל אסור ולהרא״ש כן, לעשות וישר טובי דלהרמב״ם בפלוגתא, תלוי
 טון כהרמב״ס לפסוק נראה והיה ס״ג, רס״ג ,סי ח״מ עי' מעותיו זה לדבר יוותר השורה ק לפנים

 יש בשם אלא הביאה לא מ״מ הרא״ש דעת גס הביא שהרמ״א ואף הש״ע, הביא לבדה דעה שאותה
 וישר שטוב אלא בדבר חיוב אין להרמב״ם שגס כיון אפשר אבל להש״ך, ההוראה בכללי ועי״ מולקין
 חייב חברו בשל גם מחזיר היה דבשלו דכל ופשוט עדיף. תעשה ואל שב א״כ אסור, ולהרא״ש כן לעשות
 הדין שמצד טון בפרהסיא, דאסור מודה הרמב״ס דגם נראה לדיין נתמנה אס אק שם. כמטאר להחזיר

 ח״מ ועי׳ ט?( ע׳ קדושין שמואל אמר אידי בר הונא רב כדאמר שלשה בפני מלאכה לעשות לו אסור
 היא, מצוה דדבר במעקה איירי שם בקדושין שגס ואע״ג שאני, מצוה שדבר שנחלק לא אס ס״ד, מ" ,סי

 לסייע מותר דלכ״ע נראה מיהו סק״ל, ל״ג סי״ כדלקמן מצוה שאינה במעקה שאיירי שאפשר שאני, דהתס
 הרא״ש לשימת ק״ק אבל שם. בקדושין עבידנא דקא הוא דגונדריתא פורתא השיב יוסף רב שהרי מעט
 ב״ראילעאי יהודה רבי שעשו וממה ע״ב ס״ז כחובות מלין ,ג טובים p עני לפני ק דהלל דאשכחן סהא
 מפורשת מצוה שהיא אבידה מהשבת יותר ג״ח יהא ולא ע״א, י״ז שם אחא ורב יצחק רב בר שמואל ורב

אבידה להשבת ועוד מ״ו, ס״ק א' סי' עי" שאבדו ממונם מהשבת מעולה הבריות דכבוד ואפשר בתורה,
הכריות. בכבוד משא״כ לבעליה ולשלמה מעותיו לוותר אפשר

Ini מהתוס׳בב״מ שנראה כמו בעלמא במת אלא נפקא, מלאחותו דזהו איירי מצוה במת לאו קבורת
 להוצאת ת״ת מבטלין נמי ותניא איירי, קבורה דבסתס ע״א ק׳ ב״ק מרש״י גס שמשמע וכמו שם

 ואפשר י״זע״א, כתובות המת להוצאת ת״ת מבטל שהיה אלעאי בן יהודה רבי על שאמרו וכמו ,וכו המת
דהוי בקטרה משא׳׳כ כבודו לפי ואינו זקן כ״כ שייך לא דבלויה המת, הוצאת ולא קבורה הכא דנקט

התנאים. שם בכתובות ,ועי ,,ד ס״ק כדלעיל מלאכה,

ס

ערומים
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 מה ערומים, ]ו[ הלבש אתה אף ערומים מלביש )ד( הקב״ה מה ג

כן. עשה ]ן[ אתה אף מתים וקובר אבלים מנחם הולים מבקר הוא

 היא גדולה ומצוה חסדים, גמילות בכלל היא אורחים הכנסת ד

הכנסת וגדולה ממנו, יותר עוד או המדרש, בית )ה( כהשכמת

 מהכנסתם• גדולה ולוויתם )ז( שכינה, פני )ו( מקבלת יותר ]ה[ אורחים

והרב בעיר, )ח( אמות ארבע ]ט[ לפחות לוויה, שיעור וכמה ה

 שבת, תחום עד לחבר חבר עיר, של עיבורה )ש( עד לתלמיד

פרסאות. )י( שלשה מובהק וברבו פרסה, ]י[ עד לרב תלמיד

 שילוד!. ]יא[ אותו כופין )יא( דין בית לדרך חברו ללות רוצה שאינו מי ו

שמלוה ומי דמים, )יב( שופך כאלו ומתלוה מלוה שאינו מי וכל

שכרו. למתן שיעור )יג( אין ]יב[

 )יב( וכפרש״י. שם דר״מ ברייתא )יא( ששת. רב וכדמפרש שס )י( שם. ברייתא )ט(
שס. ברייתא )יג( שם. ר״מ משוס

מקום מראה

 דרבי דרשה )ד(
חנינא ב״ר חמא
ע״א. י״ד סוטה

דמי כרב אי יוחק כרבי )ה(
 שבת מנהרדעא

ע׳א. קכ״ז
דרב דרשה )י(

 אמר יהודה
K שס. רב

 פי״ד רמב״ס )ז(

אבל מהלכות

ועי׳סוט׳מ"וע״ב.
 דרב מימרא )ח(

רב אמר יהודה
 דרבינאשס. ומעשה

יוחנן דרבי מימרא

ביאור

 הני ומסקיק וכו' בעה״ז שירותיהן אוכל אדם דברים ,ו יוחק רבי דאמר הא נראה לפ״ז ערומים. ]ו[
הלבשת גס שבודאי נקט, לדוגמא חולים וביקור אורחים שהכנסת ע״ב, קכ״ז שבת שייכי בהני

 מסוטה כנראה ג״ח קרויין המה שגס במשנה השנוי ג״ח בכלל המה מחים וקבורת אבלים נימוס ערומים
 ג״ת בכלל שלום דהבאת אע״ג וג״ח, שלום הבאת דנקטה גופה דפאה במשנה לומר צריך p וכמו פס,
 שלום, הבאת נקטה לדוגמא אלא פדה, ד״ה פס ומפרש״י ע״א ח' ברכות נתן דרבי מברייתא כנראה הוא

 ג״ת היא תפלה עיון שגס שם שבת בפרש״י ועי' בעלמא, דיבור אלא מעשה מ שאין אע״ג ולרבותא
מסיד. איש נפשו גומל דכתיב לנפשו שגומל

וקהלת כ״ב רבה בראשית לך מטי לא ובישא תעביד לא לבישא טב אינשי אמלי אכן כן. עשה ]ז[
סי׳רנ״א. י״ד ועי' ע״ב ע״א דף רבה

 אין ברישא אורחים הכנסת דנקטה דממתניתן דס״ל נראה המה דפוין ליה דאית יוחק ורבי יותר. ]ח[
דאל״כ שפיר מוכח המה דשוזין מה אבל ברישא, מהם אחד לשנות דצריך בלא״ה סגיא דלא ראיה,

ברישא. זה לשנות ליה הוי יותר, גדולה בהמד״ר דהשכמת
 להמתלוה יארע שלא בסגולה גס פועלת אורחים דלויית נראה שס בסוטה מסוגיא אמות. ארבע ]ט[

ורבינא ניזוק, איט בעיר אמות ארבע חברו את המלוה כל רב אמר יהודה רב אמר שהרי תקלה,
ע״ש. ואיהציל הזיקא לידיה ומטא בעיר אמות ד' יצחק בר לרבא אלויה

תלמיד ללוות נוהגין אץ שהאידנא מהרר״ש בילקוט שמצא כתב תכ״ו סי׳ ח״מ בד״מ אכן פרסה. ]י[
 שעל לפני עד חברו עס או עמו לילך ויש כבודם על מומלץ הזה שנזמן משוס פרסה, עד לרבו

עכ״ל. אמות ארבע לפחות או העיר
 ממקום העובר אדם ללוות שלוחץ מהקנין היו וב׳ד לצדקה שכופין כדרך ללוייה וכוסין שילוחו. ]יא[

ועי' אבל מהלכות פי״ד רמב״ס דמים שפכו כאלו עליהם מעלה זה בדבר נהעצלו ואס למקום
 לשלחם. עמס הולך ואברהם כך ולוית אשקית אכלית אמר מתלא דאמליק מ״ח פרשה סוף רבה בראשית

כבחמורה קלה במציה זהיר הוי והתנן שכרן למתן שיעור יש המצות כל וכי צ״ע שיעור. אין ]יב[
 כמו לשנות אין והכא ע״ב ל׳ט בנדרים אביי שהקשה כמו מצית של שכח מתן יודע אתה שאץ

 לה אץ הלויה ששכר אמר בפירוש שהרי קטן, אצל גחל ואפילו ביום פעמים מאה אפילו התס שמשני
 הוא דג״ח בפרט ממנה, ראיה שהניא דלוז דומיא בעה״ז, גס שכרו למתן שיעור שאץ שכונתו ואפשר שיעור;

ל״ג. סי׳ וריש כ׳ ס״ק ועי' מפני דעדיף אלא כן לשנות מצי הוי ג״כ ובנדרים בעה׳ז, שירותיהן אוכל שאדם מהדברים
בתורה
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סקום מראה

)יד(מימראדריב״ל
שס.

 דרבי מימרא >כוו(
נחמני בר שמואל
 רבי דבי וכדתנא
עירוכין ישמעאל
ע״א. מ״ז

 דרב מימרא )נח(
וברייתא כהנא

 ע״בע״א. כתובות
הפרא בר תני )י״י(

ע״א ק׳׳ט יבמות

 מ שנאמר בתורה ]יג[ יעסוק )יד( לויה עמו ואין בירך המהלך ז

לגרגרותיך. וענקים לראשך הם חן לוית ניד[
אחת והיא עין צרות ]טו[ היא )סו( לאחרים כליו מלהשאיל המניעה ח

 מי הבית לו אשר ובא שנאמר בסבתה, באים מנגעים♦ מהעונות

רע שם לעצמו וקונה )נח( כליו, להשאיל רוצה שאינו לו ביתו שמיחד

שכניו. אצל

 מקום מכל גדולה, מצוד. היא חסד שגמילות בשגם אכן ט

בערבי ומהערבות עירו, מבן טז[1 )ת( מפקדוגות יתרחק

הגמ׳שס. וכדמסרש

ביאור

 ואמרר״מקמכינאי ע״א כ״א סוסה ומצלא מגנא ביה דעסיק בעידנא הורה רבא ואמר בתורת ]יג[
יפסיק שלא סהר יהא אבל מ״ד דאבות פ״ג בנפשו מתחייב לבטלה לבו ומפנה בדרך המהלך

מ/ פס דר״ש כמימרא זה ניר נאה מה זה אילן נאה מה לומר ממשנתו
ססחיסמ״ס בברייתא זכדתניא אלעזר רבי שאמר כמו בדרך להחלות אסור האק עם ועם לוית. ]יד[

ברץ. ע״ש ע׳ה מיני כמה דיש שס, ,החום שכתבו כמו וכופר במכיר דוקא היינו מיהו ע״ב
 להשאיל רוצה שאינו לו ביתו שמייחד למי לי למה לו אלא מפורש ע״ב י׳א ביומא עין. צרות ]טו[

שיס והנה סמ״ו. ג' ,סי לעיל ,ועי ע״ש ביתו את כשמפנה מפרסמו הקב״ה לו שאין ואומר כליו
 שידבק סובה דרך איזהו תלמידיו את ריב״ז שאל כאשר שהרי העין, צרות של זו מדה גרועה כמה ללבך

 ר״א השיב האדם ממנה שיתרחק רעה דרך איזהו שאל כאשר p וכמו טובה, עין ר״א השיב האדם בה
 *מבקש ואינו לו שיש במה מסתפק שהוא רק הוראתה אין סובה ועין ס״ט, פ״ב אבות רעה עין ג״כ

 שנראה וכמו שס מברטנורא הרב שכתב כמו ממנו יותר לחברו שיש כשרואה מקנא ואינו יתירים דברים
 אלא לממץ, החריצות הוא רעה ועין לו שיש במה ההסתפקות היא טובה שעין הרמב״ס מפירוש גס

 ראיה זה ומסעיף ע״ב ל״ח סוטה שפרש״י כמו בממונו חסד וגומל בצע שונא שהוא ג״כ טובה עין שבכלל
 עין, צר של ההיפוך שהוא עין, טוב שהוא מי וא״כ עין, צר הוא בממונו חסד גומל שאינו שמי לדבריו

 נראה ואין עין, טוב של ההיפוך הוא עין שצר נראה שס בסוסה מהסוגיא גס בנכסיו, חסד לגמול צריך
 בלעם של תלמידיו ממדות היא רעה ועין לשניהם. אחת הוראה אלא עין לרע עין צר בין לחלק כלל

 ועין י״ג, משנה וע״ש מי״ט פ׳ה אבות טובה עין הוא אבינו אברהם של תלמידו של ממדות אבל הרשע
 וטורפי עץ צרי משרבו חכמים ואמרו מי״א פ״ב שם העולם מן האדם את שמוציאין מהדברים היא רעה
 מ״ז סוטה ,וגו פן לך השמר בתורה שכתוב מה על ועברו מלהלות ידים וקופצי הלב מאמצי רט טרף
 תקרי אל יבורך הוא עין טוב שנאמר עץ לטוב אלא לברך ברכה של כוס נותנץ אין ריב״ל ואמר ע״ב,
 שאפילו ואמר עץ. טוב לראש יבואו שברכות למדן אנו דקרא הומסשטי ע״ט ל״ח סוטה יברך אלא יטרך

את" תלחם אל שנאמר בלאו עובר ץע מצרי הנהנה כל ואמר1 מהם, אוכלץ ואץ עץ בצרי מכירץ עופות
 דקראדאל לומר וצריך שם. התאו, ואל תלחם אל שנאמר לאוין בשני עובר אמר נחמן רב עץ לחנד־רע—

 עובר ג״כ עץ טוב של למטעמים מתאוה גס דאל״ג תתאוה, לא משוס שאינרעובר אילי־בדרך מתאו
 שבדדה אשה של מנכסים מלהנות ליזהר צריך וביותר ס״ח. י״ח סי* ועי* ,,ב ס״ק י״ג ,סי עי' בלאו

 מקרא ולמד יצחק ,ר שאמר כמו האיש מן יותר באורחין צרה עיניה שהאשה עץ, לצרות יותר לחוש יש ,

v_______________________ ע״א. פ״ז ב'מ -------------- )
 ויחזור שלו את וימול אצלו שרגיל ופרש״י דמי, בייתיה כי דבייתיה אמריק ,בגמ עירו. מבן ]טז[

ע״א צ״ג ב״מ כדתנן לישבע צריך מ״מ ואבידה מגניבה סטור חנם דשומר ואע״ג עכ״ל ויתבענו
כדתנןבב'מ משבועה סטור שיהא להתנות יכול הרי ק״ק אבל ע״א, ל״ט שבועות ,עי בכך ליה ניחא ולא
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הערב. רתופסץ הלוה שמניחין שלציק ]ץ[

 חסדים. גומלי דרך כן כי חסד, עמהם לגמול דלים ]יח[ )יח( אחר ירוץ י

לביתו להוליכה עצמו להטריח בגון חסד, יגמול הצדקה בנתינת גם יא
 שהתבואה בעת ומעות ללבוש ובגד אפויה פת לו ויתן עני של

 רבי אמר זה )ימ( ועל עני של לטובתו ]יט[ ודעתו לבו שיתן מצויה,

לכם זרעו שנאמר שבה חסד לפי ]כ[ אלא משתלמת צדקה אין אלעזר

חסד. לפי וקצרו לצדקה

מקום מראה

 ההוא כמאמר )יח(
 שבת דייקי

ע״א. ק״ד

 מ״ט סוכה )יט(
כפרש״י. ע״ב

ביאור

 י״ד סי׳ עי'לעיל חשד ליד עי״כ בא דמ״מ ואפשר סי/ רצ׳א סי" מ״מ עי' השמירה לערן וכן ע״א צ״ד
י״ג. ס״ק י' סי' ,עי שקילל לחוש יש גם מ״ו וס״ק ,ה וסעיף ג" ס״ק

 עי' רביש מנועם אסור בלא״ה ברבית העכו״ם מן שלוה ישראל בעד כה״ג ערב ולהיות שלציון. ]יז[
ק״נג סי׳ י״ד

 זו, מצוה אחר ירק הוא אלא ליד ממילא ג״ח שהבא עד ימתין שלא שטנתו נראה אין דלים. ]יח[

כבחמורה אחריה שירק עזאי p אמר קלה מצוה בכל אפילו שהרי מצות, משאר ג״ח מ״ש דא״כ
 י״ב סעיף כדלקמן לעשירים בין לעניים בין דג״ח דאע״ג לנו להורות שבא נראה אלא מ״ב, פ״ד אבות
 מה אמת של חסד הוא שיותר באשר חסד, עמהם לגמול ביותר, דלים אחר לרק חסדם גומל דרך מ״מ

 לרק חסדים גומלי של שדרכם נמי אי ,״ העשירים משא״כ גמול, לשלם שם לאל שאק העניים עסי שעושה
 זה על אמר אשר חיים ימצא ומסד צדקה רודף דכתיב למה כך ידי על שיגיעו כד ביותר זו מצוה אחר

 /,ע ס' ב״ב שכרו עליהם לקבל כדי צדקה עמהן לעשות מהוגנין אדם בני לו ממציא שהקב״ה רנב״י
 העושה כל אלעזר א״ר ע״ב מ״ס בסוכה גס קרא. בההוא כתיב נמי מסד שהרי בג״ח, הוא שכן וה״ה

 ולעשות לקפק הבא כל שמא ופלש״י וגו׳ חסדך יקר מה ת״ל קופץ לקפק הבא כל תאמר שמא וכו׳
 אחריה ולרדוף למרוח לב צריך יקר מה ת״ש לכך מהוגנים אנשים לו וממציאין ומספיקים קופץ וחסד צדקה

למהוגנים. בה לזכות תמיד מצויה שאינה לסי
 שאינו או כמרעקבא, נמלה, ממי יודע שאינו דרך על לו ליתן עצמו שממריח נמי אי לטובתו. ]יט[

נגד לעצמו סובה יחזיק לא הוא גס והוא העני יכלם שלא כדי אבא, כרבי נותנה, למי יודע
 ס״זעיב כתובות וסול משכון הבא לו אומר או מתנה לפס לו שנותן להתפרנס רוצה אינו אס או המקבל

ע״ב. י' ב״ב ועי'
 היא בעצמה הצדקה הרי לא, ולמה משתלמת אין חסד בה שאין שצדקה דמשמע צ״ע הסד. לפי ]ב[

משתלמת ונראהכונתושאינה שכרו; יפסיד למה עמה חסד גומל אינו אס אפילו וא״כ פשה, מנות
 וכוי• וג״ח וכו" בפה״ז פירותיהן אוכל שאדם דברים אלו פאה ריש דתק ע״פ שבה חסד לסי אלא בעה״ז
 דומה וקצת שבה, חסד לפי אלא בעה״ז משתלמת שאינה מהתם גס נראה בהדייהו צדקה מני ולא עכ״ל
 ואס וכו' שנאמר גיהנס של מדינה ניצול החולה את המבקר כל רב שאמר ע״א מ' בנדרים אשכחן לזה
 דאיירי לומר צריך אבל פ״ש וכו" בעה״ז פכרו מה אלא וט׳ ניצול כדאמר שכרו מה שכרו, מה בקר

 הימה שאס פ״ב ל״ס בקדושין דמסקיק שבה ח’ג עם צדקה בהדייהו ואית עונות ומחצה .זכיות במחצה
 שנראין מאמריה יתיישט ולפ״ז אוכל. ד״ה הוס" ע״א קכ״ז שבת יעי' מצות בשאר משא״כ מכרעת שקולה

 אוהב שהקב״ה שאמרו ע״א י׳ ב״ב ור״ע לר״מ כדאשכחן בעה״ב צדקה ששכר שמשמע שמהם כסוחרין,
 שאמר ע״א י״א שם המלך ממונבז משמע וכן גיהנס של מדינה בהן אנו שניצול כדי מפרנסן ואינו עניים

 יצחק בעה״זדא״ר הצדקה ששכר משמע אמרים ומאמרים בו, שולסת היד שאין ובמקום למעלה גנזתי ואני
 ריב״ל וט' מעות לו ממציא הקב״ה צדקה הרודף כל ואמר ברכות, בשש מהבלך לעני פרוסה הנותן כל

 שם עוד ואמריק ע״א מ" שם וכו' עושר בעלי חכמה בעלי בניס ליה והויין זוכה לעשות הרגיל כל אמר
בר מייא א״ר שם אמרו עוד ממות, תציל וצדקה וכו* אומר היה הוא וכו׳ צדקה גדולה אומר ר״י ע״א י'

אבא

I

»י
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, ., . מקום מראה

בין לעניים בין בממונו, בין )כ( בנופו בין היא חסד נטילות מצות יב }
למתים. ובין לחיים בין לעשירים ]בא[ נל^ע״בגחלה

למחוננים, בה לזכות תמיד )נא( מצוי ואין יקר, דבר הוא חסד נטילות יג הצדקה # מן ג״ח

' \ J צריך בן ועל לכך, מהוגנים אגשים אדם לכל וממציאין מספיקין ואין יבדל מימרא )כא(
cc ׳ בני לידיהם שבאים זוכין רד ויראי אחריו, ולרדוף לטרוח בב[1 לב לתת

הסד. עמהם לגמול כשרים אדם בריעזא*סול )כב(

 בין )כג( במעשה )כב( בין הצדקה מן יותר חסדים נטילות גדולה T ס*כ והיינו שם
L l ll l l r י א. מ וכהמרש״א עונותיו כל על בגללן לאדם שמוחלין ]כד[ מהדברים והיא בשכרה מי״א מימרא )כג(

בג״ח, ולא בלבד, בתורה והעוסק עון, יכופר ואמת בחסד שנאמר חיא שם^

ע״א. ה" ברכות יוחנן דרבי קמיה

ביאור

אוירא רב דרש ע״א ז" בבנוץ וגרסיק ע״ש וכו' משונה ממיתה שמצילתו אחת וט* רמי יוחנן רבי אבא
שמזונותיו רואה אס וכו' דכתיב מאי אסי דרב משמיה לה אמר וזימנין אמי דרב משמיה לה אמר זימנין

מראין אין ששוב ע״ב שס יוסף רב ואמר וירבו, לצדקה מק גזוז וסרש״י וכו" צדקה מהן יעשה מצומצמין
חסד עמה שאין צדקה היינו בעה׳ב הצדקה ששכר דמה לומר יש ולפ״ז ;הסי' סוף ,ועי עניות סימני לו

 אבל זכיות, ומחצה עונות במחצה והיינו בעה״ז, אוכל העירות דהיינו שכרה, חסד עמה שיש צדקה אבל
 שאמר למה ומסכים פס, בקדושין כדמסקינן בעה״ז גס בעמלו שכר לו יש המצות בכל גס זכיות ברובא

 לבו שנותן נמי והיינו ,וט נותנה למי יודע ואינו נותנה משונה ממיתה שמצילתו ואזהו שס בב״ב ר״י
 עבד לא ליה כדבעי דמשניק הא לומר יש ולפ״ז לשמה. מצוה גס והוי יתבייש שלא עני של למובתו ודעתו

 כל עביד לא הצדקה עס בג״ח לעסוק כדבעי אלא ליתן, לו שהיה ממה שחיסר לא אפשר ע״ב י״ז ע״ז
 דודאי כהנ״ל, והיינו עבד, לא ליה כדבעי אלא יהיב, לא למיהב ליה כדבעי אמר שלא בליבניה ודייק כך,
 מרוד היה כולס כנגד ות״ת דחנן כיו! נראה וכועמא שס, ,התום שכתט כמו הרבה נותן היה משלו גס

 ולעסיק העניים אחר ולרון בית אל מבית לילך כדבעי, הצדקה עס בג״ח לעסוק מצי טי ולא בגרסיה
 להא דומיא ללבוש, נגמרים ובגדים מבושלים מזונות אפוי לחם להם להכין חייע ומלאכת ובישול באפייה
 ברשב״ס וע״ש ה״ח דהיינו אחרינא. בלישנא וסרש״י אסיא מתא דריש בעיר תדור אל אסי לרב רב שאמר

 לפי ואץ זקן גס שהיה ואפשר כך, כל צבור בצרכי עוסק אינו בלימודו שמרוד שמפני א,״ע קי׳ג פסחים
 ע״ב ה' ברכות ,ועי לפעמים, לדידהו לא אבל לעלמא מהני הצדיקים דזכות ע״א פ״ו חולין ,ועי כטדו.

כ״ח. ס״ק ל״ב סי׳ ועי״ ע״ש• והאמר ד״ה בתום׳ ושם טנא דרב במעשה
דה׳הלענין ונראה ע״א, ע״א ב״מ ,וכו קודם עני ועשיר עני לן קיימא הלואה לענין לעשירים. ]בא[

 לא מת לצרכי שמתנין דמה משמע ,וט לחיים צדקה שם בסוכה דאמרינן וממאי הוא. ק ג״ח
 שאינו אמת של ג״ח הוא המתים עם שעושין דג״ח במדרש שנמצא ומה הוא. ג״ח בכלל אלא צדקה מקרי
 אמת של להיות יכול החיים עם ג״ח שגס ודאי אבל הוא כן דבסחמא דהיינו נראה גמול לתשלום מצפה

המובחר מן אינו מלמעלה פרס לקבל מנת על ואפילו תליי הדבר דבטנתו גמול, תשלום מצפה אינו אם
א". ק,,ס א' ,סי ,עי

 לב בשים די שאץ משמע שהמאמר ואע״ג י״ח בס״ק שהבאתי דר״א הא על פרש״י ק למרוח. ]כב[
שם כדאמרינן שמיס יראת היא■ לכך ידה על שחכה הסיבה עיקר אלא אחריו, ולרדוף לערוח

הא מל סמיך ,,,שרש נראה מ״מ ע״ש יראיו על עולם ועד משלם ה׳ וחסד ת׳ל כן שמיס ירא אף יכול
 ממציא ,וכו משוס וכבוד צדקה חיים ימצא וחסד צדקה רודף דכתיב מאי יצחק רבי דאמר ע״ב ,ע דב״ב

וחסד שגה וכיין עכ״ל ,וכו מהוגנין אדם בכי לו ממציא הקב״ה אמר יצחק בר נחמן רב ,וכו משת לו

דקרא בסיפא צדקה רק דכתיב והא יהוא ק בחסד גס אלא בצדקה לבד שלא ס״ל דקרא ברישא כתיב
יש
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 )כר( יצרו ובג״ח בתורה והעוסק אלוה, לו שאין בסי כג[1 דומה )כ?(

 כיוסף לכילה וזוכה שבטים שני לגחלת ]כד[ וזוכה )כז( בידו, מסור

 וזוכה ביוסף לפניו נופלים אויביו אומרין ויש יששכר, בה[1 לגחלת וזוכה
 )כח( היא שקולים ועונותיו זכיותיו שאם מהמצות והיא כיששכר, לבינה

 שהעולם )ל( ומהעמודים ישראל של מהמדות )כט( אחת והיא מכרעת,

 שלא הממון מעמיד )לא( הוא בממונו, עושה שאדם וחסד עליהם, עומד

 ופרקליטין )לב( גדול שלום בעה״ז ן עושי שישראל וחסד צדקה וכל יכלה

 והסד צדקה רודף )לג( וכתיב שבשמים לאביהם ישראל בין הם גדולים

וכבוד. צדקה חיים ימצא

מקום מראה

 דרג מימרא )כה(
י״ז ע״ז הונא

 דרבי מימרא )ט(
רבי מטס יוחק

 שסה׳ע״ב. בנאה
דרבי מימרא )כז(

 משוס יוחנן
 רשב״יב"קי״זע״א.

 ׳ממ מסמא )נח(
 קדושקל״טע״ב.

ע״ע יבמות )כט(
ע״א.

יח

אחרים משל הנאה

רוצים האחרים אם אחרים, )א( משל לחנות לעשיר ]א[ גם מותר א

 )ל(מימראדשמעץ
אבות הצדיק

x מ״ב. פ״א
 מהלא כהדין )לא(

 דמתלץ־בימשליס
ע״ב. ס״ו כתובות

דרבי ברייתא )לב(
 ואיתימא דאביי מימרא )א( ע'כ ,ט וב״ב ע״א מ' קדושין ועי' קרא, )לג( עיא. ,י ב״ב יוסי ב״ר אלעזר

ע״ב. ,י ברכות יצחק רבי

ביאור

 אין הא וכבוד צדקה חיים ימצא האד דאל״כ י״א סעיף כדלעיל חסד עמה שיש בצדקה דאיירי לומר יש
באמת. איירי דבכה״ג אלא שבה, מסד לפי אלא משתלמת צדקה

וכתיב מ חסיו צור אלוהימו אי ואמר דכהיב דרך על והיינו עכ״ל עליו להגן פרש״י שאין. כמי ]בג[
 ברכות ה׳ יכולת מבלתי פסוק על אלעזר דרבי מימרא ועי" אלוהיהם, נא איה הגרס יאמרו למה

 להנצל כדאי אינו בלחוד ההורה שעסק כיון רבה, ד״ה הוס' ט">£ י״ח ור״ה סי״ד ל״ב ,סי ועי' ע״א, ל״ב
ג״ח. מצות גס לה שיצטרף א״כ אלא שס, בע״ז כדאמריק בזכותו

 לצדקה לכס זרעו דכתיב צדקה אלא זריעה ואין מיס כל על זורעי אשריכם דכתיב לנחלת. ]כד[
 משמע דהכי והחמור השור רגל משלחי בהריה וכתיב וט' תורה אלא מיס ואין חסד לפי וקצרו

 הדרלווביששכר שורו בטר דכהיב שור איקרי דיוסף ויששכר, יוסף והחמור השור בנחלת ישולחו רגליכם
 סי״א. כדלעיל חסד עמה שיש צדקה נסי דהיינו ונראה כפרש״י, שס ב״ק גרס, ממור יששכר כתיב

כפרש״י. שם בנכסין עתיר מתרגמא גרס, חמור יששכר דכתיב יששכר. 1]כה
 נדריסל״מע״א, יוחנן רבי כדאמר עשיריס היו הנביאים כל כי היה, עשיר אלישע שהרי לעשיר. ]א[

מהתם אין גמורה ראיה אבל צמדים, עשר בשנים חורש הה שהרי י״ט א" מלטם מקרא נראה וכן
 את גס שס בנדרים הביא שלא נראה p ועל אביו, של היו והאחרים שלו היה אחד צמד שרק דאפשר
 אחד של הברזל בשביל לנס הוצרך למה דאל״כ עני, שהיה נראה ו׳ ב' דממלכיס ואע״ג לראיה, אלישע

 בזבז ד', שם שהיו, הרעב שבשני נראה אבל בפרש״י, וע״ש מביתו הוא ישלמנו למיס שנפל מתלמידיו
 אלפים שני ע״א ,ק״ו כתובות יוסף רב שאמר ולפ״מ לפניו, איש מאה שהיו הנביאים בני להחיות איצרוהיו

 שם p עשה המלך מונבז גס ע״א ח' ב״ב בצומח בשני ק שעשה לרבי גס כה"ג ואשכחן ;מאות ושני
 מתחילתו תמיד עשיר שיהיה אדם, על שהשרה הנבואה מתנאי באין נבואתו, פסקה לא וס״מ ;ע״א א’י

 דאשכחן דומיא גס סל/ ל״ד סי׳ עי׳ כן אמריק רבה בגברא דאפילו סמיך דסמיך כיץ אלא סוסו, עד
 בח״ל גס הנביא אותו על אח״כ שרתה באת החילה ששרתה יד ועל לארן בחיצה שורה השכינה שאין
 כעונש זה היה נבואתו, פוסקת היחה לאביונים נתן שפיזר כך בשביל שאס ועוד ברש/ ג' א' יחזקאל עי׳

 הצדקה מעשה והיה שנאמר הצדקה יד על מתגלגל היזק ולא רע דבר שאץ והובממנו שעשה, המצוה על
שלום

1
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יושר חסדים גמילות אררוות ים

ג
חסדים גמילות

 מצות כל כנגד שקולין חסדים וגמילות צדקה (הי״ת פ״ד רפאה )תוספתא שנינו
יותר חסדים גמילות גדולה דברים ובשלשה ב׳< מ״ט )סוכה שבתורה

 גמ״ח לעניים צדקה בממונו בין בגופו בין גמ״ח בממונו צדקה הצדקה מן
 ושנינו למתים. בין לחיים בין גמ״ח לחיים צדקה לעשירים בין לעניים בין

 לו קיימת והקרן בעוה״ז מפירותיהן אוכל שאדם דברים אלו פאה< )ריש
 אפי׳ חסד אדם יגמול לעולם )פ״ז( לעולם ובמדרש חסדים, גמילות לעוה״ב

 דרכן וזה תטור ולא תקום לא שנא׳ ונוטר נוקם יהי׳ ולא לו שהרע מי עם
 ונוטרין נוקמין לב וערלי האכזרים הגוים אבל הקדושים ישראל של

 ועם החיים עם חסד לגמול אדם ישתדל לעולם לנצח שמורה ועברתן
 כאשר חסד עמכם ה׳ יעש שגא׳ חסד עמו הקב״ה שיעשה כדי המתים
 לא בה אין הזו המגילה ח׳( סי׳ )פ"□ זה פסוק רות ובמדרש וגו׳ עשיתם
 שכר כמה ללמדך נכתבה ולמה היתר ולא איסור ולא טהרה ולא טומאה

 וגמילות צדקה בעלי של כחן וראה בא ד׳( סי׳ )פ״ה ושם חסדים, לגומלי טוב
 כנפי בצל ולא שמש כנפי בצל ולא שחר בצל לא חוסין שאין חסדים
 )ב״מ ואמרו העולם, והי׳ שאמר מי בצל אלא שרפים כנפי בצל ולא כרובים

 ג׳ על מ״ב( פ״א )אבות ואמרו חסדים, גמילות זה בה ילכו הדרך את ב׳( ל׳
 ואמרו חסדים, גמילות ועל העבודה ועל התורה על עומד העולם דברים

 ואמרו חסדים, גמילות וסופה חסדים גמילות תחלתה תורה א׳( י״ד )סוטה
 )שו״ט ואמרו נברא, העולם הי׳ לא חסדים גמילות אלמלי ה׳< סי׳ פ״ת )ב״ר

 לבמות ואמרו נשמעת, שתפלתו מבושר יהא חסדים גומל שהוא מי פס״ה(
 )ביצה ואמרו חסדים, וגומלי ביישנין רחמנין זו באומה יש סימנין ג׳ א׳( ע״ט
 אבינו, אברהם של מזרעו שהוא בידוע הבריות על המרחם כל ב׳( ל״ב

 לי פדאני כאילו חסדים ובגמילות בתורה העוסק כל א׳( ח׳ )בוכות ואמרו
 מחבלו וינצל אדם יעשה מה ב׳( )צ״ח ובסנהדרין העולם, אומות מבין ולבני

העוסק כל א׳( ה׳ )ברכות ואמרו חסדים, ובגמילות בתורה יעסוק משיח של

התכנה מן ישירות הדפס איכותית להדפסה - מסך ברוולוצית הדפסה
החכמה אוצר ע״י הודפס 13 מס: עמוד ישראל יעקב בן חיים יוסף שמריהו קנייבסקי, יושר ארחות
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 כל א׳( י׳ )ב״ב ואמרו עונותיו, כל על לו מוחלין חסדים ובגמילות בתורה
 לאביהם ביניהם גדולין ופרקליטין גדול שלום עושין שישראל והסד צדקה

 יצרן חסדים ובגמילות בתורה שעוסקין בזמן ב׳( ה׳ )ע״ז ואמרו שבשמים,
 סנהדרין לרו׳ ואמרו לבינה, וזוכה לפניו נופלין ואויביו אץ י״ז >ב״ק בידן .צזסור

 וזכות שמטה אבות זכות ראיתם אם בני לישראל הקב״ה אמר ה״א< פ״י
 בשם תקכ״ב רמו הושע )ילקוט ואמרו בחסד, והתעסקו לכו שנתמוטטה אמהות

 שלמה שזבה הזבח מכל יותר לזה זה גומלים שאתם חסד עלי ילמת^חביב
 עושה שהוא מי כל ילמדנו( בשם ס״ר רמז שופטים )ילקוט ואמרו עולות, אלף לפני
 ממצרים ישראל שיצאו מיום הקב״ה שעשה הנסים בכל מודה כאילו חסד
 הכופר כל רפ״ס )קה״ר ואמרו כופר, כאילו חסד עושה שאינו מי וכל

בעיקר. כפר כאילו חסדים בגמילות

 ר׳ והי׳ מירושלים יוצא זכאי בן יוחנן רבן הי׳ א׳ פעם )פ״ד< ובאדר"!
על לנו אוי יהושע א״ר חרב ביהמ״ק וראה אחריו הולך יהושע

 ירע אל בני א״ל ישראל של עונותיהם בו שמכפרים מקום חרב שהוא זה
 כי שנא׳ חסדים גמילות זה ואיזה כמותה שהיא אחת כפרה לנו יש לך

 פעם בצדקה רגיל שהי׳ א׳ בחסיד מעשה )פ״ג( ושם זבח, ולא חפצתי חסד
 ב״ד לפני ובא ר״ע ראהו בים ספינתו וטבע הרוח בא בספינה וישב הלך א׳

 ועמד האיש אותו בא לעמוד עת הגיע שלא עד להנשא אשתו על להעיד
 צדקה א״ל הים מן העלך ומי הן א״ל בים שטבעת הוא את א״ל לפניו

 למעמקי כשירדתי א״ל יודע אתה מאין א״ל הים מן העליתני היא שעשיתי
 רוצו לזו אומר וזו לזו אומר שזו הים מגלי גדול רעש קול שמעתי מצולה
 פתח שעה באותה ימיו כל צדקה שעשה הים מן הזה האיש את ונעלה

 חכמים ובדברי תורה בדברי שבחר ישראל אלקי אלקים ברוך ואמר ר״ע
 פני על לחמך שלח שגא׳ עולמים ולעולמי לעולם הן קיימין חכמים ודברי
 ובמדרש ממות, תציל וצדקה כתיב ועוד תמצאנו הימים ברוב כי המים
 אכסנאי ראהו בסחורה בדרך הולך שהי׳ א׳ באדם מעשה של״ד< ע׳ )או״מ
 כשהיו עמו הלך בשלום עמי בא א״ל עמך אבא רצונך אם ומורי רבי א״ל

 לעיר קרוב יושב והי׳ עיניו בשתי סומא שהי׳ א׳ באדם פגעו בדרך הולכים
 אתה גם לו תן עמו הולך שהי׳ לאכסנאי אמר לו ונתן א׳ סלע הוציא מיד
מכיר שאתה כמו מכירו שאיני כלום לו נותן איני א״ל אני שנתתי כמו
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 הרשות לו לתת רוצה אינך אתה אם א״ל עשית ויפה לו נתת לפיכך אותו
 פגעו בדרך הולכים כשהם לדרכם הלכו והם סומא לאותו הניחוהו בידך

 שהוא ידעו לא והם לסחורה א״ל הולכים אתם להיכן א״ל המות במלאך
 על ונפלו פחדו המות מלאך אני ואמר אליהם נגלה כאשר מיד מה״מ
 והלך הזה המקרא עליו וקרא ממות נפדה אתה לראשון מה״מ אמר פניהם
 בדרכך מממונך צדקה והקדמת הואיל וא״ל יאספך ,ה כבוד צדקך לפניך
 יום והגיע בידי סופך כבר לאכסנאי אמר אח״כ שנה המשים עוד תחי׳

 אמות ואני לביתו חוזר והוא יחד באנו וחברי אני וא״ל ענה מיד מיתתך
 ואעשה ואלך לי הניחה א״כ א״ל משלו צדקה ועשה קדם זה הן א״ל בכאן
 אותה תיקן לא אם בספינה בים פורש אדם שבעולם שומה א״ל צדקה
 תיקן שלא מי כן הים גלי עליו כשבאים ובתהומות בפנים עושה מה בארץ
 אין ואילך מכאן עשוי שעשית מה ועכשיו במיתתו יעשה מה בחייו עצמו

 בשבחו לספר שאלך עד לי המתן א״כ א״ל למות זמנך שהגיע כלום לך
 של בשבחו לספר מבקש שאתה מאחר א״ל עמי שעשה מה על מקום של

 עשה לא חברו צדקך לפניך והלך שנאמר מה לקיים שנותיך יוסיפו מקום
 ובכל יום בכל צדקה העושה שנים כמה לו ונתוספו א׳ לסומא אלא צדקה

עכ״ל. צדקך לפניך והלך שנאמר מה לקיים עאכ״ו שעה

 לעשות שיכול וחסד טובות מיני כל כוללת חסדים גמילות מצות והנה
חולים לבקר דבריהם של מ״ע מאבל( >רפי״ד הרמב״ם וכתב לחברו

 ולהתעסק האורחים וללוות הכלה ולהכניס המת ולהוציא אבלים ולנחם
 ולקבור ולחפור ולספוד לפניו ולילך הכתף על לשאת הקבורה צרכי בכל
 חסדים גמילות הם ואלו צרכיהם בכל ולסעדם והחתן הכלה לשמח וכן

 בכלל הן הרי מדבריהם אלו מצות שכל אע״פ שיעור, להם שאין שבגופו
 אחרים לך אותם שיעשו רוצה שאתה הדברים כל כמוך לרעך ואהבת

 ביאור צריכין הרמב״ם ודברי ובמצוות, בתורה לאחיך אותן אתה עשה
 א״כ כמוך לרעך ואהבת בכלל הן אלו דברים שכל בסוף שכתב שאחר

 וי״ל מדבריהם אלו מצות שכל בתחלה כתב ואיך דאורייתא הוא
 כל חייב ואין שיעור לו אין וזה גמ״ח כל כללית מצוה הוא דמדאורייתא

 לו קודם חברו אין עצמו צרכי לעשות לו יש אם וגם בגמ״ח לעסוק היום
מצוה חולים בקור קבעו כשחכמים אבל לעזור מצוד! לו יש כשיכול "ק
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 מגילה ומקרא חנוכה נר כמו דרבנן מצוה הוי וכו׳ אבלים נחום וכן בפ״ע
 היום חסדים גמילות עשה כבר אם אפי׳ בה וחייב הדברים ודוחה'שאר

 באלה עליו חיוב שהוא מיוחדת מצוה היא כי עצמו לצרכי שזקוק או
ז״ל. הרמב״ם שמנה הדברים
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חסדים: גמילות ענין כל ובכללה
 nw המרקה טן גדולה המנוה וזאת[ חסדים ]נטילות רדכעזו3 והלכת כתובא( א.

ללרה. כוסץ אומר ר* ותניא לרה לעסות זה ובכלל בממונו וזח כנוסו

 כל דג אמד יהודה רב דאמר אמות ארבע למסה אבל למעלה סיעוד לה אין ולרה

 וממך מיל לרה דסיעור ר•* נזוק אינו בעיר אמות ארבע אמילו המתג( את המלוח

דרכיו. בכל נססר יהיה אז לך תנוד. מלאכיו כי לדבר
סכת. תזיזם עד לחמי הבר עיר. סל עכורה עד לתלמיד רב לדה סיעוד וודדג(

מרמאות. סלס מובהק ברכו אבל מובהק סאיגו ברבו מרמה עד לרב תלמיד

 המתלווה ואחד ]המלוח[ דחלווה( סאחד לרה כה נתל כמה ע״ב( רס״ז ]דף וראה בא

 ואמרינן ספר לחם ויס ולקרוב. לרחוק סלום סלום סנאמר המס כל מקין אינן

 רם סומך כאלו אוססיוו מלוה סאינו סי כל כדאסדינן עמד קא מעזה מלוה כסלמא

 ימנא בי מרט וכן מות בדרבי והולך ומועד. בה יסרלילך דדך יודע סאינו למי

 וחכי מר סמכה לא ידנו ואומרים מתורים המלל אל nShpo העיר זקני סכל חלל
 למעוד סעודה לו נחגגו סחרי עמינו ולא לעסות לנו סהיח במה מת לא מירוסא

 ממה המלות סחרי עממה עגלה הביאו תודח אמרח לרה ובסמל לרה. לו ועסינו

 דכר)י( מחוך אלא מהבירו ארם יסמר אל דאמרינן?( הא אומרים יס עביר קא

 מההיא ונמת( הלכה. כדבר. מדברים סבסמידתן ממה עוסין ססניהס הרי הלנה

 ססמהתו כל ואת האיס ואת דכתיב לסלוח סכר למדנו סממים דבססר ]מעסה[

 סזמכעין לוז היא והגיא לוז סמח ויקרא עיר רכן החתים ארץ האיס וילך סלחו

ואף החריבה ולא נבוכדנער בא בלבלה ולא מגהריב סכא לוו היא את_התנלת בה
י • • ^וצרחוזכמח( •

 עליהן קזנח כסרעתן סכתוכת וזקנים בתוכה לעבוד רסזת לו אץ המות מלאך

 כסיו דבר סלא זה ]הכנעני[ וסח קיו דברים והלא ומתים לעיר חוץ אותן סתראין

 סוף עד לזרעו לו העלה נים באזנבעו העיד מבוא להם סהראה אלא כרגליו הלך ולא

 הסתור. סן לרה מתלה וכמת. כמד. אחת על ברגליו וההולך נסיו הסרנר החדות כל

 סלסני המת ו( ומעבירין וכלה החן למסה וה וככלל כממונו. והמתנה כנוסו סהלויה

 כדרכיו והלכת נכלל כלן אכילים ולנחם יסראל מלכי סלמני וזה וזח וכלח חתן

לנחמו. בא וליצחק הואסון לאדם סוסבין געסה סזעיה!( סמניט כמו

ע*כ; •כתס״ש וכר כגיסו עזה מ׳(; ב״ח )דברים בדרכיו והלכת מ״ו. סי" תספ״ק לעון א(
 תם סלו עדברים ג״ל »( עם. וכר רב א׳ יהודה רב דאטד ע״ב( טיח )סוטה סוטר ד״ט והגיא

 חכרו♦ ntu המלוח כל איחא בסוטה עם וגם עמיה דבר סאן חטה דהלזיה #חברו• אה חנ״ל באעות
 מזינו וכן עם. ג״כ וכר וראה בא :ע״ב ט״ו סזטח עם ובר. לויה עיעוד ה״ר ג( וכוי. אטוה ארבע

 ודאה כא הוא; כך רכדיז עחטעך ונראה מכולכל והלעון ע״א. ל״א ברכוה ד( כיא(. )רבדים וכו׳
 ממה הטלוה בעלמא סירע זה ועל ניזוק אינו חמחלוה ואחד המלוח עאהד לויה כח גדול בטה

 רהא קעביד טצוה הוא דגם עסיר לומר דיע ותירץ עביר מויז מאי המתלווז אבל ובי׳ קעביד
 ע״ב ט״ו וסוטה כ*ח אי עוסטיס ה( מזיח. עועין עעניחם הרי וכר מחברו אדם יססר אל אסרינן

חקנ״ח עעת חוסות עער ע״א. ע*ח כ*3ו י״ב ם׳ רר״א סרקי ז( ל״א. י*ז כחובות ו( הענין. בל
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621 טסרם דין (
 דברים לה• רסז נתיב מסכה דל אסרו הזה הזים אה מסבת לא irr כתיבת(

עד בדרך מון לדה מתיה אכילה הן אלו לאודה לעמות אדם מחייב
 וי״א מתנה. וי״א להם לו מיסבור סי ימצא ולא בולמוס יאחזנו מסא ליימוב ממניע

 כל תלדה מן לחוור רמות לו ואץ סמנו כמיסרד לכרכו מבריך כדגים נדכה אף
ראו. לא מנינינו מנאסר לראותו מיובל זסן ________

מסרם. תן מת
 היה ]נ(כהםת בין באדם בין חזדע איברי להספיד אסורא( במדל הריס כתב א.

מנאסר [0ןאע* לארץ בחוצה כין בארץ כין בטסאים בין במהותם בין ועוף
 לא הבהוב וענץ מקום כבל נוהג זה מדבר לסת המםועה ססי תעמו לא ובארצכם

 בכל ההורה סן לוקה הספדם וכל אחרים. בגוף בין כנוסץ בין ימראל בכל זאת יעמה
 דגיד אה וברח אחר מבא היי כיציב( לוקה. מסרס אחר ססדס ואסילו מהוא סקום
 אתר מבא או הביצים תומי וברה אתר ובא נתקן או הביצים את וכרת אתר ובא

 מלא ואזלס לוקין נולן וביתו אהר נא או ונתקו אתר ונא הגיד אה ]וסעך[ )וברת(
 הנקבה אה ותססרס ועוף. והיה נכהסה ן בין ]באדם בין מסורס אלא האחרון סירס

 שיגין למאר או לארם עיקרין חסמקהג( סמור: ועוף והיה בכהשד. בין באדם בץ
 משסדםין עיקיץ למתות מותרת ואמת עליו. לוקין ואין אסוד זה הרי לסרסו כת

 מיעמהו עד חיה מאר או כלב בו ומסה האדם את מכסח הרי תלד. מלא אותה
 איברי סמנו ןמבמלן )מסבלבל( עד נמלג או בסים מהומיבו או מסכה כרות

 לגוי לומר ואסורד( שגרות. סכות להכותו וראוי בית מיסיס עד לוקה אינו תמסימ
הערים ואס שוחר. פעצסו אותת וסיס סעצסו הגד לקהה ואס מלגו בהמת לסרס

 סותר נתל לבנו ואסילו אהר לימדאל אזהה וסוברין אוהו קינסין זה בדבר *מיאל88*®
עכ״ל: לו נותנת ואינו מוכרה אינו קמן לבנו אכל לשכרה

 ומהנוי בעריסה. המושל לקמן אסילו מסותר אמי כרב ססק דל נאון אחא ורב
שחדרן כך ואחר לסרסן כת ימראל מל בחסות נתל או גונב ע־א[ רמ״ם ]דף

 תרי ]נדגהו[ס( )כהונהו( לאחר למרבק הימראל מצריך ו״ל שקודבל הריי כתב להם
אתרדיו(. רשחליסי חסידי

 לאדם אואבינוח הקכ״ח אעאה מלמד האדם אל ויבאה ע״ב י״ח ובערובין וכו־ הראאון לאדם

 בני. יצחק אח אלווים ויכין אברהם מת אחרי ויהי דכחיב צ״א י״ר סוסה וכו׳ יצחק ונחם ובד;

ד. כ״א דגדים מ(
כ״ד( כ״כ )ויקרא הפסיק על סח״כ והוא •׳. הלכת מאח אשורי סחלכוח י״ו •׳ חרסב״ם ש(

 אח וחססרם י״א; מלכת or ב( ע״א. קי״א אבה וכו׳ מסרס אחר חססרס ,־ העאי לא ובארצכם
 צ׳ סציעא בבא י״ג. הלנה אם יי( אס. אבת י״ב, הלנה אם נ( ונת״ב. אם כאנת ונז׳ הנקבה

 ועי״ש ובו׳ יההון וסננחין ארמא׳ רגנכין חורי הלין דאמאל לאבות ליח דאלחו ת״א ע״א ון<0

עם וכו׳ חסידי הרי כהנהו ה( יה. ק סי׳ רעאילתות לתא ג*כ אתביאו רגנבין ד״ת בחוסםוח

 כהוסם אס ועי׳ מ״ל בסבירח והוי ו( קם*ו. סי׳ כסמ״ק ונו׳ סקורכל חר״י ע״ב. ע׳ מציעא בגא

סהלצי. ד״ח

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)572 מס עמוד מלוניל הכהן יעקב p אהרן ב ־ חיים ארחות



הסבלנות ומעלת הכעס עות א סימן ({קד 40

אם ממו להסיג שמחויכין אף שעשה עבירה ע״ד שונאי ^אס’*■""׳■•

אסים
 חבירו ואם טן[ • ?יי® והה?, ®"מ *“י5 יזיי55 מאמת
 לבקרו היולות( ממין .ונאה גוהסמ״י פ״ע יש חולה

 ודעדעת,־ י״ס< גשמות שנאמר ,עליו רחמים ולבקש
 צ״ס< דף גביק ודרשינן בה ילכו הדרך את להם
 עדות יודע ואם ין[ חולים. בקור זה ילכו

 מקרא דכתיב ט״ע על עובר עדותו וכובש לחבירו
 ונשא יגיד לא אם ידע או ראה או עד והוא ה׳<

 ל״ת ג״כ חסד במניעת יש ולפעמים יךן[ .עונו
 רעך, דם על תעמד לא י״ס< מיקרא דכתיב זו

 להציל ליה דאית טצדקי כל לעשות שמחויב
 ־אף ולהצילו מחולי, ולרפאותו מסכנה, חבירו

 דאפי׳ כתב סק״ה< )בפתיחה ובאהח״ם ממק, מהפסד
 יכול אט מאחרים ללות מחויב טמון לו אין אם

 אבדת רואה ואם כן יט " מהפסד זה ולהציל
 ול״ת מ״ע על עוד עובר ממנה ומתעלם ישראל
 לא ונו׳ לאחיך תשיבם השב כ״ס נדברס דכתיב

 הנ״ל, ונו׳ תעמד דלא ל״ת חוץ להתעלם, תוכל
 ממק בהצלת להתרשל שלא שהזהרנו זה ובכלל
 שאחז״ל כמו מקרקעי בין מטלטלי בין חבידו

 אבדת לרבות אחיך אבדת לכל ל״א( דף גב״מ
 שם ובאין שוטפים מים היו אם בנון קרקעות

 בק״ו למדין אנו ומזה בפניהם, לגדוד חייב
 עצמם חביתו בהצלת להשתדל שהזהרנו רכש״ב

 ג״כ יש ולפעמים בא[ ®ייי®♦ צרתם מכל
 שהכירו » גשמות תרצח דלא ל״ת החסד במניעה

 למעלה שכתבנו וכמו ,ר״ל מיתה לסכנת עי״ז בא
 שרודפין רואה ואם בט כב • ש(י״עי גי* גס״יף
 על ול״ת ט״ע עוד בזה יש להורגו ישראל אחר

 בשביל הרודף את להרוג צריך אם ואפי׳ ,הצלתו
 לא כפה את וקצתה כ״ה( גדברים דכתיב ,ההצלה

 >6ד ול״ת תעמד דלא ל״ת חוץ ,עינך תחום
כלל על מ״ע הרבה יש עוד .ןבך[ זע״ל תרצח

 חוץ ,אלו ול״ת ט״ע כל על לעבור עלול הוא
 ולא תקום דלא ל״ת ב׳ על עוד שעובר ממה
 אחיך את תשנא דלא ול״ת י״מ מיקרא תטור

 הרי גש», כמוך לרעך דואהבת ומ״ע גש» בלבבך
 חוץ מה״ת, ול״ת מ״ע ל״ז על בזה שעובר לך

 מהרבה תכירו מונע ונם כנו״ב, שמצינו ממה
:)ל( בממון עושה שהיה מצות

 שאף הכעסנים ממדות הוא זה נם והנה םכ<
 עכ״ז לחבירם חסד כשעושים

 המוטב וזה בנ״א עם אח״כ ומריבים כשכועסים
 בידם, חגצחון ולהחזיק לשטותם מסכים אינו

 זכאים שאינם האמת להם כשאומרים וכש״כ
 ולומר לביישו ע״ז קלון בוז שופכים הם ,בזה
 עתה עומד והוא וכזו כזו טובות לו שעשינו ה״ז

לנגדנו

 י״ח( גשמות שנאמר ובממון, שבנוף גמ״ח עניני
 דף גב״ק בגמרא ודרשיגן הדרך את להם והודעת

 דרשיגן י״ס גדף סוטה ובסם׳ בהן • חגמ״זו ס(״5(
 תלכו, אלהיכם ח׳ אחרי י״ס גדבריס דכתיב

 ייקר כו׳ ערומים מלביש הוא מה מדותיו אחרי
 יכן [1ב בן. אתח אף אבלים ניחם כו׳ חולים
 בכל ללכת י״< גדגריס דכתיב מה בספרי פירשו
 .וכיו״ב וחנון רחום הקב״ה דרכי אלו דרכיו

 עוד מציגו וכן לב[ לא ל כט כח מ
 ח׳ בדברים מקומות, בששה בפסוק זה ציווי
 געיי״ש דרכיו בכל ללכת י״א ושם ,בדרכיו ללכת

 ושם בדרכיו, וללכת י״ט ושם <,p שסירש בפירש״י
 ,בדרכיו והלכת כ״ח ושם ,בדרכיו וללכת כ״ו

 מה פידש״י וכן לט בדרכיו. ללכת ל׳ ושם
 בדרכיו הדבק ,תדבקון ובו י״ס גזברים דכתיב

 שעשה כמו חולים בקר מתים קבור חסדים גמול
 י׳( גזברים לעמלה כן פירש לא למה גוןע׳ק הקב״ה,

 , ט ולדבקה י״א( גשם דכתיב מה יכן ,מדבק וט דבתיב
כעס מהמת מחסד עצמו והמונע 1 בפייש״ס סיי״ש

אברהם מוסף
 יצא שלא בזה שמירה צריך ולבך בר בכבשה בדהע״ה שהיה כענין ,לו הדומה אחר בענין

 לפודענותם גרם והוא שהסכים מבני מתחיל וטמנו נתפס הצדיק ולבך טפיו, רע דבר לעולם
 רק לגמרי מזה שניצל צדיק חיה ולא תחלה, שנענה חבירו על במתפלל טובה מדה בענין
 )ומזג זה טענין ג״ב כתב ל״ס( )אוס ריעים ואהבת שלום בעגץ לפידים לשון ובם* .עכ״ל משיח

 לבל אף טב״ז לנו יוצא גדול מוסר והנה .עיי״ש( במלם משובה הרהורי המשיח יפיל שעי״ז שם
 הדץ יעורר שלא דוחו באנשי ומחשבתו בדיבורו תמיד לזהר צריך איך ד לדבר וחרד מבקש

 על לחם ויושפע ממדבר, העולם כל ויהגו לבריות מטיב שיהיה צדיך צדיק כל שהרי עליהם,
:ח״ו להם רע גודם להיות לבריות מזיק יחיה שלא וכש״ב טוב בל ידו

אצלם א׳ בשבא בנ״א טועים במה להבין תובל הנה זה, בסעיף כאן שכתבנו ומכ״ז )ל(
 יבול איני בטענת מיד עצמם פוטרים הם כגוף או כממון חסד שום מהם לכמש

או

החכמה אוצי תכנת ע״י הודכס 59 מס עמוד {1)זאב[ אריה p אברהם ]ילין, אפיס ארך
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לשלמזזו סימןאשרכ

 באמצע ואוחז זא״ז דמעכבות דסבר למאן ק״ש בספק וכ״ה .

שמסופק. למקום למזור .צרקי

 אין ק״ש ברכות דלהלכתא דסובר המג״אמוכח בשי׳ אבל

ק״ש דבקרא מבואר ם״א כף דבסי׳ זא״ז, מעכבות

 יי״ח כלל קראן לא דאפילו 0 שם ובמג״א יי״ח, ברכות בלי־
 ברטת דקרא היכא דרק נימא דלא בכוונתו גמיאה ה״מי

 אפילו אנא מעכב, לא ברכות דסדר מטעם יצא ק״ש לאחר

 מדרבנן אף לגמרי ק״ש חובת יצא הברכות כלל אמר .לא אם

 השו״ע בשי׳ וגם כלל, זא״ז .מעכבות לא דברטת משוס

 בבהגר״א ויעוי׳ זא״ז, מעכבות אין ברכות דסבר מבואר

 ומג״א השו״ע בשי׳ כ׳ שם השקל )ובמחצית ומ״ב, ופמ״ג

 ברכותי׳, בלי ייצא דאורייתא ק״ש ורק זא״ז מעכבות דברטת

 כשלא דגם להדיא משמע המג״א דמדברי תמוהק ודבריו

 יצא(, לא ברכות חובת ורק לגמרי, ק״ש י״ח הברכות קרא

 לכו״ע דביחיד הל״ח דדעת הביא הלכה בביאור ובמ״ב

 ולכן והפרישה הב״ח כמש״כ ודלא זא״ז מעכבות אין ברכות

בספק דמוזר דמה הל״ח מש״כ על במג״א שפיר הקשה
 כל אם אבל ראשון, פסוק על מסופק אס רק הוא ®ק״ש

 פרשה גמר אס במסופק דלפ״ז מחר, אינו היתר על הספק

 עוסק אם ואף מספק, לחזור יצטרך לא שניה או ראשונה

 אק זא״ז, מעכבות שאק כיון אבל וברכותיה, בק״ש פדיק

 אה נפ?מ ואחה השניה, מס ראשונה לפרשה שייטת כנ

כיון ברטתיה, באמצע באוחז או הכל שגמר לאחר מסתפק

הקודמת. פרשה קרא שלא אף ולקרוא להמשיך דיטל

מעכבות אק וברכותיה דק״ש דאף דסובר צ״ל הל״ח ובשי׳

 וברטתיה ק״ש דגמר דהיכא ולומר לחלק יש מ״מ זא״ז,

דרבק, ספק דהוי כיון למזור א״צ אחת פרשה על ומסתפק

 נתקן צריך וברכותיה בק״ש עסוק עדיין שהוא היכא אבל

 דבדימבד ואף הגרע״א, וכמש״כ כראוי הכל שיהיה ולמשות

וברטתיה דק״ש אחת מצוה הוי הרי מ״מ זא״ז, מעכבות אין

המצוה. באמצע מסוק ומקרי

 ק״ש יי״ח ברכה בלי ק״ש דקורא כ׳ ס״ב ס׳ סי׳ ^בשו״ע

נחזור שטוב ונ״ל ק״ש בלא הברכות וקורא וחתר

 משוס דזה כ׳ ובבהגר״א ע״ק הברטת עם הק״ש ולקרות

 דזה ט בפמ״ג אבל תורה, דברי מתוך להתפלל דמומב

 דסברי לשי׳ למוש צריך דלכתמילה השו״ע דדעת משום

 גם ברטתיה בלי שקרא כל ולק זא״ז, מעכבות דברטת

 לכל דהרי ע״ז שהקשה בבה״ל וראיתי יצא, לא ק״ש חובת

 הברטת שקרא ע״י וא״כ מעכב, אין ברטת סדר השי׳

 בדעת אפ״ל ולכאו׳ כתקוגה, ק״ש מובס יצא ק״ש לאחר

 הפסק שהיה כל א״כ זא״ז מעכבות ק״ש ברטת דאי כפמ״ג

 במלחמות ויעוי׳ לראש, לחזור צריך .לברכה ברכה בק גדול
 ק״ש שקרא היכא ולק המזון, ברכות לגבי ק שט בדמ״ז

 בדף אולם ברכותיה. עם ק״ש ולקרות לחזור יצטרך והפסק

 אהבה אפ״ל זא״ז מעכבות דברכות דאף מבואר א׳ י״ב

 יוצר ברכות קורא ואח״כ וכהנים מבודה וברכת ק״ש רבה

להפסיק יטל מ״מ זא״ז דמעכבות דאף משמע ומזה . אור,

 לא דפדיין התם דשאני יתכן מיהו הברטת,. בק ולשהות

 ולק שם בסומא וכמטאר אור יוצר .ברכת של זמן הגיע

 שם בסוגיא קצת מוכח וכן הברכות, .בין שהיה חשיב לא

 עבודה וברכת וק״ש אור יוצר ברכת דקראו דס״ד בהא

 לומר לברך אפשר איך זא״ז מעכבות ברכות ואי וכהנים

 משני לא אמאי ולכאף אה״ר, ברכת בלי אור יוצר ברכת

 ומזה וכהנים, עבודה ברכת לאחר אה״ר ברכת דמברך

 יי״ח, לא הברכות בין והפסק זא״ז מעכבות דאי מוכח

 בברכת שהפסיק לאחר אה״ר ברכת יברך אם מהני לא ולכן

 הגיע לא שעדיין אור יוצר ברכת לגבי ורק וכהניס, עבודה

 בככ״ג הפסק משיב דלא אח״ק שמברך מה מהני זמנה

צ״ע. ומדק

ז סימן

אבלים וניהום חסדים גמילות מצות בעניו

 פעורה, פנימה הרואה שורה רבנן תנו ב׳ די״ע ברכות

ממצוה[, פטור במצוה עוסק מדק המצות ]ק

 מחמת הבאים אומר יהודא ר׳ חייבת, פנימה רואה ושאינו

 שנא כבוד מחמת ולא ]פרש״י עצמן מחמת פטורין האבל

 יונה וברבינו חייבין, המאורע[ את לראות אלא לנחם באו

 כי קאמר והכי קאי דארישא לחומרא דמפרשי אית ט

 שבאק באותן ה״מ פטור פנימה הרואה דשורה אמרינן•

 את רואה אפילו עצמן מחמת הבאק אבל האבל מחמת

 בשורה דאפילו קאי דאסיפא מפרשי ואית חייבת, הפנימה

 פעורים האבל מחמת באים אם הפנים את רואה שאינה

ע״כ

 שרואים דאלו מבואר קאי דאסיפא המפרשים לשי׳ והנה

עצמן, מחמת באו אי אף פטורים אופן בכל הפנים

 מקיימים הם מ״מ עצמן, מחמת כשבאו דגם משום והיינו׳

 האבל, אצל שם שנמצאים גופא בזה או אבלים, נחום מצות

 מחמת היה לכאן ביאתן שעקר ורק בפה, מנחמים שגם או

 דפטורין במצוה לעוסקין חשיבי ולק המאורע, את לראות

 צריכות אין מצות מ״מ למצוה, מכווני דלא ואף המצוה, מי

במצוה. עוסקק ומשיבי טונה

 רש״י בשי׳ לדקדק ט ס״ח סל״ח או״ח אברהם ובמגן

אם רק במצוה עוסק מדק פטורק תפילק דמוכרי

 לא להשתכר כוונתם אם אבל התפילק להמציא כוונתם

 בשאר דה״ה משמע שם ומדבריו במצוה, כעוסקין חשיבי

 ולכאו׳ כלל, מצוה ל״ה להשתכר כוונתו עקר אם מצות
 במצוה, כעוסקין השיבי לא אמאי טנה ל״צ מצות דאי צ״ע

 ורק יצא לא לכו״ע להיפך דכשמתטק דסברי לשי׳ ואף

 משיב לשכר דעובד כיק כאן וה״נ יצא, סתמא בטביד

 מתכק אם דרק יצא, דהכא נראה מ״מ לפיסך, כמתטק

סח וכמש״כ בע״כ יוצא דאינו אמריק מצוסו חובת לצאת לא

החכמה אוצר הכנת ע״י הודפס 19 מס עמוד שלמה מרדכי ברמן, מועד



כאזז מ של ?ז סימןאשר

 שכר ליקח שרוצה בכה״ג אבל עובר, ד״ה א׳ ל״מ סוכה •

 וצריך .כסתמא צ״ל מצותו לצאת שלא כוונה לו אין אבל

 דבאמת תפילין מוכרי דרק אפ״ל רש״י ,ובשי למצוה, ציחשב

מצוה. הוי לא עצמה המכירה דהרי דמצוה חפצא עבדי לא

למצוה, מחשיב זה לשני תפילין להמציא שמטין מה ורק

 היכא אבל מצוה, ל״ה לשכר שעושה דכל רש״י סובר בזה

 חפצא הוי ג״כ שכר לשם כשמתטין אף ממש, מצוה דעביד

 ממצוה, פעור במצוה עוסק מדין אחרת ממצוה ופעור דמצוה

 ודאי תר״י ,בשי ועכ״פ זה, כעין ,שכ הלכה בביאור וימו״ש

 כוונה וליכא המאורע את לראות שבאו במקום דאף דאפ״ל

אבלים דניחוס חפצא בביאתן דמתקיים כיון אבל למצוה,

במצוה. לעוסקים חשיבי

 חלוק פנימה רואין שאין דבאלו ראשונים להני מש״כ אולם

צ״ע עצמן מחמת לבאו האבל מחמת דבאו היכא

 שהן במה אבלים דנחום חפצא מתקיים לא אי דממ״נ קצת,

עוסקין דאץ כיון אופן, בכל חייבץ להיות צריכי נמצאים,

 חייבין גמה אבלים דנחום חפצא מתקיים ואי כל> ^במצוה
עצמן. מחמת בבאו ®

 חייבים עצמן מחמת דבבאו דמפרשי הראשונים לשי׳ והגה

בהם שניכר באופן איירי דלא ג״כ נראה גוונא, בכל

 אבלים, דנחום חפצא כלל וליכא עצמן מחמת רק שבאו

 אינם והרי דחייבין, לאשמיעגן ר״י איצעריך לא דבכה״ג

 שבאו בהם להכיר שא״א באופן דאיירי אלא כלל, מנחמים

 דמ״מ ורק אבלים, דנחום חפצא כאן ויש עצמן, מחמת

 אבנים, ניחום לשם אינו ביאתן ותכלית דעיקר כיון חייבין

 חפצא כאן שיש כיון והרי דמילתא, בטעמא צ״ע רלכאר׳

 יודעים וגם אבלים, נחום מצות ומקיימי אבלים, דנחום

 שנמצאים ומה ביאתן שעיקר אף א״כ זו, מצוה שמקיימים

 נחום מצות כאן דיש כיון סו״ס אבל מצוה, לשם אינו כאן

פטור במצוה עוסק מדין מצות משאר פעורין צ״ל אבלים

בכוונתם. תלוי זה ומה ממצוה

 מ״א דברכות פ״ג יו״ט בתו׳ דהנה בזה, נראה פשוטו לפי1®
חייבין למה המת את ללוות שהולכין באלו הקשה

 העומדים כמו וצ״ל גמ״ח מצות מקיימי הם גס והרי במצות

,וכ חסדים, גמילות במצות דססקי מטעם דפמירי בשורה

 פטור ובזה לנחם עסק לו שיש תנחומץ בין לחלק דיש

 שהולך אלא עסק לו שאין לוי׳ בשעת משא״כ מצות, משאר

 ,והנה כ,,ע מצות משאר נפשר לא וממילא טרדא מקרי ולא

 כשיכול גס פטור במצוה דעוסק דסברי הראשונים לשי׳ אף

 במצוה כשעוסק רק הוא כ״ז מ״מ מרדא, בלי שניהם לקיים.

 מלקייה מעכבו הראשונה את קיומו שאץ אף מהשניה דפטור

 שמקיים .ורק במצוה, מסוק דאינו היכא אבל השני, מצוה

 שלובש מי ומה״ט פניה, ממצוה נפטר לא מצוה ממילא

 לעוסק חשיב דלא משום המצות בכל חייב תפילין או ציצית

 מי וה״נ בראשונים, וכמבואר מצוה למקיים אלא במצוה

 למקיים אלא במצוה לעוסק נחשב לא המת ללוות שהולך

אם דרק לומר יתכן ולפ״ז מצות, בשאר חייב ולכן מצוה

 דכל כיון במצוה, מוסק מדין פעור אבלים לנחם בכוונה בא

 אבל האבל, את לנחם כדי הוא כאן שנמצא ומה ביאתו

 גס ממילא כאן דיש אף המאורע, את לראות דבח היכא

 נחום מצות שמקיים יודע גס עצמו והוא .אבלים נחום

 נחום לשם הוי לא ביאתו ותכלית דעיקר כיון אבל אבלים,

 עסק, בלי מצוה למקיים אלא במצוה לעוסק מקרי לא אבלים

מצות. משאר בזה נפטר• ולא

 מה בעיקר דהנה עוד, בזה לומר דאפשר נראה אולם

יונה רבינו ,כ ממצות, בשורה העומדין דנפערין

 דבכלל מדאורייתא אבלים .דתנחומי משום דהוא ,במתני

 והודעת דכתיב התורה מן הוי וגמ״ח הם, חסדים גמילות

 המצוה מן פטור במצוה שעוסק דכיון אמרו ולפיכך כו׳ להם

 אף המאורע את לראות שבאו דכל לומר יתכן ולפ״ז ע״כ,

 מצוה מעשה הוי לא מ״מ אבלים, דנחוס חפצא כאן שיש

 מבואר דאורייתא, מ״ע שהיא להם והודעת מצות דהנה כלל,

 הוא מה זו מצוה בפירוש ה״ח דעות מהל׳ פ״א ברמב״ם

 היה אתה אף חנון הוא מה רחום ,הי אתה אף רחום

 האדם וחייב וישרים טובים דרכים שהן להודיע כר חנון

 גם ,ויעוי ע״כ, כחו כפי אליו ולהדמות בהם עצמו . להנהיג

 דמצות־גנחח־ נראה רד^ולפ״ז מצוק המצוק במנין ברמב״ס

 חסדים גמילות לשם מטין שאינו כל דוהודעת מקרא הנלמד

 כלל לינא אחרת, כונה או המאורע את. לראות לשם "אלא

 דאס רפ״ב בברכות דאי׳ מה לזה ודוגמא דמצוה, החפצא

 שם ומבואר ק״ש, חובת יצא לא שמע בקריאת כיון לא

 בק״ש גם וממילא כונה, בעי לא דמצות דאף בראשונים

 מצות שעיקר כיון מ״מ אבל ק״ש, מצות לפס לטין צריך לא

 חסר מטין שלא כל בזה שמים מלכות עול קבלת היא ק״ש

 מעשיו שאץ כל גמ״ח במצות ה״ה וא״כ דמצוה, בחפצא

כלל ל״ה וכדו׳ וחנון רחום בהנהגות עצמו שמנהיג מצד

_________ חסדים. גמילות דמצות חפצא

3 A־ון

 חייבץ המאורע לראות דבבאין מה שפיר מבואר ומעתה

חפצא בביאתן שיש באופן דגם משוס המצות, בכל

 חסדים גמילות מצות קיום כאן ליכא מ״מ אבלים, דניחום

 דינא משום לפוטרו ל״ש וממילא דוהודעת, מקרא הנלמד

ממצוה. פטור במצוה דעוסק

 רק שבאו אף פטורץ פנימה שרואץ דאלו הסוברים ,ובשי

פי״ד הרמב״ס כ׳ דהנה נראה המאורע, את לראות

 ולנחם חולים לבקר דבריהם של מ״ע ח״ל: ה״א אבל ,מהל

 מדבריהן אלו מצות שכל אעפ״׳י וכר המת ולהוציא אבלים

 בשי׳ ומבואר ע״כ, כו׳ כמוך לרעך ואהבת בכלל ה״ה

 מצוה וגדר מדבריהם, רק הוא אבלים נחום דמצות הרמג״ם

 ר״י שי׳ אבל כמוך, לרעך דואהבת חיובא מחמת הוא זו

 מקרא לה וילפיק דאורייתא מצוה הוי אבלים דנחום בסוגץ

 א׳ שורש המצות בס׳ הרמב״ן וגס וכף להם דוהודעת

 דצ״ע ובאמת הר״י, כדעת ודעתו בזה, הרמב״ם על השיג

 מתרי״ג א׳ משיב ח׳ מצוה המצות במנץ דהרי הרמב״ם, בשי׳

רחום הוא מה זו מצוה ובכלל כר להם דוהודעת מצוה מצות

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 20 מס עמוד שלמה מרדכי ברמן, מועד



לשדמהז סימןאשרכב?'
 להנהיג האדם וחייג וישרים סוגים דרכים שהן להןדיס וכף >

 קשה וצם"( jn*5 דעוח מהל׳ נפ״א וכמש״כ נהם עצמי

 זו, מצוה ככלל אנליס ונחום חולים ניקור יהיה לא דלמה

 אלו מצוח סכל דאעע״י הרמנ״ם סם נמס»כ צ״ע וניומר.

בכלל שהן כ׳ ולא כמוך, לרעך ואהבה בכלל ה״ה מדבריהם־

להם. דוהודמה מצוה

 שעושה חסד מעשה כל דבאמת הרמב״ם בשי׳ והנראה

דוהודעח, מקרא הנלמד חורה של מצוה בכלל הוא

 להדמות האדם שישחדל דעות מהל׳ היא זו מצוה עיקר אכן

 עצמו המעשה המצוה ואין לשמים, מצוה והוי כחו כפי אליו

 אין וגם אליו, להדמות שמשתדל מה אלא המסד .לא ואף

 להדמות שהמצוה אלא חסד גמילות מצות נקראת המצוה

 ובזה דעות, הל׳ ריש המצות במנין הרמב״ם וכמש״כ אליו,

 ביקור של נוספת מצוה איכא זה הרמב״ק^&ולבד סובר

 אלא האדם הנהגת מצות רק זה ואין אבלים, ונחום חולים

אבידה, והשבת צדקה נתינת כמו לחבירו מצוה מעשה דהוי

 אבילות בהל׳ הרמב״ם מנה שלא חסד מעשה בשאר ^אבל
וכמו כחו, כפי אליו ההדמות מצד לשמים מצוה רק ™הוא

 אבל בכל׳ הרמב״ם שכ׳ וזהו וכדר, מכעס להתרחק שצריך

 רק הוי אבלים ונחום חולים דבקור המסויימת דמצוה

 דהוי דוהודעת, מקרא זאת ללמוד שייך אין וגס מדרבנן,

שהוי כמוך, לריעך דואהבת למצוה אלא דעות, בהל׳ מצוה

לחבירו. אדם שבין ממצות

 המצוה א. מצות, ב׳ דיקיימו נראה לנחם שבאין באלו והגה

מקיימים גם זאת ומלבד אבלים, נחום של המסויימת

 ה״ה אבלים לנחם כשטונתס דהרי נהם, דוהודעת מצוה

עצמן, מחמת שבאו אלו אבל מובים, בדרכים עצמו מנהיג

 מקיימים הם מ״מ אבלים, דנחום חפצא בביאתן דיש אף

כוונה, א״צ זו דמצוה אבלים נחום של המסויימת המצוה רק

 של התכלית שנעשה כל המצוה דמקיים צדקה בנותן וכמו

התכנית שנתקיים כל אבלים נחום של במצוה וה״נ המצוה,
 דוהודעת מ״ע אבל כוונה, בלי מצוה קיום הוי אבלים ^נחום

 חשיב לא המאורע לראות שבא דכל מקיים, אינו להם

 שמשתדל דבאופן נראה ועוד שובים, בדרכים עצמו שמנהיג

 מצוה קיים ״ממ נחמו, לא שלבסוף אף האבל לנחם הולךו

 עצמו שינהיג היא זו מצוה עיקר דהרי להם, דוהודעת

 כח לפי משתדל הרי בזה וגם כחו, כפי אליו ולהדמות

לא אבנים נחום של כמסויימת המצוה אבל אליו, להדמות

נחמו. שלא כל מקיים

 פנימה שרואיך אלו בין החילוק הישג מיושב ומעתה

פנימה רואה שאין מי אבל אופן בכל דפשורין

 פגימה שרואין דאלו משוס האבל, מחמת בבא רק פשור
 מצוה מקיימי ולא המאורע את לראות רק שבאו אף

 נחום של המסויימת מצוה מקיימים הם הרי מ״מ דוהודעת,

 שאין אלו אבל המצות, מכל פוטרם זו מצוה וקיום אבלים,

אבלים, נחום של המסויימת מצוה מקיימי לא פגימה רואק

לנחם כדי שעומדין בזה איכא לנחם, דבאו היכא רק ובזה

 באו רק אס אבל מצוה, משאר ופשורין והודעת מצוה קיום

 וחייבין דוהודעת, מצוה גס מקיימי לא המאורע את לראות

מצות. בשאר

 בעוסק שנסתפק סל״ב ח״ב הערות קובץ בס׳ וראיתי

יעו״ש, דאורייתא ממצוה פמור אי דרבק במצוה

 רק הא׳ דלשי׳ בתר״י, דהובאו השי׳ ב׳ פליגי דבזה ואפשר

 דוהודעת מקרא הנלמד לאורייתא גמ״ח מצות דמקיים היכא

 מדין גפשר לא דרבנן במצוה אבל מצות, משאר נפשר להם

 אף המאורע את לראות שמתכוין כל ולכן במצוה, פיסק

 דלא כיק אבל דרבק, גמ״ח מצות ומקיים פנימה שרואה

 ולשי׳ מצות, משאר נפטר לא דאורייתא גמ״ח מצות מקיים

 מצד נפטר להם דוהודעת מצוה מקיים שאין באופן גם הב׳

 הרמב״ם, לשי׳ מדבריהם שהיא אבלים נחום מצות קיום

 משאר פטור גמ״ח מצות דמקיים פנימה רואה אם ולכן

 רואה כשאין אבל המאורע, את לראות כשבא אף מצות

 לנחם בא אם רק בזה גמ״ה מצות מקיים ואין פגימה

 מצוה, משאר פטור דאורייתא גמ״ח מצות דמקיים אבלים

 וחייב מצוה כלל מקיים לא המאורע לראות כשבא הבל

וכמש״ג. מצות בשאר

n סימן
המצות מן פטור במצות עוסק בעניו

 פעור במצוה דמתעסק דדינא א׳ דכ״ה בסוכה התר שי׳
שניהם, לקיים יכול שאק באופן רק הוא המצוה מן

 מצוה דשלוחי ומה נפטר, לא שניהם לקיים יכול אם אבל

 מצות בקיום מטרדי דאי באופן איירי הסוכה, מן פטורין

 ע״ז הקשה שם סוכה ובר״ן ממצותן, מבטלי הוי סוכה

 אעפ״י לעני פרוטה מלמיתב פטור אבידה דשומר מהא

 הוכיח ומזה אח״כ, ולנערו ולחזור שתיהן את לקיים שאפשר

שניהם. לקיים ביכול אף המצוה מן פטור במצוה דעוסק

 פטור במצוה דעוסק דסברי הראשונים דאף בזה וגראת

שתיהם לקיים שא״א באופן רק הוא המצוה מן

 פטור במצוה דעוסק דטעם דמפרשי מטעם זה אין מ״מ

 השני׳, מפני נדחית א׳ מצוה שאין משום הוא •המצוה מן

 פטור במצוה דעוסק מחודשת הלכה הוא לדידהו גם אלא

 שם סוכה הרימב״א במי׳ מבואר זה ודבר המצוה, מן׳

 שאין באופן רק הוא ממצוה פעור במצוה דעוסק דסובר

 למה פשיטא לזה קרא ל״ל דלפ״ז והקשה שניהם, לקיים יכול

 בעי דאפילו דקמ״ל ותי׳ אחרת, מצוה מפני זו מצוה יניח

 הרשות אין הימנו גדולה אחרת מצוה לעשות זו מצוה להניח

 למישבק בעי אי אבל דמיפמר הוא איפטורי סד״א בידו

 מן דפמור דכיון קמ״ל בידו הרשות אחריתי ולמיעבד האי

למדנו ועוד ואסור רשות של כדבר עכשיו אצלו ה״ה האמרים

החכמת אוצר תכנת ע״י הודפס 21 מס עמוד שלמה מרדכי ברמן, מועד
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ירד חלה  בא• שרת פו ־
ל״ו כי׳

 ואיש בטציות עשקן ויראה, בתורה ׳לד,מופלא
ג״י שטערגפעלר דניאל מו״ה כו׳ ־חמורות

טשערנאוויץ.

 מהתפוררת אני, נס לבי וישמח קבלתי, ?מכתבו
חשוכים, אנשים עוד בצירוף כ״ח, של

 חבורה ליישר טכערנאווץ, נגיר הנכבדה, מקהלה
 בכל חברים, ב׳ שילכו ותכליתה הצדק" "צינת •בשם
 ויבקש ננניניהס, על ולפקח חולים, אצל ללון *לילה

 הנני לזה, והתעוררת התחזקות במכתב לבוא ■ממני
 נמנה ולהיות יראוך, אשר לכל אני חפר כי ־הנני

ואדם. ה׳ לפני הגדולה כזו, רבה מצרה לדבר >

nJHV ישרו? און נ צדיק, בלשון יאירו דבריו מתח 
אהבת בשחרו ז״ל, חיים החפץ ויקדישו

 מיד שראיתי מה לכל אחוה ואגב בזה״ל, >קשד,
 קהלות באיזה מקרוב שנחיישוה קדושה, ■חברה
נקראת, צדק לינת ובשם מאוד, הוא נחמד •ודבר

 מחברתם הנירל עס־י נבחרים אנשים שיש ׳זהוא .
 על לפקח החולה, אצל ללין ולילה .לילה כל ■מל

 או רפיאה, איזה לו להושיע צריך הוא אס מניניו,
 פנינים לכמה גדול תועלת והוא לו, הצריך דבר שאר
 אנשי כי גיפא, החולה עם חסד בזה עושים ׳א.(

 מינח והתנימה עבורו, ימים כמה ככר'עמלו ־הכית
 כל ניעורים להיות כח להם ואין עפעפיהם מל

 אנשי פס חסר רב בזה טושים ב.( עבורו. ■׳הלילה
 הדאגה מרב לפעמים כי יחלו, שלא הבריאים ■ביתו
 נעשים ביתי אנשי גס ולילה, יום העבודה !«*רוב
 הגדול החסד הוא יקר מה והנה — עי׳ז ־חולין

 המרות כל בה וכלול הזי, קדושה חברה ע״י שנעשה
 בזה ה עיש כי ובחסד. בצדקה הנמצאים ■־כרבות
 להצלת וגורס ביתי, וכל החולה עם וחסד £דקה

 הוא החולה אם אפילו כי וכמשיב. רבות ׳־נפשות
 ימצא לא לפעמים כי גדולה׳ עובה היא ג״כ -בעיב

 הוא גס אחד, ?מצא אם ואפילו לשרתו, איש -מלשכור
 כשהחולה גם ולילה יום משמרתו על לעמוד ■מתייגע

 ומשתדלים בריאת? עבור דואגים ■שהכל ׳דואה
 להעיר ואשרי ממש, נפש נמשיב לו הוא מרפואתו

נבחר. בכסף צדיק מכיל כאלו, חסד בעלי בה ׳שנמצא

 הקרא בזה נפרש מרפא. חכמים ׳זבלשוו
שלום שפתים׳ ניב בורא ני׳!( )ישעיה

 שלום אשר ורפאחי? ה׳ אמר ולקרוב׳ לרחוק שלום
 צריך ולקרוב, לרחוק וכן בכפילא, שנאמר שלום

 המה. ידועים ל״ד( )ברכות בזה חז״ל ודברי -׳ביאור,
 ורפאתיו, ה׳ אמד שהוא החתימה, את לשלב ■מגס

 ומאז שפתים ניב בורא של הפתיחה, מעין .שיהיה
 לרין אדם, בבני המה כתות שלשה כי יחירשתי,

ה׳ יראת וע״י בלבם׳ העונים יש והשלום, ■האמת
 לעשות הטוב" לכס על כלל יעלה לא הטוב׳ ולבם ■
 לרוחם מעצור אין זאת ומכל בעולם, אדם לש'ם רע:

 יבואו י כעם לכלל וכשבאים אדם, בני עס לריב
 אמנם וכך, כך יעשו כי ולגזם, לאמיר טעית ■לכלל’

 כאשר עמהם בל לבם כי ולחן, מהשפה אך הוא
 כי בקרוב, ולא למרחוק כשלום המה ואלו ־ידברו•
 המדברים השניה כת המה. במריבה פנ-ס אל הנים

 עור כל חבריהם, עם וריעית בשלום חלקות •בשפתי
שילכו אחדים פשיע/ת ובעוד נהם. קרובים שהם

ר ג/׳ג,)
מרדכי חיים

 ועושים. אימרים .עליהם ידברו רע כל• הלא מהם
 ומדמה, רע מלא לבם כי יען שביכלתם, מה כל

 )משלי נאמר ועליהם פניהם, ננד ה׳ יראת ואין
 רע, ולב דולקים שפתים וגי? *'שוגים כסף נ*ח(

 אלו אשר מרמה, ישית ובקרבו שונא. ינכר בשפתיו
 ה׳ לפני וחטאים רעים המה ולב, בלב המדברים

 כתה נעים. ומה טוב מה אולם השלם, ואדם
 כלבם אשר כלומר השלומות בשני האוחזת השלישית

 ואדם, ה׳ לפני לעשות יחשובו טוב ואך ה׳, יראת המלא
 בנחת אשר חכמים, בלשון ולשונם פיהם גס כן

 וברו כברו, תוכו אמת, של שלום והוא נשמעים,
 זה וכעין — שווים לטובה כאחד שניהם כתוכו,
 אשר אדם יש הגוף, בבריאת נם המה שלשה

 והפנימים חולים, המה ונראים, החיצונים אברים
 אשר ויש בלב וטו: בפה הרע לאיש מגביל בריאים
 הפנימים ואברים בריאים המה חיצונים אברים

 לטוב המגביל חולים, המה בהם תלויה שהנשמה
 המה ואלו חיים, תוצאות שממנו בלב ורע בפה
 והשלם מסובנים, לחולים ינזשבי ונפש בגוף אשר

 והלב, הפה אלו אחים בשבח הוא, לטוב באמת
 טובים, כאחד כולם והחיצינים הפנימים אירים
 שלום שלום שפתים ניכ בורא ווה ובריאים שלימים
 1 ישר האדם את ופשה ברא א׳ כי ולקרוב, לרחוק

 י קינמש הלשון עם שפתים וחיים. לטוב וברו תוכו
 שדחוק בעת בכפלים, שלום בהם להיות הלב

 היום׳ כל עליו יהיה רק-לטוב לבו מחשבת מהבירו
 י בשלום עמו ידבר בקרוב, עמו שהוא בעת וכן

 כאמרם מדה, כניד מרה משלם והקנים — ונחת
 ה׳ אמר כי ברכה, ישא השלם אדם זה לזאת ז״ל,

 ׳ באברים בגופו, שלם להיות בגופניות גס ורפאתיו,
לטובה יזכה אשר האיש והוא וחיצונים, פנימיס

: יחד. נם ונפש לנוף כפולה,

 י פנים חיים, החפץ קדישא סבא האי ובלבדי
• הקרא, זה לביאור יבוא חדשות

 בטושיע הפסוקה, בהלכה בראשית, קצת כשנעירר
 1 וחברים הקרובים חולים לבקר ,מצוה -של״ה סי׳ יו״ד

 י המבוארת ימים ג׳ אתר והרחוקים מיד, נכנסים
 .י בזה״ל. רפאה, פ״ג סיף ובירושלמי שמחות במש׳
 י דרן החולי, מליו קסן שלא כל שכ״מ הוא איזה

 ,והרחוקים מיד, אצלו נכנסים הקרובים הארץ
 ריפ ר״ה דלמא כו׳, ימים ג׳ לאחר אצלו נכצסים

 יומין, חלתא בתר יוסי לי׳ למבקרא סלקין ו3ר*
 בירושלמי וכיה מתניתא. לקיימא בעיתון בי לו! אמר
 שם. ל ז* הב״י כפי׳ ופיע הק״ע ופי׳ דנטין, פיו

 י ובשיק מהרל״ח בהגהות יעיון — בתמיה בלשק בירד
 האי לקיים רוצים — שס ביו״ד שאול וביד בנטין שם

 שהל ומפני ימים, ג׳ מקורם לבקר שלא ברייתא
 לזה זה כקרובים דת״ח שם ובק״ע — חביריו

 יפרש׳; ומיודעים הקרובים כרין שדינם כן א״ל
 אין' כי אך, כ׳ ה׳ ה׳ מה״א בפייר דל והרמב״ם

 ולא והלאה, שלישי מיום אלא החולה את מבקרין
 6ה ממד שם והכ״מ לרחוקים, קרובים בין חילק

 ולא מיד, נכנסים ׳וחברים שקרובים שם ואמרי׳ ו:׳•
 השמפו בטעם י״ל ואולי רביגו השמיטו למה ידעתי

 דאמר• מהא לחלק מבלי זה לו דיצא דל, הרמביס
 לגלי׳ לא קמא ?ימא דמליש מאן ע״ב, נ״ה בברכות

 כ; דרבא הא כי כר־ •מזליה ליתרע דלא היכי כי
 אל. ואילך מכאן מגלי. לא קמא י יומא ־ תליש, הוה

א* כוי. רחמי עני לבעי ,,נו אכרז סוק לשמעיה
לפירה

החכמת אוצר תכנת ע״י הודפס 81 מס עמוד ליב אייזיק יהודה יצחק בן מרדכי חיים רולר, ג - מרדכי חיים
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.באר שרת
 נשום גלי לא קמא דיומא נראה הפשוט לפירוש

 דר״ה והירושלמי — וחכריס לקרובים גס אדם
 בעיתין בי א״ל יומין. תלתא במר לרייי מבקרין כו׳

 כפשוטו לפרש בכ״מ כדרכו יפרש •מתניתא, מקיימי!
 ממניחא מקיימין חברים אנו אשר בי דנם איל ר״יד

 לרחוקים קרובים בין לחלק ס״ל לא כי ימים, ג׳ לאחר
 דל הרמב״ם פסק לזאת רב, וממשה במראי, והמה
 מפרשים מהפוסקים, ככולם ורובם והמושיע בוושם
 ברכוח דגמ׳ ולישנא בחמיה, בלשון הירושלמי דברי

 לרחוקים בפרסום כלומר לגלי לא קמא יומא יפרשו
 פוק לשמפיה, איל ואילך מכאן כוי דרבא הא בי

 בדרך ואך לרחוקים, גס ברבים הכרזה בו׳ אכריז
 ביומא גם אבל גלי, לא קמא יומא רהכרזה, זה

 המה כי וחברים, לקרובים המודיעים מן היה קמא
וכראמרן. נכנסים מיד

 והשבו״י בטי, טטמא ימים שלשה הני ך!2וה
סמך עשה. מ׳ נדרים דל יעקב במיון

 וירא פ׳ ריש ז״ל רש״י כוונת זה כי באמרו לוה,
 שלישי יום חנינא ב״ר אר״ח' החולה את לבקר

 למימר וליכא לכן קודם מבקרין אין כי היה למילתו
 יטו״ש, לקראתם וירן שהרי החולי מליו שהכביד

ה שס דל ברמב״ס מהדיוק שיש מה אקדם ובזה
 פני מהקבלת אורחים הכנסת וגדולה ודל ש:׳ בי,

 סלא אנשים, שלשה והנה וירא שנאמר כשבינה
 הא אזלא כמאן אמרי׳ ל״ה, ושבועות קכ״ז. בשבת
 יותר אורחין הכנסת גדולה רב אמר ר־י דאמר

 סיבב וזה זוג, כאותו כמאן השכינה, פני מהקבלת
 'באברהם בתורה האמורים שמות כל שם הנאמר טל

 אם ארי ויאמר שנאמר, חול, שהוא מזה חין קודש,
 וראב״ע ר״י אחי בן חנינא בעיניך, חן מצאתי נא

 ז״ל ופיר״ח קודש זה אף אמרו המודעי ר״א משום
 דאמר כוותייכו, אמר רב דהא כוותייהו וקיי״ל ודל
 מעל תעבור נא אל ואמר השכינה, שהניח כוי

 כי לפירושו, פירוש האורחין׳ כרס לה והלך עבדך
 שהוא בסתם שנאמר קמא כתנא דהלכה סד־א

 זוג שם החולקין דעני כיון ועוד כידוע, כרבים
 כשיטה, הלכה דאין סוג, תחת קצת נכנס סליהם

 קיי-ל כן הכריע רב' בשם יהורא דרב כיון אך
 בפיו דל הרמב״ס וכיס קודש הוא השם דזה כוותס

 הביא לא למה בעי טממא וא״כ יסוה׳ת מה׳
 בגמי, 'כנאמר תעבור דאל זה קרא דל הרמב״ס

 קרא או טעמא לנקוט דל הרמב׳־ם דדרך י״ל ולזה
 נזירות מה׳ בס״א הלח״מ וכמש־כ בו מודין והכל

 שלשה והנה וירא של זה קרא נקט ולזאת י״יג, ה׳
 לזאת מקום יש חול שהוא לתיק גס אשר אנשים,

 לימוד מקום .יש איך .ביאור צריך אמנם הדרשה,
 ק״ה( )יבמות דל לאמרם ונראה וגוי, מקראדוירא

 למטלה, ולבו למטה עיניו שיחן צריך המחפלל
 להסתכל אין כנגדו, הקדושה ששכינה כיון והטעם

 פני מקבלת דעתי להסיח מבלי דברים, י בפאר
 ה׳, אליו וירא אשר שעה באותה ובכן השכינה,
 והנה וירא נאמר .השכינה, דפר גדול אור בהתגלות

 אבינו, אברהם איך גדולה, השאלה אנשים שלשה
 לראות אחר לדבר הראיה את כרגע נס אז הסיב
 שחי על גם המליכו הקב״ה והלא אנשים, שלשה
 הכנסת גדולה כי יען ועכצ׳ל ל״ב(, )נדרים עינים

 לשון ומיושב השכינה, פצי מהקבלת יותר -אורחים,
 אחכם לעוור ככוונה זה דבור וכתבתי דל, הרמב־ס

באהבת הדבור בזה והאריך אורחים הכנסח על גס

פזמרדכי חיים
 חברה- לעשות ישראל, בכל נהנו שכבר וכ׳ מסד,

 חלקם,. ואשרי זו במצוה המתחזקים אורחים הכנסת
 מקונה להם שיהיה בזה חיוב יש בוודאי הרבים ועל

 ומציה קודש, באמרי יעו״ש האורחים ללינת מיוחד
 אירחים,. מלון לתקן בידכם שיעלה מצוה, גוררת
 וישרים טובים כאחר שניהם אשר צדק לינת וחברה

ואדם. ה׳ לפני

 כדברי־ כ׳ פ״ו( )ב״מ בנדא ז׳ל המהרש־א גם
למילתו השלישי דיום בטעמא יעקב, העיון

 עד החולה את מבקרי! דאין אמרו דכן יען היה,
 3חז״ של הלשון פשטות כי אס יעו״ש ימים גי אחר

 בתר ימים ג׳ לאחר שם יו׳ד ע ובטוש׳ בירושלמי
 וביום ימים ג׳ שיעברו לאחר נראה יומין, תלתא

 ועוד שבו״י המהרש״א רבותינו דעת לבקר הרביעי
 שנאמר כהא כאן דמפרשין נראה דל, מפרשיה

 ומכל. תטהר, ואחר ימים שבעת לה וספרה בקרא,
 כיון• תטהר, מעשה אחר ס״ז( )נדה אר״ש זאת

 מדין טבילה ע״י תטהר ז׳ של היום מקצת שספרה
 היום במקצת גס. יתפרש אחר דלשון כרי התורה,
 יתפרש-. ימים ג׳ אחר חכמים לשון הכא כן ככולו,

 ליישב יש ובזה ככולו היום דמקצת השלישי יום על
 דאין בטעמא שכ׳ שם בירד וט׳יז הב״ח דברי

 כי- והלאה, שלישי מיום אלא החונה את מבקרין
 מולי• שם מליו להטיל מזליה- י ליתרע דלא - היכי

 דאמרי׳- וכהא הרחוקים, גס מיד לבקרו כשיכנסו
 אמר ומליש, קמא יומא רבא המודר בין אין בפי
 יעו״ש,. כו׳ מזליה ליתרע דלא לאינשי. תיגלי לא

 דרבא־ מהא שבאת ממקום מובן אינו לכאורה אשר
 השני וביום קמא יומא על אך קפיר דלא חזי׳ הלא
 טעמא■ להאי א"•: כו/ אכריז פוק לשמעיה אמר

 ולהאמור לבקר, השני ביום יבואו הרחוקים גס
 כמר י״ל הרחוקים גס נכנסין בעצמו השלישי דגיוס
 לאינש? תיגלי לא אמר רבא, דחלש הראשון דביום
 ונודנב שהוכרז השני יום כן חולה, שם להטיל מבלי

 קמא, יומא זה אצלם סלש, דרבא לרחוקים גס אז
 שם שלהם קמא ביומא להטיל מבלי עליהם אשר
 השלישי• יום שהוא מידיעתם שני ביום והולכין חולה

וא״ש. הרחוקים של לכניסה הזמן

 ר של הזמן להגבלת חדש, לטעם מקום ויש
באמרר ז־ל חיים החפן לדברי לרחוקים ימים

 לילה׳־ לינת של חונים הביקור כי הירודים, בדבריו
 הבית אנשי פס וגס החולה, עם חסד בזה עושה

 עוד להם ואין עפעפיהם על תנומה אשר הקרובים
 כ״ה< )שבועות ואר״י נעורים, להיות בלילה כח

 אותו,. מלקין ימים ג׳ אישן שלא שבועה האומר
 השלישי ביום נם יכעס נ׳ לאחר ולזאת לאלתר וישן
 וא״א רביעי, ליל אור וסמוך נראה מעט עוד אשר
 כך- כל נעורים להיות והקרובים הבית לבני עוד

 קרוב אך הוא רחוק ולא להחיותם, הרחוקים יבואו
 ולפרש ולקרוב לרחוק, שלום בשלום זה לרמז הדבר
 הנים אנשי אשר בזמן שפתים, ניב בורא כקרא

 רוכבים ואינם ישנים' שפתי בבחינת המה והקרובים
 להס והודעת של יחיש מהבורא המצוה בכלל אז

 גס יהיה ל׳( )ב״מ חולים ביקור זה ילבו וגוי
 ילכו אשר מאחרים שפתים ניב של הבריאה

 בזה שעושין מאוד היא וגדולה ללון, שמה ויבואו
 אשר החולה אח יציין לרחוק בלום בכפלים, שלום

יגידו חכמים כאשר ממנו רתוק קצת יושבין הבאים
שבת
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מרדכי חייםיו״דבאר שרת ־ •סח
 יכחלי המבקרים של המקימות בהגבלת ייב( >הבת
 צרינין ליה קשית ודבורא שפתים ניב ע״י ראש
 רג־שין בס( וירד )כבנדרים החיצון בבית ■לישב
 גדול ההד ולקרוב ונס לרחיק, שהוא להמולה ׳הסר

 ניעה ובאמרי החולה, אל והקרובים הבית לאנשי
 קודם אשר כמקים בזה וטוד — חיים החסן של

 ימים ג׳ לאחר להם, הבקור זמן החבורה, ששיית
 צדק, לינת של החבורה אגודת בעשיית הרחוקים,
 והחברים הקרובים אשר קרובים, נעשו הרחוקים

 עשיית זריזת ע״י גם הרבה ונשכריס מיד, ■נכנסין
 ישועה אשר משמים שנרם מרה כנגד ומדה יסמצוה
 ה׳ אמר כי לבוא, קרובה נעשית רחוקה שנראה

כל הבולל לב, לשבורי הרופא .כסגנון •זרפאתיו,

להם לטוב עין, כהרף רפואות וכורא ־ישועות
הימים. כל ולכניהם

זאת גדולת פרשת וערך ההתסוררח •יחנה
הדברים באלו כבר צדק לינת של החבורה

יחשב. למותר כמעט ובאמז ומבוארים, >אמרים
 מי כי חיזוק, צריך אינו אשר דכר ולחזק להאריך

 כי והתועלת ערבה גודל ויבין ירע לא אשר הוא
 רבות נפשות ולהחיות ולעולם דרכים מצום הוא •דב

 עליו מעלה מישראל, אחת נפש המקיים כל ■השר
 מצוה ל״ז( )סנהדרין מלא עולם קיים כאלו •הכתוכ

 ולשמים לבריות כבסליס טוב וכי שלום בה ■שנאמרה
 ולכל לכת״ה האחרים דכריס כאלו אך הנני לזאת

 החבורה זאת בהתייסרות המתעסקים החשובים ■לולו
 לרבות גס אורחים. ומלון הכנסת של בחבורה דק
 נגידים וחסידים, יראים התורנים העיר אנשי הל

 טשפרנאווץ, פיר הנכבדה, קהלה שבתוך לנכבדים
 יעזורו, רעהו את איש כי בה, ילין צדק ־אשר

 כשמה החבורה לייסד ה׳, לדבר וזריזות ■ההתחזקות
 הבריות על המרחם ובל צדק* .לינת לה הנאה

 המשולשת לברכה לזכות .משמים, מליו ייורחמין
 הגאולה את שמקרבת צדקה וגדולה חיים א׳ ששירת
 המוקירס ידידם וירושלים ציון בבנץ במהרה ►לראות

 ביאת פ** ישראל בית לכל קרובה לישופה ה»5-&מ
 ונזכה משמים, מקדשינו בית ובנין צדקינו >משיח

החיים. בארצית ביחד כולנו להיות
שמ את אחתום ובזה

מרדכי חיים
לץ סי׳

 £ריעדםאן נ״י זלמן שלטה ר׳ מ׳ י׳להרה״ג
טראנסילוואניא. טענקא

 לבישת לפנק שאלתו, ובדבר הניעני, ׳מכתבו
הנה מכתמים, להצילה צבפונים, בנדי

 רבותינו למפניתס, בזה האריכו כבר אשר •בדבר
 להכריע, בלל בכחלו אין ז״ל ובמראי קמאי ׳■!אוני
 הכרמת אין כ־א( )פסחים אמרו חדל פוד ■הלא

 דור שסי׳ :•ל ר״ח בשם התום׳ וב׳ מכרעת ■שלישית
 התום׳, כ׳ מ׳ ובשבח תלמיד, הכרעת היינו שלישי
 דנקט ובכ־מ שני ה״ה אלא שלישי דור דווקא ידלאו

 ימי״ש דפסחיס ברייתא משוס הוא שלישית הכרעה
 חכמים לפין להמתיק יש העניה ולדעתי קט״ז, זבב״ק
בקפר החת׳יש למש״ב שלישית הכרעת כדיוק ?*נקטו

 הסתלקות לאחר בי לכאר. באריכות המשולש חוט
 ובספרי מעלה, מעלה יעלה התלמיד מות או הרב,
 בזה, כ הבא ס׳ להפטרת במאירי נפתלי שער

 •כתלמיד ה׳ דאין דכללא ס־כה ריש דל מרינ והכאתי
 שמע הרב אשר הרב, בחיי אך נאמר, הרב, ניד

 יעי־ש כבתראי ה׳ אז מותו אחרי משא״כ שברתי,
 נוסף החתים ולדברי כ״ה, םי׳ חו׳מ זיל וברמ״א

 לו יש התלמיד מוח לאח׳ב כי יען כזה, טעם עיד
 למדרגת להגיע שיובל פד הרב, מבחיי ביתר עליה
 ר־א תלמידי קראו ר״פ לדעת ע״ב ל״א ובריה רבו

 לתלמיד דנעשה שב׳ פ״י ובחי׳ יפו״ש חבריו לריב״ז
 דא, ובכגון רבו ריב׳ז במדרגת היה אז ור״א חכר
 מלתא ולאו תלמיד. להכרעת גס מקום יש הלא

 הברעה, לאי שני דור הכרעת כי לאמור דפסיקא
 חדל דייקו ולזאת הכרעה, שיהיה יציור לפרקים כי

 בדור כי שלישית, הברפה שבעתים המזוקק כלשונם
 דרכיה רכיה למדרגת פור יגיע לא בוודאי שלישי

 וא־א כו׳ הראשונים אס קי״ב( )שבת דל ובאמרם
 בשלהי ז״ל רש׳י כ׳ כראשונים, להיות לאחרונים

 בדבר דיתמי יתמי אנן ובכן יפי״ש. דר*ה פ־׳ב
 רבותינו נחלקו שלפנינו, דורות והרבה הרבה אשר
ביניהם. להכריע ולא דבריהם. להבין לנו די בזה,

 כלדברי' והביא חד שפיר כית הלא ולהלכה
בברכי עוד עיון וי בזה האחרונים

 • והרוצה ק»צ, ם*׳ בירד פתים מנחת ובספר יוסף
 אמנם אותי, מזניחין אין המחמירין לדברי לחוש
 דעתם ז״ל, ובתראי קמאי מרבותינו ככילם רובם
 .בירד הרמ-א וכמשיב דרבנן דכתמיס יען בזה להקל

פסק ביד יוצא ישראל ובני יי, סעי׳ 5ק* סי׳ שם
׳ דל. הרמ׳יא רבינו

,מרדכי חיים מלי
; ל״ח סי׳

יאסי. נ׳י כד ונכבד לתורני

 בת באשה שאלתי, ובדבר הגיפני, מכתבו
פבר בבית לבד בהיותה מרבנן צורבא

 ומיתה סהימ ושתתה — ר״ל — רפה רוח פליה
 זמן,.; ובאותו החולים, מית יום כפשרים סוד

 ; וכה הלב, ממעמקי בדמסות צמקה רבות פעמים
 זאת? תעשה ת*ח? בת אבי? בת אוי, אוי אמרה

 רבש״עהושיעני עשיתי? •מה ושכלי? דפתי אז איה
 וכהנה הפעם, פיד ואודה אחיה, כי אמות לא

 J ההשתדלות כל ולאחר ותשובה חרטה בדברי וכהנה
 בידם" פלתה לא רופאים פ״י ממשפחתה מאור פד

 דיצא בזה אין כי לאמור, וצדד לעולמה, והלכה
 שמיה. סי׳ יו״ד בטוש-־ס הנאמר לרפת פצמו דמאבד
 נרד; סי׳ שהם ואבן שכ״ו סי׳ נות״ס בחשו׳ וכמשי׳ב

 גנז. לתלוש, דאפשר מה דבכל שם, בפת״ש הובא
 מאבד: מכלל ישראל נפש להוציא רחוק, נאפשר

 יחידה, אז שהיחה כיון וכאן חלייין׳ לדעת פצמו
 מהי פשתה• שנפון ומשוך בלכתה דר״ר י״ל בבית׳

 לא מדבריה, אח״כ נראה היה כאשר ומור שעשתה
 שרצו' לאחיותיה, עג־נ לעשות אלא א־פ לאכד חשבה
 וחשבה. לרצונה היה לא אשר לאיש להנשא לכופה

 אן תמית לא קליסטקע, סאדע סה׳־מ כשתיית כי
לא יא; ריפא־ס, ע"•׳ מחניה ותעמוד למשכב, הפול

יעמדו
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א פרק

 רכיכו מדברי וכו׳ חולים ביקור מצות ל״ט( )אות
גמורה מ״ע דס״ל־שהוא "מבואר ׳י

 ח״ל שלו פסחים מס׳ בשלה״ק וכ״כ מראו׳,
 מ״ב למ״ד דף ב״מ ועי׳ •וכו׳ דאו׳ חולים ניקור

 זולת חסדים גמילות בכלל הוא חולים .דביקור
 ד״ה ברש״י ע״א קנ״ז דף שבת ועי׳ •גילו בבן

 מהד׳ .ומשיב ובשואל 'עיי״ש, בהני הנ^ ■הכא
 מדלא להוכיח השואל• רצה רמ״ד ח״איסי׳ חליתאי

 דאינה חולים המצות'ביקור בכלל הרמב״ס מנה
 דנהי כן דאינו; השיב ז״ל והוא דרבנן, מצרה רק ,
 השרשיס כפי בפ״ע למצוה .חשבו לא דהרמב״ם ■
 בפני למצוה נמנית אינה המצוה שחלק • שהשריש !
 .שם תיעקר'מהם לא זה בשביל מ״מ אבל עצמה,'• :
 במחכהה"רן לענ״ך • י■ 'ובאמת י י׳ עכ"ל ;דאו׳ מצויה 1/

הרמב״ם;ריש;;פ׳j דברי• 'שעתא .בהאי "ממנוי' נעלם
 ,ובשד״ק מדברים,׳'' V״1f שהוא .שה׳ אבל’'מה׳'- י״ד

;ורבינו' הרישב״א, י בשם 7כ י קע״ז "אומי ג' מערכת
שנויי׳:;שבמחלו^ת 'לךי׳מבואך קרי ־דאו׳’שהוא ?ונה" .

דברכותימ״ב'. פ״בי חוס׳''יו״ט ;]ועי׳ בין.הראשונים''
 הוא שניחום/אב\ליס; •• ;ר״י׳ בשם לא^יחחןלר' ד״ה.

.^,בטינ/׳שהוא/כגד/גמ׳ תמוה ומאד^ דאו^ע^ש^ ■;

ליישבו] •

 קורל אבלים י ניחום רמ״א כ׳ ■ של״ה סי' בין"ד1
הוא אכלים שניחום והטעם׳ י'לביקור.קוליםי ־'

 הש״ך וכ׳ •מתים ועם י החיים עם חסדים ממילות
שניהם, לקיים כשא״א והיינו הב״ח בשם י״א ש״ק

 הב״ח ומסיים וז״ל הש״ך. ע״ד י 'שלמה הכרס כ׳1
 ימות שמא עוברת מצוה סיפק חולים ביקור והוי
.וצ״ע אח״כ, לנחם יכול באבל משא״כ מיד

 שא״א אף חולים ביקור '׳"להקדים ראוי דאה״יט ;
 נמצאו שלא ]ופלא הכר״ש, ,עכ״ל שניהם לקןים
 הש״ך שהביא הלשון רק [ שלפנינו בב״א אלו דברים

 הרמ״א דגם מזה מוכח ולכאו׳ עיי״ש[ ולא'יותר
 הוא חולים דביקור ,.הרמב״ם כשיטת תופס.לעיקר.
 קודם חולים ביקורי' ׳מצות ■ דאל״כ מצוה׳'דרבנן

 כסוגי׳ דרבנן הוא• אב׳ וניחום דאו׳ שהוא.
מש״כ ש״ס סי' בב״י ועי׳ ודו״ק, הכ״ל לסנהדרין

 •אסור דמה״ת וכו׳ לך תהי׳ !יך מ״א( )אות
בתשו׳ וכו׳. בד״ת להרהר׳ .; יי י־^
 כ׳ י״ח סי׳ חאו״ח ז״ל, למורי . הבושם ערוגת

 דהזכרת ופוסקים. מגט׳ פשוט לו שנראה כ״ג.
 דאו׳, איסור בו יש צואה במקום יסבקדושה דב׳ר

 בעינן מ״ט בברכות דאמרינן דמה • לומר דדוחק
 אסמכתא. רק שהיא וליכא קדוש והי׳"'.׳מחניך

 זו דמצוה שכ׳ תקס״ו מצוה ■'החינוך' ,על >3והמ
 והא בנקיבות,. ולא בזכרים ;הבית בזמן נוהגת.

 שלא גס 'נוהגי וודאי קדוש; מחניך 'והי׳'.. מצות
 דמי ברור שנראה באופן הבית;'ובנקיבות, בפני

 שי״ל רע ריח או צואה■ - נגד ד״ת או. ק״ש' שקרא,
 ונהי׳ .קלוש, •מחניך. והי׳ של .מ״ע עיקר;.ביטל

 בשעת רק •הוא 'אזינך על לך ,ויתד..תהי׳ דמצות
 החינוך - •וגם מצות .מוגי בכל״ כיון .אבל מלחמה,,

 ויתד ומצות .קדוש, והי'"מחניך מצות ’גן^א'.'מונים
 נימא דמה״ת • קשה י■ א״כי'’; לך״לב׳.״מצות ‘תהי/

י דוהי׳ ................... 'י ׳

חרדים/ פר5ו
 שידמה בעיניו יכבד ה׳ יראי ואת קאמר הכי

 עיקר שזהו ארץ ונכבדי גדולים שהם בלבו
 ובמעשה בדבור יכבדם ודאי כך ומתוך כבודם

 או בדברים או בלבו אמו או אביו המבזה ועל
 המיוחד במקום יושב או דבריהם שסותר במעשה

 ואמו אביו מקלה ארור נאמר בזה וכיוצא להם
 ואשכחן בזיון לשון אלא קללה לשון שאינו' ופירשו

 עוד ונקלותי בלבה לו ותבז דכתיב בלב בזיון
 גברתה ותקל י וכתיב בעיני 'שפל והייתם מזאת

 ותבוז לאב תלעג עין שלמה אמר זה ועל בעיניה
 נשר בני ויאכלוה נחל עורבי יקרוה אם ליקהת
 ר׳ אמו את זן שהיה באיש בימינו היה ומעשה
 לאיש שנשאת לפי י בעיניו ■י ובזויה קלה שהיתה

 ים , דרך הלך הזה והאיש אביו מות אחר אחר
 • ומצאהו .לקברו 'וחפשו;־'היהוךים1 לים והושלך, ונהרג

 העורבים שנקרוה ' מנוקרת אחד ועין׳ הים 1 שפת על
 .'כבוד:'וכן'0מצוה':,)ל האב/ענף בכבוד לך הרי,
 ך ונראה לעיל;, ,■כדכתיבנא/ • הם ' שקולים י 'דהרי; האם

 בעי לבאי' "רחמנא בלב"ידהא כבוד’ דעיקר'־מצות
 ׳ לכבודו;<1"השוה/ית>'כבודםזההילמצוה-ועוד; בכל’

 רחק ולבם כבדוני;•־ בפמ'"ובשפתיו' נתרעם זהוא'־ית׳
 מצוה / ענף י 'בלבך שעיקר"כבודי" כלו&־/. ממני;

 דאשתדל ,בגברא פ'רשת'כי\תצא הזוהר לשון' .)לז׳ילח(
 מגרמיה יתיו<א 'לון '"דרחים 'ואמיה אבוה בתר'

 ליה חשוב ליה דחוה עלמא וכל ונשמתיה רוחיה ונפשי׳ה
 ולמפלח ואמיד, דאבויה רעותא ביה למעבד לאין

שבכלל בידם שקבלה למדנו עכ״ל, ביה לון
 דכל במדרש אמרו י שהרי הוא ודין 'האהבה כבודם
 חייב שהבן חוב פל־עון היא ואם אב כבוד מצות

 שאינו ומי שגמלוהו הטובה ולאמו לאביו לפרוע
 ישלם ולא רשע לוה דכתיב רשע נקרא מכבדם'

 צרכיהם כל להם ועושה אותם ומשקה והמאכילם
 שנותן היינו 'ונותן חונן וצדיק שנא׳ צדיק נקרא
 ולא לו נותנים הם שהיו כדרך חונן בלב להם
 אהבה אותם שיאהב הפרעון ובכלל אכזרי בלב
 עליו יהיו ולא אותו אוהבים הם שהיו כדרך עזה

 אין ואם המדות בס׳ וכתב כבד, ולמשא לטורח
 עליו באות קשות גזירות ואמו אביו מכבד אדם

 העם נגש כי יען ה׳ ויאמר שנאמר כענין
 לכן ממני רחק ולבם כבדוני ובשפתיו בפיו הזה
 השוה שהרי כלומר עכ״ל כו׳ להפליא יוסיף הנני

 כתוב זה שהפסוק ואע״ם לכבודו כבודם ה׳
 ענפי ואם, אב כבוד על הדין הוא הבורא בכבוד
 ממנין מנאוה חולים ביקור מצות )לטז :מצוה

 דכשיראה מהמצוה אחד וענף לקמן כדנכתוב תרי״ג
 עליך ויבקש ולתפלל בלבו יצטער בצער חבירו
 החמים עליו בקש 1ול< החללה את והמבקר רחמים

 יוסף ' בבית בטור חולים ביקור מצות קיים לא
 שהתפלה דלפי למעלה כתבנו וכבר' רמב״ן בשם

 מצוה: ענף הלב, במצות סמ״ק .מנאה בלב עיקרה
 שמה ויצאת למחנה מחוץ לך תהיה ויד מא< )מ

תהיה ויתד וכתיב מיוחד מקום יד פירוש חוץ
קדוש מחנך והיה צאתך את וכסית אזניך על לך

לדעת אויביך על מחנה. תצא כי הפרשה תחלת
 במחנה מיוחדות אלו מצות יונה ורביגו רמב״ם

צריך שאין קטנים למי .ויד שתים והם המלחמה
טעם ינתן לכסות שצריך לגדולים . ויתד לכסות

 להצילך. מחניך בקרב מתהלך .אלהיך שה׳ הפסוק״לפי
 זדמסכת בפ״ג קדוש מחניך והיה הלכך לפניך אויביך ולתת

ברכות
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 דכתיב חסדים לגמול )לא( : ולרשב״ץ לרמב״ן תרי״ג
 הדרך את רז״ל ופירשו הדרך את להם והודעת

 גדולה ואמרו חולים ביקור זו ילכו חסדים גמילת זו
 אותה מנו ולא הצדקה מן יותר חסדים גמילות
 והוא בדרכיו והלכת בכלל היא אלא תרי״ג ממנין

 לקבור )לב( :מצוד, ענף טובים, הסדים גומל ית׳
 ואע״ג ההוא ביום תקברנו קבור כי דכתיב מתים

 דהוא השמועה מפי למדו בנהרג כתיב זה דפסוק
 דלעיל ]ז[ דקרא בסיפיה נמי וכתיב חמתים לכל הדין
 תרי״ג ממנין קבורה, זו בה ופירשו בה ילכו אשר

לרמב״ן
 מבואר קי״א ב״מ דבריטב״א שנויי׳ במחלוקת שכרו חתן דביומו למ״ע גס מהני אי זה תנאי אולם

קדושים דבזוהר כ׳ ש״י ובערך בפוסקים וכ״ה ג״כ, שכרו התן דביומו עשה בו אין תבעו דבלא
 לבתר לא אם ידו תחת השכירות לעכב אין מ״מ בידך, השכירות יהא הפועל דא״ל דאף מבואר
 השכיר מדעת ולא מדעתך אתך תלין לא דדרשינן נהי ואפשר הזוהר, כדעת להחמיר לו,.ויש דיהיב
 השכירות לו מוחל שאינו דכ״ז אופן בכל יש שכרו חתן ביומו עשה אבל ב״ת, משוס עבר דלא היינו

 דהנשבע ל״ט סעיף רכ״ח סי׳ ביו״ד מבואר וכה״ג מהני, לא מה זמן אתך יהא אמר אפי׳ לגמרי
 כמיני׳, כל לאו בחיובו ושיעמוד להאריכו׳ אבל נתקבלתי, כאלו הריני די״ל פלוני לזמן לחנירו לפרוע
 עיי״ב .ש״י הערך תוכ״ד ע״כ בידך השכירות יהא שאומר מה מהני מדלא זה לדין ראיי׳ יש ומזוהר

ת״ש, וביומו ב״ת, בענין דינים שלשה שחידש
 נשמטת אינה חנות הקפת הרמב״ם במש״כ י״א ה׳ ויובל משמיטה פ״ט הכ״מ למש״כ בס״ד ע״ל

נפרע ואינו זמן אחר זמן להקיף שדרך שמאחר הדבר שטעם ונ״ל וז״ל נשמט, אינו שכיר שכר
 משמטתו, שביעית שאין שביעית אחר עד הלווהו כאלו הוי לנוגשו דרך ואין מעות לו שיקדמנו עד ממנו
 ואינו אוחו השוכר ביד. שנתיים או שנה שכר לקבץ שדרך מפני נשמש שאינו שכיר שכר טעם וזהו

 הרמב״ס כ׳ ט׳ בהלכה ושם עכ״ל שביעית אחר עד כהלוהו או כפקדון בידו הם אבל לו, לתתם נוגשו
 שאעפ״י הדבר טעם נ״ל ז״ל קורקים ר״י בשם הכ״מ וכ' משמטת שביעית יתבענו שלא עמו הותנה
 אם גס שמים, ידי לצאת עת בכל לפרוע חייב והוא עליו מוטל שהחוב כיון אותו לנגוש יכול שאינו
 עליו שאין זמן לקובע דמי ולא יגוש, לא בי׳ קרינן בחובו, אותו ליקח יכול הלוה משל המלוה יתפוס

 השכיר אין אפי׳ ח״כ כנ״ל הגמ׳ דין ג״כ שהיא וזוהר רשב״א דעת ולפי עכ״ל, הזמן בתוך חיוב שוס
 לצאת השוכר על החיוב הוי א״כ פכרו תתן ביומו משום קעביד ואיסורא עובר השוכר מ״מ תובעו

 לצאת השוכר על מוטל כאן שגס הנ״ל ט׳ שבהלכה יתבענו שלא עמו בהותנה כמו ממש והוי שמים ידי
 שדרך מצד רק כלל הותנה לא שכאן מינה ועדיפא שכיר, השכר בעכבת איסור יעשה שלא יד״ש
 הפוכר מן שכירותו עת בכל לתפוס השכיר יוכל ובוודאי השוכר, ביד שנתיים אי פנה שכר לקבץ
ומוכח משמעתו, שביעית שאי; שביעית אחר עד הלווהו כאלו הוי שפיר דשם חנות להקפת דומה ואינו

 אדעתא נכנה ולא בב״ת יעבור שלא עמו שמתנה
 שייך לא שוב א״כ תיכף המעות שיקבל דהכי

 שמתנה דאף הס״ח כוונת וזהו הלין, בל איסור
 אונאה גבי מועיל אינו דזה בב״ת תהי׳ שלא

 המשכיר על רק דאקהקפידא מועיל וכאן ושמיעה
 לחם לאכול הפועל עם שמתנה כמו למחול ויכול

 יאכל שלא שמתנה בפועל הה״ד דמה״ט וכ׳ צר
 יהי׳ שלא שמתנה אף בזה דגם דמועיל, הדיש מן
 הפועל בשביל הוא דהעיקר דמותר חסמה דין בו

 שהאריך עוד עיי״ש יעבור שלא עמו אתני והוא
תלק. בל בענין

דבלאשדעת  שכרו תתןעשה בו אי; תבעוהנ״ל הריטב״א רעת
ת״ש ביומו ך

 הרמב״ס
בסד

 דביומו
שי דלא

]ועי׳
שכר

ג "י* ו
לעניי  בטעם ל״א אות בזיקוקי; כ״ד פ׳ זוטא אלי׳ ר

הקדושים[. עיי״ב מנות
מותר אס שחקר ז״ל[ מבועשוטש ]להגה״ר, פ״ח על דהסידותא מילי בס׳ וראיתי

 ולהנ״ל בזה, דינים חילוקו וכ׳ עובר דאין ודעתו בב״ח עובר אס הפועל לו שחייב בחוב פועל
עיי״ש. ת״ש ביומו מצד בזה.4יש״-לעי'4״עד־------ - —__

 דברי"רביט ־לרמב״ן, תרי״ג ממנין וכו׳ בה וכו׳ ]ז[ דקרא סיפא נמי וכתיב וכו׳ ל?ןבוך ל״ב( )אות
כי ת״ל מניין מה״ת לקבורה רמז מ״ו דף בסנהדרין להלן, שיבואר כמו צ״ב,

 קאמר, בקרקע קבורה פי׳ האדם בתורת רמב״ן וז״ל מה״ה, לקבורה רמז מכאן תקברנו קבור
קרקע, לגניזת דתקברנו וריבוי גופא, מתלוי דגמר בל״ח עובר ממש מתו אה מלין ליפנא ולהאי
ועובר, הוא מתו את מלין ובכלל כלל, קבורה אינה בביה״ק והניחו למת ארון שהעושה למידין נמצינו

 הוא. מצוה ממש ארץ דקבורת בארץ, לקברו הי׳ יפה אעפי״כ עליו, עובר אינו בקרקע וקברו ארון עשה ואם
 והכוונה .וז״ל רפ״ד סי׳ ק׳ באות יעקב בקהלת עליו וכ׳ ז״ל, עכל״ק בהו״ל ואפי׳ דרבי׳, כצוואתו

יש. ולפי״ז תקברנו קבור כי ת״ל בל״ת שעובר מתו את למלין מניין קמא לישנא עוד איכא דהתס
בל״ת שעובר מתו את מלי; fap דללישנא לישני תרי הני בין טובא דנפק״מ ז"ל הר״ב מדברי ללמוד
 קבורת דבעינן הוא בעלמא ומדרבנן קרא לן ליה קרקע לקבורת וא״כ דתקברנו, מריבוי׳ לי׳ מפיק

 נפקא דמתלוי קרא בעי לא בל״ת שעובר מתו את מלין ולל״ב סגי, ארגז לי׳ בעביד דמה״ת קרקע
 דש״ס דבעי׳ למימר איכא ולפי״ז הוא, קבורה לאו וארגז מה״ה, קרקע לקבורת דתקברנו וריבוי לן,

 אליבא הוא וכו׳ תקברוניני לא דאמר למאן ונפק״מ כפרה, משוס או בזיונה משום קבורה אי התס
 נפקותא וליכא בעי׳ ליכא מדאו׳ דקבורה הרמב״ן לדעת לישנא דלאידך דרבנן, קבורה דס״ל ׳'ק דל

 ס׳ על שמח בלב וכ״כ מה״ת, המנוה על לעבור לו שומעי; שאין דפשיטא וכו׳ תקברוניני לא דאמר
 הרוגי[ ליקבור שציוונו רל״ח במנוה הרמב״ם מפ"כ לו הונח שבזה בסופו הראשון בשורש המנות

 דקאמר, והה״ד מאי דקשה ע״כ, המתים בשאר והה״ד וכו׳ תקברנו קבור כי שנאמר וכו׳ ב״ד
 לגגיזה דריש דתקברנו דריבוי כל״ב סובר דאיהו נימא ולהנ״ל לי', נפקא וכו׳ דתקברנו מריבוי ובגמ׳

עיי״ש. הרמב״ס דקאמר הה״ד והיינו נפיק מנתלה מתו את ומלין בקרקע,
ותוכ״ד

דב״א תנא

השכירותלעכב

חר׳.,9ן
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 ואת דקרא וסיפיה )לגז : ורשב״ץ וסמ״ק לרמב״ם
 זה המעשה ז״ל ופירשו ]ח[ יעשון אשר המעשה

 שיעשה עשה מצות הוא יעשון דאשר ויתורא הדין
 :לסמ״ק תרי״ג ממגין הדין, משורת לפנים האדם

 שזו למדו השמועה מפי ]ט[ תשיך לנכרי )לד(
 להלוות שמצור. כמשמעו פירש ורמב״ם עשה מצות
 לישראל המלוה אלא דליתא עליו וחלקו ברבית לנכרי

 מכלל הבאה עשה מצות דמקיים הוא רבית בלא
 :תרי״ג ממנין תשיך, לא לישראל הא תשיך לנכרי

 והמדות והמשקלות המאזנים לצדק )לד.(
 עונשן וקשה וגו׳ צדק אבני צדק מאזני שנאמר
 מצרים, ביציאת ככופר והוי עריות של מעונשן

 שאחד שמע או ]י[ שראה מי )לס תרי״ג: ממגין
 שנפל או בנהר טובע שהוא כגון בסכנה מישראל

 שהעלילו או רשעים מפני נרדף שהיה או גל עליו
 להצילו ישראל ימהרו לא אם שיהרגוהו ואפשר עליו
 שיש חולה וכן להצילו התורה מן עשה מצות

 וכל עוז בכל לרפאותו להשתדל מצור, סכנה של חולי בו
 בה וד,מתרשל שבת שדוחה נפש פקוח מצות אלה

 שבוים פדיון מצות זה ובכלל דמים שופך נקרא
 המקיים הוא תושב בגר גם נוהגת נפש פיקוח ומצות
 אחיך ימוך כי שנאמר נח בני שנצטוו מצות שבע

 ממנין עמך, וחי ותושב גר בו והחזקת ידו ומטה
 כל קיום מנה רמב״ם לח( )לז : ורשב״ץ לרמב״ן תרי״ג

 שתים עשאן ורמב״ן תרי״ג, ממנין אחת מצוה נדרים מיני
 קרבן עלי הרי כגון גבוה שנדרי בעניניהן חלוקות שהן לפי
 שלא ואע״ם לצדקה מעות וכך כך עלי הרי או

 וחייב גמור נדר הוי • מפיו שבועה ולא נדר הוציא
 אבל תשמור שפתיך מוצא נאמר זה על לקיים
 הוציא ולא וכך כך אעשה אמר אם הרשות בנדרי

 נאמרה זה ועל כלום אינו שביעה ולא נדר לא
 וחילוק יעשה מפיו היוצא ככל וגו׳ ידור כי איש

 אבל תאחר בבל עליהם עובר גבוה דנדרי הוא זה
 שנדר מי קמא במסכת כדאמרו לא הרשות נדרי
 אין ישראל בארץ אשה לישא או בית ליקח

 תרי״ג: ממנין הגון, דבר שימצא עד אותו מחייבין
 בבהמה בין ]יא[ באדם בין בכורות להפריש מ׳ע גלט<

טהורה
שקולא׳ בהני האומנים ובסוף באחרים, כמו שילם

 הוא החיוג דמה״ת הרמב״ס דעת בביאור ]ותוכ״ד
ומיהיהם הרוגיהם לחבור הקרובים על רק

 לסייע קרובים החינם גם חייבין מדרבנן ורק
 חסדים גמילות מצד חולים ביקור כמנות לקרובים
 ובזה להם, דוהודעת אקרא ואסמכוה מדרבנן
 וכ״כ באורך עיי״ש רמב״ן השגות כל מסולק
 דארעא ובעפרא שמח, כלב שם סופרים בקנאת

עיי״ש[. ממש ע״ז אות
 דפריך מה א״ש דעפי״ז שם שמח הלב עוד וב׳

חסדים, גמילות היינו קבורה זו בה ,בגמ שם
דלכאו׳ כבודו, לפי ואינו לזקן אלא נצרכה לא

 קבורה זו בה לאקשויי הו״ל ,מני עדיפא קשה
 דמהתם מפום אלא נפקא תקברנו מקבור הא
 ומוהודעת מדאו', לקרובים דההוא משוס קשי׳ לא

 פריך ומשו״ה קרובים, שאינם אף רבנן דרשי להם
 ועעמא חסדים, גמילות דהיינו צריך לא דאפי״ה
קרובים, לשאינן אלא שייך לא גמ״ח דוודאי

 עליהם ומוטל בהו אית ממש חיובא דקרובים
. עכ״ד. מיחיהס לקבור

 מאד תמוה לכאו׳ אשר רבינו דברי יתבארו ומעתה
 זו "בה וגם תקברנו דקבור קרא שהביא

,הגמ דאדרבא קראי תרי הביא ולמה קבורה"
כנ״ל. מקשה

 לאחרים דגם להביא ז״ל רבינו כוונת ולך,ג״ל
אסמכתא, מכח איכא דרבנן מצוה עכ״ס

מדאו׳, הקרובים על דחיובא קרא הביא משו״ה
 ג״כ לאחרים מאסמכתא דרבנן חיובא ואח״כ
 הלנת בדין שנ״ז סי׳ תשובה פתחי ועי׳ כנ״ל,
,סי חיו״ד ח״א חיים דברי ובשו״ת המת,
 חיו״ד הספרדי יעקב ביכורי ובשו״ת ס״ד,

כ״ב. ,סי
 אשר המעשה את דקרא וסיפא ל״ג( )אות

ב״מ התוספ׳ .,וכו ]ח[ יעשון
 דמאשר כ׳ משוה״ד לפנים ד״ה ע״ב כ״ד דף

 פטור והוא חייבין שאחרים במקום ילפינן יטשון
 דינר במראה ק׳ דף ב״ק דר״ח בעובדא כמו

חייבין, למילף דבעי דאחרים רע, ונמצא לשולחני
 משו״ה ולפנים פטור, למילף דל״ב חייא ור׳

 משוס גדול, הפסד לו ועשו חביות לו ששברו
 משכח דשמואל דאבוה ובהא טובים, בדרך תלך למען קרא מייתי לכך להפסיד לו אין משוה״ד לפנים

 מקרא, סמך ליכא ע״ז פטורים דכו״ע שחא, ירחי תריסר לבתר למרייהו ואהדרונהו נמדברא חמרי הגי
 כיון לאהדורי בעי משוה״ד לפנים משום דמ״מ רק טובים, בדרך תלך מלמען ולא תטשון, מאשר לא

התופש׳. את״ד ממונח מתחפר שאינו
 האריכו וכבר השיגו, והראב״ד מלוה, ,מה פ״ה רמב״ם ,עי ,,וכו ]ט[ השיך לעף ל״ד( )אות

ומרגניתא אסתר, והמגילת הרמב״ן, הששי בשורש המצות בם׳ כליו נושאי בדבריו
 ,סי חו״מ שיק מהר״מ ובתשו׳ הבריח, לוחות שני נחלק והשלה״ק סופרים, וקנאת שמח, ולב שבא,
 אוח מ״ב דפנהדרין פ״ב רעק״א ובתוספ׳ תצא, כי ם׳ ספרי על ומשיב שואל בעל ,הג ובהגהות ל״א

בהמנואר. וא״ל חקל״ו, סי׳ חסידים ,ובס ו׳
 סכנה בספק עצמו להכניס דמחוייב כ׳ רוצח מה׳ פ״א סוף הכ״מ .,וכו ]י[ שראה מי ל״י( )אות

עכ״ל, ספק והוא וודאי שהלה מפני הטעם ונראה וז״ל בירושלמי, והוא חבירו, להציל
ובעטרת מזה, הביא לא תכ״ו סי׳ ובשו״ע ס״ב, מב״מ ,ראיי קמ״ו בסי׳ בהשמטות חו״י תשו׳ ועי׳
עצמו יכניס מהמציל ועדיף ת״ח הניצל דבאס ,אלי הר׳ ,חשו בשם מביא תכ״ו סי׳ בחו״מ צבי

עיי״ש עתה גר אמרו על ועוי״ל ד״ה ויגש ריש משה בישמה ומובא לא, בלא״ה אבל בסכנה
בזה. נחמדים דברים

 שאסור ,ז ס״ק במ״ז שכ״ח בסי׳ לפמ״ג ,לי סשיטא לתיאבון שבתות להלל מומר טבור שבת ולחלל
,ובתשו עליו, חולק ק״מ סי׳ חו״מ שיק מהר״מ ובשו״ת סכנה, בו שיש חולה הוא אה אף

 לקמן רבינו בדברי ,כפמ״.ג,ועי ודעתו ז״ל פיק המהר״מ עם שפלפל מה ה׳ ,פי מ״ב חיים מחנה
מ״ה. אות הגוף וכל בידים התליות במל״ח

קנ״ו מ״ע שצ״ג מצוה עח״מ פיק במהר״מ .,וכו ]י״א[ באדם בין בכירות להפריש מ״ע ל״ס( )אות
הביא
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ואדרבה מה״ת, לעמוד שא״צ כיון להעיד ראוי
 כפירש״י ג״כ פי׳ עצמו הר״ן הא אסמכתא, רק הוא דלהר״ן הסמ״ע שהבין לפי״מ מאד תמוה
 דאו׳ דהוי כהתומים וע״כ עצמו, ענין באותו עצמו יסתור הר״ן א״כ מדאו׳ חזי לא דמלך בשעם

באורך. קכ״ד קכ״ג ובמצוה ג׳, א׳ אות רנ״ח מצוה טתר״ט שיק מהר״מ עי׳ מעכב, שאינו רק

 מה והשמם וז״ל כ׳ לשבועות בחיי׳ חכמים ועשרת
 הכלל לפי דזה צ״ל מעכב העמידה אין דבאמת

 מעכבת בילה אין לבילה ראוי כולה התורה בכל
 דאינו כבודו על למחול יכול שאינו ובמלך בו,

 בעדותו, עמידה דין בו ומעכבת לבילה ראוי
 אפי׳ שבמלך שבועות מה׳ פ״י הרמב״ס כ׳ ומה״ט

 דמעכב בעדותו ממון מחייב אינו מיושב העיד
 ועי׳ עיי״ש, לעמוד, ראוי שאין כיון בו העמידה

 א׳ ס״ק קמ״א ובסי׳ י״א ס״ק תכ״ב ני׳ מג״א
 עדים דעמידת וי״ל במש״כ שרד הלבושי וכ׳

 הי׳ לא בדיעבד פסול הוי אי משו״ה דאו׳ הוא
 דבת״ח מדתנינן וע״כ ת״ה, כבוד 'משוס מחירין
 דגם מוכה כבודו, משוס מיושב להעיד התירו

 מעומד הקריאה אבל בדיעבד, כשר אדס בכל
 דאסור דאע״ג י״ל משו״ה מדרבנן רק הוא

 בין לחלק יש א״נ במלך, התירו מ״מ בדיעבד
 זה וחילוק עכ״ל ת״ח של לכבוד מלך של כבוד

 שבתוספ׳ השקל המחצית כ׳ הב׳ דהילוק מוכרח,
 המג״א גס א״כ להיפך, תירוצא לחד מוכח שבועות

דאו׳. דהוי ס״ל
 שהוא הסוגי׳ בפשיעות מוכרח הדבר ןלע״ך

בשבועות דרש״י מדאו׳, גמורה דרשה
 חזי לא דמדאו׳ כ׳ מלך כש״כ ד״ה ע״א ל״א

 עליך אימתו שתהא מלך עליך תשים שוס דכתיב
 כדאמרן הדיין לפני לעמוד צריך להעיד והבא
 רש״י, עכ״ל לו הוא בזיון ודרך למ״ד, דף לעיל

מה״ת מלך א״כגם מדרבנן רק עמידה חיוב ואי

 ילכו אשר הדרך את להם והודעת שנאמר צריכין
 מבקר שאינו וכל חולים ביקור זו ילכו ואמר בה

 ג״ח בכלל )י( : מצוה ענף דמים, שופך כאלו חולים
 כאלו מלווהו שאין וכל לדרך היוצא האדם ללוות
 הזה הדם את שפכה לא ידינו דכתיב דמים שופך

 בא לא זה פסוק פי' מסיני וקבלו ראו לא ועינינו
 ופטרנוהו ראינוהו ולא מזון בלא ופטרנוהו לידינו

 עיבורה עד לתלמיד הרב לויה ושיעור לויה בלא
 ושיריים אמה שבעים דהיינו ממנה שיוצא עיר של

 לו אין לרב תלמיד שבת תחום עד לחבר חבר
 ד׳ ואפי׳ בעיר אפי׳ אותו שמלוין מי וכל שיעור
 איתא הכי שיעור לה אין ושכרה נזוק. איוו אמות
 : מצוה ענף הפוסקים, והביאוה דסוטה בתרא פרק
חסדים גמילות בכלל המת ]גן לויית וכן )יא(

 שרואה וכל שיקבר עד אותו ללות המצוה ועיקר
 גדול עונשו אמות ד׳ אפי׳ מלוהו ואינו המת את

 עושהו חרף לרש לועג שנאמר ה׳ את ומגדף כמחרף
 ענף הפוסקים, והביאו דברכות בפ״ג איתא' הכי

 דהקיש ברגל ולא ביד הדם כסוי מצות )י□ :מצוד,
 ברגל ולא יכסה ששפך במה וכסה ושפך הכתוב

 עשה מכלל הבא ולאו עליו בזויות המצות יהיו שלא
 בעמידה כהנים ברכת מצות >יג< :מצוד, ענף עשה,

 :מצוד. ענף בעמידה, תברכו כה מסיני דקבלו
 לעיל כדכתיבנא התורה מן שהיא ]דן התפלה מצות )יד(

 פנחס ויעמוד דכתיב בעמידה שהיא רז״ל למדו
 חולין, מסכת ובסוף ברכות במסכת כדאיתא ויפלל

:מצוה ענפי

 והשמטות ]בקונטרס מהרש״ק להג׳ סופרים בקנאת וכו׳. ג״ח בכלל וכו׳ ]ג[ לויית וכן י״א( )אות
דרבנן, רק הוי המת דהלויית בפשיטות כ׳ שניי'[ בתשובה רס״ב לסי׳ חיים לשנות

 ומדספרה שלווהו, מה אבינו יעקב גבי ויחי בפ׳ כמפורש מה״ת והוי גמ״ח בכלל דהוי די״ל כ׳ ואח״כ
 המת להלוייח ת״ת דמבטלין בש״ס מפורש דהרי וראיי׳ ומצוה, כבוד דהוי מוכח זאת התורה
 בסי' המג״א בדברי שביאר מה ]ועיי״ש דאו׳ ולמצוה גמ״ח בכלל לה דחשב רבינו דעת וזהו עכ״ד,

 דרבנן רק המת הלוויית בלא״ה הא זה לי ולמה לקרות, יכולין דבקל בק״ש חייבין דמ״מ שכ׳ ק״ו
 ד״ה בהר בפ׳ סופר כתב ועי׳ דאו׳[ דהוי וע״כ דאו׳ במצוה חייב דרבנן במצוה והעוסק דאו׳ וק״ש

עיי״ב. וכו׳ והלויי׳ חולים ביקור במצות מתיקים דברים תלכו ד״א אחרי כתיב אמחז״ל

 בברכות והוא וכו׳ פנחס ויעמוד דכתיב בעמידה שהיא חז״ל למדו וכו׳ ]ד[ התפילה מצות י״ד( )אוח
אומר הוא וכן תפילה נגד לחיים ע״ב קל״ד דף ובחולין ע״ב, כ״ו ע״ב ו׳ דף

 אשר שנאמר בעמידה דיליף פ״ו ברגלים התליות ומד״ס מד״ק במ״ע רבינו כ׳ וכן וכו׳ פנחס ויעמוד
 הנצבה מהאשה רק בגמ׳ זו דרשה מצאתי לא כי צ״ע ולענ״ד הנצבת, האשה אני וכתיב שם עמד

 עם לעמוד, דמצוה והא ק״ב, סי׳ בשו״ע והוא המתפלל, כנגד לישב דאסור ל״א בברכות דרשינן
 ובטו״ז שם, ובשו״ע ירושלמי בשם צ״ה סי׳ בטו״ר להס אחד מקור וכו׳, רגליו דמצוה רבינו שכ׳ הדין
 ובברכות פ״ב, ריש יומא ישנים בתוספ׳ הוא וכן דטבודה, דומי׳ מצד דבריו בביאור א׳ ס״ק צ״ח סי׳
 אות השמו״ע שקודם בדינים ז״ל עמדין ר״י בסידור כ׳ וכן וכו׳ רגליו שיכוין צריך ע״ב יו״ד דף

 והקפידו הרבה כ״ו ברכות חז״ל דקדקו לפיכך כנודע קרבן במקום הוא שהתפילה אחר וז״ל י״א
 מא״א ולמדונו מקום ובקביעות דעבודה דומי׳ מעומד שתהי׳ הזהירו המקדש עבודת דוגמת שתהא

 בפשיטות שהביא הרי עכ״ל בעזרו אברהם אלקי בה הנזהר לפיכך שם עמד אשר המקום אל ע״ה
 ג״כ כמבואר מקום קביעות רק למדנו שם עמד אשר המקום ומאל דעבודה, דומי׳ מצד היא דעמידה

 אין כן לא דאם כן מבואר ה׳ סי׳ חאו״ח ר,"ב שבו״י ]ועי' וכו׳ לתפילתו מקום הקובע הגמ׳ בלשון
 רביט כ׳ לא למה להבין ל״ז ע״כ עיי״ב[ מעמידה מעבודה דילפינן לנשי״כ שלו לנדון ראיי׳

וצ״ע. כנ״ל

אות *

 בתפילה רק עמידה יותר מצינו לא וכי מובן אינו הפשוט שכפי תפילה, אלא עמידה דאין ׳הטעם
 משה •ובישמח הצור, על לפניך עומד הנני בפסוק בשלח פ׳ לוי קדושת בסה״ק עי׳ דווקא

ותבין. משם תדרשנו במקום ויפגע בפסוק ויצא פ׳
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 כאן כוונתו דאי דחוק הכ"צג חי׳ גס ובאמת .בפנאי קרבן מביאין
 קרבן דמחייבי סתמא ^למימר ז״ל להרמב״ס הו״ל לא כפנאי פמניאין

 נלפע׳ד הי' דמספפינא לולא ולכן . בפנאי רק דמביאין לבאר והו״ל
 בכורו שם עוד כ׳ הרמב״ם דכנה אחר באופן ז״ל הרמב״ם דברי ליישב'

 או דשרי■ בע״ג דהשתחואה או דשרי יום ■כנגד יום דכומרח נ״ד
 כל כעקירת דהוי משוס מקרבן פטורין הב״ד בכולן שרי בשבח דהיצאה י

 דברים דהויין בהני טעמא׳ יהיב הגמ׳ דהרי חמוה ולכאורה הגיף.
 ז״ל הרמב״ם יהיב והאין ונעלם בהו קרינן ולא בהם מודין שהצדוקים

 וגס .הדבר כל ולא מדבר דכפיב אחרינא מקרא נלמד דזה אחר עעם
 דמיסטרי טעמא דיהיב הוא מוקשה שם המשניות בסי׳ •ז״ל הרמב״ם

 ולא בו מודין שהצדוקין דבר דהוי משום הגוף כל לעקור בהורו ב׳ד
 דסובר נ׳ ולהכי ..ילפינן מדבר דהרי טעמא הן ולמ״ל . ונעלם קרינן

 שהצדוקין דבר לעקור ב׳ד בהורו דאמר שמואל אמר דרייה דל הרמב׳ס
 וס״ל לגמרי פליג־ איהו ונעלם ביה שייך דלא משום דמיסטר בו מודין

 כל עקירח דמסחמא קרא מהן הגוף כל בעקירת דמיפטר דה״ט-נמי
 כל ולא דמדבר למיעוטא כלל ול״צ בו מודין שהצדוקין דבר הוי הגוף

 דלא טעמא המשניות .בפי׳ כתב מש״ה כוותיה דל הרמב״ס ופוסק הדבר
 .יום כנגד יום בשומרת ,בחיבורו סייס ומה״טג״כשפיר . ונעלם קרינן

 הוי הגוף כל בעקירת דגם כיון כגוף כל כעקירת דהוי מטעם וכולהו
 הרמב״ס דפוסק הא שפיר אחי ובזה .בו מודים דהצדוקין מס״ט "רק

 דמאי דסובר הב״ד דמחייבי כבת של מלאכות מהל״ט א׳ על בהורו ז׳ל
הדבר כל ולא מדבר דיליף טעמא להן רק היינו בזה להגמ׳ דמבעי׳

 לאידך משא״כ . הדבר כל מיקרי ג*כ דזה דאפשר ליה מספקא מש״ה ל
 הב״ד מחייבי בודאי לא מודקאו הצדוקין אס יפליא דעיקר ^עמא

 מהוצאה לבד. בהן מודין הצדוקין אין מלאכות הל״ט דבכל זו והיראה
 ב״ד דבהורו הנ׳ל מ’הלח קושית שפיר ג״כ ומיושב בהדיא. דכתיבא

 דאינהו בו מודין .שהצדוקע בדבר טעה הוי שפיר בשביעית כבת דאי
 מודו בודאי ונו׳ קציר“ שיש כ״ז תשבות ובקציר בחריש כלל דרשי דלא
כביטול רק דהו* נימא אי .אף ונעלם ביה ולאקריק בשביעית שבת דיש

 .ונעלם קרינן דלא. הב׳ד מיפטרי הכא מ״מ מדיח לעני; מהמציה חלק י
 כל עקירת הוי אי בזה .החילוק במתני׳ תני האין יקשה דלפ״ז ואע׳ג
 וא'כ מונעלם הטעם הוי שמואל אמר דרי״ה דאליבא מאחר לא או הגוף

מהל׳ט מא׳ בהורו כגון ונעלם ביה דשייך כולו בעקירת לפעמים משכחת
 ומ׳מ בשביעית שבת דאי; מקצת בעקירת להיפך לפעמים וכן מלאכות .

מאי נקטא ;מתני׳ חדא י״ל ונעלם קרינן דלא משם הב״ד ;ומיפטני
 שהצדוקין בדבר הוי כולו בעקירת פעמים דרוב הוא כן הרוב דעפ״י

 דלפעמים ואע״ג בו מודין הצדוק׳ן שאין הוי מקצת ובעקירת בו מודין '.׳
 נפשט; באמת שמואל אמר דרי״ה דאליבא י״ל ויותר להיפן ־'׳:.משכחת
 דאין ובהודו מקצת עקירת מיקרי מלאכות מהל״ט מא׳ דבהורו .:׳-טמחני׳

כן_ י״ל דלר״ח לעיל כמש׳׳כ כולו עקירת מיק־י באמת בשביעית שבת ' ’
:נכוןבס"ד כנלפע״ד ־

׳ פרקי־. •
 דמיך כתב. ,דלעיל ואע״ג וכו׳ הרבה סעג־ם אותו ב׳בודקין. ;-הלכה :

מעשיו ביודעין לו לשמוע מופת-מצוה או שנתן.אות י. י.
 מייתי דהא מעשיו יודעין ׳באין כאן דמיירי לומר ,דאין שראוי-לנבואה י ■

,דנהי .וצ״ל . לנבואה ־דראויגהיה. מעשיו הכירו -ובשמואל ראיהדמשמואל
מותרזלבודקו. מ״ט אבל־ .שניבא■ כמו לעשות לנבואתו לשמיע נימצוה :׳דמיד .
 כל. שיצא מתוייב אז הרבה פעמים כבנבדק משא״כ הוא שקר. אולי עוד. 'י

 ;ומ״מ .עליו ספק בשום עוד יהרהר ולא נבואתו• על נדנוד:.יספק־מלבו; י /:־
 נלאח״זכיהיה;מיקרי פעמים הרבה: מיקרי כמה עד עדיין.אינו.מבואר ׳.די

 לדייק-ע^לשון. יש .וכן 1' יותר.מדאי ינסו ולא ה׳ מדאיכסש״כבהל׳ יותר < ״
 .פעם בדבריו והאמינו. נבואתו שנודעה בנביא ה׳ ז׳׳ל.שכ׳בהל׳ הרמב׳'ס ?־;׳.

 .והו״ל. איזה,פעמים בו: שהאמינו במאי בזה יוסיף'איסור דמאי פעם אחר
: פעם אחר, .פעם דבריו ונאמנו יותר למימר

 דעותיהם מטין היו , הראשונים וחסידים חסיד מיקרי זה לצד.
 . כ’_ע לקצה',האחרון. לקצה'הראשון'ופעמים פעמים .הקצוות כנגד
 דבר י ;ובאיזה הראשון י לקצה .עצמי" יטה •דבר• באיזה ביאר לא והנה
 האחרון ומג(?קצהי קצה'הראשון דמיקרי מאי ביאר לא וגס האחרון לקצה

 .וקצה היתרון "קצה ן קצה'הראש קורא. דל רטבים לכ פרקים ובשמונה
 נברא דאדס. .דמאחר ז״^־נראה דבריו ביאור אכן י. החסרון קצה האחרון

 ישתמש אשר .הקצה אותו להכי אדם מיקרי זה ובשביל במדותיו להשתמש
 משתמש דעכ״פ כיון הראשון ק׳ה וגס היתרו; קצה מיקרי במדותיו למוהר

 מיקרי במדותיו כלל ישתי&ב לא אשר ההיפך והקצה לזה שנברא במדותיו
 מוהר בעל או סתאוה רוב לבעל קרי מש״ה האחרון. קצה וגם החסרון קצה

 כנאה כרגש העדר ובעל . ן והיתר כראשון קצה יותר .לסכנה עצמו
 הטיב דבאמת וה'פ .'והאחרון החסרון קצה הנפש פחות ובעל ועצלן
 מחמת במעשיו והמדקדק ,המיצוע בדרך והדעות מדות ככל שילך לאדם
 המיצוע בדרך רק'ללכת באס'.יכוון כי המיצוע בדרך תמיד לילך יראה
 כל טבע או טבעו' 'iBb כקצה לאותו קצת עי״ז נוטה להיות יוכל אולי
 ממש לקצה עד יגיע הזמן ובהרבות הקצה אותי" לצד יותר מושך אדם בני
 מדרך מעט .איע יטה זה בשביל ’ * הקצה לאותו מושכו טבעו כי יען

 בטוח יהיה ובזה .אצלו מושכו טבעו אשר'אין הקצה אותו לצד המיצוע
 'מפני יבוא לא עצמו■ 'שיטה הקצה דלאוחו מהקצוות א׳ עד יגיע שלא
מאיקו רחוק שהולך, מפני יגיע לא השני ולקצה אליו מושכו טבעו שאין

י ?' י. :.חסיד ומיקרי טוב גדר' זה והוי הקצה

*י? ץ ב פרק .
 בלח־מ ועיין וכו׳ .בינונית במדה להנהיג .לו שאסור דעות ליש ג הלבה

באם' הענוה במדת דגם ל בהל׳" ממשיכ שהקשה בפ״א
 ליה■ איסקריי'וקרי חכמה" מדת בינונית מדה .שהיא הענוה במדח מתנהג

 אבות במים׳ המשנה בפי׳ כ’מש עלי יותר דבריו להסביר. ולפעד״נ .חכם
 לילן שיכיוןידרכו סגי’אדם בשאר המדוח דבכל כתב דלעיל והוא. בפיך

 .בפי׳. לעיל וכמש״ב בזה גדר עושין המדקדקין ירק המיצוע בדרך תמיד.
 מהיע מאוד מגונות מדות הם -והגאוה' שהכעס מחמת הללו במדות אבל

 מעטימדרך יינטו פלא כדי המיצוע מדרך מעט לנטות אדם כל מחוייבין
 הס.מהשאר.מידות'דאף חלוקין בזה וגס והכעס. הגאוה להצד ?מיצוע

 :מיקרי,'אסיד •ואדרבה מאוד טובים הויין וסבלן והשפעת הענוה כקצה
 במדות גס ליה דבכלאדיססגי ומאחר . ממש הקצה לאותו ינטה בזה,.באם

 מדרך..המיצוע' לנטות’•מחוייב וסייג גדר .בשביל רק המיצוע .דרך ,.הללו
 .מדרךהמיצוע. הגאיה'והכעס'.יותר בהצד קצת יגע שלא כדי ,ההופך. לקצה

 המיצונג'ולא\געחף לקבדרך כולך חכמתו עפ״י אשר החכם. ,האיש ;:מש׳ה
 שהולך חכם'מיקרי שפיר, זה המיצוע מדרך יותר והכעס •מעטננהגאוה

“־־י' י: yn וסיייג, לגדר, הוצרו 'ולא הישר בדרו

1

i וי

 הרמב״ס.ז״לבכאן דברי נכון שהאריך.ומיושב:על בפ״ח ד:עיין הלכה :;
ד - - , ' : ובפי/המשניות י.י. ד. י: ..־.:

א פרק ריעות הלכות - ; ■
או י זה לנד ביטנית טדעהי ויתרחק וכו׳ ע״ע שמדקדק ומי ח •>הלכ,ת

 ׳ ועיין . ופיתוי,מ״כ חלקות בדברי עצמו להנהיג לו :אסור ו הלכה ;
זי׳ל רור"דס*ל'.למט^ם.3״4ולפער ובלח;מ בכ״ט;

 כל לעשות. לוי. •דשרי אמרינן שוב .אנפביה דמטעי איהו. •לבא דמחרן אי .דלג; ,
 אגסשיה ■דינמען חבירויוחבידו להטעות בזה .מעוון אינו באס ,.הדברים

 דדגקא'{ל»ו'ט, לו'חביות'.המםוךות יפתח; גם,בהאי,.דלא כתב "מש״ה
 כן כלשאינוממכוון‘,פותחן'יאבל !בשבילו חבירו‘להטעות •כדי; כן ■כשעושה

 ה6צן'. ;לא'^פת:וס'ובר־דבשבילו-פוהחן' טעי'בעצמו■ דחבירו שרי,אע״ג■ ;
 הרי7פנא.7י-5לא דמש״כלדמוצילבלורי׳יותר. הלם״מ;אלא ,מסקנתי־ וכ״נ .

לכך מכוון ביחר;■דאגםיאסהרי' לפתותו' כדי י 9'במא?דסיי בהדיא ::ביאר

 מק&דםמנו';ירקי אול/דאינו. ;דמיצן3שווין; דשניהם כגק בדמים, הטעות. ,
 מט»,נשר,שחוטה^! דהוא/לובע. מ״מ"כי^ מתה ,מנעל דמי או. ׳"ד.מי;נבילה,

 | דזהצ’בפא'וצריו־^וך»'^ל, לו,סתם',.הוי'כמטעהו חי׳;זכשיחן ;.,ומנעל
 | 0פ׳׳5ףסוכו'שם[-,ו -קושית 'ומ;פב שם ,במס?,חולין' ל’רש'י-',ז;;•.־נמי'שי.טת,

̂ 1נבילה'בחזקנלץמוטה,דהיימי! בשר, לו, זמכוק ולא :דקתני דמאי לומר; צ’א
 ׳דצישנא^/דבףזקס-ב^-שהויטש' הלחימ כמש״כ ■:שחוטה בשר .?זה. ?:דפי׳.לו

 .ממנו/בשר^^ש^המממילת שואל• .דהלה׳ כ׳’אל^,-נמש ;הכן; משמע ,׳.:לא.
 .כטטא^י>ש^ןעאן שחוטםוהוי בחזקת כמוכר־לו הוי, .סתם לו כשנותן 1

לא1מ^;8ל’& ’ 'לשונו דשינה י מכירה. .מהל׳ .בפי׳ח ז״ל בדמב״ס
* ־•׳-' ימכור



יהודה
—ן^«

 -מעין.-.רשמיהם .היו ומסירים-הראשונים חסיד ;מיקרי .•זה .לצד
 ...ע*כ האמרגן . לקצה ופעמים, הראשון לקצה פטמיס הקצוות ■כנגד
 דבר ..ובאיזה .,הראשון לקצה י עצמו יטה .דבר באזה- ביאר ;לא והנה

 גמאיקצההאתרק קצהתראשנן דפיקרי מאי לא'ביאר וגס לקצה-האמרון
 וקצה ה,היתרון5ש,ן,ק6קצה-הר קורא'.5ילכרמב־ס'.ז פרקים ;ובשמונה

 קש.מרא1דל נראגגדמאסב ז־ל דמיו. ביאר •אכן! המסרק-. קאמרוןקצה
 החאש אשר‘כקצה ובשביל-זה,שקרי'אדםלהמ&גתו בטדומיו להשתמש

 משתמש דעכ״ס ציון קצההר&פה מס היתרו: קצה מיקרי לשהרבמדומיו
 סיקרי במדותיו כלל יש»ס לא ר8£,הה»ן' והקצה לזה שנברא בפדומיו

 בעלשסר או הסאה לבמל״רטל קרי -משגה קצההאחמן וגה המסרק- .-קצה
 כנאה הרגש’ר1הא »ב^ל 7 והיחרק הראשון קצה יותר- לסכנה עצמו
 ,הטוב »אממ ..והלם וסאמרון". המסרק קצה: הנפש פחוס ו?על ועצלן
 וכמדהרקבממשיגמחפת המיצוע^ בדרך והנפות בכל•מדום שילך לארם
 במן;.המיצוע ללכת .רק יכוון באם' •ט המיצוע בדרך תמיד לילך יראה
 כל שבע א טתכנו אשר לאוהו-הקצה קצת עי״ז נוטה וס לה יוכל אנלי
 ממש פן־&ןצה •יגזט הזמן ובמיטס“הקצה- אוש לצד■ יומר שבך אוה בני
 עטמימדנך ע’א4זה׳.ינ|ג ;•ממל’. הקצה לאש; עבש-ששני; ;כי ?טן

 בשח ;ישה •'.אמג'ובזה ששט שבש אשריאין הקלה אתו לצל במיצוע
 א.מפגי1יב נדטהאצש.לא מהקצוות-ידל&ותו-הקצם עד)א׳ יגיע שלא

 מאנהר מפמנשהמך-רמק ימע לא השני• ולקצה אלע מושכו שבעו שאין.
' .< ‘ :שובומיקריששיץ׳ זהבדר הקלה-ומ*

’ "־' " פיק;ב ׳ ;׳....................

 בלמ'מ וכו/ושין ;א;להנהיגבמדכ^בינונמ שמסור דשת ג האר.
דגםבמדשהענגכבאס בה^.הז- כ’ממש שהקשה בקיא

 ליה וקרי. אסקרי מכבה מדס מדהבעמית שהיא העפה; בעדת מתנהג;
 מטס הממהבמס׳ עפיי-עשיכבפי׳ *וסר דבריו •להקשיר ולפעד*נ .מכה
 ל&ו מג^שי^דרמ בשאך־-אדנף ^מדומ דבכל כתב דלעיל והוא. בפ״ד
 . »א פ»סין;גדר.:׳בזה־זכ»ו?כ^נ המדקדקין רק המ-צוע בדרך .תמיד

מגונוסמאד^ע פדות ׳&ס והגאוה ;שהכעס הללושזמת בפדות אבל

באו16

גרור( הז^׳^ר

יסודיהתורה הלכות
?^רביץ כ/ י)!

 ■דהף •מהשאר;מטת הס וגסבזה-סאקין זככעס. הנאוה להצר .המיצוע•
 חסיד מיקרי ושןד^ה קוטסמאוד' הן«ן וסבלן והשפ:וש הטנוה הל^ה

 גסמנדוס ליה ומאסר)מ^אזססגי . ממש הקצה לאותו ימה באם .בזה
 ;המןאע מזבך לנשות מסוייב וסייג גזר בשביל רק כשצוע דרך הללו
 המיצמג מזנד יוסר והכעס שלאיגע-קצסבהצדהגאוה כד? ההיפך .לקצה

 מ^יגמאף המיצוע: רקבמץ הולך סו מכי מס״י אשר החכם האיש מש׳ה
 שמלך שקרי 4>מכ שסיר זה כמיצוע מדרך יומר והכעס מהגאוה מעש

?־ < - • : < ב^ג וסייג. לנדר; מצרך ולא ששר בוק־ . -
 ועיין ופיתוי חלקות בדברי עצמו לן•)להנהיג ר1אם י כההל

ז*ל להרמבים דס׳ל ברור נ’ולפעד ובלח'מ בכ״מ ־
 לטשוההל לו דשרי אמריק שוב אספכיה דמשעי איהו תא דמחק דלר&י

 איפקיס ומשש וח??ו להטשס'אבירו. בזה מטק אינו באם הדברים
 דדו_קא ; למ^ני הפפוטס חביות ישזח;^• דלא בהאי גם כסב ס’מש

 כלפאעוממק;ק^3א לו-פוסחן?3בש7. מבימ להששס כד? כן כשעושה
 ן:}1?טשמלו־שההן^א^^ וסו?ר בעצש טפי דחבירו מע׳׳ג שרי
 דהרי •יוענא לא יוסר; לבאר• .דהו״ל דמש״ב אלא הלמ״מ מסקנת וכ׳־נ

 לכך •מפוון -אינו דאם .ביאר הרי לפתמזר כדי בסייס במאי בהדיא ביאר
 היכא קי^לק זא ש אוד אא'? הא'דוץזני;»רייסא7 צ״ל ולפ״ז שרי.

-מטם ש׳ בטקס פנעל-מסה או שחוטה נבי^;בטקוס7לו-נשר דשכר עיקרי •יכוה ולאחוז -.פעמים הרבה מיקרי כמם עד מבואר •אינו עדיין -

 כאן .טינתו דאי דחוק הכ״־מ מי׳ גס ובאמת .קמן-בתנאי מביאי;
 •קרבן -דממייבי -התמא למימי ז״ל. להרפב׳ס הו׳ל בחנאילא שממאין

 הי׳נלפע׳ד דמסתפינא לולא •ולפן .בתנאי. רק .דפביאין לבאר מו״ל
 -פודכסבהירו כ׳ הרסב*ס דהנה •אמר באופן הרמב״סז״ל דברי לעשב

 שרי־.־אז7בע״ג, דהשסשאה. דשריאו יום כמן יום. דבומרק ג״ד
 כל כעקירת דשי משוס מקרבן־ פטורין הב׳יד בטלן - שרי בשנת דתיצאה
 דברים :דמיין באר טעסא יביב דהריתגמ׳ חמה . ולכאורה הגיף.

 ז״ל סרמב״ם והאיךיהיב ומעלם בהו קרינן ולא בהם שדן *הצדוקים
 וגם . ^בר כל ולא מדבר דכתיב אחרינא מקרא נלמד רזה .אזר .ממם

 דמיפמרי שעמא דיהיב שקשסהוא שם הפקרות בפי׳ ז״ל הרעב״ם
 ולא בו שדין שהצדוקין דבר דהוי־ משום »וף כל לעקור 1»ור’ביד’

 דסובר ולהכיל. .ילפינן מדבר דהרי טעמא הך ולעיל קריקונפלה
 למקוי-דברשהצדוקין ב-ד בהודו דאמר ששאל אמר דרי׳ה זיל .הרמב׳ס

 וס״ל לגמרי •פליג איהו ונמלה ביה שייך דלא ןמיפמר.משוס בו שדין
 כל פקירח דמסחמא קרא- מהך הנוף כל בעקירת ' דמיפשר רפי •דה״ש
 כל ולא דמןבר; למיפישא כלל ת״צ בו שדין שהצמקין ובר הו* הגוף
 דלא מעעא מגשרות במי׳ כתב מש״ה כמחיה ז״ל הרטבים )פושק הדבר
 יום יוה־מגד כשמרק בחיבורו סייס שפיר ג״כ ומה״ט , .-ישלם ■קריין

 הוי ה»ף כל בעקירת דגם כיון הגוף כל כעקידת דהוי משפם נטלהו
 ?רעבים דפוסק הא שפיר ובזה־אפי .בו שדים דהצדוקין $.מה״ע
 ז׳פאי דסובר הב״ד במחייבי שבת קל מלאכות מהל״ש א על ;?בהורו

 הדבר כל ולא: מדבר דיליף שמפא לנץ רק היינו בזה להנפ׳ . ?מבעי׳
 לאדן משא״כ 4 הדבל- מל סקרי נ״כ דזה דאפשר ליה מספקא ש״ה3י

 הב״ד מחייבי בודאי לא או שדין הצדוקין אס סליא לעיקר ספמא
 ממצאה לבר בהן במדין הצדוקן אן מלאכות הל״ש דבכל ? במראה
 ב״ד דבמרו הניל הלסימ קושיה; שפיר ג״כ ומיישב בהדיא. ;רבמיבא

 דאינהו בו שרץ שהצדוקין בדבר הוי-שעה שפיר בשביעית כבת ׳׳דאין
 שדו בודאי זכו׳ קציר שיש .פ״ז־ תשטת ובקציר בפרים בלל .דלא-דרשי
 כבישול רהייביק איגימא אף ומנלס ביה קריין ולא בשביעית ־דיש-שבת

 ונעלם. דלאקרינן מיפשריכב׳ד הכא מימ ;•חלקמהמצוהלעניןמדים
 כל א-מי-עקירת בזה הסילוק בפתי׳ תני האין יקשה דלפ״ז ■ואע׳ג
 ינש-סמסמררך מישלא השצמג ממשפדלך לנעות אדם כל וא^מגזוייבין שנעלם העעס. הזי שמואל אמר דירה דאליבא מאסר לא א הגוף

 hai«sw«״«rf1e«n.r«.»1«AB.^A.«M יייי™ י«!#ית «<-a «x-,״a ש’מהל כגוןבכורו•מא׳ ביה,ונעלם לשייך טלו בעקירת לפעמים משכחת ;
 ופ*מ שבה;.בשביעית דאץ עקצת בעקירת לשפך •לפעמים ופן ׳נגלאטש
 מאי נקשא עסני׳ ז מדא י״ל ונטלם קרינן דלא משם הב״ד מיפטני
 שהצדוקין בדבר הוי. טלו בעקירה פעמים דרוב הוא כן הרוב •;פפ״י
 דלפממיס ואע״ג ט הצדוקץמודין שאין הוי עקצת ט-ובסקירת "שדין

 נפשס באמת שמואל אמר דרי״-ה דאליבא י״ל ויותר להיכן משכמת .
 דאין ובכורו מקצת עקירת סיקרי מלאכונן מהל״ט פא■ דבהורו ..-גימסני׳

כן י׳׳צ דלר״ח לעיל כמש׳׳כ כולו עקירת מיק־י באמת בשביעית גבה
" ־ . "' ״ I '1234567 ,אה״ח . ■ . : ?כקבס״ד ־מלפפ״ד ־ ־

י. •
 דמיד כהב דלעיל: ואפ״ג וכד הרבה מנפים אחו דקיז1ב ג אלפה ;

מעשיו פין ׳ ביו לו לששע פצוה שפת א אות שנתן ’ : - , : • ■
 פייתי ,•דהא מעשיו יודעין באן כאן דטיירי לומר דאין ;לשואה קראי
 דנהי וצ״ל . היהילנטאה דלאי מעשיו הכירו ובשמואל מששאל ראה
 לבןדקו שתר מ״» אכל שניבא כבו לעשות ו לנמא פצזהלשמיע זפיד
 שתאכל סמוייב אז הרבה פעמים נבדק כנ סשא׳כ שקרהוא אולי פוד

ומ״ס • תלי! ספק נשום שד ולאיהרהר נבואתו ;על מלט ספק נדנוד

 מל-לשון ימלזייק וכן . מדאי ינסו.יומר ולא ה׳•' מש״כבהל׳ מדאי ,יומר
 ^עס יהאמיאבדבר-יו נבואתי׳ אנודעה׳ בנביא ה׳ בהל׳ שכ׳ הרמב׳׳ס־ז׳׳ל

 ■ והו״ל !פעמים •איזה ט שהאמינו במאי בזה איסור דפאי-עשיף פעם אסר
: פעם אחר■ פעם דבריו ונאמנו יותר לפיטר

 בכאן ז״ל הרמב״ם דברי נמן על ומיושב בפ״חששרץ עיין ד מלכה
:המשניות ובפי׳ ’

א פרק הדכותדיעות
או זה לנד בינונית מדעה ויתרחק וכו׳ ע״ט שמדקדק מי1 ח הלכה

 הוי לא אס אפי׳ כפמפכרבפ^ משי ססה לו ישן. אס אף• דבכה׳ג-
 - דק ־דאי^בגקבל-השו. או הדמים שוק בדמים.כנק-דשניהם ,המפות

 שמישה ^3;מפמ״ פיוןזרמא-קובע פ״מ מנטל>:חה מד או נבילה -דש
 \ .זזה להודשןנ^׳ל ך וצר בפי׳ הויבממפהו סתם לו וכשק ופגעלתי׳

 ?מים/־שת! גץשת;3ש ופי •של?ן..שס במם׳ ז?ל רשי שטה .נש
 דהיינו! כתיי^ששמה נטלה בשר לו ימטר ולא לקנאי דמאי לומר א״צ
 שחוע^ מר דבנמקש .'ישנא ד מ’הלס כ»דכ שחוטה בשר שזה לו דש׳

 ומש#$ שמיש? בפר מבנו שאל דהלה »גש'כ אלא משמע-הכי לא
 ועיק;> $ש׳ כמטעהו ומי שמוטה בחזקת לו כשכר מי סתם לו כשנותן

 ולן^ וכ׳- כאן מנישכ לשינו דשינה מטרה מהל׳ בפי׳ח ז״ל ברמב״ם
ימכור

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 135 מס עמוד יהודה בן אברהם שלוזאוור, א



משה יבתורד לגדו ללכעיש יעילהע שער ירושלים בנין קונטרס □אף 262, י

 השכימו האחרונים גדולי וכל י( )שימן קוה״ת משה ברכת
 וחיב ט סי׳ ח״א דב״ח בשו״ת )יעו׳ ברורה בשפה לזה
 לאול כעת )שיוצא טשה באר בספרי וגם ט( ח ו סי׳

 קונטרס ראשון בספר זה בענין פ״ל כתבתי בווארכא(
 חוקת דין לחזק ל( )סימן הפרישות שפר ששה השיב

 גבול השגת משוס בזה דיש פשוטים והדברים השחיטה
 עני ומשום ה( )אות להכנה״ג החזקה בכללי כמבואר
 ס״ב יעו״ש רלז( )סי׳ בחו״מ כמבואר בחררה המהפך

 העיר שם דב״ח והגאין טני ד״ה א( )גט קידושין ותום׳
 בחדושיו במהרי״ט ויעו׳ כו״ב לענין אלו התוש׳ מדברי כ’נ

 דכיון שם הר״י דברי ליישב שחתר עני ד״ה שם לקידושין
 עמו בראשונה טרח ומסתמא בעה״ב של בביתו הוא דכבר

 דר״ג דהאי לומיא וטרת אחר אחרי חזור לומר יכול וכו׳
 מבואר ובאמת יעו״ש כו' המגרגר עני גבי הנזקין ובפי

 האומר פ׳ ריש שם המהפך דעני איסור מפורש בירושלמי
 יעו״ש יעזוב שדי ויראת חשל מרעהו למש מקרא א׳ הלכה

 יעסוק' הוא ה׳ יראת יעזוב אשר השו״ב וא״כ ובפנימ
 ע״כ אתמהה ובדיקתו משחיטתו לבנ״י להאכיל בשחיטה

 דשחיטת בלבבו קן מצאה ה׳ שיראת מי לכל פשוט הדבר
 כת״ר שפלפל מה וכן בתשובותי יעו״ש כנו״ט אסירה המש*ג
 כת״ר )ומ״ש דברים אריכות בזה יש בכתב שבועה בעמן

 המות גליון על רשום אצלי גס טז סי׳ יאיר החות מדברי
 כדבור להוי בכתב שבועה לענין שהחמיר קצד סי׳ יאיר

 דכתב שם עליו שחקוק חותם לענין טז סי' עצמו הוא ממ״ש
 היטב אבל נו״ש( לענין גס הכי שכתב יעו״ש כדבור לאו

 קכה( )סי' ח״ב מה״ג בשו*מ מלבוב הגאון בזה דיבר אשר
 כל סמכו שע״ז אני ורואה לבבי יחרד זה לדבר שכתב

 באומרם חוזרים ואח״כ בכתב שבועה שנשבעים השו״ביס
 וכתב חלילה תורה תפוג ועי״ז היתר להם יחפשו שהרבנים

 ובשו״ת בכתב שבועה על שעבר שי״ב הוא אסר דבלבוב
 וכג ח )סי׳ מה״ג ובטו״ט טו( וסי׳ יב )סי׳ ח״א דב׳ח
 לשון דמוזכר היכא ובפרט יעו״ש זה בענין החמירו וכל(

 ג )סי׳ וחחו״מ סו( )סי׳ חיו״ד הנוב״י כתב כבר הא ח׳
 וכותב מבפנים כת״ר אכן לכ״ע בכתב מהני דאי״ח יב( אות

 החרש השו״ב שקבלת לכת״ר ברור בטח הש״ג □ה שאץ
 מצד העיכוב ורק הישן השו״ב גבול ישיג שלא באופן יהיה

 הקלתי לא בכתב שבועה לבד? הגם ע״כ שנתן הכתב
 כדת נכתב לא שהכתב כת״ר דברי צדקו בנ״ז אבל מעולם
 קבל מה נזכר ולא צלולה" בדעת קבלתי "זע״ז בו שכתוב
 לשון שכתב כיון איסור קבלתי כותב היה אם אף ובאמת

 ;׳ דאין לכאורה לדון יש קבל לא באמת כי אומר והוא עבר
 י ס״ק עג )סי׳ סמ׳ע יעו׳ לפלפל בע״ז ויש ממש זה בלשון
 .כח( )ס״ק שם ש״כ1 סי״ב( רלב )סי׳ יו״ד ובש״ע ת״י(

 בתחלת אמנם באיסור שקבל כלל הזכיר דלא כיון זאכמ׳־ל
 תעודה. כתג שאקבל "איך במ״ש לחקור מקום היה הכתב

 על פה ולעמוד לקים וח״ו גבולו להשיג ישות לי שחץ וכי'
 בזה לחוש מקום יש דאפשר רשותו" זולת שו״ב משמרת
 .אוכל שאני דבאומר א״ה ד״ה ע׳־ב( )ד נדרים הר״ן לשיטת

 שאני מה קאמר הכי שאני דאמר דכיון נדרים ידות הוי לך
 וכמו יעויש קונם מנהו ומאי דבר אחה יהא משלך אוכל

 הוי כו' ולעמוד לקום דמ״ש לחשוש בנ״ז מקום היה ק
 אכן. רשותו בלי פה השויב משמרת מלי קונס כאומר
 יס״כ רו( )סי׳ בש״ע יעו׳ היא יחידאה הרין דדעת מלבר

 גם הנה דהר״ן להך נ״ז כין לחלק יש וגם ב( )ס״ק שם
 .בזה חשש אץ ;•.כתב פ’דעכ לכאורה לחדש יש דהר״ן בנדון
 דמהגי בכתב בשבועה שהחמירו השעם עיקר דהא לכ׳ע
 מעכבת כילה אין לבילה הראוי דכל בכתממשום עדות במו

 במנחות והנה דמי מעשה כמחוסר לאו שבידו דכל .והיינו בז
לפדות עומדת פרה השחאגשלמא אמכיקהכי ע״ב( )קא

 מנחות הני אלא לפדותה מצוה הימנה נאה אחרת מצא שאם
 ראוי מקרי דלא דמביאר יעו״ש )בתמיה( לפדות מצוה

 תוש׳ כ’ג יעו׳ לכך עומד אז בדבר מצוה כשיש רק לפדות
 הוי לא שבידו כל דאמרינן דהא כל ד״ה ע״ב( )לד זבחים
 לומר נוכל ועפ״ז בדבר מצוה כשיש דוקא היינו דיחוי

 מה״ש פי״א הרמב״ם לשעת הצורך לעת בשם דבשבועה
 למצוה בשם שבועה דקחשיב ז' עשה מצות שלו ובסה״מ ה״א

 דאמלינן מהני השבועה כתב דאס י״ל שפיר תשבע דבשמו
 מלוה. שום בי דאין בקונם משא״כ כו׳ לבילה הראוי כל

 במה בנה כאלו הנודר וכל תדור שלא טוב אמרינן דאדרבא
 בשם שאינה שבועה וה״ה בכתב ל״מ דנדר פשיטא ע״כ

 בכתב מהני לא ג״כ מהפוסקים א׳ לשום מצוה בה דלית
 ח״ו ואס שכתב כזה אכן .ואכמ״ל ולפלפל לפקפק בזה ויש

 עולמית איסור אסורה תהיה שחיטתי זה כתב על אעבור
 דברי צדקו אבל שחיטתו על איסור שם הזכיר הא א״כ

 נדרים מהלכות פ״ג השעה״ח וכמ״ש דשלב״ל דהוי כת״ר
 אלא גופו הנאת כל חבירו על אסר דלא דהיכא ה״י

 כל• על שחיטתי שאסר שוחט כגון )וכדומה תשמישו הנאת
 כ חש שפיר כ’ע גופו טל חל לא שהאיסור נמצא ישראל(
 דלמי כת״ר שפיר כתב וגס יעו״ש נאסר ואינו דשלב״ל

 דבר אוסר אדם אין והא העיר לבני השחיטה אסורה תהיה
 כד( כג )סי' מה'ג בטיטז״ד מהרשיק הגאון שלווכ״כ שאינו
 יעו״זן נאסר דהינו חבירו על חבירו פירות כאושר דהוי

 יעקב בני בס׳ ששון מהר״י הרב בזה קדמם כבר ובאמת
 גופה• השחיטה שהרי שכתב ואשר ד״ה ו( )סי׳ בתשובותיו

 שתחול שלו אינה והבהמה עליהם סר שהא ממש בה אין
 חבירו־ על חבירו פירות אוסר אדם דאין האישור עליה

 בם׳ מ״ש ג״כ )יעו' ופרט פרט בכל לפלפל ויש ימו״ש
 לבנוף. כיון ואכמ״ל ה( אות י סי׳ קוה״ת משה בלכת
 החדש צ'צ בשו״ת יעו׳ מרחוק להזדקק רצוני אין הענץ
 מלהשיב. למנוע אדם לכל ראוי אשר במ״ש קצב( )סי׳ חיו״ד

 מן• כבורח מהן ולברוח החמורים ושבועות איסורים בעניני
 הש״ג. שוס )שאין . רואה אם מבפנים רו״מ אכן הנחש

 לו׳ יש וכדומה העיר לטובת מצוה צורך ויש הישן( להשו״ב
להקל. לסמוך מה על

 נחום, משה הק' התורה דגל נושאי כל ושלום הדו״ש
והגליל. אהטראלענקא האבי״ק ירושלימסקי

כט סימן
.בק״ח בענין אחד לחכם קצרה

VV" רחיל המתדבק בחולה בק״ח מצות יש אס שאלתו 
 חזר שאחד בנדון יט( )כי׳ רמ״א בתשו׳ כת״ר יעיין ?

 הקדחת חולי חלתה שאשתו מפני לאחר ביתו שהשכיר ממה
 מה׳ יעו״ש המתדבק חולי שהוא וחושב געליזמכט שקורין

 חולי שהוא שאומר מה כי כתב ובסופו בזה שהאריך
 • השם כי כן אומר נוקפו שלבו ומי הבל כולו המתדבק

 המשכיר כדברי היה ואם הרופא והוא המוחץ הוא יתעלה
 שחלקר׳ מקום בשום מצינו לא כי חולים ביקור דיני בל בטל
 לאסרו• ראתן מבעלי חוץ מתדבק לשאינו מתדבק חולי בין.

 דגם׳ דבריו חוך מבואר עכ״פ באורך יעי״ש בצלו לישב
 הרמ״א־ דכתב יהא דבק״ח מצוה איכא המתדבק בחולי

 כשדבר העיר מן לברוח דיש ס״ה( קטז )סי׳ ביו״ד בעצמו
 כמ״ט•. אלא מתדבק דהחולי חשש משום לאו זה יטו״ש בעיר

וכמבואר׳ ריתחאהיא דבעיק משום נ( )סימן מהרי״ל בתשו׳
c C3
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263 קלב משה בתורה גדול כלל שער השלישי שער ירושלים בנין קונטרס באף

I

 ביפחותא משוה וגש כו׳ למשחית לשות שמתן דכיון ש ב״ק -בש״ם
 לברי הביא שלא בתשי׳ הרמ״א על הוא לפלא אלא יעו״ש

 זה תביט אל בפסוק יז( )יש וירא פ׳ ההורה על הרמב״ן
 ובכל הדבר באויר הראות כי ענין בו ועול הטהור לשונו

 בהם המחשבה וכן וידביקס מאל יזיק הגלבקים התלייה
 המכה באתה כי מלח נציב לוט של אשתו היתה ולכן וכו׳

 מן עליהן היורד ומלח גפרית ראתה כאשר ■במחשבתה
 ובהחפשי בחיי רבינו וכ״כ עכ״ל בה ודבקה השמים

 פאלאגי מהר׳״ח להגאון מצאתי שלי השפרים באמתחת
 בכל שעמד מט( )הי׳ חחו״מ ח״ב חי כל נשמת ■בספרו

 זה דב־זזלי הרואות לעינינו זה בפרט והאריך זה
שאינו דמי נלאה דמ״מ משיק ועכ״ז נזק עושה הדבקות

 מצות איכא לידיה לגבי הרי כו׳ יהלך באופל מדבר -בורח
 רע דבר ידע לא מצוה ושומר וכדומה וקב׳־מ חולים ביקיר
 ולא כלל ניזוקים ואינם הזה כשדר עושים ה' מיראי ורבים
 בדבריו יעו״ש ישנים ימים ויאריכו רעה כליהם תאונה

 תבשיל כשבשלו להורות מנהגי איך שאלתו יעיד נעמו. כי
 ירד יושף הברכי הנה המת שבשכונת ממים פת אפו •או

 בית שו״ת בשם כתב ד[ ס׳יק שם בפת״ש ]הו״ד שלט( )שי׳
 בדיעבד אפי׳ לאשור קשא( ז)םי דוד ובית מו( )הי׳ יהודה

 הוא לדעתי אבל בזה להחמיר מיריס כמה אחריו ונמשכו
 לשפוך מנהג שכתב ש״ה שם הש״ע דמלשון יחרה •חומרא

 יעו׳ לכתחלה אישור רק בזה דליכא משמע וכו׳ המים כל
 במגיא ויעו׳ וכו׳ ניעקליה לגמרי נהגו עיב( )נ כתובות

 הוכיח וכן ודוק ס״א( תנה )שיי וברמ״א ח( ס״ק רו )שי׳
 קו( ,)הי חיו״ד לאברהם חשד בשו״ת מקומות מכמה עוד

 )הי׳ חיו״ד שא״ר בשרת וכ״כ בדיעבד בזה להקל דמבואר
 בדיעבד מותר ג״כ ר״ר משוס שאשור בדבר דאפי' ■ח״י(

 הירושלמי לברי על העיטור בעל בשם ו( )הי׳ בב״י כמבואר
 בזה להקל ומנהגי יעו״ש בדיעבד להקל דיש בזה כ’מכש
 דשכונה ד( )ש״ק שס הנהיה דעת דבלא״ה כיון אחר -בבית
 מהמילין דלכתחלה אף ע״כ ממש שכן שהוא מי דוקא הוא

 נ׳ היינו דשכזגה התום׳ בשם שכתב ד( )ס״ק הט״ז בדעת
 בית באותו אינו אם להקל יש דיעבד לענין עכ״פ בתים
 שגם כיון להקל אין בית באותו זולת הנה״כ כדעת ממש

 יהודה בית חשו׳ בשם הביאו שם רש״א וגליון רע״ק בחדושי
 ירושלימשקי יחיאל ל׳ הרהיג ומדודי כשנתבשל אפי׳ להחמיר

 מאביו מקובל שהיה בילדותי שמעתי אומפן אבריק ז״ל
 בעלשיד אכד״ק ז״ל לבי יעקב ל׳ הגאון הרב איז •הוא

 להזמין הקילו ממש בית באותו אף כי המורים גדולי •ועוד
 בודאי ואז מצוה סעודת שיהיה זו מעודה על הגון אורח
 שלא וברורים פשוטים והדברים כו׳ ידע לא מצוה שגמר

 להקל ומקום עילה למצוא שיש בכג״ז ישראל ממון להפשיר
 מקרי לא הנהיכ דלדעה ממש בית באותו אינו אם ובפרט ■

 .נתבשל כבר אס להקל יש בודאי זה בנדון שכונה

החופ׳ק. ירושלימפקי נחום משה •הירש

ל סימן
.קערה תשובה

 וית ובקי חריף חורב בחקי העוסק עורב תלמידי לכבוד
 הגה׳ק נכר נ״י פלאקשער העניך חנוך טו״ה וו״וז רענן
 מאלכסנדר הרבי הגה״ק ונכד זי״ע מלובלין הרבי ישראל אור

ד׳. סי׳ אשריס השער בדברי זע״ל.

TV M בעורב ד( )פי׳ אפרים השער בדברי שאלהו

 של התבשיל לתוך ונפל עמת בשומן מלוכלך כף שהביא
 שאוסר חמן הוא וממילא מנכרי הוא דלחא ניחוש אי בשר

 לחקור החחיל אפרים והשער היא ישראל דמשל או במשהו
 ישראל או טכו״ם שרובה עיר בין ולחלק צ׳ה דפג״ה בהא
 שאלה בהיתר בחכמה פלפלת וע״ז חשובתו כיוס נמצא ולא

 כלל איסורא וליכא היא ישראל של דלמא ס״ם משום זו
 בשומן היה דלמא חמן חשש דיש הוא עכו״ס דשל ואת״ל
 חוזר אינו ושוב העכו״ם ברשוח ונתבטל החמץ נגד ששים

 נתערב אם כמו והוי ישראל לקידרת בבואו אף אח״כ וניעור
 דמדברי כיק בפפח חו״נ דאינו בלח בלח הפשח קודם
 נכרי של דחק מבואר לה( )סי׳ חאו״ח אפרים הביש

 מ״ש )יעו״ש ישראל אצל זמנו כקודם מחשיב אצלו בהיותו
 דהוי פ’חב שאכלה עכו״ם מבהמות שנחלב החלב בהיתר
 גדולים כמה שכתט מטעם לצדד כ׳ גם זמנו( קודם כחרכו
 כתורה כ׳ ויפה זת׳ד, משהו איסור גזרו לא נכרי דבשל

 בספרו עצמו בא״פ הגאון בקצרה כן כתב וכבר וכהלכה
 דיש הנ׳ל השע׳א דברי על ל( ס״ק תסז )כיי שע״ש
 כחמץ ה״ל שוב העכו״ם אצל דנתבטל דכיון מטעם להתיר

 דמבואר שס כתב גס חו״נ דאינו הפסח קודם שנחבטל
 הפקר של או עכו״ם של דחמן לומר מקום דיש במק׳א אצלו
 למטרה קולעים הקצרים שדבריו יעו״ש במשהו אוסר אינו
 ־6כשו ע״ז בעצמו עמד וכאשר בארוכה רו״מ שכתב אתת

 מפי ששמע ומ״ש וברורים, פשוטים והדברים קונטרסו
 ביטול דל״ש )קעז( בתשובה הרשב״א מלשון ראיה להביא
 אסר דהוא כונחי לעומק ירד דלא וכתב עכו״ס של בחמצי

 פירורין יתערבו שמא עכוים חמן השלחן מל להעלות שם
 במשהו ואוסרין מקודם נתבטלו שלא ישראל בתבשיל בעין

 מזה בס׳ עכו״ס ביד בנתבטלז אבל הריב״ש בתשו׳ כמ״ש
ft שמע מפי לא אבל זת״ד דמודה אפשר ובכה״ג דבר 

 חה״פ בקו׳ ’טשה ,טנחר. בספרי כתבתי כן רק זה דבר
 אלו הרשב״א מדברי ראיה שהביא הדב״ח בשם י״ב דין

 לידידי בשד״ח וימו׳ במשהו הוא עכו״ם של חמן דגם
 צט( )סי׳ חכמים דברי בחלק הי״ו מדיני חכם הגה״ל
 נ )הי׳ ומצה חמן במערכת ג״כ יעו׳ משמי ד״ז שהביא

 מכמה ג״כ והביא שם במנ״מ ממ״ש ג״כ שהביא טז( אוח
 במין בפירור מיירי דהרשביא זה כעין לחלק שכתבו גדולים
 שבקונטרסז ולפלא העכו״ס ביד נתבטל כשכבר משאיכ

 לא זמדוע ס( )כי׳ תורה דעת הגאון ידידי דברי הביא
 של חמן דודאי לחלק כמב יב( )ס״ק שם הוא שגס ראה

 מתערב אבל במשהו אושר ישראל של לחזך שנתערב עכו״ם
 דנחבטל וכיון במשהו אוסר דאינו ס״ל עמים ביד כבר
 מלבד ובאמת ׳ימו״ש לישראל אוסר אינו שוב העמים ביר

 הרוקח מדברי גם ראי׳ להביא יש הדב״ח שהביא הרשב״א דברי
 אך שכתב יז( ס״ק חםז )סי׳ הט״ז זקני אבי דבריו הביא
 בו נחן שמא המים שהביא מכו״ם ט נאשרו שבדלי המים
 אפי׳ במשהו דחב״ם ג״ע דמבואר יעו״ש חמן שעה אותה

 במה יעו״ש ח( )סוים הריב״ש מדברי נ’זכ נכרים בשל
 דבנכרי לומר מקום יש ]ואדרבא ג?את הרי״ן בשם שהביא

 פכ'ש הל״ן מ״ש ע״פ במשהו דהוא יותר להחמיר יש
 אסור יהיה נמי הפסח דאחר משום דשיל״מ הזי לא רחביה

 ובמ״ש יעו״ש בתערובוש רק שרי ולא מכ״פ בעינא מדרבנן
 התירוצים שער □שה" ,באר בספרי אלו הרין דברי טל

 יהיה הפסח דאחר נכרי של בחק דבריו פ’וע נא( )סי׳
 הרמב״ן להדיא וכ*כ דשיל׳מ הזי ודאי ממש בעינא מותר

 נכר-ים של חמץ יכש״כ הטהור לשוט זה שם ה׳ במלחמות
 מהירץ לו שיש דבר בעינו שאפילו ישראל של לקדרה שנפל
 בשם תקעג סי׳ )שם המרדכי שכתב לטעם אכן עכ״ד הוא

 לא דחתן קכ( הי' יו״ד ברמ״א ג*כ הויר כהן חיים רבינו
זה זטמש הבאה לסנה ונאסר דחוזר משום דשיצ״מ היי

י שייך

I
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־י־ שו״ת

 תירוצי הזכיר לא ואיך קמ״ל". זה "שאין יד כלאחר
המהרמ״ש, דחיית ליישב נתעורר ולא המהרמ״ש של

ניצוד, במינו דאיקרי דקמ״ל לפרש אפשר אי דקמ״ל
 במינו אי מציאות שהוא דבר ולא קמ״ל דינא דקמ״ל

 הפנ״י דפלאי אריוחא אלו להציל וכדי לא. או ניצוד
לפענ״ד. מאוד נכון ידבר בפזהי״ת אמרתי והצל״ח

 )ביצה כפרש״י ועוף חיה כגון הוי ניצוד כמינו הנה
 או בשרם אכילת בהם צורך להם שיש פי׳ שם(

 צירעין עון ניצוד במינו אין ומהו וכיוצ״ב. עורותיהם
ב׳ ק״ו שבת )כמבואר צורך שום בהן שאין ויתושין
 נחזי ופתה ב׳(. ק״ז )שבת ופרעוש בפרש״י( ועיי״ש

 הנאה שום לו אין דבורים הצד דבורים, של דינו אנן
 מהדבורים הנאה לו יש אבל גופייהו, מהדבורים

)הנ״ל(, ביצה הש״ס דברי פי׳ סכי ועתה דבש. שעושים
ועופות( חיה )כמו אסור ניצוד במינו דתימא מהו
 )כמו ניצוד במינו שלא מגופייהו, הנאה להצדן שיש

 דינם דדבורים והו״א מותר, וכיוצ״ב( צירעין פרעוש
 מגופייהו הנאה שום להצדן שאין וכיוצ״ב פרעוש כמו

 מאחר אלא כן אינו דהדין "קמ״ל׳׳ מותר הצדן וממילא
הנאה להצדן שאין אעפ״י ■דבש, עושים שהדבורים
 לצורך לצודן שצריך מאחר עכ״ז דהדבורים, ,"..מגופייהו

ואסור. נצוד במינו מכלל הן דדבורים קמ״ל דבש שיעשו
דבש״ס ממ״ל ככל פי׳ ביצה דבמס׳ קמ״ל ןכ ואס

י י י 11234S67 |את״ח
בעזהי״ת, מאוד נכון וא״ש זה מחודש ■דין דקמ״ל
כספירין. מאירין והצל״ח הפנ״י ותירוץ

 מצידת הת״ה על שהקשה המג״א על רבה ותימה
במינן אין בכלל שהם בפשיטות וס״ל דבורים

 ודעתו זה היפך כ׳ בפירוש )שם( שהב״י מאחר ניצוד,
 דהמג״א דלק׳׳מ ראיתי שוב הם. ניצוד במינן דדבורים

הרמ״א אבל להמהרש״א. מסכים סק״ט( שע״ז )סי׳
 קדירת תחת לחתות לאסור פ״ז( סי׳ >ביו״ד פסק שפיר —

 )באו״ח ׳דס״ל כמו אסור דרבנן באיסור דפס״ר פכו״ם
ובאו״ח( )ביו״ד הרמ״א דברי וב׳ הנ״ל(. ס״ג שט״ז סי׳

 רע״א החי׳ דברי מסיום עכ״פ מהמרדכי. מקורם
 לשעבר ספק דגם הע״ז של לדינו נועה דדעתו משמע

 בקו״א הרב בשו״ע מצאתי וכן בפס״ר. אסור אינו
 וסמהרש״א הב״י של ובמחלקותו עיי״ש. רע״ז( )רס״י

 פתיחת בענין ח״ג( )בספרי אי״ה שאכתוב מה פיק
ביו״ט. הברז

 הריא״ז ומאירי להרמ״א נעלה, במסילה ועתה ז(
אופן בכל שרי נוהגין( שכן )שכתב והב״ח

 במוכס רק )סק״ח( ולהש״ך מתכוון, שאינו מאחר
 דיון בנידון משא״כ מכוון, שהוא מאחר הרמב״ס אוסר
ודאי. בכלאים זה וכל שרי. להרמב״ם גם מטק שאינו

כמו פס״ר, כלל שייך לא מתכוון כשאינו בספק אבל

נ//1ר| י1'?ג :

רכא משה באר ?נקי
י>ר/יגנן ׳£/’/׳( )5'יי

 מן דלא ו׳( אות זה )סימן כתבנו וכבר הט״ז שכתב
 איסורין בשאר גם אלא כן אמרינן שבת במלאכת
 הט״ז של נפסקו לשעבר הגם—ספק דאיכא דמאחר

 בכל דט״ע אליבא מתכוון באינו ושרי פס׳׳ר ליכא —
א״ש. והכל א׳(, )באות הריא״ז וכדעת אופן

יצ״ו ברוקלין פה תמוז חדש לפ״ק תש״ך

שטערן משה

:לחידושא הנושרין סירות

 בסוגי׳ ביאור ב( — (3 )אות מוזבוין שאינו דובר בסוגי׳ א(
 מהל׳ פ״ס ברמב״ם ביאור ג( — )ב( ליד״ ניחא דלא דפס״ר
 שלא מכלאים ד״גוף הנאת עיניך ביאור ד( — ד( ג״ )ב, כלאים
 דעבד בספק ו( — )ד( בהנאת סס״ר ד״( — )נ( לבישה כדרך

ורבנן באיסור פס״ר אמרינן אם ז( — )ו( פס״ר אמרינן אי
)»־{. אי׳סוריז בספק םס׳׳ר ת( — )י( לאסור

יד סיטן

 ביקור מצות לצאת יכול אדם אם נשאלתי
טעלעפאן. ע״י אבלים וניחום חולים

 וע״י בגופו היא טצוה קיום העיקר השבתי.
מהטצוה. חלק מקיים ג״ב טעלעפהאן

 מדברי שעולה מה נמרץ בקיצור נברר מתחלה
מצות אם האחרונים וגדולי הראשונים רבותינו

דרבנן. או דאורייתא מצוה היא חולים ביקור

 מצות :כתב הל״א( אבל מהל׳ )בפי״ד הרמב״ם א(
אבלים ולנחם חולים לבקר "דבריהם" של עשה

 ואלו וט׳ האורחים וללוות הכלה ולהכניס המת ולהוציא
 מצות שכל אע״פ שיעור. להם שאין שבגופו גמ״ח הן

 כל כמוך. לרעך ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם אלו
 עשה אחרים, לך אותם שיעשו רוצה שאתה הדברים

 אלו הכפיל הרמב״ס ובמצות. בתורה לאחיך אותן
 וכבר :וז״ל ביאור ביתר ב׳( )שורש בספהמ״צ הדברים

 שהם וזה מזה, קשה יותר אל הסכלות בזה הגיעו
 לעשות ההוא הדרש מן יתחייב בפסוק דרש כשמצאו
 והם הענין, מן פנין להרחיק או הפעולות מן פעולה

 אע״פ המצות בכלל אותם ימנו דרבנן, ספק בלי כלם
 וט׳ הענינים מאותם דבר על יורה לא דקרא שפשעיה
 ונחום חולים בקור עשה מצות בכלל מסו זו במחשבה

באמרו הנזכר הדרש בעבור מתים, וקבורת אבלים
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משה באר קד סימן ו"ת ש רכב

 והוא בם ילנו הדרך את להם והודעתם יתברך
 זה ילכו גמ״ח זו הדרך את א׳[ צ״ט ]ב״ק אמרם
 אלו המעשה ואת מתים קבורת זו בה חולים" "בקור
כל כי וחשבו הדין, משורת לפנים זו יעשון אשר הדינין

 ולא עצמה, בפני מצוה הפעולות מאלו ופועל ,."המגל
 נכנסות להם והדומים כלם הפעולות אלו בי ידעו
 בבאור בתורה הכתובות המצות מכלל אחת מצוה תחת
 בספר עכ״ל כמוך, לרעך ואהבת ■יתברך אמרו והוא

ב׳(. )שורש המצות

 דמאחר הרמב״ס רבינו לשון על שתמהתי כמה הה
חולים בקור שמצות לנו ומחדש מודה ז״ל שהוא

 לא למה א"כ כמוך, לרעך ואהבת מצות תחת נכנם
 כמו דאורייתא עשה מצות חולים ביקור מצות להוי
 למצות אותה מונה ולמה לרעך, דאהבת עשה מצות
"דבריהם". של עשה

 מגלת בעל להגאון מצאתי שאח״ז במרומים ופחדיי
הביא שהנכון( ג״ל ד״ה ראשון )שרש אסתר

 וכתב הנ״ל( אבל מהלכות י״ד )בפרק הרמב״ס דברי
 שהוא דמאחר אלה, דבריו על לתמוה ויש :וז״ל עליהן,
 אמר למה כמוך, לרעך ואהבת בכלל הם כי מודה
 אחת לנו יפרשו החכמים אס והלא מדבריהם, שהם

 גם הס כי נאמר לא זה על בתורה הכתובות ממצות
 בהם שאומר הטעם כי דעתי ולפי ותירץ, דרבנן. כן

 לאחת אחת שדרשוה לפי הוא, מדרבנן כן גם שהם
 ולא וגו׳ הדרך את להם והודעת מפסוק חשבון למצוא

 שהם בהם אמר ולכן כמוך, לרעך ואהבת מפסוק
 מה על כלל איננו ההוא הפסוק פשוט כי מדרבנן,

עכ״ל. בו, שדרשו

 אינו שתירוצו יבין ובלבבו יראה בעיניו הרואה כל ב( יי*׳
טבא מרגניתא בעל הגאון אבל ודחוק. מספיק

אסתר( מגילת בספר ד״ה י״ג אות א׳ שרש )שם
 ולי :וז״ל ותיק, זו אסתר מגלת בעל קושית הביא
 חולים לבקר דבריהם של מצוה דיש דה״פ, פשוט נראה

 דוהודעת מקרא, אסמכתא כמו שהיא מדרשא וכו׳
מדברי׳, מיוחדת מצוה למנותה ויש וכו׳ הדרך את להם

 אלו למנות אין לרעך בואהבת כלולים שהם דמשום
מיוחדת, עשה למצות דקחשיב ואינך חולים ביקור כגון

כמוך, לרעך דואהבת עשה במצות כלולים הס שהרי
 לרעך דואהבת עשה מצות אלו למנות אין תורה ומדין

 שעשה וכמו מיוחדת, מצוה לאלו יש מדבריהם אבל
 אע״פ מיוחדת מצוה שמנה מתים לקבורת הרמב״ם
 דצותה משוס לרעך, בואהבת כלולה מתים שקבורת

תקברנו, קבור כי בפרט מתים קבירת התורה עלינו

 מפני מדבריהם מיוחדת מצוה לאלו מונה נמי הכי
 ודו״ק הדרך, את להם דוהורעת אקרא לאלו שאסמכוהו

 קבורת הרמב״ס הזכיר למה להקשות ואין ברור. והוא
 איכא מתים לקבורת הלא דרבנן מ״ע בכלל מתים
 תקברנו, קבור כי והיא מדאורייתא, מיוחדת מצוה
 בקבורתו שיתעסק במשמע אין תקברט דמקבור די״ל

 מצות קיים נמי אחרים ע״י קברו אם אלא "בעצמו"
 היא דדבריהם עשה מצות אבל תקברנו, דקבור זו עשה

 קבורה, צרכי בכל ובכבודו בגופו "בעצמו" להתעסק
 קבורת דפריך ׳[,3 ל׳ ]ב״ק דגמרא מצריכוחא כדמשמע

 אלא נצרכה לא ומשני חסדים גמילות היינו מתים
 בעצמו, מתעסק כשהוא והיינו כבודו, לפי ואינו לזקן
 לפי ואינו זקן שייך מאי אחרים ע״י מתעסק חבל

 הטהור, בלשונו בעצמו הרמב״ם וכדנקט ודו״ק. כבודו,
 לפניו ולילך הכתף על לשאת קבורה צרכי בכל להתעסק
 בעל הגאון עכ״ל בגופו, גמ״ח הן ואלו וסיים ולספוד,

טבא, מרגניתא

 היא חולים ביקור ■דמצות הנ״ל מכל יוצא מפורש הרי
ואהבת בכלל שנכנס ומאחר דדבריהם מצ״ע

 בגופו ובכבודו בעצמו לקיימה מוטל עליו כמוך לרעך
 שתיק מה לפי אבל שליח. ע״י היינו אחרים, ע״י ולא

 הצעיר ואני מד״ה א׳ בשרש )שם שמח לב בעל הגאון
 ודעת, טעם בטוב טבא המרגניתא קושי׳ ולהלאה( טרם,

 במת או הקרובים על רק קבורה מצות אין דמה״ת
 כשהקרובים קרובים, האינס אבל קרובים, לו שאין מצוה

 לסייע חייבין חייבין, אינן התורה שמן אף לפנינו,
 ביקור במצות האינק^רוביס אף שחייבים כמו לקרובים

 אקרא ואסמכוה ומדרבנן גמ״ח בכלל זה וכל חולים
 הדבר בביאור מאוד מאוד שהאריך עיי״ש דוהודעת

זא״ז. כסותרק הנראים הרמב״ם לשונות כמה ובישוב

 דוקא חולים ביקור שמצות ראיה שום אין ולפי״ז
שפיר אבל לעשות. מחוייב ובכבודו בעצמו בגופו

 טבא המרגניתא של לדינו מודה שמח הלי דגם י״ל
 היא דכנראה כנ״ל. דגמרא מצריכותא ראיתו מכח

 איברא ד״ה סופרים בקנאת )ועיין אלימתא ראיה
דלגבי(.

 היא( ג׳ והתשובה ד״ה א׳ )בשורש הרמב״ן ג(
וביקור אבלים ניחום שמנה הבה״ג שיטת הביא

 דאורייתא. למצ״ע ערומים והלבשת מתים וקבורת חולים
 נכנסים הן מצות ד׳ אלו דכל ס״ל דהבה״ג בעדו, והלין
 שדרשו כמו בדרכיו, דוהלכת דאורייתא מצ״ע תמת

 נגד לטעון הרמב״ן והוסיף א׳( )י״ד סוטה במ»ת
הביא ח׳( )מצ״ע בעצמו הרמב״ם והלא הרמב״ם,
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רכג משה באר קד סימן ו"ת ש

 אמרו והוא היכולת כפי יתעלה בו להדמות עשה שמצות
 ושבת )הנ״ל בשועה חז״׳ל דרשת והביא בדרכיו ומלכת
 מצ״ט היא תולים ביקור וא״כ הנ״ל(, וב׳׳מ קל״ג

 עיי״ש בדרכיו דוהלכת עשה מצות ובכלל דאורייתא
 וכו׳(. בזה הצעיר אמר ד״ה שם שמח בלב )ועיין

 גמ״ח מצות :כתב פי״ד( אבל )הל׳ ספר קרית ובספר
 כמוך, לרעך ואהבת בכלל דאורייתא הויא כלל דרך

 חז״ל. שדרשו כמו וגו׳ בדרכיו והלכת מדכתיב ונלמד
 דעת ליישב לי ונראה טכ״ל, מדבריהם גמ״ח ופרעי

 בקור אבלים דניחום הרמב״ן הבנת ועפ״י הבה״ג
 מצוה חדא כולם מתים וקבורת ערומים הלבשת חולים

 מצינו דבודאי הן. דגמ״ח מצ״ע ובכלל היא דאורייתא
 למשל ספר הקרית שכתב זה ענין פעמים הרבה
 שהיא הל״א( תפלה מהל׳ )פ״א להרמב״ם ס״ל תפלה

 היינו התפלה, ונוסח התפלה זמני אבל דאורייתא,
 על )בהשגות ולהרמב״ן דאורייתא. אינן הפרטים
 אינו תפלה ענין כל עיי״ב( ה׳ במצ״ע הרמב״ם

 )ברכות דאורייתא ברהמ״ז צרה. בעת רק מדאורייתא
 אינו הנוסח, רוב עכ״פ הברכות, נוסח אבל ב׳( כ׳

)סימן חאו״ח הכת״ס מרן קמוח״ז ,תשו )ראה מה״ת
 דאין להבה״ג ס״ל חולים ביקור בדין כאן אבל (,

 אבל דאורייתא, מצ״ע היא דגמ״ח שמצ״ע כן, לומר
 וטעמו מדבריהם. והוא הכלל מן פרט הוא חולים ביקור

 את להם והודעת דקרא הדרשא דעל עמו, ונימוקו
 ביקור זה ילכו ב׳( ל׳ )ב״מ דרשינן בה, ילכו "הדרך”

 היינו חולים, ביקור זה ילכו הש״ס פריך וע״ז לחולים,
 הדרך "את מקרא דרשינן וגמ״ח חסדים, גמילות

 לבן אלא נצרכה לא הש״ם ותיק חסדים" גמילות זו
 ואפילו בחליו, מששים אחד נועל גילו בן מר דאמר גילו,
 זו מאי תימה ולכאורה לגביה. למיזל ליה מבעי הכי

 ביקור נמי הכי אין גמ״ח, היינו חולים ביקור קושיא
 ביקור דמצות קמ״ל והא מגמ״ח, אחד פרע הוא חולים
 דגמ״ח מצ״ע ענפי מהרבה אמד ענף הוא חולים

 הגמרא ותירץ קושי׳ הזכיר רע״א ק׳ בב״ק )ורש״י
למה קשה ולכאורה יקשה, ולא הלומד יטעה שלא כדי
כנ״ל(. חולים ביקור זו ילכו כפשעיה להבין אין

 א׳( )י״ד דבסוטה מאוד, נכון הדבר באמת אבל
לו אפשר וכי תלכו, אלקיכם ה׳ אחרי אמרו

 ה״א כי נאמר כבר והלא שכינה אחר להלך לאדם
 הקב״ה של מדותיו אחר להלך אלא הוא. אוכלה אש
 ערומים, הלבש אתה אף וכו׳ ערומים מלביש הוא מה

 ממרא באלוני ה׳ אליו וירא דכתיב חולים ביקר הקב״ה
 ויהי דכתיב אבלים ניחם הקב״ה חולים, בקר אתה אף

 אף בנו יצחק את אלקים ויברך אברהם מות אחרי
ויקבר דכתיב מתים קובר הקב״ה אבלים, נחם אחה

 ענין דמפורש הרי מתים. קבור אתה אף בגיא אותו
 את לבקר בא ובעצמו בכבודו שכביכול חולים ביקור

 והוה במדותיו, הדבק כן עשה שהשם ומאחר החולה,
 דגמ״ח ממצ״ע פרט אינו חולים לבקר גמ״ח של זו מדה

 בעצמו שהשם מאחר דגמ״ח המצ״ע וגוף חלק רק
 מהמצות כפרט לפרש שיש ומה כמותו. לעשות לנו הראה
 הפרט זה גילו בן לבקר הוא חולים ביקור בדין גמ״ח
 גמילות זו הדרך "את מדרשא נלמד אינו גילו בן לבקר
 דבן חולים "ביקור זו מ״ילכו" ללמוד ואיצעריך חסד"
 פרע רק דאורייתא דמצ״ע גמ״ח בכלל אינו זה גילו"

 להבה״ג, גם מדבריהם שפיר והוי חולים ביקור במצות
 היינו קבורה" זו "בה ב׳( ל׳ ״מ3) הש״ם פריך ולכן

 כביכול שהקב״ה מצינו אבלים בניחום דגם גמ״ח,
 כמבואר אביו אברהם מות אחר יצחק את ניחם בעצמו

 הדרשא להעמיד הש״ס הוצרך ולכן )הנ״ל(. בסוטה
 ועכ״ז כבודו" לפי ואינו לזקן "קבורה זו ד״בה"

 כבודו לפי ואינו זקן שיתעסק קבורה וא״כ מחוייב,
 מתים" "קבורת שאר כמו דגמ״ח ממצ״ע חלק אינו

 כביטל הוא דמה מצוה, מת ואינו קרובו אינו אפילו
 קרובו שאינו גם מתים" "קבור אתה אף מתים קובר

 לפני שלוחים הרבה דהלא שליח, ע״י ולא ובעצמך
 שליח ע״י עשה ולא החולה לבקר או לקטר המקום

 בגופם אחריו בניו יעשו שכן ובכבודו בעצמו אלא
 נקיים הבה״ג דברי יצאו ובזה שליח. ע״י ולא בכבודם
 טבא המרגניתא וכדברי בעזהי״ת וטובים נטנים

)הנ״ל(.

 דאמר הא על ב׳( ל״ט, )נדרים הרא״ש ובפירוש
מנין התורה מן חולין לביקור רמז לקיש ריש

 כל ופקודת אלא ימותון האדם כל כמות אס שנאמר
 א׳( )ק׳ וב״ק ב׳( )ל׳ בב״מ והלא הקשה ט׳1 אדם
 רמז למצוא רוצה לקיש דריש ותירץ בה, מילט למדו

 "מפורש". אינו בה דילכו דרשה משא״כ "מפורש",
 חולים דביקור ס״ל לקיש דריש י״ל לפי^לכאורה

 רק דר״ל ס״ל ראשונים שאר אבל פ$ה״ג, מה״ת
 רצה״ח(. בהגהות )עיין ש״ס ^בכל מביא בעלמא רמז

 עשה מצות :המשנה( ביאך? זהו )ד״ה המאירי וז״ל
 נרמז כן ואע״פ החולים. את לבקר סופרים מדברי

 וכו׳, ימותון האדם כל כסות אם מדכתיב בתורה הוא
 לביקור ]רמז כ׳: ההר מן אברהם רבינו בפי׳ גם

 שהיא למימרא ולאו בתורה, נזכרת התורה, מן חולין[
 אלא מצוה דהוי מוכח לא דמקרא דאורייתא, מצוה
כן. לעשות אדם בני שדרך
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משה באר np סימן "תו ש רכד

np סימן
הסודם לסי׳ המשך

 מן מצ״ע ראשון )פרק מרדים בספה״ק הנה ד(
יום, ככל לקיים ואפשר כלב התלוי המורה

 ממנין מנאוה חולים ביקור מצוש כתב: ל״ט( אות
 משיראה מהמצוה אתד וענף לקמן, כדנכתוב תרי״ג
 רחמים, מליו ויבקש ויתפלל. בלבו יצטער בצער חבירו

 קיים לא רחמים עליו בקש ולא החולה את והמבקר
 הרמב״ן( בשם יוסף בבית )בטור חולים ביקור מצות
 שמצות )הנ״ל( כהבה״ג דס״ל מבואר החרדים. עכ״ל
 באר ובספר מדאורייתא גמורה מצ״ע היא חולים ביקור
 פסחים( )מס׳ בשלה״ק שגס כתב החרדים על יהודה

 קצת )שם( והאריך דאורייתא. חולים דביקור כתב
 תוספות ועיין וז״ל: כ׳ ולבסוף זה, במכין בבקיאות

 ר״י בשם יתחילו( לא ד״ה מ״ב, דברנות )פ״ג יו״ט
 תמוה ומאוד עיי״ם• דאורייתא, הוא אבלים שניחום
 י״ז )דף בסנהדרק מפורשת גמרא נגד שהוא בפיני,
 אבלים, תנחומי מצוה, דבר ע״ב( ע׳[ וצ״ל ]ט״ס

 בעלמא, דרבנן תקנתא רק דהוי לאתויי( )ד״ה ופרש״י
 וצע״ג מפירש״י, אחר באופן הגמרא )שם( לפרש וא״א
עכ״צ ליישבו ומצוה

 דהתס קושיא, שום כאן אין לפענ״ד ובמחכתה״ק
אבלים תנחומי של בסעודה איירי )בסנהדרין(

 ואם ופשוט. הוא בעלמא דרבנן תקנתא רק בודאי וזו
 הוא. דרבנן ג״כ החדש עיבור סעודת גם אז תקשה

 בהגה׳ ועיין )שם(, והתיו״ט המהרש״א כן תמהו כבר
 שנראה מה וכתבו ע״ז עמדו שכולם ווילנא( )שבמשניות

 הרב על גדולה תימה ועוד עיי״ב, הרחבה לדעתם
 ס״ל הבה״ג שגם ידע לא איך יהודה באר ,בעל

 ממש מדאורייתא גמורה מצ״ע אבלים תנחומי דמצות
 השו״מ על יהודה הבאר שתמה מה אבל )כנ״ל(.
 התשובה( )באמצע שכתב רמ״ד( סימן ח״א )מהד״ג

 הרי״ג בין חולים ביקור מלות מנה צא דהרמב״ם דמהא
 מצוה היא חולים ביקור דמצות דס״ל ראיה אין מצות

 דאורייתא מצ״ע היא להרמב״ם דגם והעלה מדרבנן,
 שהיא נמות קלה שעה שלפי עליו תמה שפיר עיי״ש
 אבל מהל׳ פי״ד ריש הרמב״ם דברי ממנו נטלם

עיי״ש. דדבריהם מצוה דהיא כתב דבפירוש )הנ״ל(

 עמוד קט״ז אות ב׳ מערכת ח״א )השלם בשד״ח
דדעת עו״ב( )סימן לב חקקי בשם הביא שנ״ז(

 דאורייתא. חולים ביקור דמצות והריטב״א יונה הר׳
 הר״י דברי מקור למצוא וחקר דרש שד״ח בעל והגאון

)פ״ג יונה הר׳ לדברי לב ההמקי כוון דכנראה וכתב

 אבלים ניחום ומצות הנ״׳ל(, בתיו״ט שהובאו דברכות
 מצות גם וממילא דגמ״ח משה מצות והיא דאורייתא

 אמד מקרא דרשו ששניהם דאורייתא מצ״ע חולים ביקור
 קדשו מקום איה הריטב״א דברי אבל ב׳(. )ל׳ ב״מ

מצא. לא

 בשד״ח הובא מ״א )סימן זרוע אור מהר״ח בתשר
זרוע אור בעל רבינו אביו מכת״י הביא הנ״ל(

 זה הרי ב׳( כ״א )גיטין דאמרו הא על שהקשה ז״ל
 זה הרי פלוני לבית יום ל׳ כל תיכנסי שלא ע״מ ניטך
 בתורה, שכתוב מה על מתנה הא גט הוי ואמאי גט,

 לה אפשר אי ביתו מבני אחד או יחלה פלוני שאם
 ביקור תאמר ואפילו וט׳ החולה את לבקר תלך שלא

 מבואר תאמר" "ואפילו ומדכתב וט׳ דרבנן חולים
דאורייתא. מצוה היא חולים דביקור הדין שעיקר דדעתו

 אוחו :שכתב וירא( פ׳ )ריש הגדול במדרש מצאתי נם
יותר מצטער והי׳ הי׳ למילתו ג׳ יום היום

 אמר וט׳ השלישי ביום מכבידין המלאים שכל מדאי
 אברהם, את ונבקר טאו השרת למלאכי הקב״ה

 למדנו ומיק הקב״ה, לפני חולים ביקור שגדול מיכן
עכ״ל. התורה", "מן חולים לביקור

 יוסף רב דתני איתא ב׳( ל׳ )ב״מ בגמרא הנה ה(
החיים בית זה י״ח( )שמות להם והודעת

 ותורות חוקות בו, להתפרנס אומנות הם )ללמוד
 חסדים, גמילות זו הדרך את דקרא( ברישיה כתיביה

 זה המעשה ואת קבורה, זו בה חולים ביקור זה ילכו
 לבאר ואמרתי הדין. משורת לפנים זו יעשון אשר הדין
 דבשלמא חולים, ביקור זה ילט מחיבת נלמוד איך

 בה פירושו "דבה" שפיר מרומז קבורה זו בה מתיבת
 הקרקע, בתוך "בה" שקוברים היא וקבורה בתוכה,

 ופירשתי כלצ מרומז אינו חולים ביקור זו ילכו אבל
 אל הולכים אם רק מקיימים אין חוצים ביקור דמצות
 מסייעני חולים "ביקור" וחיבת אותו ומבקרים המולה
 מצאתי ששוב נאמן בשחק ועד אצלו. ולילך לבקרו

 והודעת :וז״ל שכתב ג׳( אות של״ה )סימן בפרישה
 ע״י מקיימין מצוה ואיזהו בה, ילכו הדרך את להם

 המת". והלוית חולים "ביקור זהו אומר הוי "הליכה"
 חולים ביקור מצות דפיקר הרי כדברינו. זה הרי עכ״ל.

 אמצעים מ״י לא אבל הוא, החולה אל לילך בהליכה,
אחרים.

 שיוצאק ברורה ראיה לי יש ריהטא לפום ולכאורה
ה״ה וממילא שליח, ע״י גם חולים ביקור מצות

 פ״א )פאה דבירושלמי בטעלעפאן. קריאה ידי על
 מצוחיה כל כנגד שקולות וגמ״ח צדקה :אמרו הל״א(

בחיים נוהגת וגמ״ח בחיים נוהגת שהצדקה תורה, של
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רבהמשה בארקח סימןשו״ת

 לעניים נוהגת וגמ״ח לעניים נוהגת הצדקה ובמתים,
 נוהגת וגמ״ח אדם של בממונו נוהגת הצדקה ולעשירים,

 גמ״ח לזה( קודם )שם אמרו וכן בגופו. בין בממונו בק
 דאין הוא )דוקא בגופו דתימר הדא שיעור( לו )אין

 וכן )חומש( שיעור לו יש בממונו אבל שיעור( לגמ״ח
 וגמ״ח דפאה( רפ״א )במשנה משה פני בפי׳ כתב

 בהן. וכיוצא מתים ולקבור חולים ביקור כגון שבגופו
 מרומים להלביש שבויים פדיון כגון מממונו גמ״ח אבל

 בכל שיחן שיעור לה יש וכיוצ״ב הרעבים אח ולהאכיל
 שבנכסיו הריוח מן חמישית לידו כזו מצוה שתבוא פעם
 > יותר יבזבז אל המבזבז אמרינן והכי מחייב, לא ותו

 בכל חמישית לאפרושי לאינש ליה מבעי׳ הילכך מחומש
 שיקיים. לידו גמ״ח שיבא זמן כל מצוי שיהא כדי מת

 הרע״ב(. דבלי הן )והן טכ״ל חובתיה ידי נפיק ובהכי
בגמרא. הירושלמי לשון והוא

 ע״י גם לקיים אפשר גמ״ח דמצות מובן ומעצמו
גמ״ח גס דהלא אמצעים, שאר ע״י או שליח

 נותן דאס מסתבר ובודאי גמ״ח מצות בכלל דממו}
 גמ״ח, מצות מקיים שליח ע״י המעות מלוה או המעות

 בכלל ג״כ טובה עצה לחבירו ליען למשל דהרי ועוד
 כ׳( אות דפאה מ״א פ״א בתפא״י שכתב )וכמו גמ״ח
 טעלעפאהן ע״י גם זו מצוה דמקיים ספק שוס ובלא

 הש״ס פריך מאי תמוה לכאורה וא״כ שליח. ע״י או
 גמ״ח, היינו חולים ביקור זה ילט הנ״ל( ב׳ ל׳ )ב״מ
 ביקור זה ילט שדרשינן במה אשמעינן גדול דבר וכלא

 אפשר גמ״ח דמצות גמ״ח, במצות כללו ולא חולים
 )כנ״ל(, טעלעפהאן ע״י או שליח ע״י פעמים לקיים

 בעצמו רק לקיים דא״א חולים ביקור מצות משא״כ
 ביקור מצות נכלול אם גם דהלא טעות זה אבל בגופו,
 חולים ביקור מצות יהי׳ גמ״ח מצות בכלל הולים
 ובעצמו, בגופו רק מקיים שאינו שבגופו, גמ״ח ממצות
)כנ״ל(. ב״מ הש״ם פריך ושפיר

 בשער האדם תורת )בספרו הרמב״ן רבעו י(
לשון מתחלה )והעתק וזלה״ק כתב המיחוש(

 נפק תלש חלבו רב סע״ב(: ל״ט נדרים הש״ס
 דקא ליכא )חלה( באיש הלט רב כהנא, רב אכריז

 אחד בתלמיד מעשה הי׳ כך ולא להו אמר אתי
 לבקרו חכמים נכנסו ולא שחלה עקיבא ר׳ מתלמידי

 אמר חיה, לפניו ורבצו שכיבדו ובשביל לבקרו ר״ע ונכנס
 את מבקר שאינו כל ודרש ר״ע יצא חייתני. רבי לו

 כל אמר דימי רב אתא כי דמים. שופך כאלו החולה
 וכל שיחי׳, רמחים מליו מבקש החולה את המבקר

 שיחי׳ רחמים עליו מבקש אינו החולה את מבקר שאינו
 וירבצו שיכבדו כדי חולים דבקור מהכא ושמעינן וכו׳.

רוח נחת וימצא לחליו, הצריכיס צרכים לו ויעשו לפניי.

 עליו, ויבקש לרחמים דעתו שיכוין כדי ועוד חבריו, מס
 לא רחמים מליו ביקש ולא החולה את כמבקר הלכך
 סימן בטושו״ע הובאו אלו הרמב״ן )דברי המצוה קיים

 אידי דרב בריה שישא רב אמר וכן עיי״ש(, של״ה
 איניש )יבקר( ליסעוד לא ברמב״ן( הובא א׳ מ׳ )נדרים
 שעי בתלת ולא קדמייתא שעי בתלת לא )מולה( קצירא

 רחמי, מן דעתיה ליסח דלא היכי כי דיומא בתרייתא
 המבקר )וכסבור דעתיה רווחא קדמייתא שעי תלת

 בתרייתא מליו( רחמים לבקש צריך ואין שנתרפא
 תקוה באפס שהוא המבקר )וכסבור חולשיה תקיף

 חולים ביקור מצות מלק ולפי״ז הרחמים(. מן "יומתיאש
 כשאינו מרחוק גם לקיים יכול רחמים עליו לבקש זה,

 לקיים יטל ולרבן לכבד וא״כ החולה, אצל בעצמו ממש
 הוא מקיים רחמים עליו לבקש המצוה וחלק שליח ע״י
רחמים. עליו ומבקש כשמתפלל ובביהמ״ד בביהכ״ג גם

 וברכות בנדרים )התם דרבא מהא כן משמע וקצת
מכאן מגלי לא קמא ביומא הליש, הוה דכי ב׳( נ״ה

 דרחים מאן חלש רבא אכריז פוק לשמעיה א״ל ואילך
 לא עליו רחמי דלבעי הרי רחמי". מלי "לבעי לי

 הכרוז שישמע מי כל אלא רבא אצל לילך מוכרח היה
 אבל שם. שהוא במקום רחמים עליו יבקש רבא שחלש
 דנהי ׳(5 )י״ב בשבת דאמרינן אינו, זה גס העיון אחר

 בלשון צרכיו אדם ישאל אל לעולם יהודה רב דאמר
 אין ארמי בלשון צרכיו השואל כל יוחנן ר׳ ואמר ארמי

 מכירין השרת מלאכי שאין לו נזקקין השרת מלאכי
החולה, עם דהשכינה חולה, אצל ועכ״ז ארמי, בלשון
 להכניס השרת מלאכי לו שיזדקקו צריך המתפלל ^ואין

 המולה על להתפלל יכול הפרגוד, מן לפנים תפלתו
 של״ה )סימן בטושו״ע להלכה כן ונפסק ארמי. בלשון
 בפני מקובלת יותר התפלה לפי״ז וש״ך(. בט״ז עיי״ש
 שאחד הרמב״ן שכתב מאחר א״כ בפניו. משלא החולה
 ולבקש עליו להתפלל הוא חולים ביקור מצות מחלקי
 פסק ד׳( סעיף של״ה )סימן והרמ״א בעדו, רחמים
 לא רחמים עליו ביקש ולא שבקר וכל :וכתב כדבריו

ביקורו, בשעת עליו להתפלל המצוה מיקר המצוה. קיים
 אם מקיים ביותר חולים ביקור מצות חלק עיקר ולכן

 ומקיים ונכון, טוב בודאי אבל בכבודו, בעצמו מבקרו
 עליו מתפלל אם גם החולה, על לבקש זה מצוה חלק
 מבואר וגם )הנ״ל(. דרבא מהא וכמבואר בפניו. שלא

 שיש כל חמא בר פנחס ר׳ דרש א׳( )קט״ז ב״ב במס׳
 רחמים. עליו ויבקש חכם אצל ילך ביתו בתוך חולה לו

 ב״ב הלמוק״י בשם של״ה )סימן משה בדרכי והובא
 בתוך חולה לו שיש מי שכל בצרפת נהגו דמכאן שם(
 אותו, שיברך ישיבה התופס הרב לפני מבקש ביתו

המולה לברך המדינות בכל נהגו שמזה הדרכ״מ והוסיף
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משה באר ו?םיסן?ח שו״ת רכו

 )סימן ברמ״א גס הובא רחמים, עליז ולבקש בבהכ״ג
 אחרים שאפילו להשתדל דמצוה הרי יו״ד(, סעיף של״ה

 ולא בגופו, אינו רק גמ״ח בכלל ג״כ וזה עליו יתפללו
 דביקור )הנ״ל( בב״מ הש״ס כוון דכוותיה גמ״ח מל

 ומתפלל בגופו המבקר על אלא גמ״ח בכלל הוא חולים
והבן. מליו,

 דגל א׳( מ׳ )נדרים הגמרא על בפירושו הרא״ש גם
לא רחמים עליו מבקש אין חולה מבקשר שאינו

 גדולה, רעה היא וזו הרא״ש, ופי׳ שימוח, ולא שיחי׳
 שעת ואפשר רחמים, עליו מבקש היה מבקרו היה שאם
גורם הביקור ומניעות נשמעת תפלתו ותהיה הוא רצון
י . !חכמחי

 ובכבודו בעצמו בגופו כביקור שע״י הרי טכ״ל, שימות
 מרחוק כשעומד משא״כ רחמים, עליו לבקש יתעורר

 אינו מרחוק עכ״פ או עליו. לבקש מתעורר אינו
 בעצמו אס כמו ועמוק שלם בלב רחמים לבקש מתעורר

וצרתו. בצערו ורואה החולה לפני עומד היה

קו סימן

הסודם לסי׳ המשך

 י״ב )שבת המאירי דברי לבאר אמרתי גררא ואגב ז(
ביאור שום בלי תמוהים ריהטא לפום שהם ב׳(

 לעולם הקדום( באות הנ״ל גמרא )בפי; :וז״ל ופירוש,
 הלשון שאץ שמתוך ארמי בלשון צרכיו אדם ישאל אל

 שתהא בדבריו מצויה הכוונה אין הבריות בפי שגור
 שאדם מתוך מולה לענין כל ומ״מ מקובלת. תפלתו
 כתבו וכן מיחוש. בית בזה אין ביותר בתפלתו מכוין

 זה מטעם לשון בכל שהוא הציבור בתפלת הגאונים
 הרבה, מצויה שכוונתם ר״ל עמהם שכינה שהציבור

 אמר פי׳ לו ובחר רש״י מפי׳ לגמרי שנד הרי מכ״צ
להבין. מאוד שקשה הש״ס בדברי

 )סנהדרין המאירי לשון דזה בזה. שיטתו לבאר ונראה
שאמרו והוא הספר( מעמודי קע עמוד ספ״ד

 לא בפרונקא דאפילו בידן הימטתא ב׳( ל״ח )סנהדרין
 כל אמרו הל״א( פ״ט )בירושלמי ובמדרש ליה. קבילנא
 ולא למיכאל לא תצווח לא ימלט, ה׳ בשם הנקרא

 ה׳ בשם הנקרא כל הה״ד עני ואנא לי צווח לגבריאל
 ולסרסורין רחמים" "למכניסי צריכים אנו שאין ימלט,

 אליי. קראינו בכל יענה והוא נקרא אלא הקב״ה, לפני
 בחבור בילדותינו בשלמות אלו בדברים הארכנו וכבאר

 החת״ם מרן קמוח״ז בתשו׳ )עיין עכ״ל התשובה
)סנהדרין הגמרא על אחר ובמקום קס״ו(. סימן או״ח

 בתפלה עצמו המאמן כל אמר לקיש ריש ב׳( מ״ד
 לעולם אמר יוחנן ר׳ מלמעלה, צרים לו אין מלמטה

 יהיו ואל המו את מאמצין הכל שיהו רחמים אדם יבקש
 רחמים אדם יבקש לעולם ופרש״י מלמעלה, צרים לו

 השרת מלאכתי שיסייעוהו כחו, את מאמצין הכל שיהו
 והמאירי מלמעלה. מסטינים לו יהו ושלא רחמים לבקש
 הל אמדו וכן :פירש הספר( מעמודי קפט עמוד )שם

 מלמעלה, צרים לו אין מלמטה בתפלה עצמו המאמץ
 כמו מאמצין הכל שיהו רחמים אדם יבקש ולעולם
 מקום. לו שאץ אוהב לך שאין "אוהבים". ברוב וישתדל
 אמד, שונא בעיניך ימעט אל אמרו, הערב ובמשלי

 כפרש״י, פי׳ דלא הרי אוהבים. אלף בעיניך ירבו ואל
 הנ״ל( ב׳ ל״ח )בסנהדרין בשיטתו עומד כי.המאירי

 )ועיין וסרסורין" רחמים "מכניסי צריכים אגו שאין
 ולפי ב׳(. י״ט ומשלי מ״ז פ״א אבות המאירי בפי׳

 )שבת הש״ם דברי לפרש יכול המאירי היה לא זה
 צריך המתפלל ואין עמו דשכינה כפרש״י ב׳( י״ב

 מן לפנים תפלתו להכניס השרת מלאכי לו שיזדקקו
 למכניסי נזקקין אנו אץ לעולם לשיטתו כי הפרגוד,
מפרש״י. המאירי נד למה מובן ובזה רחמים.

 את וגם דבריו. עפ״י הש״ס לשון לפרש עלינו ועדיין
קריאת )הל׳ בו הכל ח״ל בעזהי״ת. אפרש זה

 לשון בכל קראה ושחרית(: ערבית וברטתיה שמע
 שמדקדק כמו לשון אותו משבוש שידקדק ובלבד יצא

 אבל בצבור דוקא ז״ל הריא״ף וכתב הקדש. בלשון
 בלשון צרכיו אדם ישאל אל יוחנן ר׳ כדאמר לא ביחיד
 מלאכי אין ארמי בלשון צרכיו השואל כל דאר״י ארכני
 בלשון מבינין השרת מלאכי שאין לפי לו, נזקקין השרת
 הזה במאמר להתבונן שכל בעל איש כל וצריך ארמי.

 לשאל השואל שיכוון יוחנן ר׳ שדעת לומר יטעה ולא
 ולהשמיעה להקריבה ולא לתפלתו שיצטרף למלאך צרכיו
 רברטת פ״ט )ירושלמי שאמרו כמו יתברך השם לפני

 לי אלא לגבריאל ולא למיכאל לא תצווח לא הל״א(
 למשכילים ידוע יוחנן ר׳ וכוונת לך. עני ואני צוח

 ולא ארמי בלשון מכירין אינם למה לחש טוב ומבינים
 ביאור וזה וט׳, הקודש מלשון חוץ לשונות בשאר

 רצויה טנה בתפלתו לטין האדם להעיר שבא המאמר
 מבדלת מחשבה וכל מסך כל התפלה בעת מלבו ולהסיר
 הגוף חק בחלק מחשבתו תהי׳ ואל ונקי. זך כלי ויהיה

 שלשון ולפי לה׳. כלו ויהיה הנפש חק בחלק רק כלל
 הנפש וטבע האדם בפי שגור ואינו זר הוא ארמי

 ההוא, בלשון להתפלל מצויה הטונה ואין בו, להתערבב
 ר״ל ארמית בלשון מכירין השרת מלאכי שאין ואמרו
 כי הטוטח, המעלות נמשכו מהם אשר הטובות הכחות

ז״ל הר״ם שביארם כמו השרת מלאכי נקראים הם
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 נמו מלק, מצאך עליו יש אם ע״ה אלי׳ דברי בחדוש
 חבלה, מלאכי נקראו הרעות והנחות בספרו, שביאר
 באותו מורגלין הנפש נחות שאין לפי בזה והזהיר

 הלשון, זרות מפני בתפלתם לכוון יכולין ואין הלשון
בו. הכל עכ״ל

 הכהן אהק לר׳ מהאו״ח נובעים כידוע ודבריו
קצת מבואר ושם י״ע( אות קר״ש )הל׳ מלוניל

 המאירי דברי עולים ובזה עליהם. עיין יותר, באריטת
מאוד. היטב הדק ופרח נפתור

 אולי לי אין המאירי שכתב התשובה חבור הנה
ונכונים שובים הדברים אבל שם, מזה נתעורר

 ג״כ המאירי פירוש ועפ״י בו. והכל האו״ח דברי עפ״י
 שיתפלל כדי תולים ביקור מצות שעיקר מובן מעצמו

 מכוון אז כי ממש כשמבקרו הוא רחמים ויעורר עליו
ביותר. דעתו

 מצות שעיקר א׳( מ׳ )נדרים הרא״ש בפי׳ ראה גם
אפשר אי וזה בצרכיו, לפקח חולים ביקור

 ואפילו שעלעפהאן ע״י ולא ממש בעצמו מבקרו אם רק
 בדבר להשגיח ירגיש לא השליח דאפשר שליח ע״י לא

 לפקח מתעורר היה הולך היה אם והוא להחולה הצריך
 התולה אחר ששואל במה גם בודאי אבל כמובן. יותר,
 ולא _ מלק יוצא ג״כ רחמים עליו ומבקש בפניו פלא

 והכי לעיל שכתבתי וכמו חולים בסקור מצות — עיקר
 בשוק, שואלו בסו חלה :א׳( )ל״ש בנדרים מפורש מוכח
 כמו החיוב עיקר הוא בעצמו דלבקרו מוכרח ומשם

)התם(. שאמרו

 המבקר כל רב אמר א׳( )מ׳ בנדרים אמרו עוד ח(
וכו׳ שנאמר גייהנם של מדינה ניצול החולה את

 הרע, מיצר ישמרהו וט׳ בעוה״ז שכרו מה ביקר ואם
 מתכבדין הכל שיהו בארץ ואושר היסורין, מן ויחייהו

 כנעמן ריעים לו שיזדמנו אויביו בנפש תתנהו ואל ט,
 שחילקו כרחבעם רועים לו יזדמנו ואל צרעתו שריפו

 מדה הם אלו כל אורה: הקרן וכתב מלכותו, את
 בחשובה החולה את להחזיר הוא הביקור דעיקר במדה,

 נ״ט מיצ״ר ישמר המבקר ולזה במעשיו, ולפשפש
 לפקח "הגופני" הביקור שנר הוא מיסורין ויחיו

 בארן ואושר עקיבא. דר׳ וכמעשה וברפואתו, בצרכיו
 והולך מתכבד שאינו בשביל הוא אותו מכבדים שהכל
 כנעמן, ריעים לו שיזדמנו תתנהו ואל קטן. אצל גדול

 קירוב ומחמת גילו, ובן מאוהבו הוא הביקור עיקר כי
 כת לו ומוסיף מס׳ מאחד נוטל המבקר זה כנפשות

 ואוהבים ריעיס לו שיזדמנו שכרו ולזה משלו, וחיות
 שייכים מדות הג׳ שכל הרי עכ״צ נעמן, כרועי שלמים

ומגודו. בעצמו החולה מבקר אם רק

 חיים חפן בעל הגאון של קדשו לשון מתק וראה
פרק שלישי )חלק מסד אהבת הנחמד בספרו

 מדבריו והמולה חולים. בקור מצות בביאור שלישי(
 וראה בעצמו, בגופו חולים ביקור מצות עיקר שטדאי
הגבוה. ונשמתו לבו מישרת נפלאת

 באהבת )שם( שראיתי מה על אעורר אגב ודרך ט(
בנדרים איתא :וז״ל השורה( )תחת שכתב חסד

 הוא חולים דביקור ב׳( ל״ט דף וצ״ל ט״ס )ד״מ
 היה דבריו ולולי ברש״י. ועיין קטן. אצל גדול אפילו

 איננו הוא קטן אם דאטו ממש, קטן דוקא לאו נ״ל
 לפי ואינו זה אצל במעלתו קטן אלא ישראל, בכלל

 גביה למיזל צריך ואפ״ה אצלו, לילך המבקר של כבודו
 ד״א תורה למדה י״ח( >דף בעירובין שאמרו וכענין

 ודאי דהחם לו, ירע ואל לקטן שושבינות הגדול שיעשה
 כוונת דגם ואפשר ק. וה״ג במעלה אלא ממש קטן לאו

 שהקב״ה ממה לדינא זה מפיק דגמרא ונראה כן. רש״י
עכ״ל. וט׳ כן, אנו אף חולין ביקר בעצמו

 לקטן וצא לכך ניוון רש״י שגם ספק אין בודאי הנה
מהא למדו זה שדבר לן שחידש ומה בשנים.

 )סימן הפרישה קדמו בזה אברהם את ביקר דקב״ה
 מאחר כן לפרש קשה דעתי לפי אבל ה׳(. אות של״ה

 בש״ס כאן נזכר לא אברהם ביקר שהקב״ה הענין שזה
 אפילו רבא דרשת ועוד כנ״ל(, י״ד סוטה במס׳ )רק

 הנראה אבל מהתם. למילף אפשר אי ביום פעמים מאה
 שיעור לה אין חולים ביקור דהברייחא דלישנא לי

 אפילו פירשו ורבא קטן אצל גדול אפילו אביי ופירשו
 דאמרו מיניה. דלעיל להא שייכים ביום פעמים מאה
 חיותיה היא חולים ביקור דענין ע״א( ל״ט )דף

 את המבקר כל א׳( )מ׳ לקמן דאמרו ופרש״י דהחולה
 מצווים הכל דהחולה חיותיה ועל שיחי׳. לו גורם החולה

 מאה אפילו רבא דדדיש מה שפיר ואתי כגדול. קטן
 לטרוח מחוייב דהחולה חיותיה דעל ביום, פעמים
ביום. פעמים מאה אפילו

 בשם מפורש מצאתי ב׳( ל״ט )נדרים ובשטמ״ק
הפי׳ קטן אצל גדול אפילו שהפי׳ ז״ל הרי״ן

 גדול אפילו וז״ל: שכתב, חיים, חפן נעל כהגאון
 אדם הוא שאם ביום, פעמים מאה ואפילו קטן אצל
 כבודי ויתחלל ממני קען אצל אלך איך יאמר צא גדול
 שבישראל" "גדול אפילו כי שיעור בזה אין ודאי בזה,

 מאה ואפילו ישראל" "מקטני קטן אצל ללכת לו יש
 ראיתיו כבר לומר לו ואין לבקרו לו יש ביום פעמים

 מליו עליו יכבד אחד ברגע אולי כי ביום, אחת פעם
 דבהשבת השטה. בשם להקשות והוסיף ז״צ הרי״ן
חייב והכא "הבורי" לפי ואינו זקן תודה פטדה אבדה
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 שבקר בהקב״ה מציגו שהרי ותירץ קטן, אצל גדול
 וגו׳ ממרא באלוני השם אליו וירא דכתיב אברהם

 7ס׳_ אחרי וכתיב הנ״ל[ חסד והאהבת כהפרישה ]וזה
 מבקר הוא הקב״ה של מדותיו אחר תלכו אלקיכם

 הנ״ל( סוטה )כבמסכת חולים מבקר אתה אף חולים
 ממלאכתו, שמתבטל אעפ״י ביום, פעמים מאה ואפילו

 דכשמתבטל השט״מ הביא ומהרא״ם שטה. שמעתי. ולא
עיי״ש. פעמים מאה לבקרו חייב אינו ממלאכתו

 קטן אצל גדול אפילו דהלימוד לעיל שכתבתי מה ולפי
אז הוא דהחולה חיותא שהביקור לפי מקורו

 מל גם דגברא דחיותא השיטה קושית לק׳׳מ מעיקרא
 בשבת והלא להחיותו כבוד אי כאן ואין מוטל הזקן

 דמים שופך והמחעצל ישראל גדולי ע״י נעשה המלאכה
 הנ״ל הרי״ץ בלשון והמדייק והבן. ב׳( פ״ד )כביומא

 דברי פי׳ שק יבין ובלבבו יראה בעיניו שבשטמ״ק
 נהסרישה ולא בעזהי״ת אני שפירשתי כמו הש״ס

חסד. והאהבת

 טעלעפהאן ע״י אבלים ניחום על הלכה והבירור
ג׳׳כ והעליתי בכת״י( )ח״ג בחיבורי תמצא

 ואם בעצמו לילך המצוה דעיקר חולים ביקור לענק כמו
 מקצתה. מקיים טעלעפהאן ע״י גם אז לו א״א

יצ״ו ברוקלין פה אייר חדש לפ״ק תשי״ט שנת

שטערן משה

החכמה: אוצר:להלכה הנושרץ סירות

ה )אות הפת בקבורת בעצמו שיתעסק מדרבנן מצוד, «(
 מהות עיקר ג< — )ך.( שלית ע״י חולים ביקור מצות קיום ב(

 גדול על חולים ביקור מצות ד( — p) הולים ביקור עצות
)ט(. במעלה ושסל הקטן את לבקר במעלה

i לחידושא הגושרץ סירות
 ב ב, א, )אות דרבנן או דאורייתא וזולים ביקור מצות א(

•0) י-ב שבת תמאירי בדברי רב ביאור (3 — ד<

קז סימן

לאשר. איש חולים ביקור מצות בענין בשאלתי
ניחום לענין וכן לאיש, אשה או

 או חייבים אי ולהיפך, לאשה איש אבלים
אפורים. או מותרים

 אשה וכין אשה שיבקר איש כץ השבתי.
שיש כ׳׳כ ברור אינו איש שתבקר

 ■בדבר. מצוד. שיש קרוב יותר אבל מצוח -^חיוב7ת.
 כלא״ח אבל בצניעותא שוכבת כשהיא רק אבל

 איש ילך לא ח״ו אבלים ניחום ולענין אסור.
 וכן ובאין יוצאין שנשים בשעה אשה לנחם
 שהאנשים בשעה איש לנחם תלך לא אשד.

 ישבו ונקבה שזכר פלילי עון והולכים. יוצאים
 הבאים ונשים שהאנשים באופן אחד בחדר יחד

 שהמצור. חדר ■באותו ביחד יושבים לנחם
 אל נוגע ■ה׳ שיראת מי וכל לעבירה. מתהפכת

שיש זמן כל לתקן ויראה בפומבי ימחה לבבו
לתקן. עת עדיין

 )סימן משו״ע יוצא מפורש בחולה לכאורה א(
שנחלה אשה שרק י׳( סעי׳ של״ה

 סק״ה בט״ז ועיי״ש משמשה האיש אין ממים במולי
 מולה איש "כ משא היטב, הדק ובברכ״י סק״ט ובש״ך
 חולי שתם אבל משמשו. אשה אפילו מעים בחולי

 ואשה אשה מבקר איש שבין היטב לכאורה מבואר
 ופשוט גן. לעשות עליהם ומלוה בברכ״י( )ועיין לאיש
 ביקור דמצות מיובא מל יחוד איסור שאין במקום שרק

 בערה״ש וכ״כ ימוד, איסור שיש במקום ח״ו אבל חולים
י״א(. אוח הנ״ל )סי׳

 חיוב שיש כהערה״ש לומר הגרח אין עכ״ן ב(
האשה ועל אשה שיבקר האיש על מצוה

 איש חולים ביקור מצות נזכר לא דבשו״ע איש, שתבקר
 י״ל וא״כ החולה, את לשמש רק לאיש ואשה לאשה

 היינו לשמשן, אחר כשאין מצוה איכא לשמש דרק
 איש על מלוה החולנית האשה שתשמש אשה כשאין

 האיש שאין מעיס מבתולי )חוץ להיפך וכן לשמשה
 יש שאם זה ח לנו גילה מי אבל האשה(, משמש־
 שמצוה לאיש, וכן צרכיה ולעשות שישמשה מי להאשה

 בעלמא. ביקור בדרך סתם לאיש ואשה לאשה איש לבקר
 מצות דהלא זא״ז לבקר מצוה דיש נראה לאמת אבל

 השלה״ק, שכתב כמו ובנפש בגוף היא חולים ביקור
 ילשמשו, עמו ולעסוק החולה צרכי אחר להתענין בגוף

 איש בין להחולה ■דיש נהי וא״כ עבורו. להתפלל ובנפש
 המצוה חלק עדיין בגוף, בעבורן שמשתדל מי אשה ובין

 מוטל לבקרן החוב עדיין עליהן להתפלל היינו בנפש
כשם ס״ה של״ה סי׳ רמ״א >ראה ואשה איש כל על

הרמב״ן(.

 לרובא העתים, נשתנה בזמנינו כעת אכל נ(
זרועותי׳ ובפרט בשר בגילוי שוכבות הנשים

דק הוא ביום, טצמן מכסין שבו הכיסוי, וגם מגולות
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 לפעמים וגם הכיסוי, מתחת נראה גופה צורת וכל
 וקשה עליהן, גדול כיסוי שים שלי לבד בחלוק שוכבות

 באשה שייך מהנה אחת ואם זה כל על לדקדק מאוד
 מהעונג לעבירה מתהפכת המצוה לבקרה שהולך זו

 בע״כ אם וא״כ המלך. בנזק שוה הצר ואין נגע געשה
 אשתו עם רק ילך לא בכה״ג לבקרה, הוא מוכרח
 ועל אחר בחדר יהי׳ והוא החולה תבקר אשתו ביחד,

 להתפלל פנים בצידדח חדרה לפתח ילך אחדים רגעים
 לבעלה תאמר אשתו אס אבל לא. ותו כמצוה עלה

 מצוה אז הפנינים, בכל לנוע בדרך שוכבת שהחולנית
 ברור דבר אבל מהשלה״ק. שכתבתי מה לפי לבקרה,

מאוד. טוב בדבר למעט ע״כ בזה, לי אק

מבודר. בשו״ע נמצא לא אבלים, ניחום בדין ד(
)סי׳ גשו״ע מפורש הבראה סעודת לענין

 לאנשים אין אבל לה שאירעה אשה ס״ב( שע״ח
 מפורש, אינו להיפך אבל מברק. נשים אבל להברותה

 מברק שנשים לכאורה ומשמע לאיש, מברק נשים אם
 מפורש מגילה בהל׳ דהלא יחוד( חשש )כשאין לאיש

 משלחת אשה שאין בהג״ה( ס״ד תרצ״ה )סי׳ בשו״ע
 הטוש״ע כתב שלא וכאן לאשה, איש ולא לאיש מנות
 ולא האשה, את מברק אנשים שאין רק והפוכו, דבר

 אבל דשרי. משמע לאיש, מברק אק נשים שגם כתבו
 מפורש עכ׳׳פ אבל חדש. ■דין לחדש חלוש מאוד זה דיוק

 אין ה״ה לכאורה וא״כ אשה, להברות לאיש דאסור
 מכאן ללמוד ואין אינו זה אבל אשה. ולנחם לילך לאיש

 >סי׳ בשו״ע מפורש מגילה בהל׳ דהלא כלל. זה דין
 לשלוח יבא שלא לאשה מנות משלח איש שאק הנ״ל(

 ומג״א וברמ״א משה בדרכי הטעם ומפורש לאלמנה
 משום אסרו למה קשה ולכאורה סבלונות, חשש משוס
 שאין בדק כמו דבר, הרגל משום ולא סבלונות חשש
 השבו״י )ודברי דבר הרגל משום אשה להברות לאיש
 זה טעם באמת שכ׳ שם בכה״ח הובא מ״א סי׳ ח״א

 סבלונות חשש דמשום מפורש ההלכה דבמקור תמוהים
 דסעודת פשוט, הדבר אבל דבר(. הרגל משום ולא אסרו

 עמהם, ביחד האבל בבית לאכול היה הדרך הבראה
 כמפורש עמהם, האבל בבית אוכל היה המביא היינו

 "אצל" מברק ואין האיש "אצל" מברין :שכ׳ ברא״ש
 כ׳ פרק )ח״א החיים גשר בם׳ ראיתי ואח״ז האשה.

 ועוד זו ראיה שהביא ז׳( אות הבראה סעודת בדין
 בנים לה יש שמחות: מס׳ מלשון אלימתא ראיה כ׳

 מרעים סעודת כעין הסעודה י ע" ולכן עמהם. מברין
 דף כבתולין ושתיה אכילה ע״י אלא הסתה אין —

 מנות במשלח "כ משא דבר, להרגל חיישינן — ע״ב ה׳
 ההלכה עומק עיקר לפי כ״ש בעצמו, כשמביא אפילו

אק באחרונים, כמבואר שליח פ״י המנות שמשלחק

 הדרך המנה בעצמו כשמביא דגם מבירה הרגל כאן
 משום שם אק שם, ולאכול להשאר ולא לצאת תיכף

■דסבלונות. חששא מפני אלא הרגל־דבר

 משו למה מאוד לכאורה דקשה מה לי מיושב ובזה
בשעת והלא דבר, הרגל משום הבראה בסעודת

 במוע״ק כמבואר עבירה הרהור טל לחוש אין ואבל צער
 )סוכה ורש״י אחת( באשה שנקבר תינוק בדין )כ״ד
 ובתוס׳ רש״י( על שם ובער״ל שעסוקק ד״ה א׳ נ״ב

לצאת לנשים התירו דלכן נשים( ד״ה א׳ )כ׳ סנהדרין
 ולפי״ז להרהור. למיחש ליכא צער דבשעת המטה, לפני ־’

 הדעת קירוב איכא הסעודה דע״י היטב הדק א״ש
 השד״ח לסדר וכשזכיתי דבר. להרגל לחוש יש ושפיר
 דרכים אבק ספר בשם סברתי כעק מצאתי השלם

קנ״ט(. )אות אגל במערכת

 ניחום לדין הבראה סעודת מדין ללמוד אין וא״ב
דבסעודח לאשה, איש לנחם לאסור אבלים

 משא״כ הסעודה ע״י עבירה הרגל איכא שפיר הבראה
 ולק 3כל מבירה הרגל כאן אין לחוד אבלים בניחום

 איש ינחם אשה וכ״ש אשה ינחם איש שנס י״ל שפיר
 לאסור מפורש אינו הבראה סעודת לענק גם דהלא
 עמהם, הבראה סעו,דת לאכול להקל קשה מודאי ונהי

 ההבראה סעודת שמביאין והמנהג דהדרך בזה״ז עכ״ז
 יכולה האבל בבית כלל נשארים ואין יוצאים ותיכף
 ותיכף האבל בבית ההבראה הסעודת להביא אשה
 איש אבל כלל, האבל בבית תשאר ולא החוצה תצא

 אם אפי׳לו אשה אבל לבית ההבראה סעודת שיביא
 לגו ואק אסור בודאי כלל בביתה ישאר ולא מיד יצא

 זמנם בין לחלק קצת יש אם אפילו השו״ע נגד להקל
להקל. חלילה זמנינו, ובק

פלל אשה איש ינחם שלא לי נראה למעשה ה(
 כדרך האבל לבית להתפלל ילכו רק

 אחר או התפלה קו.דס ואז שם ולהתפלל מנין לעשות
 שהיא בחדר ישיבה בלא בעלמא העברה בדרך התפלה
 ינחם המקום לה ויאמר הפתח אל ילך יושבת האבלה

 תלך איש לנחם הרוצה והאשה וכו׳. שאר בתוך אותך
 לנחם האבל בחדר ישב והבעל האבל אל בעלה עם

 תלך לצאת יעמוד וכשבעלה אחר בחדר תשב והיא
 לנחמו שתרצה בלשון לו ותאמר האבל חדר פתח אל

 באים שאנשים האבל בחדר חשב אל ח׳/י אבל ותלך,
 האבלה לחדר איש ■ילך לא טעמא ומהאי זא״ז. והולכים
כהנ״ל. יעשה אלא והולכות באות שנשים במקום

הנהיגו מקרוב מאוד הגרוע המנהג טלי ורע ו(
 אבלות אירע שאם במקצת יראים אצל גם

או והבן האם ואחות אח ואשה איש האבלים ה״י
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 הבאין תשים ואנשים אחד בחדר יושבים והאב הבת
 מנהג איבר פלילי מון והוא אחד. בחדר יושבים לנחם
 בפומבי למחות וצריך בהיפך( מנהג )אותיות גהנם אלא
 כשנכנסתי פעמים הרבה בעצמי אני זו. גבלה כנגד
 אחד, בחדר ונשים אנשים מנחמים ומצאתי אבל לבית

 אחד, בחדר ביחד ישבו והנקבות הזכרים האבלים כי
 למה לדעת אחד איש ע״י טעמי והודעתי תיכף יצאתי
 סמוך או התפלה קודם סמוך למחר והלכתי יצאתי
 נכנסות הנשים התפלה מפני אז כי התפלה לאחר
 והוכרחתי כאן הייתי שאתמול הגדתי ובפי׳ אחר לחדר
 אבלים ניחום מלות בפת התערובות מחמת לצאת

 רבים ימחו אס אני ובטוח לעבירה. המצוה המתהפך
 זמן עוד יחשו אם אבל המעוות, לתקן אפשר עדיין
 מקום עוד יהי׳ שלא בדבר כ״כ יתרגלו טובא זמנים
 כאן מוחה אני ולכן וכו׳. רבנן מדשתקו יאמרו לתקן
 יגדור וה׳ הזו. הגדדאה הפרצה נגד ועוז תוקף ככל

 ושבר שוד עוד ישמע ולא ברחמים ישראל עמו פרצות
 במהרה. גצ״א מתוך ברנה לציון לעלות ונזכה

יע״א. ברוקלין פה לפ״ק תשכ״ב שבט חדש

שטערן משה

 ברייש מהר״י הגאזה״ג מהו׳ בתשו׳ מצאתי רב אח״ז
שנשאל ל״ח( סי׳ )בח״ג ציריך אב״ד שליט״א

 אבלה, אשה לנחם לאיש מותר אי לפניו זו שאלה
 נטיתי דברים ובקצת לדעתו כוונתי ■דברים ובקצת

 שם וראיתי בינינו. גדול חילוק אין ולמעשה מדבריו,
 מהשלט״ג אשה לנחם לאיש שמותר ראיה פיהביא

 ע״א( סוף י״ח דף ווילנא דפוס הרי״ף על )מוע״ק
 אשה אלא הניח לא אפילו הלכך :)השלט״ג( שכ׳

 תנחומי׳ לה לעשות שצריך כיון בעדה, בי׳ מתפללין שאין
 הגיד דמי ראיה, שום משם אין ולפענ״ד עכ״ל. סגי

 יעשו נשים שמא תנחומין, לה שיעשה צריך שאיש לו
 לה יעשו שאנשים ואת״ל בכה״ג. וסגי תנחומין לה

 ג״כ כשנשים תנחומין לה שיעשו לו הגיד מי תנחומין,
 תנחומין לה לעשות ביחד אנשים ילכו שמא שם, מצויים
 שום משם שאין באופן המנחמין, נשים שם כשאין
 ראיה ים שמא הדין בעיקר רק שאלתינו בעיקר ראיה

 אני מוסיף ועוד ברור. ואינו מבורר איננו זה וגם
 מוטל האנשים שעל איירי השלט״ג אם אפילו לומר

 לנחמה ילכו שהאנשים הכוונה אין תנחומין, לה לעשות
 לה לעשות תלכו שהנשים מוטל האנשים שעל אלא

 תנחומין שתפשו אשתו ישלח ואיש איש וכל תנמומין,
בעלמא. ראיה שום משם שאין באופן וסגי, לה

הנ״ל

:להלכה הגושרין ®ירוה
 עשבים ונקבות זכרים שהאבלים ומתפשם הולך גרוע מגהג א(

 ביזזד באים ונקבוה זכרים ג״כ והמנחמים אחד בחדר ביחד
 גרוע מנוע על לזעוק מוטל ותחוב אחד בתדר ביחד ויושבים

)י< זה

קח סימן

 הטת תינוק על אם לפני( )לא שאלה נשאל
ראשו שערות נגמר והי׳ ל׳, בתוך

 דאבילות נהי אנינות, נוהג טי״ח, כבן וצפרניו
 חייב דהלא נוהג דאנינות אפשר אבל נוהג אינו

 להשיב ידעו לא שהנשאלים )וטאחר בקבורתו.
אלי(. פגו

 וטעם נוהג אנינות שאין פשוט הדבר תשובה.
לו וקורין אותו ומלין אברר. הדבר

 מלין ג״כ מת נולד אם ואפילו קברו. על שם
שם. לו וקורין אותו

שמ״א( סימן )ריש ושו״ע הטור מלשון מבואר א(
 שמתאבלין מי על אלא נוהג אונן דין דאין

 תינוק דעל ס״ח( שע״ד )בסימן שמבואר ומאחר עליו.
 אלא עליו מתאבלין אין בכלל שלשים ויום שלשים כל

 שבעל כגון היינו מדשיו לו שכלו ביה ליה קים כן אם
 ואין ספק הוי בלא״ה אבל חדשים, לט׳ ונולד ופירש

 וכן בהן. אנינות דין דאין ה״ה ממילא עליו, מתאבלין
 קזרעין אין חדשיו לו כלו אס ספק דכל בקריעה הדין

 ם״מ סימן )כמבואר חדשים לט׳ ונולד ופירש בבעל רק
סקמ״ג(. ובש״ך ס״ל

בפ״ת הובא א׳ אות שמ״א )סימן יוסח כי הבר ב(
ל׳ תוך בן לו מת וז״ל: כתב סק״א( שם

 דאין האנוסה על נושאין ם״פ בירושלמי משמע ללידתו
 ועמ״ש פ״ג, סימן יו״ד משה דבר הרב אנינות לו

 לאברהם זכור בספר וכ״כ פכ״צ שנ״ג סימן הב״ח
 הנ״ל .הדב״מ בשם א׳( אות אבל הלכות מיו״ד ב׳ )חלק
 מהרא״ז רשכבה״ג הגאון גם פיי״ש, והז״א ובשם

 בפשיטות כן כתב ה׳( )אות אונן בהלכות זצ״ל מרגלית
 )הנ״ל(. הדב״מ בשם מהברכ״י הערה מקורו ובביאוריו

 מל אוננין דאין ברורה שהלכה בדבר ספק אין כן אם
 והיפע״י עצמו, ל׳ ביום אפילו או ל׳ בתוך שמת תינוק

 שמ״א סימן הגרע״א קמומ״ז בהגה׳ )וראה ברחמים.
 ז״ל נאטענזאן להגרי״ש שם שאול ובדברי התפל״מ בשם

תשובת(. והנה בד״ה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 231 מס עמוד אברהם בן משה שטרן, ב ־ משה באר
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את להם והודעת התורת ואת החקים את אתהם •והזהרתה א.
ב יח, שמות )א(. יעשדן אשר ■המעשה ואת בה ילבו הדרו

 ; ■תורה תלמוד זה — בה״ ילכו הדרו את להם ״והודעת ב.
 רבי דברי הטוב, מעשה זה — יעשון״ אשר המעשה ״ואת

 — להם״ ״והודעת אומר: המודעי אלעזר רבי )ב(; יהושע
;חולים בקור זה — הדרך״ ״את ;)ג( חייהם בית להם הודע

ביאורים

 החוקים ומעשה. דרך ותורות, חוקים :לשנים מתחלק פשוטו לפי הכתוב )א(
 והמעשה הדרך פה. בעל נמסרו או שנכתבו ודינים כללים הם והתורות
 הכתוב של השני בחלק בחיים. והתורות החוקים של יישומם את מציינים

 כתוצאה בא המעשה בכללותם, החיים דרך היא הדרך ;ופרט ,כלץ להבחין יש
שלפניו. לנתונים בהתאם פרט, ובכל מקרה בכל האדם מהכרעת

 — ילכו״ אשר ״הדרך המקרא. פשט לפי הוא יהושע רבי של ביאורו )ב(
 אשר "המעשה תורה. תלמוד אלא זו ואין בה, ילכו אשר הדרך הוראת זו

 אלא מצוות, קידם אומר שאינו ומתוך תורה. מתלמוד כתוצאה יבוא יעשון"
 המודעי. אלעזר רבי שבדרשת הפרטים כל בכך כלולים ממילא הטוב, המעשה

 אדם שבין המצוות בענין שיטות שתי ביטוי לידי באות הללו הדעות בשתי
 הכלל רק בתורה לנו ניתן האחת השיטה לפי התורה. מן ולימודן לחברו

 חכמי ידי על ודור דור בכל יפורט אשר הטוב", "המעשה של העקרוני
 רבי של בדרשתו לראות יש זאת, לעומת י. הדור לצרכי ובהתאם הדור,

 שבמצוות ופרט פרט לכל בכתוב סמובין למצוא הנטיה את המודעי אלעזר
 המצוות. שאר כדוגמת "מדאורייתא", קבועות למצוות כך ידי על ולהפכן אלה,
המצוות. במוני גם הללו הגישות שתי את כך אחר נראה

 הגירסה: שמעוני בילקוט וכן בית, המלה חסרה יד כתבי בכמה )ג(
 — חייהם בית רש״י ■מפרש ב״ק ,במם חייהם. את להם הודע ״והודעת״

להם ללמוד — חייהם בית זה מפרש הוא ב״מ במסכת אך .תורה. תלמוד
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במקורות

 ;)ד( חסדים גמיל-ות זר — ״כה״ ;מתים קבורת ז,ר — ״ילכו״
 לפנים זה — יעשון״ ״אשר ;הדין שורת זו — המעשה״ ״ואת

)ה(. הדין משורת
ב( פרשה )יתרו ישמעאל דרבי מכילתא

ביאורים

 צלותא ית להון ותהודע :אומר יונתן לתרגום המיוחם בו. להתפרנס אומנות
 הכנסת בית זה — חייהם בית מפרש שהוא ומכאן כנשתהון. בבית דייצלון

 ראשית את מבאר המודעי, אלעזר רבי לפי המפורט, המדרש שגם יתכן
 ביקור הפרטים: באים אחריו אשר חיים, דרכי ■של כולל במונח הכתוב
וכר. חולים

 חסד מעשה כל ומשמעותו: ביותר כללי הוא חסדים גמילות המושג )ד(
 בלבד, החסד הוא לעשייתו היחיד הנימוק ואשר זולתו, עם עושה שהאדם

 מובא הזה שבמדרש הדבר, אפוא תמוה .3שהיא כל לתמורה צפייה ללא
 כערך ולא להם כמקביל המפורטים הערכים בשורת חסדים גמילות של הערך
 המעשים את הכתוב מחלקי אחד בכל תולה המאמר שבעל לומר, נראה כולל

 שהם מתים, וקבורת חולים ביקור כגון חסדים, גמילות של הבולטים
 מסמיך הוא זאת עם ביחד החברה. בחיי רבה וחשיבותם יום, בכל מעשים
 מצוא, לעת אותם עושה שהאדם הקטנים המעשים לכל הרמז את הזה לכתוב
 זה הדרך את :כאן נאמר כאילו זה והרי לזולת. חסד של נטיה בכך ומגלה
חסדים. גמילות של המעשים שאר לכל הרמז — בה וכר, חולים ביקור

 מדוייקת התאמה בו למצוא כדי המדרש על שואלים אין כלל, בדרך )ה(
 במדרש ההבחנה כי לומר, יסוד יש כאן אך הנדרשות. המלים של למשמעותן

 אובייקטיבית, מבחינה הפעולה את מציין המעשה המלים. רמזי אל נסמכת
 לידי יגיע הדבר כאשר — יעשון אשר הדין. פי על להיות צריכה שהיא כפי

והישר. הטוב על ■הקודם בפרק ראה 1
 קדשנו ומבית חיינו מבית שפרשנו אנו :ה( )סוף פי״ט רבה ויקרא השוה 2'*

וכר. ותפארתנו
 בבית נגבין אינן שמן, וכדי יין כדי לחברו השולח אבל :מ״ד פ״ט ב״ב, משגת 3

 שהשולח שושבינות, מתנת דין להן אין ; כלומר חסדים. גמילות שהן מפני דין,
 יין בכדי שלו. הנישואין ביום החזרתה את לתבוע רשאי נשואיו ביום לחברו
 וכן חסדים. גמילות נקראים הם ולכן להחזרתם מצפה הוא אין שמן ובכדי

 אין ; כלומר הגמולין, את ממנו משלמין אין שגי מעשר :פ״ד פאה בתוספתא
 של דבר הימנו משלחין אבל טובה, לו חייב שהוא למי טובה ממנו להחזיר
תמורתה. שהוא כל לגמול מצפים שאין מתנה וזוהי חסדים, גמילות
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 "את ;חייהם בית זה — להם״ ״והודעת :יוסף רב כדתני ג.
 ;חולים ביקור זו — ״ילכו״ ;)ו( חסדים גמילות זו — הדרך״

יעשון" "אשר ;הדין זה — המעשה״ ״את ;קבורה זו — ״בה״
ב צט, ב״ק בבלי, הדין. משורת לפנים זו —

 ? תסדים גמילות היינו חולים/ ביקור זה — ״ילכו״ מר אמר ד.
 אחד נוטל גילו בן מר: דאמר גילו־/ לבן אלא נצרכה לא

"בה" )ז(. לגביה למיזל ליה מבעי הכי ואפילו בחליו, מששים
לזקן אלא נצרכה לא ? חסדים גמילות היינו קבורה, זו —

ב ל, ב״מ בבלי, )ח(. כבודו לפי ואינו

ביאורים

 למסיבות בהתאם הדין, משורת לפנים גם לעתים לנהוג יש אזי — ביצוע
מיוחדות.

 לגירסה בהתאם היא יוסף, רב הבבלי, האמורא בשם הנמסרת הגירסה )ו(
 הוא הגירסאות שבשתי השוה הצד יוחאי". בר שמעון דרבי במכילתא

 משורת ולפנים הדין — ובסופו חייהם(, בית )או חייהם — המדרש בתחלת
 שבין השוני באמצע. העומדים מתים וקבורת חולים ביקור במעשי וכן הדין,
 מקדימה שלפנינו זו גירסה חסדים. גמילות של במקומה הוא הגירסאות שתי
 ומקומה לעשותם, שיש הטובים למעשים כולל כציון החסדים גמילות את

מתים. וקבורת חולים ביקור של המיוחדים המעשים על המדרש לפני
 המצוד., מקיום נזק לו מגיע אם חסדים, גמילות של המצוות שאר בכל )ז(

 חז״ל נזק. לו כשמגיע גם חייב הוא חולים, ביקור במצות >7 6 5 4בה חייב אינו
 מסופר א( מ, )נדרים בתלמוד נפשות. הצלת מעין חולים ביקור במצות ראו
 ונכנס לבקרו, חכמים נכנסו לא >שחלה עקיבא רבי מתלמידי אחד תלמיד על

 — המבקר לכבוד הבית את וריבצו שכיבדו ובשביל לבקרו. עקיבא רבי
 שאין ■מי כל :ודרש עקיבא רבי יצא !החייתני !רבי :לו אמר החולה. חיה

דמים. שופך כאילו חולים מבקר
אותן, ,מלקיים פטור — הוראה ומורה חכם — הזקן שבהן מצוות יש )ח(

בגמרא. השאלות להלן וראה 4
.133 עמ׳ מלמד, אפשטין הוצאת 5
במזלו. שנולד — גילו בן : ב לט, נדרים הרא״ש, פירוש לפי 6
קודמין. חייך — עמך אחיך וחי : ר״ע לדעת בהתאם 7
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כי ממך, דורש ה׳ ומה טוב •מה אדם לד הגיד :דכתיב ■מאי ה.
 "עשרת ? אל,היו־ עם לכת .והצנע חסד ואהבת משפט עשרת אם

 חסדים; גמילות זו — חסד״ ״ואהבת הדין; זה — משפט״
 כלה והכנסת המת הוצאת זו — אלהיך״ עם לכת ״והצנע
ב מט, סוכה בבלי, )ט(• לחופה

 אלהיכם ה׳ אחרי :דגתיב מאי חנינא ברבי חמא רבי ואמר ו.
 כבר והלא ? שכינה אחרי להלל לאדם לו אפשר וכי «, תלכו
 מדותיו אחר להלך אלא »׳ הוא אכלה אש אלחיך ה׳ כי :נאמר

אלהים ה׳ ויעש :" דכתיב ערומים, !מלביש הוא ימה הקב״ה. של
ביאורים

 קבורת שבמצות כאן לנו משמיעים ולכן ».התורה כבוד לפי הדבר אין כאשר
 אדם כל בו, שיתעסק מי שאין מצוד. במת או עליו, מוטל המת כאשר מתים
כבודו. לפי ואינו זקן גם חייב
 מיוהדות מצוות שתי המאמר בעל הוציא הקודמת, לדרשה בדומה )ט(

 בהן ללמד כדי הכתוב אל אותן והסמיך חסדים, גמילות של המצוות משאר
 רגילים אדם בני כלה. והכנסת המת הוצאת :הן המצוות שתי מיוחד. לימוד
 ודורש הכתוב בא מרובות. הוצאות עליהן ולהוציא רב בעם שתיהן את לקיים

 שאילתא בראשית, )לפרשת גאון אחאי דרב בשאלתות °? לכת הצנע בהן גם
 ממך, דורש ה׳ ומה טוב מה אדם לך הגיד דכתיב: מאי היא: הגירסה ג׳(
 המת בהוצאת — אלהיך עם לכת והצנע חסד ואהבת משפט עשות אם כי

 בהוצאת כולו הכתוב מדבר זו גירסה לפי י.1 ר ב מד הכתוב כלה והכנסת
 )לפרשת אחר במקום מביא השאילתות שבעל ומענין כלה. והכנסת המת

 "את ביאור: לו ומוסיף יוסף, רב של מאמרו את צג( שאילתא מות, אחרי
לדעת כלה". והכנסת המת הוצאת ? היא ומאי חסדים, גמילות זו — הדרך״

וטעינה. פריקה אבידה, השבת במצות כגון 8
ח. ו, מיכה 9

 הכתוב פי על דוקא, אלה מעשים שני על "לכת" המלה מרמזת ו־ש״י לפי 10
משתה". בית אל מלכת אבל בית אל ללכת "טוב :ב ז, בקהלת,

שם. סופרים דקדוקי ראה א. כד, מכות מינכן, בכ״י הגירסה היא וכן 11
ה. יג, דברים 12
כד. ד, דברים 13
כא. ג, בראשית 14
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במקורות

 ערומים. הלבש אתה אף — וילבישם עור כתנות ולאשתו לאדם
 — מ,מרא באלוני ה׳ אליו וירא :דכתיב" חולים, ביקר הקב״ה

 ויהי :־! דכתיב אבלים, ניחם הקב״ח. חולים. בקר אתה אף
 אתה אף — בנו יצחק את אלהים ויברף אברהם מות אחרי
 — בגי אותו ויקבר :" דכתיב מתים, קבר הקב״ה אבלים. נחם
א יד, סוטה בבלי, )י(. ,מתים קבור אתה אף

ביאורים

 מייחדים סוכה, במסכת שלפנינו המקור על בוודאי בהסתמכו השאילתות, בעל
 מסולקת ממילא הללו. החשובות המצוות לשתי חסדים גמילות השם את חז״ל
 ?״ חסדים גמילות ״היינו — הקודמות בדרשות הגמרא שאלת בזה
 במקור כאן משה. אל יתרו דברי על המדרש בעל מסתמך במכילתא )י(

 העם: אל משה מדברי חסדים גמילות מעשי את הדרשן לומד שלפנינו
 חז״ל של המגמה את בכך לראות יש לדעתנו, תלכו. אלהיכם ה׳ אחרי

 שבקריאה: הגדול היסוד על לחברו אדם שבין החסד .מעשי את להעמיד
 זכר אין י,תרו שבדברי מאליו מובן אלהיכם". ה׳ אני קדוש כי תהיו "קדשים
 לעומת מכוונת. התעלמות בהם ניכרת אלא עוד, ולא הזה. הנשגב לרעיון

 ו", י תורת ואת ם הי ל הא .חקי את "והודעתי אליו: משה דברי
 וכו׳". התורת ואת החקים את אתהם "והזהרתה דבריו: של סתמיותם בולטת
 למצות האמיתי המקור מהו להדגיש בא חנינא ברבי חמא רבי של מדרשו
 גמילות של מעשים ארבעה מונה המאמר שבעל פי על אף חסדים. גמילות
 ושייר". "תנא בבחינת הריהו אלא בלבד, לאלה מתכוון הוא אין חסדים,

 הנאמר פי על אותן ולמנות חסד של נוספות פעולות למצוא קשה לא
 המצוות את גדולות הלכות בעל מונה הזה המדרש סמך על והנה, .18 17 16 15 במקרא

 1 ערומים להלביש — לג מצור, :מדאורייתא שהן מצוות תרי״ג במנין הללו
 לבקר — לו מצוד, !אבלים לנחם — לה מצור. !מתים לקבור — לד מצור.

 כתוב ומפרטים מפרשים חז״ל כאשר גדולות, הלכות בעל לדעת ובכן חולים.
פרטיו, כל על הכתוב כוונת זוהי כי קובעים הם המדרש ובדרך שבתורה,

,א. יח בראשית 15
יא. כה, בראשית 16
ו. לד, דברים 17
 חתנים מברך שהקב״ה מצינו :שמלאי ר׳ אומר יג, ח, רבה, בראשית במדרש 18

וכו׳. כלוח ומקשט

*
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במקורות

 להנוות •ודם לבשר אפשר וכי :אומר ישמעאל •רבי י־ •ואניוהו ז.
 סוכה נאה׳ לולב לפניו אעשה ;במצוות לו אנדה אלא ? לקונו
אדמה :אומר שאול אבא )יא(. נאה תפלה נאה׳ ציצית נאה,

ביאורים

 בחריפות מתנגד זו לדעה התורה. מן .מצוד, של תוקף ופרט פרט לכל יש הרי
 )את הביאם "וכבר כותב: הוא 19 השני( )השורש המצוות בספר רמב״ם.

 דרש מצאו הם שאם והוא, מזה, חמור ליותר הידיעה חוסר המצוות( מוני
 להתרחק או מסויימים, מעשים לעשות הדרש מאותו שמתחייב פסוק איזה של

 !המצוות בכלל אותם הם מונים דרבנן, ספק בלי כולם והם מסויימים, מדברים
 ובגלל ...הדברים מאותם דבר שום על מורה אינו דקרא שפשטיה פי על ואף

 אבלים וניחום חולים ביקור עשה מצוות בכלל ,מנו זו, שגיאה על השענותם
 הדרך את להם ׳והודעת יתעלה אמרו על האמור הדרש בגלל מתים, וקבירת

 בפני מצוד, הללו הפעולות מן ופעולה פעולה שכל וחשבו בה...׳, ילכו
 אחת מצוד, בכלל נכללות ודומיהן הללו הפעולות שכל ידעו ולא עצמה,
 לרעך ׳ואהבת יתעלה אמרו והוא בפירוש, בתורה האמורות המצוות מכלל

 מפשוטו הנובע העקרוני הכלל שרק אפוא, היא רמב״ם דעת כמוך...׳".
 הנלמדים הפרטים המצוות. תרי״ג בכלל כמצוה למנותו יש הכתוב, של

 מכיון מדאורייתא, מצוות של תוקף להם אין חכמים מדרש פי על מהכתוב
 שתי לפנינו .21 20הדברים" מאותם דבר שום על מורה אינו דקרא "שפשטיה

 דומה ביטוי ראינו וכבר חסדים. גמילות של המפורטות המצוות לגבי שיטות
 המודעי אלעזר ורבי יהושע רבי של הדרשות בהבדלי הגישות לשתי

במכילתא.
 כאן נתקל ,22פשוטו לפי המקרא את לבאר שדרכו ישמעאל, רבי )יא(

 בשעה אלא לקונו? — לייפות — להנוות ודם לבשר אפשר וכי בקושי:
 תה,לה בכך מעלה הריהו וביופי, בהידור המצוות את לקיים משתדל שהאדם
ואנוהו המלה את מוציא אינו ישמעאל רבי של ביאורו לה׳. ותפארת

יג. עט׳ קאפח, הרב מהדרות 19
 זו — לבבכם״ בכל ״ולעבדו :התפלה מצות את להביא אפשר לכך כדוגמה 20

מדאורייתא, מצוה היא שהיא, דרך באיזו ■ה׳ אל להתפלל שיש המצוד, תפלה.
בלבד. מדרבנן הם חז״ל שתקנו התפלות פרטי אך

ב. טו, שמות ואנוהו, אלי זה : הים בשירת 21
והישר. הטוב בפרק לעיל ראה 22
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במקורות

)יב(. .וחנון רחום אתה אף וחנון .רחום הוא מה ;לו
ג פרשה דשירה, מסכתא ישמעאל, דרבי מכילתא

 :אומר היה הוא הגדולה. כנסת ,משירי היה הצדיק שמעון ח.
 ועל העבודה ועל התורה על עומד, העולם דברים שלשה על

מ״ב פ״א אבות )יג(. חסדים גמילות

ביאורים

 לה׳, משבחים שהם ישראל, של והשבח שהנוי מדגיש הוא אלא ממשמעותה,
במלים, ולא במצוות הוא

 לו ואדמה — ואנדהו :ודורש מפשוטה המלה את .מוציא שאול אבא ויב(
 ישמעאל, רבי של פירושו לפי למקום, אדם שבין במצוות המצוד, הידור במקום
 המיוחד לחברו. אדם שבין במצוות ה׳ בדרכי ההליכה את שאול אבא דורש

 המידות הדגשת היא חנינא, בר חמא רבי של דרשתו לעומת זו, שבדרשה
 בספר אותה מונה שהרמב״ם ,מיוחדת עשה מצות זוהי המעשים. במקום

 הקב״ה, דרכי אלו דרכיו בכל "ללכת :24 23דברים ובספרי ח(. )מצוד, המצוות
 בשמו לקרא לאדם לו אפשר היאך וכי וכו׳, וחנון רחום אל ה׳ ה׳ שנאמר

 וחנון, רחום הוי אתה אף וחנון, רחום נקרא המקום מה אלא הקב״ה? של
 ה׳, בדרכי הליכה של המיוחדת המצוד, ". וכו׳ לכל 26 25 ם נ ח מתנת ועשה

 את להעלות רק שאינה חסדים, גמילות מצות של תכליתה את קובעת
 במהותו. האדם על מיוחד חותם לטבוע אלא שבנפש, מדד, לדרגת המעשים

 הטוב כהתגלות האדם את אלא טובות, מידות דורשת היא באדם "לא
 ומידותיו האדם אחדות אלא לחוד, הטובות ומידותיו לחוד אדם לא והיפה.

.28 מהות" וייחוד עצם ייחוד הטובות,
 הבית בתקופת הגדולה כנסת אנשי של מגמתם היטב ניכרת זה במאמר )יג(

 העיקרי הבסיס היא התורה בעם. השאיפות במרכז התורה את להעמיד — השני
 רק והרי חסדים. וגמילות העבודה :העמודים שני עולים וממנה העולם, לקיום

לאלהיו האדם בחובות הן המצוות, מעשי אל להגיע אפשר התורה לימוד ידי על

 עצמי אעשה והוא, אני אנוהו ,ולשון — הוי ד״ה ב, קלג, שבת, במס׳ רש״י 23
בדרכיו. לידבק כמותו

יב. י, דברים על מט פיסקא 24
 מתוך נעשית ואינה גמול שאינה גמ״ח, של משמעותה את מאשר זה ביטוי 25

ד(. )לעיל לגמול צפייה
סו. עט׳ ולב, מצוד, בספרו שאול בר הרב 26
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במקורות

 ,חפצתי חסד בי אומר הוא הרי ? כיצד חסדים גמילות על ט.
 : °־ שנאמר בחסד, אלא נברא לא ׳מתחלה העולם זבח ולא

)יד(. בהם אמונתך תבן שמים יבנה חסד עולם אמרתי כי
,ד סרק נתן דרבי אבות

 והיה מירושלים יוצא זכאי בן יוחנן רבן היה אחת פעם י.
 ׳רבי אמר חרב. המקדש בית וראה אחריו, הולך יהושע רבי

 בו שמכפרים ׳מקום חרב, שהוא זה על לנו אוי :יהושע
כפרה לנו יש לך׳ ירע אל בני :לו אמר ישראל. של עוונותיהם

ביאורים

 של בעמוד הנכללים הזולת, כלפי הטובים במעשים והן העבודה, שבעמוד
 המאמר כי לציין הראוי מן העולם. קיום •תכלית הם אלה כל ". חסדים גמילות
 העולם קיום את תולה הוא אין הנולד. של נועזה ראייה בו ויש לכת מרחיק
 המרכז, היא התורה המקדש. שבבית הקרבנות בעבודת ורק אך האומה וקיום
 גמילות עמוד ערך! שוות הקבלה ישנה ממנה העולים העמודים שני ובין

 יוחנן רבן של דבריו את נבין מכאן העבודה. לעמוד בערכו מקביל החסדים
 לכפרת תחליף בגמ״ח וראה החורבן בדור חי ריב״ז !להלן המובאים זכאי בן

 שבזבח שבועה, עמו שיש דין גזר על נאמר שלאחריו בדורות גם הקרבנות.
־.8 חסדים בגמילות מתכפר אבל מתכפר, אינו ומנחה

 שני ע״י כאן מבואר העולם, קיום כיסוד חסדים גמילות של מקומה )יד(
 אשר על העם את שהוכיחו הראשון, בבית נביאים מדברי האחד כתובים:

 והכוונתו הלב טהרת שהוא העיקרי, מתכנה הקרבנות עבודת את רוקנו
 היסוד, שהוא החסד, על מרמז תהלים בספר האחר הכתוב טובים. למעשים

 של הגדול ערכה את מבליטות האלו הדרשות כל העולם. נבנה עליו אשר
הבית. חורבן אחרי דוקא העם, את המלכד כגורם גמ״ח
את להבטיח משאיפתו כל, קודם נובעת, זכאי בן יוחנן רבן תשובת )טו(

 נכללים לחברו אדם שבין המצוות וכל : א א, פאר, המשניות בפירוש הרמב״ם 2ד
תמצאם. בהם התבונן חסדים. גמילות בכלל

א. קה, יבמות בבלי 28
ו. ו, הושע 29
ג. פט, תהלים 30
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i במקורות

 כי :שנאמר חסדים, גמילות זח ? ואיזה כמותה, שהיא אחת
שם נתן דרבי אבות )טר(. זבח ולא חפצתי חסד

 וגומלי .רד,ביישנים הרחמנים :זו באומה יש סימנים שלשה יא.
 והרבך. ורחמר רחמים לך ונתן דכתיבי־: רחמנים חסדים.

 גומלי )טז(. פניכם על יראתו תהיה בעבור :דכתיבי־ ביישנים
 אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען דבתיב־־: חסדים
א עם, יבמות בבלי, )יז(. ומשפט צדקה לעשות ה׳ דרך ושמרו

ביאורים

 מעלה היא זאת עם יחד הבית. חורבן לאחר גם והתפתחותו, העם קיום המשך
 את העמיד זכאי בן יוחנן שרבן בזה חסדים. גמילות למצות חדש מימד

 המתמדת החינוכית השפעתה את הבליט הרי הקרבנות, במקום הזאת המצוד.
 המעיקים מהעוונות הנפש תזדכך זו מהשפעה כתוצאה חסד. העושה האדם על

 גם זוהי והרי שבשמים. אביו אל האדם של קרבתו תחושת ותתחדש עליה
 ידי על אנו מקבלים ממילא במקומו. באה חסדים שגמילות ד,קרבן, כוונת

 ההיבט לא חסדים. גמילות מצות לגבי היהדות בתפיסת מאד חשוב כיוון כך
 את המחנכת כשלעצמה, המצוד, אלא כאן, מובלט התועלתי החברתי

 :36 35 34 33 32 31 יוחנן .רבי אומר האמוראים בדור גם נפשו. את ומזככת בישראל האדם
חסדים". גמילות זו חסד ,3־ עון יכופר ואמת "בחסד

 שאינו לביישן סימן זה :ה״א( פ״ד )קידושין הירושלמי בתלמוד )טז(
חוטא.

 כא, — ב בשמואל הכתוב על תלמודיים מקורות בכמה מובא המאמר )יז(
 בתאוות התעקשו כי אותם, ריחק דוד המה. ישראל מבני לא והגבעונים :ב

 הירושלמי בתלמוד במקרא. שם שמסופר כפי שאול, בני על ריחמו ולא הנקם
 ולגבי וכו"/ לישראל הקב״ה נתן טובות מתנות "שלש הנוסח: בא שם

 החסד ואת הברית את לך אלהיך ה׳ "ושמר אחר: פסוק מובא חסדים גומלי
בנוסח המאמר מובא ד( )ח, רבה במדבר במדרש .3° לאבותיך״ נשבע אשר

ב. ה, ברכות בבלי 31
ו. טז, משלי 32
ית. יג, דברים 33
.כ. כ, שמות 34
יט. יח, בראשית 35
יב. ז, דברים 36
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במקורות

 יותר חסדים גמילות גדולה דברים בשלשה :רבנן תנו יב.
 בין בגופו בין הסדים גמילות בממונו, צדקה הצדקה. מן

 בין לעניים בין חסדים גמילות לעניים, צדקה ;)יה( בממונו
 בין לחיים בין חסדים גמילות לחיים, צדקה לעשירים;

ב מט, סוכה בבלי, )יט(. 37 למתים

ביאורים

 שבמקור זה גם הכתובים, שני מצורפים חסדים גומלי ואצל הירושלמי,
 המהותיות הסגולות כאחת החסדים גמילות את כאן מונים זזז״ל הבבלי.

 תכנו לאלהים, האומה אבי נקשר שבו הבחירה קשר ישראל. בעם הטבועות
 הפסוק לפי אחריו, לזרעו אברהם שהנחיל ובמשפט, בצדקה מתמצה

 שבזכותו החסד זהו — דברים שבספר בפסוק המדרש ולפי בראשית. בספר
 הגדול ערכה מכאן אחריהם. לבניהם גם — לאבות שניתנה השמיעה עוברת

 אלא היחיד של באפיו רק לא חותם להטביע שבכוחה חסדים, גמילות של
 האומות. שאר מבין אותה המציינת שלמה, אומה של במורשה גם

 "נושאו, למת, מספיד כגון בגופו, בין חסדים גמילות מפרש: ■רש״י )יח(
 משאילו מעות, לו מלוה — ובממונו בדרך. חברו מלווה חתן, ,משמח קוברו,

ובהמה. כלים
 בחינות. משתי כאן הועמדה הצדקה פני על חסדים גמילות של ,מעלתה )יט(

 המקבלים האנשים היקף ומבחינת העושה, האדם של המעשה תוכן מבחינת
 ביותר. המקפת המצוד. זו הרי שלהם, והרקע המעשים ,תוכן מבחינת אותו.
 כאן מתקבלת האדם, מעשי כל את כוללת שבגופו חסדים שגמילות מתוך

 מצור, עוד אין המצוות. בשאר מאשר יותר עשייתה, לרקע רחבה מסגרת
 בכל ונעשית עת, בכל .מתבקשת שעשייתה המצוות, תרי״ג מבין מעשית

 בעשייתו, האדם חסדים. גמילות מצות כמו החיים שבדרכי ופרט פרט
 אבריו, בתנועת שהוא כל דק ברמז אף קרובות ולעתים בדיבורו, בהליכתו,

 שבו. החסד פי על נמדד ומעשה מעשה כל חסדים. גמילות מצות לקיים יכול
 תורת זו הרי טפלות, פניות בלי לשמה, תורה זו אם תורה, ולומד אדם יושב
זה בלימוד יש הרי לאחרים, ללמד כדי תורה זו אם :אומרים ויש .3« חסד

 אבל, בהלכות חסדים. גמילות מעשי בתוך דירוג זה סמך על מחדש רמב״ם 37
 גמילות אבלים שניחום חולים. לביקור קודם אבלים שנחמת לי "יראה :ז יד׳,
המתים". ועם החיים עם חסד

 התורה כבוד את מרבה שהלומד בכך, גם הוא לשמה תורה בלימוד החסד מידת 38
לעצמו. ותועלת כבוד מחפש ואינו
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ביאורים

 להטיל אין שלכאורה ביותר, הבולט המעשה ואף .’חסדים" גמילות משום
 החסד פי על נמדד זה מעשה גם לעני, צדקה הנותן כגון בכוונתו, ספק
 — תחומים לתחום שאין ממילא מתקבל זו, כגון רב־גווניות מתוך י׳*. שבו

 נעשית ובעשירים, בעניים נוהגת היא המצוה. את לקיים צריך מי וכלפי מי
בה. חייב אדם וכל ולמתים, לחיים

*
המקורות לאור סיכום — חסדים גמילות

 היא חסדים גמילות שמצות היטב, באר מתבאר שהבאנו מהמקורות א.
 לרעך "ואהבת שבמצות הגדול לכלל בדומה שביהדות, היסוד ממצוות אחת

 מצות באה י,1 ההוא מהכתוב זו מצוד, הלומד רמב״ם, לדעת ואמנם כמוך".
 — בתורה הגדול הכלל של יישומו את למעשה לפרט חסדים גמילות

יום. יום בחיי
 הצורך. עת בכל בה חייב והאדם שיעור, לה אין שבגופו חסדים גמילות ב.

 שבמעשי ופרט פרט כל מקיפה שהיא ,המצור. של המיוחדת מהותה גם זוהי
 הזולת, בצורכי להתחשב טהורה כוונה בהם שיש המעשים אותם בכל האדם,
לעצמו. שהוא כל גמול לחפש מבלי

 על בנוי שאינו שביהדות, המוסר קדושת ביטוי לידי באה זו במצוה גם ג.
 תודעת על אלא המוסרית"(, ,)"האוטונומיה האדם של ורצונותיו רגשותיו

 מהותה את קובעת מה״אני", זו התעלמות דוקא ה׳. בדרכי הליכה של החובה
 ומקרבת אותה המקיים נפש את מזככת היא היהדות. בתפיסת המצוד, של

לה׳. אותו
 לזרע ההשתייכות של הבולטים ההיכר .מסימני אחד היא חסדים גמילות ד.

שתורת כפי אישיות, פנייות ללא החסד, מעשי של הכוונה בטוהר *■.2ישראל

שם. סוכה בגמרא 39
 שבה". חסד לפי אלא משתלמת צדקה אין אלעזר רבי ׳ואמר : שם בגמרא 40

 הוא והטורח הצדקה, היא הנתינה — שבה חסדים גמילות לפי אלא רש״י:
 פת לו נותן כגון להרבה, לו שתעלה טורח או לביתו, מוליכה כגון החסד,
וכו׳. ללכוש בגד או אפויה,

הריע. אהבת בפרק לעיל ראה 41
 המחזיקים חסדים, גומלי בני חסדים גומלי "אחינו :ב ח, כתובות גם השוה 42

". וכו׳ אבינו אברהם של בבריתו



טובים בדרך 58

 פתוחה(, )צד״י במצווה האמונה טוהר גם משתקף עליהם, מצווה ישראל
«. שבמעשיו ופרט פרט בכל השם את לקדש המאמין את המביאה והיא

 שהאדם המעשים בכל שוה חסדים גמילות של זו שמעלה פי על אף ה.
 גמילות של המפורטות המצוות בין חכמים שהבחינו יש רעהו, עם חסד גומל

 מצות ואת חולים ביקור מצות את חז״ל הדגישו מיוחדת הדגשה חסדים.
 האחרת האדם, נפש את להחיות כדי בה שיש מפני האחת מתים. קבורת

«. המת כבוד בגלל

«

 חסד, בגמילות הכופר שכל ללמדך יהודה רבי "אמר :ז פרשה רבה קהלת 43
בעיקר". כופר כאילו _
 :בון רבי בי יוסי רבי ״אמר :ג ג, ביכורים ירושלמי •לפי — זאת עם וביחד 44

 מן אלא לון, קיימין אינון מיתא קומי מן לא מיתא, קומי מן דקיימין אילין
 הם המת מפני לא המת, מפגי העומדים )אלה חסד ליה דגמלים אילין קומי

חסד(". לו הגומלים אלה מפני אלא עומדים,
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מאדוד בית

 שליט״א גולדשמידט אליעזר הרב
?^-/cירושלים

fa ז$ל" "

עדות להגדת החיוב בגדרי

 הבעל ואשה. בעל הם דנן בענין הדיו בעלי

 בית, לשלום אשתו גגד תביעה הרץ בית לפגי הגיש

 להיות מסרבת השלום, את מסירה שהאשה בטענה

 לחלוטין עזבה ולבסוף הבית, משק את הזניחה אתו,

 הדין בית כי היא: הבעל של עתירתו הבית. את

יכריז תסרב, ובאם אתו למשלים חייבת. שאשתו יפסוק
וזחבמוזן !אוצר

מורדת. שהיא הדין בית עליה

הבעל נגד תביעה הדיו בית לפני הגישה האשה

 רע כלפיה מתיהס בעלה כי טוענת היא לגירושיו.

 אחרים. בפגי גנאי בשמות אותה ומכנה מעליבה מאוד,

 בעלה, עם להשלים יכולה היא איו כי :מוסיפה והיא

 הוא לדבריה נפשיות. בהפרעות לוקה והוא הואיל

בריאות. מטעמי שוחרר

 שלטונות אח להזמין הדין מבית ביקש האשה בא-כה

 מצב בדבר מסמכים הדיו בית לעיון להגיש הצבא

חיוניים הם אלו מסמכים "כי הבעל: של בריאותו

המשפחה חיי בעניו הצדדים המשפט..בין לבירור
•1234547 •אה״וז

................ביניהם״;-
האלו: המסמכים להגשת התנגדו הצבא שלטונות

 לגלות איו והמדיגה הציבור שבטובת מטעמים "כי

 המכילים כלשהם אהרים מסמכים של תוכנם וכן תוכנם

 אלא כלל... בדרך רפואיות בדיקות על הצבא רישומי

אחרת". יורה זה משפט בית אם

 הוא אין כי מרשו בשם הצהיר הבעל בא־כח

הג״ל. המסמכים להגשת מתנגד

הצבא, שלטונות בשם הופיע אשר בר־אור, מר

 וייגרם האבחנה. לקביעת חשיבות להם אשר דברים

 בריאותו ממצב נכונה אבחנה תהא לא הצבא שלפני

תקלה. לידי להביא עלול וזה החייל, סל

 בטהוני, ולא ציבורי הוא העניו כי טעו, האשד! ב״כ

 לשיקול בדבר, הסופית ההחלטה את הצבא השאיר ולכן

 עליו להחליט, הדיו בית ובבוא בית־הדין, של דעתו

 שאלת בשבילה זוהי כי האשה, של ענינה את לשקול

 שהבעל יצוה הדיו בית כי :בקש לחילופיו, נפשות.

 מצבו את קבוע למען פסיכיאטור, רופא אצל ייבדק

כיום. הנפשי

 בדבר רופא אצל ייבדק שהבעל החליט הדיו בית

:כי הנפשי, בריאותו מצב

 עוד כל הדיון, של זה שבשלב מוצא "בית־הדיז

 אין כיום, הנפשי בריאותו מצב על הבעל נבדק לא

 המסמכים את הדיו לבית להגיש הצבא, שלטונות לחייב

הבעל... של בריאותו למצב בנוגע ברשותם, אשר

 הנ״ל המסמכים הגשת בשאלת שוב יעיין הדין בית

 רפואית חוות־דעת לפניו שתהיה אחרי בה, ויחליט

 הבעל של הנפשי בריאותו מצב בדבר הרופא, של

כיום".

 הנימוקים על־פי יובן האמורה, ההחלמה של טעמה

בזה. הניתן פסק־הדין של דלהלן

 הזמין הרופא חנ״ל. הרופא על־ידי נבדק הבעל

 הורה הבעל, ב״כ בקשת ועל־פי האשה, את גם לפניו

הרופא. לפני להופיע בית־הדין לה

הוא הבעל שקבלתי, הרושם לפי הרופא: עדות



דוד בית מב

 אדם אם אולם להשתחרר. כדי כך עצמו עשה שהוא
 אם מהמחלה. הרנה נו יש ססיכיאטור, לשכנע יכול

 כצבא, שלו הרפואיות הבדיקות רישומי את אראה
 היה הוא אם לאו. אם פנים, או העמיד אם לדעת אוכל

 לא כי כך, עבשו גם הוא הרי פסיכופטית, אישיות אז
 לפי ההנחה, את ברור כדבר נקבל אם מזה. מתרפאים

 פסיכופטית אישיות הוא הבעל כי שקבלתי, הרושם
משפחה. לחיי בהחלט מפריע זה שדבר הרי

 בשאלה רואים אגו אץ כי נאמר, הדברים ובפתח
 השליט זמיות השלטון, בזטיות שאלה שלפנינו, זו

 החובות לתחום מחוז כביכול שהוא שלטונו, מכה
 זה בדבר ראייתנו זויות תמותה. בני כל על המוטלים

 של בזכויותיו שאלה כאן רואים אנו הן, אחרות
 פחותות איבן אשר הרבים, היחידים זכויות הציבור;
 בחובותיו ושאלה ;בנפרד ויחיד יחיד כל של מזכויותיו

 היחיד. כלפי הרבים, היחידים וחובות הציבור, של
 הציבור, של מייצגו אלא זה, לעניו אינו, השלטון
 שמירת על לדאוג שלטונו, בשטח וחייב, בשמו, המדבר
 שומר בשטחו ויחיד יתד שכל כפי הציבור, של עניגיו

 בחיובים בתחומיו, גם, חייב אולם ;הוא עניניו על
 חייב לבדו, יחד ככל הציבור, היחידים, כלל אשר
הבודד. היחד_ כלפי

[1234567 ח ה״«

*חח
 היא ממונות. בעניני עדות. הגדת בחיוב ההלכה

א׳! סעיף כ״ח סימן חושן־המשפט בשולהן־ערוך

 ויש להעירו, וראוי לחברו. עדות שיודע מי "כל

 יתבענו אם — להעיד חייב בעדותו, תועלת לחברר

לו*. שיעיד

 :קע״ח מצוד. לרמב״ם המצוות בספר ועיין

שנדעהו... מה בכל בבית־דין להעיד "שצונו

 או עד ,והוא יתברך! מאמרו ממונו... הפסד או

 עדות ויכבוש זו מצוד, על והעובר ידע׳. או ראה

 ונשא יגיד לא ,אם אמרו! והוא גדול; ענשו

עונו".
 אם עד, להיות חייב הוא עד•: "הוא כלומר!

 לרשב״ץ זהר־הרקיע בספר עיין ידע". או "ראה
 המצוות במנין עדות דין המונה קל״ט, בסימן

1 הכתוב את ומפרש עשה. כמצות

 עד."*. להיות חייב והוא — ,עד׳ ״...,והוא
א׳ פרק עדות בהלכות הרמב״ם פוסק וכך
!א׳ הלכה

שיודע, עדות בכל בביח־דין להעיד מצווה "העד

 שיזכהו בעדות בין חברו בה שיחייב בעדות בין
 לא אם ידע, או ראה או עד והוא !שנאמר בו...

עונו". ונשא יגיד
 מלהעיד עצמו המונע אם לשאלה כעת נכנס לא

 עונו" ונשא יגיד "לא אם היינו בלאו גם עובר

 .בשלטי עיין עונש. אלא שאינו או לאו, הוי

 סימן בסמ״ק ועיין ע״ב. קי״ט דף שבת הגבורים

 ועיין הספר. בריש שם המצוות וברמזי רל״ח,

 ובחידושי והלא. ד״ה ע״ב ל״ז סנהדרין ברש״י

 בביאור ועיין אי. ד״ה ע״א נ״ו דף ב״ק הרשב״א
 פ״ד, בל״ת לרס״ג המצוות ספר על פרלא הרב

ל״ב. ל״א ובעשין

 לעדות דוקא לאו הוא כאמיר לעדות החיוב

 שפוסק כפי בכתב, ראיות להגשת גם אלא פה, בעל

!ז׳ הלבה ה׳ פרק ונטען טוען בהלכות הרמב״ם

 יש זכות בידך לי שיש שטר !לחברו ״האומר

להוציאו". אותו כופין בו... לי

 סימן בסוף המשפט חושן בטור זו הלכה ונפסקה

 המשפט חושן ערוך ובשולחן הרמב״ם, בשם ס׳

 ס״ק ט״ז בסימן שם בב״ח ועיין ד. סעיף ט״ז סימן
 שהבעלות באופן הרמב״ם, של זו הלכה המפרש ג׳,

 רק היא והתביעה למחזיקו, היא השטר על

 השטר בעל חייב כן פי על ואף לראיה. להוצאתו

 את ידו על להוכיח מנת על שטרו את להוציא

 חלק כל לתובע אין כי אם התובע, של זכויותיו

 מדין וזה עליו. לתביעה לו ואין השטר בגוף

 להעיד אדם כל על המוטל החיוב מכח עדות,

 המפרש י״ד בס״ק שם בסמ״ע ועיין לחבירו.

 ובדרישה ז׳, ס״ק שם בש״ך ועיין כב״ח. זו הלכה

ס׳. ובסימן ט״ז בסימן שם ובפרישה
 הרמב״ם, בלשון המדקדק שם בב״ח ועיין

 "שטר ברמב״ם לפנינו אשר הגירסא בין בשינוי

 הטור גירסת ובין בו", לי יש זכות בידך לי שיש

 בו*. לי יש זכות שבידך "שטר הרמב״ם בלשון

 לשון גם הוא הטור בגירסת הרמב״ם וכלשון

 ח׳, בהלכה שם ברמב״ם ועיין ערוך. השולחן

 הטור. כגירסת היא שהגירסא היא הלשון משמעות

 גופו, השטר על לבעלות אינה שהתביעה והיינו

 בשטר כתובים זכויותיו כי טוען שהתובע אלא

כראיה. הגשתו תובע והוא זה
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מג דוד בית
 בספר ועיין כנ״ל. עליה׳ כופין לעדות, זו מצוד.

 שרחייא, הכהן חסדאי רבינו תשובות תורח־חסד,
 תשובות משאת־משה, ובספר קנ״ג: סימן בסוף
 בסוף המשפט חושן בחלק ישראל, משה רבינו
ם״ג, סימן

 הבירו, לתועלת להעיד זה חיוב של מזעחו
 "דינא־דגרמי", בקונטרס הרמב״ן ידי הוגדרעל

שפ בהסבירו לבבא־בתרא, חידושיו בסוף אשר
 נזקין, מתשלום פטור עדותו הכובש למה הטעם את
 לחבירו הפסד גורם הוא זה ידי שעל פי על אף

לו! ומזיק
 להעיד חייב אינו הוא שאף דמילתא, "וטעמא

 להעיד. תורה שחייבה גמילות־זזסדים מדין אלא לו
 לחייבו הדין מן אין מצרה אותה לקיים רצה לא ואם

 שאין פטור, להעיד רוצה שאינו מי אבל ממון".
 ואם ן גמילות־הסדים מדרך אלא ממון חיוב עליו
 למה חייב. אינו לזה ולהצילו להטריח רוצה אינו

 ואינו אבד, חברו של כיסו שרואה למי 1 דומה זה
 משלו פרומה ליתן רוצה שאינו מי או ן מצילו
 כאן אף בכך. אותו מחייבין בית־דין שאין לעני,

 חייבתו שלא : מביתו לשלם מחייבין בית־דין אין
 בדין ואינה זו, היא מצוות כשאר אלא בכך, תורה

ממוך.
 חיוב אלא אינו לחברו, להעיד החיוב כלומר,

 חיוב של זיקה כל בו ואין בלבד, גמילות־חסד של
 של יחס יוצר אינו זה שחיוב שכך, ומכיון ממוני.
 אשר זה ובין עדות היודע בין ממוניים, חיובים
 ההמנעוח אין לכן הממונית, לתועלתו היא העדות
 להיזק גורמת שהיא על־פי אף העדות, מהגדת

 ועיין ההיזק. גרם עקב ממון, חיוב מטילה ממון,
 נ״ו דף קמא בבא למאירי הבחירה בית בספר

 מקובצת בשיטה דבריו ומובאים היודע, ד״ה ע״א
שם.

 שכתב כפי הרא״ה, דעת גם היא הרמב״ן, וכדעת
 פרק בריש בבבא־קמא הנימוקי־יוסן? בשמו

 חושן־המשפט בטור יוסף בבית ומובא הכונס,
ז כ״ח סימן בריש

 בדיני היינו עדותו, בכובש הכא דמחייבין "והא
 דדאין למאן ואפילו לא׳ אדם בדיני אבל שמים,

לחבירו להעיד חייב ארם שאין לפי ז דיגא־דגרמי

 ז״ל". הרא״ה כתב כן גמילות־חסדים. ממידת אלא
ומחייב דינא־דגרמי, שדן למי גם כלומר,

 פוטר, הוא כאן להיזק, גרם עקב נזקין חשלום
 חיוב שאין ממעשה מחדל עקב ממון לחייב אין כי

 גמילות• ממידת חיוב רק אלא לעשותו, ממוני
 לספר פעדלא הרב בביאור ועיין בלבד. חסד

פ״ד. בל״ת לרס״ג המצוות
בשבועות שלטי־גבורים, בעל גם פוסק ._.ובך I * ר*1ע4567■ז

 הג״ל. הרא״ה דברי על בהסתמכו ע״ב. ל״א בדף
עצמו, הוא עדותו, שהכובש רק לא כן, על יתר

 אלא כך, על־ידי שגרם ההיזק את לשלם חייב אינו
 את הסוגר כגת מלהעיד, העד את בכת המונע גם

 הרמב״ן פוסק וכדומה, להעיד, לו נותן ואינו העד
ההיזק. את לשלם פטור שהוא
 ז שם דבריו בהמשך הרמב״ן כותב וכך

 יסהדון, דלא דסהדי פומהון דצייר מאן "אבל
 עדות להעיד ובאין מגלגלין עדים שראה כגון

 גמילות־חסדים שהם ועוד, והרזקינהו... לפלוני,
 ליתן רוצה חברו שראה ומי גביה, עבדי דקא הוא

 מעכבו. והוא ממונו, להציל הולך או לפלוני, מחנה
עיקר". וכן לחייבו... הדין מן אין

 ממוני, חיוב אינו עדות הגדת שחיוב זה, יסוד
א׳ בחלק בתשובה, הרשב״א מדברי גם מתבאר

:תרנ״ח סימן
 אם עדים בפני הכנסת בבית שהחרים "אחד

 אדם מציגו לא תשובה, עוד... להשביעם יוכל
 אם לו שישבעו לומר רוצה עדיו, להשביע שיוכל
לאו...". אס עדות לו יודעים

 חושך בטור בבית־יוסף זו תשובה והובאה
 ערוך בשולחן הרמ״א כך ופסק כ״ח. סימן המשפט

 בסימן אבקת־רוכל, בתשובות ועיין ב׳. בסעיף שם
 "האחת", ד״ה צפת, דין בית פסק־דין קצ״ה,

 והרא״הז הגמוקי־יוסף פי על כן, הפוסקים
 ודעת הריב״ש דעת גם היא שכך ומביאים

התשב״ץ.
 יכול שאינו משמע הרשב״א של ומלשונו

 לא. דרבנן שבועה גם כלל, העד את להשביע
המפרש: ט״ו, ס״ק שם בסמ״ע ועיין

 להשביען פירוש: להשביען, יוכל לא ״אבל
 אנו הרי שיאמרו להזקיקן עצמן, בפגי בבית־דין

יודעין אנו שאין ובשבועה, באלה עלינו מקבלין
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דוד בית מד
 חרם להטיל יבול בבית־הכנסת ודוקא עדות... לו

 מכם מי כל לומר דהיינו הכלל, על שבועה או

שיודע...".
 או להשביע רשאי עדות המבקש כלומר,

 עדות, שיודע מי כל על הכנסת, בבית להחרים

 שהוא זה אח לחייב יכול אינו אולם להעיד. שיבא

 עדות, לך יודע אינני טוען והלה להעיד, תובעו

 דרישה בהגהות ועיין כך. על לו ישבע שהוא

1 שם הסמ״ע ומוסיף שם. בטור ופרישה

 גם גונא, בכהאי חרם הדין דהוא לי, "ונראה

 וחרם דשבועה עליהן? לקבל צריכין אינם כן

הוא". אהד ענין

 הם. אחד ענין וחרם היסת שבועת כלומר,

 הסמ״ע דברי את המביא ג׳ ס״ק שם בש״ך ועיין
 יכול עדות התובע שאין הרי כמותו. ופוסק הנ״ל,

 לא וגם היסת, שבועת לא כלל, העד את להשביע

תימת. שבועת מעין הוא אשר חרם

 שמ״א! סימן הגאונים בתשובות מפורש וכך

ושמעון שמעון, על זבות לו יש ראובן "שאלה,

 עדותם. כובשים והעדים עדים, לו ויש מכחיש,

שיודע מי כל על להחרים ראובן צריך תשובה,

 בבית־דיף. ויעיד שיבא עדות, לו

וגם היסת להשביעו יכול הוא שאין מבואר,

 חרם סתם, להחרים רק אלא חרם, עליו להטיל לא

עדות. לו שיודע מי כל על כללי,

 ידי על מסודרות הגאונים, בתשובות נפסק וכך

 ראיה לענין קמ״ח, סימן עלם, טוב רבינוייוסף

בשטר!
 לי יש לו! ואמר שמעון את שתבע "ראובן

 בספר יחרים שמעון, לו וכופר מזכותי, שטר בידך

 ואינו מזכותו כתב בידו שיש מי כל על חורה

אשה". ובין איש בין מודה,
 וחרם, היסת שבועת להטיל יכול שאינו הרי

 בתשובה הרשב״א פוסק וכך בלבד. כללי חרם אלא

 לענין טז, סימן בסוף שם בבית־יוסף המובאת

!בשטר ראיה

 זכות של שטר בידו שיש מודה שמעון »אם

 נכסיו מחלק שהשכיב־מרע צואה בשטר לראובן,

 אותו להוציא חייב הוא בזה, וכיוצא ולזה לזה
 אם אבל ראובן... בו שיזכה כדי בבית־דין, שטר

ראובן ירצה אם שטר... בידו שאין טוען שמעון

 בו לו שיש שטר בידו שיש מי כל סתם להחרים

בידר*. הרשות זכות,
 שכאשר פי על שאף בשטר, ראיה לענין הרי,

 שלו השטר להוציא חייב הוא מודה, הנתבע

 כופר הוא כאשר זאת בכל חבירו, זכויות להוכחת

 רק אלא רשאי התובע אין ראיה, בידו שיש

סתם. להחרים

 להעיד ממנו תובע שהוא מכיון היא, והשאלה

 תהא לדבריו אשר שטר, לו להוציא או עדות, לו

 מכחיש להעיד והנתבע ממונית, תועלת מזה לו

 לך, זכות בשטרי אין או עדות יודע אינני וטוען

 ממון התובע כל כדין היסת, ישביענו לא למה

 עדות שהיודע מכאן, מוכח מכחישו. והלה מחבירו

 ממידת ורק ממוני, חיוב כל עליו אין לחבירו

 מצוד, ככל להעיד, עצמו עליו מוטל חסדים גמילות

 חיוב לא כלל אולם האדם, על המוטלת אחרת

 להשביעו יכול אינו ולפיכך וכלפיו. לחבירו ממוני

 בלבד. ממון בתביעת רק אלא היסת אין כי היסת,

 סעיפים פ״ז, סימן המשפט חושן ערוך בשולחן עיין

 ס״ק פ״ז סימן שם בש״ך ועיין ל״ד. כ״ו כ״ה

 או בשבועה שהתחייב לחבירו בטוען פ״א,

 ומסביר כופר, והלה ממון, לו לתת בתקיעת־כף

!היסת לחייבו אין למה הש״ך

ממון, ליתן תקיעת־כף לו שנתן "...שתובעו

 כמו אינה והשבועה לו. חייב אינו שבועתו ובלא

 מצד שיתחייב רק להתחייב, קנין או שעבוד

זה...". על להשביעו שייך ואין שבועה,

 שד״מ. בסימן בתשובותיו הריב״ש פסק וכן
 הממון את לו לחת חייב שהוא פי על שאף הרי

 שאין מכיון אבל התקיעת־כף, או השבועה מכה

 הנשבע, על ממוני, שעבוד או חיוב יוצרת השבועה

 תביעת התביעה אין נשבע, לטובתו אשר זה כלפי

 שם בב״ח ועיין היסת. חייב בה הכופר ואין ממון,
 על המפרש ל״ט, ס״ק פ״ז ובסימן כ״ח סימן בריש

 לענין עדותו, בכובש הנ״ל הנמוקי-יוסף דברי פי

היסת. שבועת
 שהיודע פוסק והוא בדבר, חולק הריא״ז אמנם

 ;הנגרם ההיזק לשלם חייב וכובשה, לחבירו עדות

 היסת. להשביעו יכול שחבירו גם פוסק והוא

 בריש בבבא־קמא בשלטי־גבורים, דבריו מובאים

!הכונס סרק
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 הואיל לו, מעיד ואינו לחברו עדות #היודע

להשביעו חברו יכול הוא, דיגיהגרמות ובכלל
תחכסוזן |אוצר

 כפר אם שהרי עדותו, כפר שלא היסת שבועת
 תביעות כשאר זו תביעה והרי לו. לשלם חייב

ממו!".
 להלכה, ואינה יחיד, דעת היא זו שיטה אולם

 שי־למורא, בספרו יוגה מהר״ש שפסק כפי
 הספר, שבסוף המשפט חושן טור על בביאוריו

:כ״ח סימן עדות בהלכות א׳, בסימן
 כדברי נקטינן הדין פסק לענין מקום #ומכל
 בדעתו. יחיד דריא״ז ז״ל, ורא״ה ורשב״א הרמב״ן

 חלק ב׳ בנתיב ירוחם רבינו שמדברי פי על ואף
מקום".". מכל ריא״ז... כדברי משמע ז׳

 המשפט, חושן טור על כנסת־הגדולה בספר ועיין
 ועיין א׳. אות בית־יוסף בהגהות כ״ח, בסימן
 ב׳, חלק נבון יהודה לר׳ קרית־מלך־רב בספר

 בדברי המגיה א׳, דין א׳ פרק עדות בהלכות
 כי הדעה את זה לפי ודוחה הנ״ל, ירוחם רבינו
 שם ועיין הריא״ז. כשיטת היא ירוחם רבינו שיטח

 מדקדוק כי בתחילה, היה סבור שהוא בדבריו, עוד
 י״ז, פרק בסוף עדות בהלכות הרמב״ם לשת

הריא״ז. כדעת היא הרמב״ם ששיטת קצת, משמע
לדחות ומסיים בו, חוזר הוא במסקנא אולם

11234567 |אה״וז כמובן".
 אחרת מהלכה הוא מוכח שלכאורה אלא

 שהתובע הריא״ז כדעת היא דעתו כי ברמב״ם,
 אותו משביעים כופר, והלה לו להעיד מחברו
 הרשב״א ודעת הגאונים כדעת ולא היסת,

 בתביעה לא משביעים, שלא הנ״ל, בתשובות
 וכך בשטר. לעדות בתביעה ולא פה בעל לעדות

 ה/ פרק ונטען טוען בהלכות הרמב״ם פוסק
«ז׳ בהלכה

 יש זכות בידך לי שיש שטר לחברו "האומר
להוציאו". אותו כופין בו... לי

:נאמר ח׳ ובהלכה
 בודאי יודע שהוא זה טען השטר... שאבד "טען
 נשבע זה הרי — אצלו, זכות. בו לו שיש שהשטר

רבותי". הורו וכזה ממנו. ושאבד אצלו שאינו היסת
 שאם היא, רבותיו בשם הרמב״ם שדעת הרי
 אף היסח( אותו משביעין כופר, לעדות הנתבע

השטר על הבעלות את תובע הוא שאין פי על

 לפגי הנתבע שטר של הוצאתו את רק אלא עצמו,
 בשם לעיל כמובא זכויותיו, להוכיח כדי בית־דין,

 לעדות, תביעה אלא זו אין כן ואם והסמ״ע, הב״ח
 היא מפורשת הרי היסת. משביעו הוא זאת ובכל
 תביעת היא לעדות תביעה כי הרמב״ם, דעת

וכמבואר. היסת, חייב בה הכופר ולכן ממון,
 להלכה כסמך המציק שם במגיד־משנה ועיין
 בבבא* מהגמרא השטר, להוציא אותו שכופין
 בהגהותיו הגר״א מציין וכן קס״ח. דף בתרא

 בהגהות ועיק ח׳, ס״ק מ״ז בסימן שם ערוך בשולחן
 שם בב״ח ועיק פ״ד. ם"ק ס״ו בסימן שם הגר״א
 הטעם כי המגיד*משנה, לפי המפרש, מ״ז, בסימן

 הואיל סדום", מידת על "כופין מדין הוא שכופין
 לא ולו השטר הוצאת ידי על תועלת יש ולחבירו

 לא וזה נהנה #זד, והוי זה, עקב היזק כל ייגרם
 בשאלת היא שם בבבא־בתרא הסוגיא כי הסר",
 כי הב״ח מסיק זה ולפי סדום. מידת על כופין
 הוא הדבר השטר לבעל אם רק תהא זו הלכה

חסר". #לא בבחינת
 להוצאת החיוב אם כי הם, תמוהים והדברים

 סדום, מידת על כופין משום אלא אינו השטר
 תביעת זו אין כן אם לחייבו, אחרת סיבה כל ואין

מכחיש. הוא אם בהיסת חייב יהא ולמה ,ממון,
 שעמד ב/ ס״ק ט״ז בסימן שער־משפט בספר עיין

 סימן נחל־יצחק בספר ועו׳ בקושיא. והניח זה על
ט״ז.

ביאור, צריך בבבא־בתרא מהגמרא הסמך וגם
 סדום, מידת על שכופין הדין לעצם הכוונה אם כי

 לא היא זו וסוגיא בענק, דנות סוגיות כמה הרי
 שמשמע כפי היא, הכוונה ואם העיקרי. המקום
 מי שכופין בגמרא #סמך המגיד־משנה, מלשון

 הדמיון, הוא מה להוציאו", לאחר, זכות בידו שיש
 שבר נתנו ששניהם באופן מיירי שם הסוגיא הרי

 יכוף לא ולמה לשניהם, שייך הוא כן ואם השטר,
בו. הלק לו גם אשר השטר את להוציא חבירו את

 עיק, בכלל צריכים המגיד־משנה דברי אולם
 משום השטר להוצאת הכפיה לטעם להזדקק למה

 מהגמרא לכך סמך ולחפש סדום, מידת על כופין
 לזכות שבשטרו הראיה הרי הנ״ל, בבבא־בתרא

 עליו יכוסו לא ולמה לחבירו, עדות היא חבירו
עדרת" מצות מכח בבית־דין השטר להוציא
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 להוציא שהכפיה הרמב״ן, מלשון משמע וכך

 התרומות, לבעל בתשובתו עדות, מדין היא השטר

 ומובאת ב׳, אות ו׳ הלק כ״ה שער התרומות בספר

ס״ו סימן המשפט חושן בטור בקצרה התשובה
ד׳, סעיף ט״ז בסימן שם ערוך והשולחן ם׳, סימן, של שטרוב לזכותו ראיה שיש בשמעון י׳ט. סעיף

, , !1234567 |אוז׳׳וז
שהנתבע רבותיו בשם הרמב״ם של זו הלכה——---י !הרמב״ן ופוסק ראובן,

על ודבין השטר לו להוציא למלוה "...וכופין

 ואין המלוח, אצל היא הזוכה של שראיה פיו,

וראיתח. עדותו לו כזבשין
עדות, מדין היא בשטר בראיה שהכפיה הרי

 של וראיתו עדותו לכבוש רשאי המלות אין כי

 שם בפרישה ועיין בשטרו. המצויה הכירו

1 המפרש

 דרך על — וראיתו עדותו לו כובשין ,ואין

ם׳". סימן וסוף י״ו סימן לעיל שנתבאר

 ז׳. ס״ק שם ערוך בשולחן הסמ״ע מפרש וכן

 הג״ל הרמב״ם של ההלכה ההלכות, שתי כלומר,

 מדין והוא הוא, אחד טעמן הרמב״ן, של וההלכה

עדות. הגדת

 בחידושי מפורשים הדברים את ומצאנו
 בעגין במלוה, ד״ה ע״ב מ״ז דף קידושין, הריטב״א

 ומבאר ומסירה, כתיבה שצריך שטרות מכירת

1 שניהם צריך למר, הריטב״א

 וכל לשעבוד. וכתיבה עצמו לשטר "...מסירה

 ולא מסר אבל כלום. קנה לא מסר ולא שכתב

 להראותו לו שיש אלא מיד,ת. הנייר קנה קנה"..

 שאר שמוציאים כשם זה, של לזכותו בבית־דין

עדות". מדין ראיות
 שלו, והוא השטר את שקנה פי על שאף הרי

 זכויות את בבית־דין ולהראות להוציאו חייב הוא

 עדות הגדת חיוב כי ;עדות מדין בו, אשר חבירו
 והן פה בעל עדות הן ברשותו, אשר ראיה כל כולל

בשטר. עדות

 מדין היא השטר להוציא שהכפיה כה, ואם

 לדעת היסת, חייב הוא טעם מאותו הרי עדות,

 מזה ומוכח עדות, לו שיש כופר הוא אם הרמב״ם,

 שתביעה הריא״ז, כדעת היא הרמב״ם שדעת
היסת. ומחייבת ממון תביעת היא לעדות

 אם כי כלל, להיאמר ניתן לא זה דבר אולם,

 בבית• כמבואר הריא״ז, על החולק הטור הוא, כך

שם הפוסק ערוך והשולחן :כ״ח בסימן שם יוסף

 בסמ״ע עיין כריא״ז, שלא א׳ סעיף כ״ח בסימן

 ממון חיוב אין כי סוברים והם י׳, ס״ק שם
 בתביעה שבועה אין לדידם הרי עדותו, בכובש

בסוף שם הטור פסקו, למה כן ואם שמר, להוצאת

שהנתבע
 הרי היטת. נשבע לחבירו, לראיה שטרו להוציא

 בשיטת כלל תלויה אינה זו שהלכה הוא, מוכת

 נשבע בתביעה וכופר עדותו כובש שכל הריא״ז

 כל בין ההבדל הוא מה ביאור, צריך והדבר היסת,

 של זו בהלכה אשר התביעה ובין לעדות, תביעה

רבותיו. בשם הרמב״ס

 פה, בעל לעדות תביעה בין להבחין יש אולם,

 נביא הדברים ולהסברת בשטר. לעדות תביעה ובין

 בספר המובאת הנ״ל, בתשובה הרמב״ן דברי את

כג״לן התרומות,

 לו... ואמר בשטר. לוי על חוב לו שהיה "ראובן

 שלשתן... במעמד לשמעון, מנה לאותו תנהו

!והשיב ז״ל, הרמב״ן מאת זה דבר שאלתי

 על השעבוד עיקר המומחה דקנה ...ומסתברא

 גוף להוציא יכול שמעון שאין אלא הלקוחות...

 יש קנינין שגי דאותיות מלוה, של מידו השטר

 מהם אחד ואין ;השעבוד וקנין הגוף, קנין בהן,
 ללוה, תובע שמעת אלא חברו. בהקנאת נקנה

 המשועבדים, מן לגבות שהוצרך או בו, כפר ואם

 ודגיו השטר את להוציא המלוה את כופין בית־דין

 לו כובשין ואין היא גביה דזוכה דראיה פיו, על

וראיותיו...". עדותו

 י״ט, סעיף ס״ו בסימן שם בטור בפרישה ועיין

 "פירוש — "קנין־הגוף" הרמב״ן לשון המפרש

 בש״ך ועיין השטר. נייר גוף כלומר שטר", של גופו

צ״ד. ס״ק שם

 ע״ב, ע״ו דף בבא-בתרא מקובצת בשימה ועיין

שטר-. מכירת לענין הרשב״א, בשם

 קנין בהן, יש קנינין שני דאותיות "...ומשמע
 ,וכל ליה אמר שלא וכל שבהן. הראיה וקנין הגוף

 בלבד הנייר אלא משמע לא בי׳ דאית שעבודא

קנאו". בלבד ולצור הצלוחית, פי על לצור

 יוגה רביגו בשם ע״א, ע״ז בדף שם ועיין
:בעליות

דרוצה לך׳, ,קני לפרש צריך מקום "...מכל
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 לא דאי בשטר, לו שיש חכות כוז שיקנה לומר
 גוף הקנאה אלא המסירה אין מידי ולא ליה אמר

ליד".". מיד שמוסר הנייר
 השטר של מרכיביו כי אלו, ראשונים מגדירים

 וקני! הנייר! גוף והוא הגוף, קנין הם! שנים
 הכה השטר, של מהותו והוא והראיה, השעבוד

 בו לגבות בו, השטר לבעל שיש והזכות
 כופר החייב אם כראיה לו ולשמש ממשועבדים,

 יש אלו קנינים שני כי מדבריהם ויוצא בחיוב.
 להתחלק ניתנים הם אחד ובשטר חלוקה, דין בהם
 והראיה, השעבוד שקנין היינו בעלים. שני בין

 לאדם שייך יהא השטר, של והזכות הכח שהוא
 לאדם שייך יהא הנייר, שהוא הגוף, וקנין אחד,
 שבעל הנ״ל, הרמב״ן שבתשובת באופן כגון אחר.

 "מעמד ידי על לאתר השטר זכויות העביר השטר
 שדנים באופן כגון או !שלו נשאר והנייר שלשתן״,

 גוף. את שהעביר כג״ל, יונה ורבינו הרשב״א בו
 השטר וזכויות "מסירה", ידי על לאחר הנייר

שלו. נשארו
 והוא הראיה", "קניו הנ״ל הרשב״א בלשון ודוק

 בכתיבה נקנה עדים בלי ידו בכתב שטר גם כי
 ה׳ סעיף ס״ו בסימן שם בטור כנפסק ומסירה,
 הרשב״א פי על ו׳, בסעיף שם ערוך ובשולחן

 זה בשטר גובין שאין פי על אף בתשובות,
 "קני! רק שעבוד", "קנין בו ואין ממשועבדים,

 פרק מכירה הלכות ברמב״ם ועיין בלבד. ראיה"
וי״ב. י׳ הלכות ר

 מבעל תובע השטר זכויות בעל אם כך, ואם
 לצורך בית־דין לפני הוצאתו את השטר, נייר

 "קגין להגשת תביעה זו הרי זכויותיו, הוכחת
 השטר בגוף המצוי שלו הראיה" ו״קנין השעבוד"

 בו שיש דבר למעין תביעה זו והרי חבירו, של
 השטר יצירת עם כי השטר, מהות עצם ממש,
 שטר, חורת הראיות קבלו דינו, לפי עשייתו בדרך

ממון. תביעת זו הרי ולכן להלכותיו. כמשמעותו
 טרם הרי פה, בעל לעדות בתביעה כן שאין מה

 אצל העדות תובע של ממוניות זכויות שהעיד,
 המצוה ולכן עדיין, קיימות לא להעיד, הנתבע
 גמילות• עניו הוא מהותו אשר חיוב מהוה להעיד

 אין כי ממון, חיוב ענין ולא חבירו, כלפי חסד
כלל. ממה אצלו לחבירו

 והריטב״א, הרמב״ן מדברי שמוכח כפי אמנם
 כי עדות, מדין הוא שבשטר הראיות הגשת חיוב

 אצל הנמצאים זכויותיו תובע שהוא פי על אף
 אשר השטר את להגיש חייב הלה היה לא חבירו,

 שמדין אחרי אבל עדות. דין לולא הוא, שלו גופו
 כאשר הרי לזכותו, ראיות להגשת כופהו הוא עדות

 שטר, תורת להן ויש בשטר הן אלו ראיות
 חייב בה והכופר ממון, תביעת היא לכך התביעה

היסת.
 הטור ושיטת רבותיו, בשם הרמב״ם שיטת זוהי

 מחבירו התובע כי פוסקים הם ולכן ערוך, והשולחן
 היסת, חייב הוא בתביעה, כופר והלה שטרו הגשת

 כופר, והלה פה בעל עדות שבתובע פי על אף
 בתשובת הגאון אולם היסת. לדעתם, חייב, אינו

 הרמב״ם על חולקים והרשב״א, הנ״ל, הגאונים
 הבדל אין ולדעתם בשטר, ראיה הגשת בתובע
 ואם בשטר, ראיה ובין פה בעל עדות בין זה ..,לעניו
 חסד, גמילות ענין אלא אינו פה בעל לעדות החיוב

 הואיל כי כך. בשטר ראיה להגשת החיוב גם
 עדות, דין מכוח הוא בשטר, ראיה להגשת והחיוב

 כלומר בעל־פה. לעדות החיוב על יתרון כל בו אין
 חיוב גדר מה בשאלה ביניהם מחלוקת כל אין

 וכמבואר. בשטר, ראיה גדר מה אלא עדות, הגדת
 ניירא דמי וכו׳ דדאין מאן ע״א, פ״ו בכתובות ועי׳

 והראב״ד. הרשב״א בשם שם ובשיטמ״ק בעלמא.
 נייר מוציא הלוה אם ומוחל, שט״ח מוכר לענין
מהלוקח. השטר

 ראיה בין כאמור ההבחנה כי לצין, אולי למותר
 בשטר, בראיה אלא אינה בכתב ראיה ובין פה בעל
 כראיה מתהווה הוא כדיניו ביצירתו אשר

 זכויות לו יש בו, הזכויות ובעל בעצמותו!
 אבל שלו. אינו הנייר שגוף אף בשטר, מהותיות

 הרפואיים הרישומים כדוגמת בכתב, בראיה
 כחם וכל שטר, דין להם אין אשר דנן, בנידון

 העיד אשר הרופא לעדות כסיוע או אלא אינו
 לקבוע לרופא כסיוע או הדין, בית לפני עכשיו

 רשם אשר שהרופא או התובע, של האבחנה את
 החיוב הרי פה, בעל עליהם יעיד הדברים את

 יסודו אשר פה, בעל לעדות כחיוב הוא להגשתם
וכמבואר. ממון, דין ולא חסד גמילות הוא

סוברים לריא״ז פרט כי הוא, מהמקובץ העולה
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 אלא ממוני חיוב אינו עדות דין כי הפוסקים כל

 הדין בית להלכה פוסק וכן מסד. גמילות ענין

 אבקת בתשובות המובא הג״ל, הדין בפסק בצפת

 יוסף רביבו :הפסק על והחומים קצ״ה, סימן רוכל

 משה ורבינו דיקוריאל ישראל רביגו קארו,

מטראני.

 עדות, הגדת בחיוב והגדרה זו, הלכה ובעקבות

 על אין כי הנ״ל, הדין בפסק בצפת הדין בית פוסק

 ייגרם ההעדאה ידי שעל במקום להעיד חיוב אדם

1 שם נאמר וכך »הפסד לו

 סכנת אלא גוף, סכנת בדבר היה לא "ואפילו

 ואין עדותו". לכבוש מותר היה בלבד, ממון

 חברך שיזכה כדי ממונך, הפסד לזה אומרים

 מדין אלא להעיד חייב אדם אין שהרי בממון,

 פרק נמוקי־יוסף שכתב כמו ת־קסדזס!גמילו

 שיפסיד גמילות-חסד ואין בשם־הרא״ה. הכונס

 חם להיות הייב הוא דיותר !בשבילו ממונו אדם

חברו."". נכסי מעל נכסיו על

 רפ״ג. סימן א׳ בחלק המבי״ט בתשובות ועיין

עדות היודע על שאין מכיון כי הוא, וההסבר

 אלא עליו ואין לעדותו, הזקוק כלפי ממוני חיוב

 גמילות־ במצות הוא כלל בלבד- חסד גמילות חיוב

 יגיע שלא במדה אלא בה חייב אדם שאין חסדים,

 עדיפות כל אין כי לגומלו. ממון הפסד זה עקב

 להפסיד לו ואין שלו, הממון על תבירו לממון

חבירו. ממון קיום לצורך ממונו

 הצבא שלטונות טענת לפי דנן. לנידון ועכשיו

 לגלות אין והמדינה הציבור שבטובת מטעמים כי

 בדיקות על הצבא רישומי המכילים מסמכים

 כפי דבר, של בטעמו ההגיון ולאור רפואיות.

 לפי הרי בר־אור, מר ידי על לעיל שהוסבר

 עדות הגדת לחייב אין כי לעיל, מהמבואר העולה

 אין עדותו, ידי על הפסד נגרם שלמעיד במקום

 את לגלות הצבא שלטונות את לחייב לכאורה

 אין כי הנתבעת, ידי על הנדרשים העדות דברי

 ולהעיד הנתבעת עם חסד לגמול חייבים הם

כך. ידי על היזק ייגרם לצבא אם לתועלתה,

 כאמור, ההגדרה פי על להלכה פסק לפני אולם,

 זו הלכה של תחומיה למדוד עוד, לברר עלינו

לפנינו אשר השאלה אם נדע למען גבוליה, ולהציב

כמבואר( זו, מצוה של הפטור במקום נמצאת אכן
1234567 אה״ח

 נידון ובין לפנינו, אשר הנידון בין הבדל שיש או

 כך ולשם בצפת. הדין בבית נשאלה אשר השאלה

 בסברא, הראשונה, נקודות, שתי להבהיר עלינו

 והנמוקי־יוסף הרמב״ן של ההגדרה הסברת והוא

 גמילות עגין הוא עדות הגדת חיוב כי הרא״ה בשם

 של מקורו הוא מה בגמרא, והשניה חסדים!

 בצפת, ביח־הדין שבפסק־דין בהלכה החידוש

 ידי שעל במקום חיוב אין זו כגון במצוה כי

היזק. ייגרם עשייתה

 הוסברה עדות, הגדת בחיוב האמורה ההגדרה

 לחיד״א שיטה שער־יוסף, בספר יפה יפה ופורשה

 בספר(, פ״ב )דף ע״ב ח׳ בדף הודיות מסכתא על

 אשר עדות ופסולי בקרובים הדין מה בשאלה, הדן

 או הקרוב אם לעדים, עליהם קבלום הדין בעלי

 ראוי אינו הדין ולפי הואיל כי להעיד. חייב פסול

 והחיוב עצמה׳ מכח מחייבת עדותו אין להעיד,

 ככל לעד, שבקבלתו ההתחייבות מכה הוא

 איננו הוא הרי כן ואם בממון, אחרת התחייבות
 יגיד", לא "אם עד" "והוא עליו נאמר ולא עד,

— !התיד״א וכתב

 דלא גב על דאף לפע״ד, נראה מקום "ומכל

 מצווח סרך איכא יגיד׳, לא ,אם בכלל יהיה

 ומהני עביד דבעדותו כיוון חסדים, גמילות

 ולעשות עדותו להעיד ליה... ואיבעיה לחבריה,

לעדותו. שצריך מי עם חסד

 הכונס, פרק ז״ל נמוקי־יוסף להרב שראיתי הן

 ז״ל בית־יוסף מרן והביאו הרא״ה, משם שכתב

 להעיד חייב אדם שאין וז״ל!,...לפי כ״ח, סימן

.,גמילות־חסדים ממדת אלא לחבריה

 דכיון דבריו, על שתמה שם ז״ל להב״ת וראיתי

 יגיד׳, לא ,אם על דעבר פשיטא... פריך דתלמודא

 איבא אלא חסדים גמילות ממדת אינו כן אם

 הלכות בריש ז״ל הר״מ דהלא ותו וכר. עון נשיאות

 עשה למצות אותו מנו ק״ח, עשין וסמ״ג עדות,

 בספר גופיה ז״ל הרא״ה והנה לחברו. להעיד

להעיר. עשה מצות מונה היה כך ק״ך מצוה החינוך

 המצוה... ז־טמם ז״ל הרא״ה כונת לפק״ד, אמנם

 החינוך בספר שכתב וכמו גמילות־חסד. משום הוא

 תועלת זו במצוד, שיש לפי המצוד" ,משרשי !וו״ל

 הן הן הרא״ה... דברי ברם... אדם."׳. לבני גדולה

דגרמי... בדיני ז״ל הרמב״ן הדברים...
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 היא עשה מצות ז״ל דבריהם לפי אף אמנם .

 ממדת שהוא בטעמה רבנן דאמור אלא מדאורייתא,
 ופסול בקרוב אבל וכמדובר. גמיאת־חסדים,

 אלא להעיד, מדאורייתא מצוה ליכא שקבלוהו,
 גמילות סרך איכא חברו אח לעזור בידו שיש לפי

 מהלכות י״ד פרק ז״ל להר״מ ועיין הסדים...
להבין". וקל אבל...

 הוא מה היא, החיד״א לפני עמדה אשר השאלה
 כאשר פסול, עד ובין כשר עד בין בחיוב, ההבדל
 משום להעיד חייב הפסול גם הרי עליהם, קבלוהו
 אלא אינו כן גם הכשר של וחיובו חסדים, גמילות

 בפסול, כי התיד״א ומסביר הסדים, גמילות משום
 חיוב עוד ואין החיוב, עצם הוא חסדים" "גמילות

 רק הוא חסדים" *גמילות בכשר, אבל מלבדו.
 עצם אולם דקרא", "טעמא בבחינת החיוב, טעם

 ועי׳ להעיד. המיוחדת המצוד, משום הוא החיוב
 ה״ט, פ״ג וסנהדרין ה״א, פ״ד שבועות בירושלמי

 ועיין הרמב״ן, בשם העדות שבועת בר״ן ועיין
סק״א. כ״ח סי׳ חו״מ תשובה 'בפתחי
:א׳ הלבה י״ד סרק אבל הלכות ברמב״ם ועיין

ולנחם חולים לבקר דבריהם של עשה "מצות
 להם שאין שבגופו, גמילווד־חסדים ואלו אבלים...
מדבריהם, אלו מצוות שכל פי על אף שיעור...

כמוך...". לרעך ואהבת בכלל הן הרי
:שם בקרית־ספר המבי״ט ומפרש
דאורייתא הויא כלל דרך גמילות־חסדים "מצות

 ,והלכת מדכתיב ונלמד כמוך׳, לרעך ,ואהבת בכלל
מדבריהם". חסדים גמילות ופרטי בדרכיו׳...

לחבירו, גומל שאדם חסד בל ההבחנה: וזוהי
 ,ואהבת הכללית במצוה פרט היא המצוד, עצם

 דאורייתא. הוא הכלל כי אם אשר כמוך/ לרעך
 והמצור, מדרבנן, אלא אינו ופרט פרט בל אבל

 בהם אשר והאופנים הדרכים בכל לקיום ניחנת
 בעדות, אבל זה. פרט דרך דוקא ולאו חסד, נעשה

 עצם וזהו להעיד, המיוחדת המצוה הוא המחייב
 הכללית. חסדים גמילות במצות כפרט ולא החיוב,

 אינה גמילות־חסדים כענין זו מצוד, של וההגדרה
 ועיין וכמבואר. ושרשה, המצור, של טעמה אלא

 ובספר ג/ ס״ק כ״ח סימן החושן קצות בספר
א׳. ס״ק בביאורים שם המשפט נתיבות
והרא״ה, הרמב״ן שיטת מתפרשת כך ואם

________ _________ J

 בית־הדין לפסק המקור מהו השאלה מתעוררת
 הפסד ייגרם העדות ידי שעל במקום כי בצפת,
 בגמילות־חסד התיגח מלהעיד, פטור הוא למעיד

 לטובת זה פרט לעשיית אדם להייב אין בעלמא,
 זו מצוד, ויקיים מזה׳ הפסד לו יגיע אם חבירו,
 אשד עדות במצות אבל לו. יזדמן אשר אחר בפרט

 מהיכן תעשה, ולא עשה מיוחד, חיוב בה יש
פוטר. ממון הפסד זר, שבכגון למדנו

גופו, הג״ל הדין בפסק מפורש זו, להלכה המקור
 אבידה, השבת במצות מההלכה נלמד שהדבר והוא
 בה העסק ידי על אם בה חייב אדם אין אשר

 למדים ואגו להלן: שיובא כפי הפסד, לו ייגרם
:שם נאמר ובך כך. עדות בהגדת גם כי

 ממונו אדם שיפסיד גמילות־חסד ,"..ואין
 נכסיו על חם להיות חייב הוא דיותר בשבילו:

אבידה".". במשיב וכדאשכחן חבירו. בכסי מעל
 המדמה הנ״ל, הרמב״ן מדברי גם מתבאר וכך
 הכובשת את לפטור עדות, הגדת חיוב גדר ולומד

 ממון הצלת ממניעת מלהעיד, חבירו המונע ואת
אבידה. השבת דין שהוא חבירו,

 ע״ב. ל׳ דף בשבועות הוא לכך, בגמרא והיסוד
 פיטור לענין עדות, הגדת דין כי שם מפורש

 ונסיבות אבידה, השבת מדין נלמד מלהעיד,
 מלהעיד. בך פוטרות אבידה, מלהשיב הפוטרות

 אלו מצוות שתי של והפטור החיוב שכלל משמע
שם. ועיין הוא. אחד

 הוא מצוחר, אשר אבידה, בהשבת כמו כלומד,
 מצוה היא הרי אבל גמילות־חסד, ענין אמנם

 המצוה, טעם אלא אינו חסדים" ו״גמילות מיוחדת,
 מקום ומכל עדות, במצות לעיל שהתבאר כדרך

 כך בקיומה, הפסד לו ייגרם אם בה חייב אדם אין
 מיוחדת. מצוד, שהיא פי על שאף עדות, במצות גם

 כמבואר, המצוה, טעם אלא אינו ו״גמילות־חסד",
 לו ייגרם המצוה קיום עקב אם בה חייב אדם אין

הפסד.
 זה. בענין אבידה, בהשבת ההלכה היא ומה

 סעיף רס״ד בסימן המשפט חושן ערוך בשולחן
:הדין נפסק א׳

 ואבידת באבידתו ופגע אבירה, לו שאבדה "מי
 להחזירם. חייב שתיהן, להחזיר יכול אם חברו,

קודמת...". שאבידתו שלו, אח יחזיר לא, ואם
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 בפרק בבבא־מציעא במשנה הוא זו, הלכה מקור

 ההלכה נלמדת ע״א, ל״ג בדף שם ובגמרא ב׳.

 ומסביר אביון*. בך יהיה לא כי .אפס מהפסוק

1 שם בית־הבהירה בספר המאירי

 כשלא אלא מאחר, רעה להסיר חייב אתה ,".אין

 ממנו... שהסירות רעה אותה כעין לך יבא יבא

קודם׳...*. ,שלך שאמרו וזהו

 בה שיש פי על אף אבידה, השבת במצות הרי

 גמילות־הסד וטעמה הואיל אבל ולא־תעשה, עשה

 אם בה חייב אדם שאין תורה אמרה חבירו, עם
 למדים !חבירו אבידת השבת עקב אבידתו יפסיד

 גדריה אשר עדות, במצות הוא גם כך כי מזה
 ולא עשה בה שיש אבידה, השבת מצות כגדר הם

 אדם אין חסד גמילות משום הוא וטעמה תעשה

 ועיין הפסד. לו ייגרם קיומה עקב אם בד. חייב

י״ט. סימן משפט חושן חלק בינה אמרי בספר

 וכך זו, בהלכה סייג עושה שם הגמרא אולם,

:שם נאמר
 כך*. לידי בא סופו כך בעצמו המקיים ,כל

1 שם רש*י ומפרש

 הטילו שלא פי על אף כך... בעצמו המקיים ,כל

 הדין, משורת לפנים ליכנס לאדם יש הכתוב, עליו

 מוכית. בהפסד לא אם קודם׳, ,שלי לדקדק ולא

 גמילות־חסד עול מעליו פורק מדקדק, תמיד ואם

לבריות*. שיצטרך וסוף וצדקה,

 מהמידה, למעלה לדקדק לאדם לו אין כלומר,

 למען שלו, על בשמירה יתירה בזהירות ולהתנהג

 חישובים כי חבירו. עם חסד מלגמול עצמו פטור
 דקדוק ומרוב גבול. להם אין אלו, כגון וחששות

 גמורה השתמטות לידי להגיע אדם עלול וחשבון,

 וצדקה, גמילות־חסד של מוחלטת עול ופריקת

 מהקרא הנלמד בפיטור תורה נתכוונה לכך ולא

אביון*. בך יהיה לא כי ,אפס

 לפטור אדם רשאי היכן עד רש׳י, שם וגבול

 וקבע שלו, על השמירה למען חסד, מגמילות עצמו

 האדם של להתנהגותו הנכונה המדד. את בפירושו

 שלו ההפסד אם כלומר, נזוכיוו*. ,הפסד והוא בזה,

 למען עצמו, על להביאו חייב אינו אז מוכיח, הוא
 מוכיח, אינו ההפסד אם אבל חבירו. ממון שמירת

הפסד, של וחששות לספיקות עצמו להכניס לו אל

 סוף, בלי עד תמיד, לו יימצאו אלו חששות כי

 עלול והוא להשתמט, אמתלאה לו תהא ולעולם

לחלוטין. עול פריקת לידי להגיע

 :רס״ד סימן חושן־המשפט בטור כך ונפסק
,אקדים ולומר הרבה לדקדק לאדם לו ,...אין

 דמוכח*. בפסידא לא אם שלי׳, את

ועיין א׳. בסעיף שם בשולחן־ערוך נפסק וכך

 !המסביר ב׳, ס״ק שם בסמ״ע

חברו, ממון הצלת דבר דבכל מפני "פירוש;

 קודם ,אני ;ולומר היתר, צד לו למצא אדם יכול

 אתבטל או חובי, אפסיד פן שלי, על ולטרוח לילך

 ריוח מזר, לי שיהיה פלוני מעסק זו השבה על־ידי

 לא אם יעשה, לא דזה קאמר הכי משום ממון׳.

והברור*. המונח בהפסד

 אלו הטור דברי את המפרש שם, בפרישה ועיין

מוסיף: והוא לעיל, המובאים רש״י דברי על־פי

 יורה שלא והטור( )רש*י כוונתן לי ,ונראה

 פטרה לא שבאמת תמיד... להתנצל לנפשיד. היתרא
וניכר*. מוכח שלו כשיהפסד אלא תורה

 שמעצם היא, דעתו כי הפרישה, מדברי משמע
 ולא וניכר, מוכח בהפסד אך אלא פטור אין הדין

כך, לנהוג צריך הדין משורת לפנים רק

 גם היא שכך כנראה, מפרש בפרישה אמנם
 קשה אולם רש״י. בעקבות הטור, ודעת רש*י דעת

 והדבר ובלשונו. רש״י בדברי זד, פירוש להלום

מקומו. כאן ואין תלמוד, צריך

 אבידה, השבת במצוות כי הוא, מהמבואר העולה

 לפי אם — לאדם לו אין קודמת, אבידתו אם־כי

 עצמו לפטור — הדין משורת לפנים אם הדין,

 ולאור וניכר. ברור בהפסד ורק אך אלא מקיומה,

 מפיטור נלמד עדות מהגדת פיטור כי לעיל, האמור
 במקום כי ההלכה של ומקורה אבידה, מהשבת

 שבמקום ההלכה הוא- מלהעיד, אדם פטור הפסד

 אותם ־כן, אם אבידה. מלהשיב אדם פטור הפסד

 במקום אבידה להשיב בפטור וההגבלות הסייגים

הפסד. במקום מלהעיד בפטור גם יפה כוחם הפסד,

 בהגדת גם כך אבידה, בהשבת כמו כה, ואם
 הפסד עקב מהעדאה עצמו לסטור עד בבקש עדות,
 הסיכון מידת את ולמדוד, לאמוד עליו והיזק-
ואם העדות. עקב להכנס עלול הוא בו להיזק,
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 חששא רק וקיימת וניכר, מוכח אינו ההפסד
 עצמו לפטור רשאי העד אין להפסד, בעלמא

מלהעיד.
 אם דנן. לנידון נשובה הלום, עד הניעני ואחרי

 כל עם לנו, נראה בר־אור מר של הטעם כי
 אשר חייל בי יתכן, גם ויתכן כהגיוני, הכבוד,

 הצבא, לרופאי סיפוריו כי בלבו, יתעורר חשש
 את מלגלות עצמו ימנע נגדו, עדות להוות עלולים
 לצבא. הפסד להגיע עלול כך ומתוך כולה, האמת
 או עליו, לחלוק לבנו עם ואין סביר הוא הטעם

 מסרו הצבא שלטונות אולם, חשיבותו. להמעיט
 להוראת שלפנינו בשאלה הסופית ההחלטה את

 ב״כ בצדק שטען כפי היא, והבעיא בית־הדין,
 המוטל הבטחוני, ולא הציבורי במישור האשה,
 הוא, מאתנו, הנדרשת ההחלטה מתן לשם עלינו,
 הדורשה, בשביל העדות של חיוניותה את לשקול

 של מידתו את גיסא, מאידך ולקבוע גיסא, מחד
 חשש להגדיר ובבואנו ולהגדירו. להפסד החשש
 להמעיט מבלי כי דעתנו, לעניות נראה זה, הפסד

 ככלות אחרי יוצא, הוא אין החשש, של דמותו את
 כל ואין הפסד[ של בעלמא חששא מכלל הכל,
 הדברים אין ומוכח ניכר הפסד שלכלל בדבר, ספק

מגיעים.
 מוכח הפסד בגדר אינו שהחשש וכך, והואיל

 מהגדת לפטור עילה מהווה כאמור, הוא, אין וניכר,
עדות.

 מתעלמים אנו אין כי לומר, אולי הוא מיותר
 לדמות שאין הוא ברור ההפסד. סוגי בין מההבדל

 בעלמא. ממון להיזק דגן, בכגון ההיזק חשש את
 אשר הדין, בית לפני הנידון גיסא, מאידך אולם
 ממוני, עגין כלל אינו נדרשת, העדות בירורו למען
 ומוות חיים של שאלה ממש, נפשות עגין אלא

 תביעה שהועלתה אחרי גם ומה למשפחה.

והבירור העדות של שמיעתה ולפני לגירושין.
גורלהנידון כי לערוב, יוכל אשר הוא מי עליה,

חוזכטה, ואוצר
----------- זו. עדות ביד אינו

ויחיד יחיד שכל כמו הללו, השיקולים ולאור
 למען שלו, על והדאגה החשש על לוותר נדרש
 על־ידי הציבור, גם כך זזבירס עגיני על שמור

 המידה על יתר עצמו להכניס לו אל מייצגיו,
כאשר רבים, חשבונות לבקש לו ואל לחששות,

 כי היחיד. כלפי חוב קיום של השאלה עומדת
 קודם*, "שלי לומר ידקדק תמיד אם הציבור גם

 וצדקה, גמילות־חסד עול מעליו »םורק נמצא
ליחיד. רע מורה־דרך ויהא

 סימן יורה־דעה חלק חתם־סופר בתשובות ועיין
 אשר אלמנה בדבר שם בדונו ט׳, אות רל״ט

 גג את להרוס שריפה, בשעת ציוו, הקהל מנהיגי
 ופוסק מהאש. ביודהכנסת את להציל כדי ביתה,
 הנזק, את לה לשלם חייב הקהל כי סופר החתם

 וכותב לשלם, חייב חבירו בממון עצמו המציל כי
שם:

 מן כמציל נשרף, היה הכי בלאו יאמרו, "ואם
 פנים כל דעל שכן ומכל דומה... איבו זה הנהר.
 וכופין לשלם. ראוי והישר׳ הטוב ,ועשית משום

 צמח־ בתשובות שכתב וכמו ;זר! על הציבור את
היטב׳. שם עיין צדק,

 אלא הדין, לפי אינו שהחיוב פי על שאף הרי
 כך. על הציבור את כופין הדין, משורת לפגים רק
 חייב יותר, עוד ואולי היחיד, כמו הציבור כי

 על דינו להעמיד ולא והישר, הטוב בדרך ללכת
פ״ט. סימן צמח־צדק בתשובות ועיין הדין.

 בר־ דין בו אין לעניים שהקדש מציגו אולם,
 המשפט חושן ערוך בשולחן שנפסק כפי מצרא,

 הוא הרי בר־מצרא ודין נ״הן סעיף קע*ה סימן
והטוב". הישר "ועשית משום

 וגבאיה שהצדקה מפני אינו שם שהטעם אלא
 כפי אלא הדין, משורת לפנים מלהתנהג פטורים

 שהוא תק״ז סימן הריב״ש בתשובות שמבואר
 שם בהגהות הגר״א מפרש וכן זו, הלכה מקור
 דומה שהקדש מפני הוא הטעם כי קל״ז, ס״ק

 טעם, ועוד בר־מצרא: דין בה אין אשר למתנה
 כפי יתומים", כדין עניים הקדש "דדין מפני

 ויתומים ל״ו, דף קמא כבבא הגמרא שמדמה
 ביתומים והפטור בר־מצרא. דין להם אין קטנים
 הישר מלעשות פטורים שהם משום אינו קטנים
 היו יתומים שאינם קטנים גם כך, אם כי והטוב,

 הוא, אחר הטעם אלא פטורים, להיות צריכים
 ע״ב ק״ח דף בבבא־מציעא רש״י שמפרש כפי

 מקומו. כאן ואין שם, עיין וליתמי", "לאשה בד״ה
 ובסמ״ע מ״ז: סעיף שם ערוך ובשלחן בטור ועיין

שכנים הלכות ברמב״ם ועיין ופ״ד. פ״ג ס״ק שם
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דוד בית גב

 הריב״ש בתשובות ועיין י״ג. הלכה י״ב, סרק
 בתשובות ועיין חק״ז. תק״א שס״ט, סימנים
 מהרש״ם בתשובות .ועיין קי״ט. סימן הראנ״ה

רכ״ד. סימן ב׳ חלק
 ק״ך: במצוד, החינוך בעל דברי את נביא וכאן

שנדעהו... מה בכל הדיינין בפגי עדות ""..להגיד
 עונו...". ונשא יגיד לא אם עד... והוא שנאמר

תועלת זו במצוד! שיש לפי !המצור! "משרשי
אדם...". לבני גדולה

 או ממונות... בדיני העיד, ולא עליה "והעובר
 ■בגן! כי מאד, גדול ועונשו עשה, בטל בדיני...
הישובים...". יתקיימו העדות
 הישוב, קיום בעול לשאת ביותר החייב הוא ומי

 האחריות במיוחד מוטלת מי ועל !הציבור לא אם
הציבור פרנסי על לא אם העולם, לתיקון הזאת

אוצרהחכמרד_1 ,
 !1234567 ,אה׳׳ח י שליטיו.

המהרש״א דברי את נביא זה פרק .ולסיום
 > המדייק שם, בבבא־מציעא

המקיים, כל וקאמר כך, העושה כל קאמר "מדלא
 אבידתו מחזיר דלכך שאומר שמי לומר דרוצד.

 יהיה לא כי ,אפס מקרא לקיים אביו, אבידת ולא
אביון׳...". בך

 מגמילות בהמנעות הממונה הסכנה כלומר
 מקור כאשר גדולה, היא חששות, עקב חסדים

 בטעמים אלא אישיים, לא במניעים הוא החששות
 ציבור בעגיגי הרי כך ואם שמים. לשם שהם

 שמים, לשם תמיד הם והשיקולים שהחישובים
 היא גדולה שלומו, ולדאגת הציבור לטובת
קודם". "שלי ויאמר ידקדק הציבור אם הסכנה,
 משורת לפנים אלא אינה זו שהלכה פי על ואך
 אם היא הראשונים ומחלוקת כמבואר, הדין,
 בטור כמובא הדין, משורת לפנים קיום על כוסין

 אולם י״ב. סימן המשפט חושן ובשולחן־ערוך
 ועיין כופין. שכן הפוסקים כדעת מכריע שם הב״ח

 הסוברים גם כי המסיק שם, צמח־צדק בתשובות
 לנכסים, בירידה או בשוטים היינו כופין, שאין
 כופין שמתא, כגון אחרים, כפיה בדרכי אבל

 ועיין להלכה. כך פוסק והוא עלמא; לכולי
 הפוסק קס״ח, סימן א׳ חלק שבות־יעקב בתשובות

 ומצות, מחייב הדין שבית היינו בדברים, שכופין
הצו. לביצוע כפיה באמצעי אוחז אינו אולם

 הפוסק הנ״ל, החתם־סופר בתשובת ועיון
 על שכופין הנ״ל, הצמח־צדק פסק פי על להלכה,
 כלל נכנס אינו והחתם־סופר הדין. משורת לפנים
 או בשוטים אם מכפיה, דרכי הם .מה לברר

 אין שלמעשה מפני בלבד, בדברים או בשמתא,
 ן בציבור הוא המדובר כאשר בדבר, הבדל כל
 בית צווי שהוא בדברים בכפיה לציבור לו די כי

 לצו מסרבים פרנסיו אשר לדור לו ואוי הדין,
 דרכי ידי על באילוץ צורך שיהא עד בית־דין,

.ממש. כפיה
 נדרשת עליו שהנידון מכיון ועוד- זאת כל

 ענין אלא ממוני ענין לא כאמור, הוא, העדות,
 אבידת אלא ממון אבידת לא !נפשות מעין שהוא
 "לא הלאו גם יש גופו אבירת ובמצות ,נופו;

 ע״ג דף בסנהדרין כמבואר רעך", דם על תעמוד
 !קדושים בפרשת בספרא עיין בעדות, גם וזה ע״ב.

 אתה שאין עדות, לו יודע אתר, שאם "ומנין .
 על תעמוד ,לא »לומר תלמוד עליה, לשחוק רשאי

". רעך׳ דם
 קיומו אם גם פטור, אדם אין זה לאו ומשמידת

 שם. בסנהדרין בגמרא כמפורש היזק; לו גורם
 ב׳, הלכה א׳ בפרק עדות בהלכות ברמב״ם ועיין

 להעיד דין לבית ללכת חייב ובנפשות שבמכות
 בתשובות ועיין ממונות. בענין בדבר הפטור גם

 המצוות בספר ועיין קנ״ז. סימן ווייל מהר״י
 החינוך בספר ועיין רצ״ז. לא־תעשד, לרמב״ם

רמ״ד. מצוה
 סימן המשפט חושן בטור בבית־יוסף ועיין

 גמרא המביא מיימוניות, הגהות בשם תכ״ו,
 דם על תעמוד "לא בלאו החיוב בדבר ירושלמי,

רעך"}
 חייב". — סכנה בספק עצמו להכניס ״אפילו

על ובכסף־משנד, שם, בבית־יוסף ועיין
 ועיין י״ד. הלכה א׳ פרק רוצה הלכות הרמב״ם

;הכותב שם הטור על בב״ח
 דחייב משמע הברייתא דמלשון דלפי "נראה

 חייב להצילו. שיוכל לו ברור אינו אפילו להצילו
להצילו...". סכנה בספק עצמו להכניס
 ידי על הובאו לא אלו הירושלמי דברי כי ואם

 שם ערוך בשולחן בסמ״ע עיין להלכה" הפוסקים
מראים הדברים אולם שם, בב״ח ועיין ;ב׳ ס״ק
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נג דוד בית
 שמירת של החיוב ומידת עוצם על ומוכיחים

 הוא היכן עד רעך/ דם על תעמוד "לא זה לאו
מגיע.

 סימן עדות בהלכות שער־משפט בספר ועיין
 במקום כי פשוט לדבר התופס ב׳, ס״ק כ״ח

 רעך, דם על תעמוד לא משום הוא להעיד שהחיוב
 ביתיר,דין. או הדין בעל דרישת בלי גם הוא החיוב
 א/ הלכה א׳ בסרק עדות בהלכות ברמב״ם ועיין

 אדם חייב נפשות בעניגי כי שם, ובכסף־משנה
 במצוד, החינוך כתב וכן !דרישה בלי גם להעיד

 אדם כל מחוייב המדובר, בהצלה אס בי ק״ך.
 אדם וכל לכך. שיידרש מבלי גם חבירו, בהצלת

 ן להצלתו חבירו, בשביל הוא בעל־דין עצמו הוא
 זה. דבר מעצמו לדרוש חייב מיזמתו, עצמו והוא
מ״ו. סימן הרשב״ש בתשובות ועיין

 וכדי דלעיל. הטעמים פי על דנן, לנידון ושוב
 הטיל הנדרשת, העדות של הצורך במדת להכריע

 להיבדק התובע על הנ״ל, בהחלטה הדין, בית
כיום. הנפשי בריאותו מצב בדבר

 התובע, את בדק אשר הרופא עדות ולאור
 לפני הדיונים חומר כל ולאור לעיל! המובאת

 העדות כי בדבר ספק כל אין בנידון, הדין בית
הנידון. לבירור והכרחית חיונית היא הנדרשת
 הצבא שלטונות אין לעיל הנאמר כל לאור ולכן,
 הדין. בית לפני מלהגיש עצמם לפטור רשאים

 מצב בדבר ברשותם אשר הראיות חומר את
הבעל. של בריאותו

 לפגי להגיש חייבים הצבא שלטונות לפיכך!
 מצב בדבר ברשותם, אשר ראיה כל הדין ביה

הבעל. של בריאותו

 שליט״א גולדשמידט ישעיהו הרב
ת״א בי״ד, אב

בני־ישראל .מנין

 אצבעותיכם הוציאו תנא !ע״ב כ״ב ביומא איתא
 יצחק לרבי ליה מסייע לדידהו ונימנוהו למנין,
 לדבר אפי׳ ישראל את למנוח אסור ר״י דאמר
 שברי לשון )סירש״י בבזק ויפקדם דכתי׳ מצוה

 לפניו והשליך חרס ואחד אחד כל נטל חרסים
 דהאי ממאי אשי רב לה מתקיף החרסים( ומנו
 הוא דמתא שמא ודילמא הוא דמיבזק לישנא בזק

 וישמע מהכא אלא בזק, אדני וימצאו כדבתיב
 צוה )פירש״י בטלאים ויפקדם העם את שאול
 למרחב ובאו המלך מצאן טלה אחד כל לקחת
 את המוגה כל אלעזר ר׳ אמר הטלאים( ונמנו

 ישראל בני מספר ויהי׳ שנא׳ בלאו עובר ישראל
 בשני עובר אמר רנב״י ימד. לא אשר הים כחול

יספר. ולא ימד ולא שבא׳ לאוין
 יליף למה א׳ פרק תמיד שבע בבאר והקשה

 קבלה מדברי ישראל למנות שאסור יצחק רבי
תשא כי מדכתיב עצמה מהתורה לה יליף ולא

 כופר איש ונתנו לפקדיהם ישראל בני ראש את
 בפקד נגף בהם יהי׳ ולא אותם בפקוד לה׳ נפשו
 סכום לקבל כשתחפוץ שם רש״י ופירש אותם,
 אלא לגלגלת תמנם אל הם כמה לדעת מנינם
 ותדע השקלים ותמנה השקל מחצית אחד כל יתנו

 עין בו שולט שהמנין נגף בהם יהי׳ ולא מנינם.
 דוד. בימי שמצינו כמו עליהם בא והדבר הרע
 ישראל למנות שאסור בתורה מפורש שקרא הרי

 למילף ליכא דמהתם לומר ואין עוד, שם וכתב
 שבזה מצוה לדבר אפי׳ ישראל למנות שאסור

 רצה לא למה קשה דא״ב ליתא דהא ביומא, איירי
 הלא המלך דוד כשצוהו ישראל כל למנות יואב

 שום אחד מכל לוקח שהי׳ ע״י למנותם יכול הי'
 דוד שהרי נגף. בהם יהי׳ ולא אותם וימנה דבר

 הי׳ לא ובודאי מנינם סכום לדעת רק ביקש
 אחר, דבר ע״י אלא לגלגולת ימנם לא אם מקפיד

מצוד, לצורך שלא אותם שמנה כיון ודאי אלא

7ץ’^/ר
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זצ״ל גולדשמידט אליעזר רבי הגאון קכח

 אם הכפיה, דרכי הם מה לברר כלל נכנס אינו
 מפני בלבד, בדברים או בשמתא, או בשוטים

 כאשר בדבר, הבדל כל אין שמלעשה
 לציבור לו די כי בציבור, הוא המדובר

 לו ואוי הדין, בית צו שהוא בכפי^בדברים
 עד דין, בית לצו מסרבים פרנסיו אשר לדור

ממש. כפיה דרכי ידי על באילוץ צורך שיהא
 נדרשת עליו נידון כאשר ועוד, זאת כל
 שהוא ענין אלא ממוני ענין לא הוא עדות,
 אבירת אלא ממון אבירת לא נפשות, מעין
 "לא הלאו גם יש גופו אבירת ובמצות גופו,

 דף בסנהדרין כמבואר רעך". דם על תעמוד
 בספרא עיין בעדות, גם וזה ע״א. ע״ג

:קדושים בפרשת
 שאין עדות, לו יודע אתה שאם "ומנין

 ׳לא לומר: תלמוד עליה, לשתוק רשאי אתה
רעך׳". דם על תעמוד

 אם גם פטור, אדם אין זה לאו ומשמירת
 בגמרא כמפורש היזק: לו גורם קיומו

 עדות בהלכות ברמב״ם ועיין שם. בסנהדרין
 חייב ובנפשות שבמכות ב׳, הלכה א׳ בפרק
 בענין בדבר הפטור גם להעיד דין לבית ללכת

 סימן ווייל מהר״י בתשובות ועיין ממונות.
 תעשה לא לרמב״ם המצוות בספר ועיין קנ״ז.
רמ״ד. מצוה החינוך בספר ועיין רצ״ז.

 סימן משפט חושן בטור יוסף בבית ועיין
 גמרא המביא מיימוניות, הגהות בשם תכ״ו,

 על תעמוד "לא בלא החיבו בדבר ירושלמי,
רעך": דם

 חייב". סכנה בספק עצמו להכניס "אפילו
על משנה ובכסף שם, יוסף בבית ועיין
 י״ד. הלכה א׳ פרק רוצח הלכות הרמב״ם

הכותב: שם הטור על בב״ח ועיין
 משמע הברייתא דמלשון דלפי "נראה

 שיוכל לו ברור אינו אפילו להצילו דחייב
 סכנה בספק עצמו להכניס חייב להצילו,

להצילו...".
 על הובאו לא אלו הירושלמי דברי כי ואם

 בשולחן בסמ״ע עיין להלכה, הפוסקים ידי
אולם שם, בב״ח ועיין ב׳, ס״ק שם ערוך

 ומידת עוצם על ומוכיחים מראים הדברים
 דם על תעמוד "לא זה לאו שמירת של החיוב
מגיע. הוא היכן עד רעך",

 עדות בהלכות משפט שער בספר ועיין
 כי פשוט לדבר התופס ב׳, ס״ק כ״ח סימן

 לא משום הוא להעיד שהחיוב במקום
 בלי גם הוא החיוב רעך, דם על תעמוד
 ועיין הדין. בית או הדין בעל דרישת

 א׳, הלכה א׳ בפרק עדות בהלכות ברמב״ם
 חייב נפשות בעניני כי שם, משנה ובכסף

 החינוך כתב וכן דרישה, בלי גם להעיד אדם
 מחוייב המדובר, בהצלה אם כי ק״ך. במצוה

 שיידרש מבלי גם חבירו, בהצלת אדם כל
 הוא דין בעל עצמו הוא אדם וכל לכך.

 מיוזמתו, עצמו והוא להצלתו, חבירו, בשביל
 בתשובות ועיין זה, דבר מעצמו לדרוש חייב

מ״ו. סימן הרשב״ש

העולים דינים
 בשמו, המדבר הציבור של מייצגו א.
 כפי הציבור, של עניניו לשמירת לדאוג חייב
 אולם הוא, עניניו על שומר ויחיד יחיד שכל
 כלל אשר בחיובים בתחומיו, גם, חייב

 חייב לבדו, יחיד ככל הציבור, היחידים,
הבודד. היחיד כלפי
 חבירו לתועלת עדות היודע כל (1 ב.
 עשה מצוות בו יש זה חיוב לו. להעיד חייב
תעשה. ולא

 פה בעל לעדות הן הוא כאמור, החיוב (2
בכתב. ראיות להגשת והן

עליה. כופין דין בית לעדות, זו מצוה (3
 שטרו להציג אותו, וכופין אדם, חייב (4

 ראייה בו יש אם דין, בית לפני כראייה
 ואין לו שייך כולו השטר אם גם לחבירו,
 כי עדות, דין מכוח וזה בו. חלק כל לחבירו

 של וראייתו עדותו לכבוש רשאי אדם אין
בשטרו. המצויה חבירו
 בגדר היא לחבירו, להעיד המצוה <1 ג.

 מצוה כלומר: בלבד, חסדים גמילות דין
בלי אולם לעשותה, האדם על המוטלת

תשס״ד אלול )שז-שי(, ז-י גליון ושש, עשרים שנה מוריה,
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קכט הפסד במקום להעיד חיוב

וכלפיו. לחבירו ממוני חיוב של זיקה
 אינו להעיד החיוב וכאמור, הואיל (2
 עדות היודע בין ממון חיובי של יחס יוצר
 אין לתועלתו, היא העדות אשר זה ובין

 בכוח חבירו מניעת או מלהעיד, ההימנעות
 פי על אף נזקין, חיוב מטילה מלהעיד,

היזק. נגרם זה שעקב
 אינו להעיד החיוב וכאמור, הואיל (3
 לו, להעיד מחבירו התובע לכן ממוני, חיוב
 הוא אין עדות, לו יודע שהוא כופר והלה
 היסת אין כי היסת, שבועת להישבע חייב
בלבד. ממון תביעת בכפירת רק אלא
 הוא להעיד החיוב אחת, שיטה לפי (4
 לשלם עדותו הכובש חייב ולכן ממוני, חיוב

 בתביעה כופר הוא ואם שגרם, ההיזק את
 דעת היא זו שיטה אולם היסת. חייב להעיד,

להלכה. ואינה יחיד
 "קנין :הם שניים השטר של מרכיביו (1 ד.

 השעבוד ו״קנין הנייר, גוף והוא הגוף",
 הכוח השטר, של מהותו והוא והראייה",

 ולשמש ממשועבדים בו לגבות והזכות
כראייה.

 בהם יש כאמור, בשטר הקנינים שני (2
 שני בין להיחלק ניתנים והם חלוקה, דין

 לאחד, שייך יהא הגוף שקנין היינו בעלים,
לאחר. והראייה, השעבוד וקנין
 פה, בעל עדות שלענין פי על אף (1 ה.

 אינו שהחיוב הפוסקים, כל כמעט סוברים
 בשטר, ראייה לענין אולם כמבואר, ממוני,

 חלק דעת הפוסקים. בין היא מחלוקת
 ראיה להגשת תביעה כי היא, מהפוסקים

 גוף על לבעלות אינה התביעה אם גם בשטר,
 חייב בה והכופר ממונית, תביעה היא השטר,
היסת.

 בהגדרת המבואר לפי כי הוא, ההסבר
 תביעה זו הרי השטר, של ומהותו גופו

 הראייה" ו״קנין השעבוד" "קנין להגשת
 הוי ולכן חבירו, של השטר בגוף המצוי שלו,

 מהות עצם ממש, בו שיש דבר למעין תביעה
ממון. תביעת היא והרי השטר,

 לענין הבדל שאין הסוברים הפוסקים (2
 בשטר, ראייה ובין פה בעל עדות בין זה

 ראייה להגשת והחיוב הואיל כי הוא, טעמם
 יתרון כל בו אין עודת, דין מכוח הוא בשטר

 אלא אינו זה ואם פה, בעל לעודת החיוב על
כך. זה גם חסדים, גמילות ענין

 קיבלו הדין בעלי אשר עדות פסול (1 ו.
 כי עד, תורת לו אין עדותו, את עליהם
 אלא ואינה לעד, אותו עושה אינה הקבלה

 הוא אין ולכן בעלמא. ממונית התחייבות
 הוא אולם עדות. מצות מכוח להעיד חייב
 מצות מכוח חבירו לתועלת להעיד חייב

חסדים. גמילות
להעיד, כשר עד של חיובו בין ההבדל (2
 שענין פי על אף פסול, עד של חיובו ובין

 בפסול, כי הוא, חסדים, גמילות הוא שניהם
 בפרט החיוב, עצם הוא חסדים" "גמילות

 חיוב עוד ואין כמוך", לרעך "ואהבת במצות
 משום הוא החיוב עצם בכשר, אולם מלבדו,
 חסדים" ו״גמילות להעיד, המיוחדת המצוה

 "טעמא בבחינת החיוב, של טעמו אלא אינו
________________________דקרא׳/

 חסדים, גמילות במצות הוא כלל (1 ז.
 לו יגיע שלא במידה אלא בה חייב אדם שאין

עדיפות כל אין כי קיומה, עקב ממון הפסד
 להפסיד לכן לו ואין ממונו, על חבירו ולממון
חבירו. ממון קיום לצורך ממונו

 שהחיוב במקום גם הוא כאמור, הכלל (2
 חסדים" ו״גמילות מיוחדת, מצוה מכוח הוא
כמבואר. בעדות, כגון המצוה, טעם אלא אינו
 היא האמור, לכלל ההלכה מקור (3

 היא אשר אבידה, השבת במצות ההלכה
 שטעמה תעשה, ולא עשה מיוחדת, מצוה

 "אפס מהפסוק ונלמד חסדים, גמילות הוא
 בה חייב אדם שאין אביון", בך יהיה לא כי

 — ממון הפסד לו נגרם קיומה עקב אם
 אשר עדות, במצות גם וכך קודם". "שלך
 אבידה, השבת מצות כגדר הם גדריה

 קיומה עקב אם בה חייב אדם אין כמבואר,
הפסד. לו ייגרם

תשס״ד אלול )שז־שי(, ז-י גליון ושש, עשרים שנה מוריה,
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קל

 גם וכך שבאבידה, פי על אף (1 ח.
 לו אין קודם", "שלך היא ההלכה בעדות,

 ולהתנהג מהמידה למעלה לדקדק לאדם
 ולומר שלו, על בשמירה יתירה בזהירות

 תסד מלגמול עצמו לפטור כדי קודם" "שלי
 אלו כגון וחששות חישובים כי חבירו, עם
 עלול וחשבון, דקדוק ומרוב גבול, להם אין

 ופריקת גמורה השתמטות לידי להגיע אדם
וצדקה. חסד גמילות של מוחלטת עול

 לפטור אדם רשאי היכן עד הגבול, (2
 שלו, על השמירה למען חסד, מגמילות עצמו

 שלו ההפסד אם כלומר מוכיח", "הפסד :הוא
 על להביאו חייב אינו אז וברור, מוכח הוא

 אם אבל חבירו, של ממונו למען עצמו,
 להכניס לאדם לו אל מוכיח, אינו ההפסד

הפסד. לו יגיע פן וחששות לספיקות עצמו
 עצמו לפטור עד בבוא לפיכך, (3

 לאמוד עליו והיזק, הפסד עקב מהעדאה
 עלול הוא בו להיזק הסיכון מידת את ולמדוד
 מוכת אינו ההפסד ואם עדותו. עקב להיכנס
 קיימת, להפסד בעלמא חששא ורק וניכר,

מלהעיד. עצמו לפטור רשאי הוא אין
 חייב הציבור גם כך שהיחיד, כשם (1 ט.

 כך היחיד את וכמו הדין". משורת ב״לפנים
זה. על כופין הציבור, את גם

 הם מה הפוסקים, בין היא מחלוקת (2
 אם הדין, משורת לפנים לעשיית הכפיה דרכי
 היינו בדברים, כפיה רק או ממש, כפיה
 אוחז אינו אולם ומצווה, מחייב הדין שבית

הצו. לביצוע כוח באמצעי
 אין המדובר, הוא בציבור כאשר (3

 לציבור לו די כי בדבר, הבדל כל למעשה
 לו ואוי הדין, בית צו שהוא בדברים, בכפיה

 עד דין, בית לצו מסרבים פרנסיו אשר לדור
ממש. כפיה דרכי ידי על באילוץ צורך שיהא
על לוותר נדרש ויחיד יחיד שכל כשם (4

 על לשמור כדי שלו, על והדאגה החשש
 פרנסיו ידי על הציבור גם כך חבירו, עניני

 המידה על יתר עצמו להכניס לו אל מייצגיו,
 רבים, חשבונות לבקש לו ואל לחששות,

 קיום של השאלה הפרק על עומדת כאשר
 תמיד אם הציבור גם כי היחיד. כלפי חוב

 "פורק נמצא קודם", "שלי לומר ידקדק
 מורה ויהא וצדקה", חסד גמילות עול מעליו

ליחיד. רע דרך
 בכוח הוא ותיקונו העולם ישוב קיום (5

 לא אם בכך ביותר החייב הוא ומי העדות.
 האחריות במיוחד מוטלת מי ועל הציבור,
שליטיו. הציבור פרנסי על לא אם זו, לחובה

 מגמילות בהימנעות הטמונה הסכנה (6
 מקוד כאשר גדולה, היא חששות עקב חסדים

 שמים. לשם שהם בטעמים הוא החששות
 החישובים אשר ציבור בעניני כך, ואם

 ולדאגת הצבור לטובת הם והשיקולים
 ידקדק הצבור אם הסכנה היא גדולה שלומו,
קודם". "שלי ויאמר

 העדות, נדרשת שעליו הנדון אם (1 י.
 "אבידת לא נפשות, מעין הוא אשר ענין הוא

 הלאו גם בו יש גופו", "אבידת אלא ממונו"
 זה לאו ומשמירת רעך". דם על תעמוד "לא
הפסד. לו גורם קיומו אם גם פטור אדם אין

 להכניס אדם חייב אחת שיטה לפי (2
 "לא מצות לקיים כדי סכנה, בספק עצמו

 חבירו הצלת אם וגם רעך", דם על תעמוד
בספק. היא

 משום הוא להעיד החיוב אשר במקום (3
 בלי גם הוא החיוב רעך", דם על תעמוד "לא

 אדם חייב כי הדין, בית או הדין בעל תביעת
 וכל לכך, שיידרש מבלי גם חבירו בהצלת

 להצלתו, חבירו, בשביל הוא דין בעל אדם
 דבר מעצמו לדרוש חייב מיוזמתו עצמו והוא

זה.

A

תשנר׳ז■ אלול >שז-שי(, ז-י גלית ושש, עשרים שנה מוריה,
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שליט״א שפירא משה רבי הגאון המדות כינת

שליט״א שפירא משה רבי הגאון

ירושלים

החכמה צ!ר א!

האדם־ את עשה אלקים בצלם
 מבחר הוא האדם האדם", את עשה אלוקים "בצלם בתורה כתוב
 האדם את המייחד הדבר האדם. מן יותר בעולם נפלא דבר אין היצורים,

 עם שיח לבר האדם את שעושה הדבר זהו בחירה, בעל היותו הוא מכל, יותר
 האדם שנצטווה מכולם החשוב הציווי אותו. ומצווה אליו שפונה הקב״ה,

 כי ודע י״ז, ש״ג בש״ת ר״י ]כתב בחיים". "ובחרת בחיים, לבחור הוא
 ל, ודברי□ שנאמר הבחירה, מעלת כמו עשה, במצות נמסרו העליונות המעלות

בחיים"[. "ובחרת יט<:

 נובעת מכאן שלו. אלוקים" "צלם הוא לאדם שניתן הבחירה כח
 שהוא מה בכל בוחר שהוא כיוון מעשיו, על לאדם שיש המוחלטת האחריות

לבחירתו. מאחריותו להתנער יכול איננו לכן עושה,

 במצבים לאנשים והעוזרים המטפלים לדיון, לפנינו העומד הנושא זהו
 מגיעה היכן עד לעצמנו, להגדיר כל קודם עלינו מאד, חריגים מהם שונים,

האדם. של האחריות

 אם הנפשות", "חולי מקולקלות מידות לבעלי קורא מקום, בכל הרמב״ם
 של תוצאה שהם התנהגות או שמעשה לחשוב, מקום היה בחולי, מדובר אכן

 שונים, מטפלים אצל הנפוצה הדעה זאת החולה. באחריות אינם מחלה,
שלהם. התוצאות מכל פטור הוא וממילא למעשיו, אחראי אינו שה״חולה"

 אחראי אדם לעולם זאת, היא להבהיר, שברצוני העיקרית הנקודה
 כלפי וכמובן דין, בבית וגוף ממון עונשי עליהם להתחייב הסוף, עד למעשיו,

 בשום מאחריות אדם פוטרים אינם במידות סטיות וכל הנפש עניני כל שמיא,
הפטורים היחידים בחירתו. מכח לחלוטין למעשיו אחראי האדם פנים.

שליט״א. שלנגר אוריאל הג״ר ע״י נו״נ הלב, בינת רבני בפני שליט״א, הגדול הגאון של שיעורי •
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 הלכתית הגדרה היא שוטה הגדרת והקטן, השוטה, החרש הם מאחריות
 הרמב״ם בדברי מוגדר השוטה שוטה, נחשב סטיה בעל כל לא מדויקת,

 אבנים וזורק כלים ומשבר ערום מהלך שהוא "שוטה ט׳, פרק עדות הלכות
 אע״פ הדברים מן בדבר תמיד משובשת דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה מי ■רכל

 שאין ביותר הפתאים פסול... זה הרי דברים בשאר כענין ושואל מדבר שהוא
 שאר שמבינין כדרך הדבר עניני יבינו ולא זה את זה שסותרין דברים מכירין

 בכלל אלו הרי ביותר והמשתגעים בדעתם והנחפזים המבוהלים וכן הארץ עם
 אינו ביותר שמתרגז מי למשל במידות, לפגמים זכר כאן אין ע״ש. השוטים".

 התנהגויות בעלי של המקרים רוב וממילא כפייתי. זה אם גם שוטה, נחשב
 אותם פוטרים אינם מגונים, והרגלים רעות ממידות נובעים שהם אף חריגות,

למעשיהם. מלאה מאחריות

 המר טועמים הגוף "חולי בי, פרק דעות בהלכות הרמב״ם דברי את נלמד
 ראויין שאינן למאכלות ותאב שמתאוה מי החולים מן ויש מר, ומתוק מתוק

 הכל והבשר, הפת כגון הטובים, המאכלות ושונא והפחם, העפר כגון לאכילה,
 הדעות ואוהבים מתאוים חולות, שנפשותיהם אדם בני כך החולי. רוב לפי

 עליהם כבידה והיא בה, ללכת ומתעצלים הטובה, הדרך ושונאים הרעות,
 טוב לרע האומרים הוי הללו, באנשים אומר ישעיהו וכן חליים. לפי למאד
 למר, ומתוק למתוק מר שמים לחושך, ואור לאור חושך שמים רע, ולטוב

 חולי תקנת היא ומה חושך. בדרכי ללכת יושר ארחות העוזבים נאמר ועליהם
 בדעות חליים וירפאו הנפשות, רופאי שהן החכמים אצל ילכו הנפשות,

 שלהם הרעות בדעות והמכירים הטובה, לדרך שיחזירום עד אותם, שמלמדין
 ומוסר חכמה שלמה אמר עליהם אותם, לרפא החכמים אצל הולכים ואינם

בזו" אוילים

 מהאחריות אותם פוטר איננו חולים, להם קורא שהרמב״ם למרות כך
 נכונות, דעות אותם שילמדו החכמים אצל ללכת הרפואה, ומהי להתרפא,
ישרות. דעות ללמוד בעצמם, החולים על מוטלת התיקון על האחריות

המדע, בספר שהרמב״ם, מה הדבר, בעצם ולעיין, להקדים מקום יש כאן
 בשמונה שכתוב כפי "מידות", ולא "דעות", האלה, הטעויות את מכנה

 של הבחירה מצוות בהבנת עיקרי דבר זהו אבות. למסכת ובפירושו פרקים
לבורא. ההידמות בחובת שיסודה שלו, האחריות וחובת האדם,

שהר״מ כפי עשה, מצוות כמה על מיוסדות דעות הלכות הוא, והביאור
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 בהלכה והנה בדרכיו", "להידמות מ״ע היא שבהם והראשונה בפתיחה, מפרט
 הרבה "דעות לשונו, זה שונות, דעות עניני באריכות הר״מ תיאר הראשונה

 אדם יש ביותר. ממנו ורחוקה מזו משונה וזו אדם, מבני ואחד אחד יש״לכל
כלל. כועס ואינו עליו, מיושבת שדעתו אדם ויש תמיד, כועס חמה בעל שהוא

 ויש ביותר לב גבה שהוא אדם ויש שנים, בכמה מעט כעס יכעס יכעס ואם
בתאוה. מהלוך נפשו תשבע לא תאוה, בעל שהוא ויש ביותר, רוח שפל שהוא

 צריך שהגוף מעטים לדברים אפילו יתאוה ולא מאד, טהור לב בעל שהוא ויש
 שנאמר כענין העולם, ממון מכל נפשו תשבע שלא רחבה נפש בעל ויש להן,

 יספיק שלא מעט דבר אפילו שדיו נפשו מקצר ויש כסף. ישבע לא כסף אוהב
 ידו על וקובץ ברעב, עצמו מסגף שהוא ויש צרכו. כל להשיג ירדוף ולא לו,

 בידו ממונו כל מאבד שהוא ויש גדול. בצער אלא משלו, פרוטה אוכל ואינו
 ואכזרי ושוע, וכילי ואונן מהולל כגון הדעות, כל שאר אלו דרכים ועל לדעתו,
בהן". וכיוצא לב. ואמיץ לבב ורך ורחמן,

לדוגמא, ה?׳. בדרכי ולהליכה האלו המידות לכל מה להבין, צריך וכאן
 מאיפה ומורך? אומץ עניני על מצווה מצאנו איפה הלב, ומורך הלב אומץ ענין
 מפרט שהר״מ אחרי שרק האלו, הענינים כל את לתקן האדם על החובה באה

 הבינונים האלו בדרכים ללכת אנו "ומצווין ה׳ הלכה בסוף כותב הוא אותם,
 ההקדמה באה למה בדרכיו", והלכת שנאמר והישרים הטובים הדרכים והם

הזוי, הארוכה

 האדם פירוש רע", היפעלות "כל הר״מ כתב פנ״ד, ח״א הנבוכים במורה
 והרי מבחוץ, מי בידי פעולה כלי להיות פעולותיו-,-ולא את בעצמו לפעול חייב

 הילוך כל אחריהם, נמשך שהוא באופן האדם על פועלות כולם המידות כל
אחר, כח ידי על נפעל להיות עצמו את לתת נפעל, להיות נקרא מידה, אחרי

מצידו. בחירה בלי

 או גדולה שלו, פעולה שבכל האדם את מחייבת ה׳ בדרכי ללכת החובה
 את לאזן חייב הוא ולכן בחירתו, מכח בה והולך בה בוחר יהיה הוא קטנה,

 את שיוליך זה יהיה הוא תמיד אותו, תוליך לא מהם אחת שאף מידותיו כל
 להיות אסור לאדם בו, בחר שהוא הנכון במשקל במידות וישתמש עצמו,
שלו. מידותיו ידי על לא גם נגרר,

 החיצוני מהמראה הושפעה שהאשה הדעת, עץ חטא את הר״מ פירש וכך
76
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 האדם שעל והחובה 1עליו. היא פעלה ולא המראה, מכח ונפעלה העץ, של
 שהיו כפי להיות שישארו לא הדברים, לכל צורה ולתת לעצב לקבוע, היא,

 צריך האדם אותו, ויפעילו פעולתו צורת את יקבעו שהם באופן מלכתחילה
 כחומר כולם הנתונים אל להתייחס המציאות, כל של הפנימית הצורה להיות
 מידותיו בידי לחומר עצמו הוא יהפוך כן, יעשה לא אם צורה. להם ולתת

 כולם המידות את לתקן החובה באה מכאן צורתו. את יקבעו והם וסביבתו,
a המיצוע. דרך היא והישרה, הטובה בדרך אותם ולהוליך

 מצווה הוא הדעת, כח ידי על הממוצעת? הנכונה בדרך האדם יבחר איך
 נאמר, הדעת על איזון, הכרעה, שיקול הוא הדעת של ענינה בדעת, להשתמש

 הצדדים כל את בחשבון מביא הדעת כח נוטה. מכרעת, שוקלת, שהיא
ומכריע.

 לק להידמות המצווה היא זאת הדעת, לפי ולחיות לפעול עלינו המצווה
פועל. שהוא אופן באותה לפעול פירוש

’ 11254567 אה״ח

 בדרך העולם את ומנהיג במשקולת העולם את ברא הקב״ה הנה,
 לברא במחשבה עלה בתחילה י״ב! רבה ובראשית רבותינו שאמרו כמו אמצעית.

 מידת עמו ושיתף עמד מתקיים העולם שאין ראה הדין, במידת העולם את
 לשתי משותפת מידה היא בה נוהג שהקב״ה המידה כביכול הרחמים,
 העולם את לברא המחשבה עצם שהרי החסד, הוא האחד הקצה הקצוות,

 אותו, לבנות איך הצורה הוא השני והקצה יבנה, חסד עולם החסד, מידת היא
 מידת הוא האלה המידות שתי שיתוף הדין, במידת לברוא המחשבה
 ולהכריע הקצוות כל את לקחת הוא לדין, החסד בין המשקל הרחמים,

.2במתקלא העולם, נתקיים זה ידי ועל ביניהם,

 כזה, באופן לנהוג במתקלא, לנהוג היא בדרכיו ההליכה מצוות כן, אם
 מורכבת אמצעית דרך ויוצר ביניהם, ומכריע הצדדים שני את בחשבון שמביא

משניהם.

 שאמר, כמו הגשמיות, חושיו והנאות הדמיוניות תאוותיו אל ונטה מרה "וכאשר ב׳, ח״א מו״נ 1
לעיני□". הוא תאוה וכי למאכל העץ טוב "כי

 כמ״ש להתקיים העולם יכול אין שבחסד "לפי המתקלא, עניו בפירוש פ״א, ס״ד בפירוש חגר״א 2
 כמ״ש להתקיים יכולין אין בדין וכן לקבל יכולים אינם טובה רוב עליהם השפעת א׳( כ״ג )תענית
 נותן שחסד כו׳ שיתף בדין מתקיים העולם שאין ראה בכ״מ( )במ״ר וכמ״ש כו? יכולין אין כעסת
 תתן אל ועושר ריש ל( )משלי כמ״ש לעול□ טובים אינן ושניהם ריש נותן ודין מדאי יותר עושר

התיקון". כל וזהו העולם נתקיים ועי״ז המדות. בכל וכ״ה צרכו. כדי חק וזה •חקי לח□ הטריפני לי
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 הוא כאשר להתנהג או וטוב, חסד לעשות רק אינה בדרכיו, ההליכה
 מצווים לא ואנו הדין, במידת גם נוהג וודאי יתברך הוא שהרי מתנהג,
 והלכת מצד ברשעים דין לעשות מצווה לנו אין שהרי זו, במידה להתנהג

 היסוד פ״א[ גמ״ח נתיב עולם נתיבות המהר״ל. בדברי שמפורש בדרכיו.]כמו
 הר״מ כלשון כמוהו, לנהוג אלא בהנהגותיו, לנהוג חייבים לא שאנחנו הוא,

 הבינונית האמצעית הדרך הוא הדעת, בכח ללכת היינו בדרכיו". "להידמות
 בסוף הר״מ שכתב זהו אותם, ומאחדת הקצוות שני את שלוקחת הטובה
 שאנו הבינונית הדרך והם היוצר בהן נקרא האלו שהשמות "לפי דבריו,
 לבניו אבינו אברהם שלמד והיא ה׳ דרך זו דרך נקראת בה ללכת חייבין

 וברכה טובה מביא זו בדרך וההולך וגו׳ יצוה אשר למען ידעתיו כי שנאמר
:עליו״ דבר אשר את אברהם על ה׳ הביא למען שנאמר לעצמו

 קצוות שני בין מחברת הדעת חיבור, ־ דעת המילה פירוש זהו והרי
הקצה, אל הקצה מן שמברחת זאת והיא האמצעית, המידה זאת מנוגדים,
 מידת ע״י והחסד הדין מידת ששיתף ה׳ דרך היא הקצוות, את ומחברת

 זה הדעת, בכח ולהכריע הקצוות בין תמיד ללכת האדם חובת וזו הרחמים,
 שנצטוינו שזהו משום דעות, האלה להנהגות קורא שהרמב״ם הטעם

 לכך הטעם זה בהם, ומשתמש אותם מוביל והאדם דעות, תהיינה שהמידות
בדרכיו", "להידמות המצווה זאת הזאת. במצווה נכללות כולם המידות שכל

אותו. ומפעילות פועלות חלילה הם ולא בכולם, פועל יהיה שהאדם

 שצריך הבחירה בכח האדם, על שמוטלת המופלאה האחריות חובת זאת
דעת. בר האדם היות מכח לפעול

 מצווה שהיא בדרכיו." "והלכת מכולם, החשובה המצווה ביאור זהו
דעת, בר להיות מצווה האדם המצוות. כל לקיום הבסיס היא מאד כוללת

הדעת. במידת להתנהג

 ומתוק לחושך אור השמים אותם הר״מ, בדברי המוזכרים הנפשות, חולי
קושי, יש וכאן חושך, בדרכי ללכת יושר ארחות ועזבו הדעת, את אבדו למר,
 יתכן שלא מתבונן כל בעיני פשוט דבר זה הרי הזהו למצב הגיעו הם איך

 נעשה האדם איך א״כ דעת, חסר או שוטה להיות האדם את יפתה שהיצר
 לכיוון המשיכה מנין נמצא,? הפיתוי איפה ,הנפילה? מתחילה ואיפה חולה,
הפיתוי, לזה שלא היא, התשובה ההתחלה.? נקודת מהי דעת,? בר לאו להיות

לעצמו ונותן מידותיו, אחרי הולך שהאדם אחרי התוצאה. היא זאת אלא
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 בעיניו נחשב והאור דעת", "חסר של עקומה צורה מקבל הוא אז נפעל, להיות
מר. והמתוק חושך

 לקבל צריכים הדעת ואת דעת, בר ואיננו קטן, נולד שהאדם משום
 את להביא היא, החינוך מצוות שהרי נכון, מחנכים היו אילו בבגרות,

 שיודעים דעת, בני בבגרותם נעשים אנשים היו אז דעת, בני להיות המתחנכים
 לבבם אחרי לתור שלא ונזהרים היצר, של הפיתויים עם להתמודד איך

 להתנהג לחנך שבמקום כך כראוי, שלא נעשית המצווה אם אבל ועיניהם,
 להוסיף רק מחנכים אחריות, ולקחת בחיים, לבחור דעת, כבן ולחיות בדעת,

 כאשר וממילא לבדם, בהם די אין לחשיבותם, ערוך שאין אף והבנה, ידע
 של והמושגים חולה כבר הוא הרי עצמו, מכח דעת שהיא לאיזו מגיע האדם

 להיות בקלות נפתה והוא לחלוטין. אצלו מעוותים ומתוק מר וחושך אור
ממילא. בא והחולי הטבעיות, נטיותיו ע״י נפעל

 הנפשות, רופאי החכמים, אצל ללכת תקווה, לו יש הזה במצב גם אבל
 לתקן כדי ללמוד צריך שהוא הראשון הדבר מה נכונות. דעות אותו שילמדו

 מצבו, את שיבין הוא הראשון הדבר לעצמו? בנה שהוא המעוות העולם את
"תוכחת". כל, קודם בה, נמצא שהוא הפחיתות עצמת את שיראה

 שבזמן לתשובה גורמת "התוכחה ד, פרק תשובה הלכות הרמב״ם ז״ל
 את לבייש צריך בתשובה". חוזר אותו ומכלימין חטאיו לאדם לו שמודיעין

 עצמך את מוציא אתה בהתנהגותך לו אומרים במקום, אותו להעמיד החוטא,
לתקן. האחריות עליך אשם, אתה מהעולם,

 צריכים משונות, לנטיות עבד שנעשה במידות, שמקולקל לאדם גם כך
 מבואר ’להרח״ו קדושה ]בשערי הפנימית, צורתו את משחית שהוא לו לבאר

 מקום, בשום המידות על נצטוינו ולא בתורה, מפורשות אינם שהמידות
 לא הקב״ה דעת, חסר הוא ציווי, בר אינו במידותיו שמושחת שמי משום
 להיות הופך ׳אתה לו להגיד אותו, ולהכלים אותו להוכיח צריכים אליו[, פונה

 מעלתך, את מאבד אתה מתפקידך, בורח אתה דעת!, בר לא ציווי! בר לא
כזה באופן אחריות. עצמו על לקבל ממנו דורשים וכך שבך, אלוקים צלם את

 הנפש אל ושורש ויסוד כסא והן והרעות הטובות המז־ות תלויות הוח בנפש "וחנה ב׳ שער א חלק 3
 מצות, חתרי״ג מכלל חמדות אין התורה...ולפיכך מצות תריי׳ג תלויין בה אשר השכלית העליונה
 הרעות המדות עניו בביטולם...ולפיכך או בקיומן המצות תרי״ג אל עקריות הכנות הן ואמנם
מאד". מאד עצמן העברות מן קשים
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 פשוט היא דעת חוסר של מצב מתוך אדם לחלץ הדרך בתשובה, חוזר אדם
 רוצה שהוא מכיוון מנוח, לו יתן לא הזה הדבר המראה, מול אותו להעמיד

 עצמו על לקבל להכרח אותו יוביל שלו העצמי הכבוד אדם. בן להיות כחו בכל
 כשהוא מסוים, כבוד של לסף מתחת לרדת שמוכן בעולם אדם אין תיקון,

 הנפש הרי כי לחיים, לחזור ינסה מיד הוא הזה, הסף את עבר שהוא מבין
 נקודת היא הכוונה "כבוד", ,4המאור בעל בהקדמת כמ״ש כבוד, נקראת
הזה. בעולם לחיים ותקוה משמעות הנותן הוא בעצמו. האדם של הקיום

 ישפילו שאם זצ״ל, מסלובודקא הסבא בשם זצ״ל סרנא מהגר״י שמעתי
 כזה איש כבוד, מאד מעט אפילו לו ישאר שלא עד כך, כל עצמו בעיני אדם

 הוא הכבוד כי לחיות, יכול אדם אין כבוד שללא משום יותר, לחיות יוכל לא
 הצליחו קשות השפלות שעברו אדם ]בני לגוף. הנשמה בין שמצרף הדבר

 אותם החשיבו ולא אותם, שהשפילו אלה את לבם בכל שבזו בגלל רק לשרוד
אדם.[ כבני

 בו, שרוי שהוא הכבוד מחוסר לעצמו, לחזור לאדם גורמת ההכלמה ולכן
 מה אל שלו. האמיתי המקום אל הקלוקלת והתנהגותו הרעים, מעשיו בגלל

בדעת. ולהתנהג חייו על שליטה לקחת ממנו, שנדרש

 להחזיר היחידה והדרך עושה, שהוא מה לכל אחראי האדם שאמרנו, כמו
 הוא לאן נמצא, הוא איפה לו להראות ההכלמה, דרך היא עצמו אל אותו

 אדם ואופן פנים בשום לכבודו, יחזור כחו בכל האדם ואז עצמו, את הוביל
 כחות ישקיע הוא שלו, הכבוד אבדן עם יסכים, לא ולעולם להסכים, יכול לא
 מה זה בחיים, ולבחור דעת כבן לחיות כבודו, את להחזיר אנושיים, על

 בן ולהיות לחזור בידו שיש משום למעשיו, אחראי האדם לכן אותו, שיחזיר
 בו המעשה כלי היא והדעת בחיים, ובחרת לקיים יכול הוא תמיד דעת.

בחיים. בוחרים

 לו לברר צריכים למוטב, אדם להחזיר שכשרוצים להלכה ונפסק כתוב
 להראות אותו ולהכלים מגיעה, הפחיתות היכן עד לו ולהראות אשמתו, את
 כבן נוהג לא שהוא שידע כך לידי אותו להביא בזוי. נהיה הוא כמה עד לו

תיקון. של לדרך אותו יעלה שלו הפנימי הכבוד כח ואז אדם,

כבודי, ויגל לבי שמח לכן כדכתיב כבוד, החיה הנפש נקראת בכתוב רבים "במקומות לשונו, זה 4
 נתן ובה כבודו מכסא האד□ על אצלה הבורא כי כבוד, יומרך למען וכתיב כבודי, עורה וכתיב

לדודו". נכסף אשר חושק כמו יסודו, אל הנכסף העצם והוא מחודו, עליו
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 את למתן גם וצריך ברבים, לביישו אסור דין, ע״פ לעשות שצריך כמובן,
 כבודו את לרומם שלו, היכולות את לו להראות לתוכחה ובנוסף הדברים,

 את יתקן אם להשיג יכול הוא כמה עד לו להראות המיוחדות, במעלותיו
 בו לטעת עצמו. את יזניח חלילה אם יתקלקל שבו הטוב כל וכמה דרכיו,
 שתהיה תוכחה בכל יתירה זהירות צריך בכלל עצמו, את לתקן ביכולתו אמון
 היא תוכחה אבל כשלנו, מפונק בדור במיוחד עמוק, פנימי וכבוד אהבה מתוך
היחידה. הדרך

 חייב הוא האדם, של מאחריותו במשהו אפילו להוריד אפשר אי לעולם
אותו. שיפטור מה ואין הדין, הוא כך דעת, בר להיות

הזה, מהמצב להיחלץ לעזור וצריך עזרה, שצריך מקרה לפנינו מגיע אם
 נכון, באופן המטפל, על מוטל בהלכה, שמבואר ממה אחרת דרך לנו אין הרי

 האדס״שלו לצורת גורם שהוא הנזק את שלו, הפחיתות את לו להראות
לאחריות. לבחירה, אדם, למעלת אותו להחזיר וכך במעשיו,

 כח זהו האדם את עשה אלקים בצלם שאמרנו, כמו הבוחרת, היא הדעת
 אזנו את לגלות צריך בזה, לעמוד יכול לא אני אומר, כשמישהו הבחירה,

 אין אם אותו, להרוג אסור אלוקים, צלם היותו ומכח אלוקים, בצלם שהוא
 ובדעתו ברצונו יוותר שאדם יתכן לא אלוקים, בצלם לא אתה לבחור, כח לך
 צריכים ובטוב. בחיים לבחור עליו המצווה וממילא שלו, אלוקים צלם על

 מצב, ובכל מקרה בכל בוחר תמיד להיות מצווה האדם כי ולהדגיש להסביר
 שאדם ואפשרות מציאות אין בחירה, של האפשרות את לאבד אסור ולעולם
 אפשרות אין ולכן אנוס, או שוטה, הוא כן אם אלא הבחירה על יוותר

 בר הייתי "לא בזה", בחרתי לא "אני העלוב, התירוץ מאחורי להתחבא
 היחידי ממנה, להימלט אין עליך. היא האחריות שתמיד כיוון בחירה".

השוטה. הוא ממנה שפטור

 בדעת הוא, היחידי הריפוי אלא ריפוי, בדרכי מרפאים לא הנפשות, רופאי
 שאין לו להסביר דעת, בר להיות אדם להחזיר הוא הפירוש אותם, שמלמדים
 ולהגדיר הנוכחי, למצבו גם האחראי הוא וממילא מזה, שפטור מי במציאות

 הזה, בכיוון להיות צריכה ההדרכה ולכן הכלמה, כדי עד מצבו, את היטב לו
 מזה, להימנע מסוגל לא שהוא מכפייתיות, נובעים שמעשיו מתלונן כשאדם

 אותו, מלקים היו דין שבבית הפשוטה האמת את לו להסביר צריכים אנחנו
להכלים הוא כמטפלים, עלינו שמוטל מה ולכן תקיפה, ידינו אין ואנחנו
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 זה נראה. הוא איך לו להראות מראה, פניו מול להעמיד צריכים אנו אותו,
 לו ויעזור שלו, הפנימית הקיום נקודת שהיא הכבוד נקודת את שיעורר מה

דעת. כבן ולנהוג למעשיו אחריות עצמו על לקבל
החכםה|

 כאב מתוך לבוא חייבת הכלמה, וכל תוכחה כל אוהב, פצעי נאמנים פ"""™!
 של סוג איזה לו גורמת שההוכחה מרגיש מישהו אם לתקן, ורצון ואהבה,
 ודבר בתכלית, אסורה גם היא יעילה, לא כזאת שתוכחה ממה חוץ הנאה,

מתקבלת. היא אהבה, מתוך נאמרת תוכחה כאשר רק ללב, מסור זה

 הכה זצ״ל, מקלם הרנ״ז שאביה ז״ל, דסלר מהרבנית בילדותי שמעתי
 קיבלה העונש ואת אחד, ביום עשתה המעשה כשאת בחייה, פעמיים אותה

 שכל אמרה והיא ביותר, נאמנות מכות אותה היכה אחת ובפעם למחרת,
 את ממנה הוציאו האלה שהמכות מפני מכחם, הם בחייה, שהשיגה המעלות

 באביה מלא אמון לה היה האלה, המכות את זכרה תמיד היא הפחיתות,
 מאד הרבה השיגה והיא חלילה, מכעס ולא בלבד, לטובתה אותה מכה שהוא
 זהו ורבו, מורו שהיא עליה אמר זצ״ל דסלר שהרב עד שקיבלה החינוך מכח
 שחרו ואוהבו בנו שונא שבטו "חושך נאמר עליהם ורק אוהב. פצעי של הכח

 ידי על היגיע לאן לו מראים במקום, האדם את מעמידים הם מוסר",
 בחירה של דעת, של לדרך לחזור לו וגורמים דרכיו את מישרים טעויותיו,

 שנברא אדם צורת של האמיתית המשמעות היא בחיים הבחירה כי בחיים.
אלוקים. בצלם

 לעזור ומשפט, צדקה לעשות התורה דרך היא זאת תורה, דברי הם אלו
 המשתתפים לכל ברכתי נכונות, בדרכים לעזרה, שזקוקים לאנשים

 והצלחה ברכה לראות לכולנו יעזור שהקב״ה רצון יהי הזו, הגדולה במשימה
ידינו. מעשי בכל
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ותשובות שאלות
הלב בינת רבני ע□

 ביתו, לבני ביחס נכון לא שמתנהג תורה, בן באדם לנהוג ראוי איך שאלה:
 הוא כן יעשו שלא זמן וכל בפניו. להתנצל מהם דורש עוד הוא זאת ולמרות

 לדרישתו? להיענות ראוי האם הבית, לבני מתייחס ואינו ולומד, בחדרו סגור
 משפחתו, לבני ראויה שאינה בצורה שמתנהג אדם לא, בהחלט תשובה:
 אפשרית, דרך בכל תורה לימוד ממנו למנוע ההשפעה בעלי על חובה מוטלת

 בעולם. הטומאה כוחות את מפרנס כזה, באדם תורה שלימוד להבין עליו
 זו שהבנה סיכוי יש ניטל[ בליל תורה מללמוד הנמנעים שיש טעם ]מאותו
המעשים. בתיקון חובתו את להבין לו תגרום

 בזמננו ראוי והאם היתה? כמה בת ובתו, רנ״ז של הסיפור לאור שאלה:
במכות. להשתמש
 בהכאת הגדולים מעשי למרות עשר, מבת פחות מאד, צעירה תשובה:

 בכלים להשתמש צריך כיום בכלל, להכות כיום הנכונה הדרך אין המתחנכים,
 גדולים אנשים רק והזמן. המקום לפי והכל גלויה באהבה תוכחה אחרים,
במתחנכים. פעולה זה ע״י ולפעול כך, להכות יכולים באמת,

 תפילות שלש מתפללת שהיתה ז״ל דסלר הרבנית את שיבח הרב שאלה:
 שמבחינה ההיפך, לחשוב מקום היה לכאורה ידעו, לא הבית ובני ביום,

בתפילה. האם את יראו הבית שבני יותר ראוי חינוכית
 הציבור, כלל אצל מקובלת היתה שלא בהתנהגות מדובר שהיה כיוון תשובה:
 המעלה זאת בעצמו. האדם של הפנימית לעבודה ביחס יותר חביבה הצניעות
הפנימית. העבודה ערך את שידעו הקודם בדור שהיתה

 אותם להעמיד ההכלמה, בסיס על למטופלים הגישה את בנה הרב :שאלה
 מה עצמם, את בלגנות שעסוקים באנשים יום יום נתקלים אנחנו במקומם,
לאלו? הפיתרון
 הם וטעם, סיפוק בעצמו בדבר מוצאים הם כי עצמם את מגנים הם תשובה:
 פתוחה הגיהנום כמה עד רחב בציור להם לבאר צריך הדעת, בחוסר מתגאים

 להראות שבדבר, הפחיתות את להם להראות הזה, באופן שנוהג אדם מתחת
 בושה להם לגרום העולמות, שתי את להם תאבד הזאת בדרך שההליכה להם

רבה. חכמה דורשת היא קלה, מלאכה לא זאת בהתגנות,

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)100 מס עמוד המדות בינת המדות בינת



שליט״א® שפירא משה רבי הגאון ר)31ן13

 הם אדרבא טיפול, לקבל מוכנים אינם המטופלים מקרים בהרבה שאלה:
 כזהי במקרה העצה מה במטפלים, לטפל כביכול באים

 להעמיד ההפחדה, בנשק להשתמש צריכים אחרת ברירה כשאין תשובה:
 של לאחריותו מסוימת פניה זאת וגם הדברים, חומרת על חת בלי אותם
 להעמיד יכול וזה אליו, ביחס סלחנות תהיה שלא שיבין למעשיו, ביחס האדם
במקומו. אותו

 עושים שאינם כימי, איזון של בסיס על נפש מחלות של מקרים יש שאלה:
 כמו עליהם, להתגבר אפשר שאי מסוימים דברים יש אבל לשוטה, החולה ..^ת

היום. כל ותפילות ידים בנטילת כפיתיות
 אינו כזה שאדם אף גדולים, מכמה בידי שמקובל מה לכם אומר תשובה:

 פטור הוא בהם, מסובך שהוא דברים באותם מהמצוות, כללי באופן פטור
 בכלל, להתפלל עליו לאסור צריך היום כל שמתפלל אדם לדוגמא, לגמרי,

 ידים, ליטול עליו לאסור צריך היום, כל ידים בנטילת שטרוד מי כן כמו
 מיותרות, בבדיקות שטרודה אשה ידיו, יטול אם לאכול עליו לאסור ואפילו

 שצריך ממה חוץ כן, לעשות עליה שאוסר ברור הלכה פסק לה להביא צריך
 מפעיל אולי שבעלה מהלחץ מודע בתת באים אינם שלה הלחצים אם לבדוק
 מטופלים שהם קלה כפיתיות של מקרים הרבה יש כללי באופן ברקע,

 להסתפק אפשר היה מהם גדול שבחלק אלא הקלה, יש ואכן בתרופות,
מרצון או נובעים שהם משום פשוט תוצאה, לאותה ולהגיע דמה, בתרופות

 החולה של בעברו שאירעו ואירועים שונות חוויות ולפעמים לב, לשימת ""׳עמוק3
 כל לראות צריך מוגזמת, בצורה ומהסביבה מעצמו יחס לדרוש לו גורמים
 לדרוש ולפי״ז שלו, האחריות יכולות את להגדיר ושעתו, זמנו לפי מקרה
 לאדם בלתת מעלה שום אין ממוקד. טיפול כדי תוך שאפשר מה ממנו

 אנחנו אותו, מדרדר אדרבא אלא אותו מרפא לא זה "חולה", של לגיטימציה
 אחת היא הבעיה ב״אדם" אלא בבעיה לטפל שלא היטב לב לשים צריכים

 לפתור זה ודרך האדם צורת את לרומם עלינו האדם, צורת של מהגילויים
 נפלא, דבר נכבד, דבר הוא האדם לנכבדות, לחנך צריכים אנחנו הבעיה, את

 מפלאי אחד ראינו כאילו להתרגש צריך אדם כשרואים אומר אני תמיד
 למטופלים הזאת התחושה את להעביר נצליח אם באמת, הוא כך כי התבל,
בבעיותיהם. בטיפול יותר הרבה נצליח

 אינם המאמצים כל ואחרי בית שלום שניסו גירושין, בהליכי זוג שאלת:
מה הילדים, טובת מצד שואלים והם ביניהם, הפערים על לגשר מצליחים
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 אבל פוסקים. בלתי וחיכוכים מריבות בלי הילדים יחיו וכך להתגרש, עדיף,
 יותר. הרבה רב נזק לילדים לגרום לפעמים יכול מפורק בית שני מצד

מתפרק, כשבית מקרים בהרבה רוחני, נפש פיקוח של שאלה זאת תשובה:
 זהירות בדבר צריך ולכן הילדים, של מוחלטת עול לפריקת ישיר גורם זה

 צדדים יש אדם בכל לדעת, עלינו אבל שיטה, בזה לקבוע קשה יתירה,
 צריך מהאדם, יותר יפה דבר אין במינה, מיוחדת יצירה הוא האדם נפלאים,

 להראות הכח בכל לנסות בשני, היפים הצדדים את אחד לכל להראות תמיד
 האדם להראות, מה יש ותמיד שבשני, והנאצל היפה את מהצדדים אחד לכל
 הכהן אהרן במידת לנהוג צריך בעולם, שיש מכוער הכי הדבר להיות יכול גם

 לחיות ניסו לא הם שמעולם כיוון אחד, כל של המעלות את מאד להבליט
 ענין למצוא יכולים ואשה איש חדשה, התחלה בעצם להם מציעים הרי כך,
 שזהו להניח מקום יש נשואים, הרי שהם וכיוון חייהם, ימי לכל בזה זה

 להשלים דרך כל למצוא מאד ראוי ולכן בחיים, חלקו והיא האמיתי, זיווגם
ערוות בה שמצא למקרה בעיקר היא בתורה שנצטוו גירושין ופרשת ביניהם,
 כי להבין צריכים תבשילו, הקדיחה על גם לגרש שניתן ב״ה שדעת "־־דבר,]אף

 צריך הקשר כי יותר, עומק הנישואין לחיי לתת כדי היא לגירושין האפשרות
 ילדים. כשיש ובמיוחד להתייאש אסור ולכן בחירה[, מתוך שבא קשר להיות
 הוריו, בין מהמריבות שמצטער קטן לילד אומר אני הייתי מה לכם אומר
 לפעמים בשלום, שיהיו בדמעות מהם ויבקש בנפרד מהם אחד כל אל שילך

 גם יש סיכון, גם בזה שיש ולמרות טיפולים, מהרבה יותר לעזור יכול זה
 אנשים והרבה טובות במידות תלוי הכל הרי להצלחה מבוטל לא סיכוי

 למחשבות פתח בהם פותחת היא קטן. ילד של לבקשה היטב מקשיבים
 לאחר ציין ]הרב יותר. איתן בסיס על חדשה להתחלה וממילא חדשות,
 כאשר לקרבה לב נתן "אילו לענין, והנוגע ע״ש ר״ז, רש״י לתשובת השיעור

עליו"[ חינה נמשך היה לרחקה לב נתן
 מוצא ואינו בנישואיו, טעם מוצא לא שהוא אומר שאדם באופן שאלה:
לוי לייעץ יש מה זוגתו, עם עמוק לקשר מקום

 ]מה ביניהם, וביטחון אמון של מערכת כשיש כי אותו ללמד צריכים תשיבה:
 את כלום, לו יחסר לא אז אותו[ ללמד צריך זה את וגם לבנות, עליו שמוטל

 לא ושלל בעלה לב בה בטח שנאמר כמו בביתו ימצא בעולם הטעמים כל
 מורי עם להתייעץ יש לבינה" ש״בינו יותר פרטיות בעיות של ]במקרים יחסר,

לפורטם שאין ההוראה מגדולי מקובלות עצות בידם יש מובהקים, הוראה
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 מאמץ כל לעשות מצב בכל עלינו חובה שאמרתי, וכמו הזאת.( במסגרת
באמת. ישלימו שאנשים

בזה? הנכונה העצה מה ברוחניות, אותו מורידה שהיא מרגיש שבעלה אשה שאלה:
 ואת עבורה, הרוחנית שבהצלחתו המעלות את לה לבאר צריכים תשובה:

ל״שכנע" צריך הוא גם וכמובן אותה, ולשכנע ובבא, בזה שלה השכר גודל
 החינוך דבר של בסופו הרי כלפיה. שלו הטוב בהכרת וגם ברצינותו, גם אותה
 כזאת עבודה בכלל ביחד. ללכת הדרך את למצוא צריכים הם דומה, שלהם

 הפשרה דרך את ולמצוא ביחד זה את לעשות צריכים הס בשניים, עבודה היא
 של אמיתית הרגשה לה לתת צריך הוא מרוצים, להיות לשניהם שתגרום
 היתה היא אם עליו, מוטלת האחריות כלל בדרך הרוחנית. בעבודתו שותפות
 עושה היתה שהיא להניח יש לה, לתת וחייב צריך שהוא מה כל ממנו מקבלת

רצונו. באמת שזהו תרגיש היא אם ברצונו, ללכת מאמץ כל

 מה הזוג, בחיי מתערבת שהחמות בגלל מופר הבית ששלום במקרה שאלה:
לעשות? נכון

 לאפשר אסור הבית, לשלום לנזק גורמת שהתערבותה כזה במקרה תשובה:
 לא גם מותר הצעיר, בבית התערבות שום האשה[ אם או הבעל, ]אם לחמות
מהבית, אותה לשלוח גם מותר מועיל לא זה ואם ביתם, אל לבא לה לאפשר
 של חובתו וזאת מהם, ריחוק לה גורמת שהתערבותה תבין שהיא באופן
 חייב לא הוא אם, כיבוד של ענין שום כאן שאין לגמרי פשוט זה האיש,

 להיועץ קודם כדאי מקרה בכל זאת ולמרות כבודה, בשביל חייו את להקריב
בדבר. נוגע שאינו חכם בתלמיד

רפואית? לעזרה לפנות צריכים מקרים באיזה שאלה:
 לזה המצב, את לאבחן כדי לרופא לפנות אפשר תמיד כללי, באופן תשובה:

רשות, צריך ולכן פשוט, דבר לא זה אמנם לרפא, וגם לאבחן, לרופא רשות יש
 את שיש להכריע עלי קשה כשלעצמי ואני הגוף, בחולי נאמר הרי זה וגם

 לעולם אבל בכדורים, לטפל נח מאד שהרי הנפשות, בחולי גם הזאת הרשות
 הסימפטומים את אמנם עושים הם בשורש, הבעיה את פותרים לא הם

 אבל ברירה, אין מקרים שבהרבה כמובן הלחץ. את ומורידים יותר, לקלים
חזרה, דרך מהם שאין בדברים להשתמש ימהרו שלא לאזן, מאד חשוב

 ללוקסוס הפך "דיכאון" המונח היום אבל מחלה, הוא קליני דיכאון לדוגמא,
לא זהירות, הרבה כך כל צריך לכן אחריות. חסרי אנשים של בורגני בעולם
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 ממשימת ולהתנער מאחריות, לברוח לאחרים להניח ולא מאחריות, לברוח
דעת. לבני להיות שהיא שלהם, החיים

 או לטפל גם צריך כאשר בזוג, טיפול של במצבים הנכונה הדרך איך שאלה:
הזוג? לבת לייעץ

 בנושאים לא בוודאי צעירות, בנשים לטפל לגברים פנים בשום אסור תשובה:
 מול להעשות צריך זוגי בענין קשר כל שלהם, אישיים והיותר הפנימיים

 להיגרם שעלול הנזק לעוצמת שיעור ואין בזה, להקל אין לעולם הבעל,
 לא שהיא ]מי צעירה, שאשה רצוי לא גס האלה, בענינים זהירות מחוסר

 הניסיון. מעיד וכך שונים, טעמים משום צעירות, בנשים תטפל סבתא..[
דעת? לבני להיות הדרך מהי שאלה:

 תורה לימוד הוא דעת, לחוסר העיקרית התרופה כללי, באופן תשובה:
 המכה את קיבל שהאדם במיוחד דעת, בר להיות קל דבר לא זה משמעותי,

 כשהיא התורה ידי על התורה, היא היחידה והתרופה בלידתו, מיד הזאת
 ושמתם ת״ר ב׳[ ל׳ ?קידושין בחז״ל שנאמר כמו לדעת. זוכה אדם ראויה בכוונה

 גדולה מכה בנו את שמכה לאדם משל חיים לסם תורה נמשלה למה תם סם
 מה אכול מכתך על זו שרטיה זמן כל בני וא״ל מכתו על רטיה לו והניח

 מתיירא אתה ואי בצונן בין בחמין בין ורחוץ שהנאתך מה ושתה שהנאתך
 בראתי בני לישראל הקב״ה אמר כך נומי מעלה היא הרי מעבירה אתה ואם
 נמסרין אתם אי בתורה עוסקים אתם אם תבלין תורה לו בראתי הרע יצר
 נמסרין אתם בתורה עוסקין אתם אין ואם שאת תיטיב אם הלוא שנא׳ בידו
 ואליך כך ומתנו משאו שכל אלא עוד ולא רובץ חטאת לפתח שנא׳ בידו

 היא המכה בו. תמשל ואת שנאמר בו מושל אתה רוצה אתה ואם תשוקתו
 בעצמו, המוות מלאך הרי הוא המוות, אל אותנו לוקח הוא היצה״ר,
 בו נכנסה כן אם אלא עבירה עובר אדם אין דעת, חוסר פירושה ושליטתו

 תורה לימוד שאמרתי כמו היא דעת בעלי להיות היחידה הדרך שטות, רוח
 להביא גם יכול תורה עול קבלת ובלי ראויה כוונה בלי לימוד כי ברצינות,

 ולקיים ללמוד מוכרחים לכן ממנו, טובה נבילה דעת בו שאין ת״ח של למצב
 של כבוד, של בצורה לחיות החיים, על אחריות לקחת של גישה מתוך והכל

 במקרים למשל לעשות מה אותי כששואלים לכן הרגעי, הרצון על התגברות
 "בלתי כזה דבר אין בעצמך, לשלוט תלמד אומר אני נשלט, בלתי כעס של

אחריות. חוסר יש נשלט",
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הלוי ביתא דרוש  ותשובות שאלות
לצדקה דרוש

 ויהי האוצר ביה אל המעשר כל את הביאו י׳ מלאכי
צבאוה ה׳ אמר בזאת נא ובחנוני בביתי טרף

 ברכה לכס והריקותי השמים ארובות לכם אפתח לא אם
 סוכה במס׳ :הללו הכתובים המשך להבין ויש די בלי עד

 חסד לפי אלא משתלמת צדקה אין ר״א ואמר מ״ט( )דף
 וסרש׳י מסד לפי וקצרו לצדקה לכם זרעו שנאמר שבה

 לביתו מוליכה כגון החסד א ה והטורח הצדקה היא הנתינה
 פת לו שנותן להרבה הברכה לו שתעלה שטורח או

 ולכאורה ,העני לטובת דעתו שנותן כו׳ ללבוש בגד או אפוי
 ומשמע החסד לפי אלא משתלמת דאינה אמרו מובן אינו

 שבה הטירחה מלבד הממון של הנתינה עיקר דעל לכאורה
 לזה: הטעם מובן אינו דלכאורה ובודאי עלי׳ שכר שום יקבל לא

צדקה חיים ימצא וחסד צדקה רודף כ״א משלי
 דוקא רודף אמר למה להבין ויש .וכבוד

 שבזבז המלך במונבז מעשה ת״ר י״א( )דף ביב ובמס׳
 אבותי להס אמר כו׳ בצורת בשני אבותיו ואוצרות אוצרותיו

 העושה דבר גנזתי ואני פירות עושה שאינו דבר גנזו
 מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק אמרו שנאמר סירות
 נפשות אוצרות גנזתי ואני ממון אוצרות גנזו אבותי !יאכלו

 שם ין וע . חכם נפשות ולוקח חיים עץ צדיק פרי שנאמר
 שעושה דבר גנז דהוא דאמר הא על שהקשה במהרש״א

 דברים אלו המשנה דחשבה פ״א פיאה במס׳ והרי בירורן
 ואמאי לעוה״ב קיימת והקרן בעוה״ז סירותיהן אוכל שאדם

 המהרש״א ותי׳ פירות לו דיש כאן דמבואר צדקה גס חשבה לא
 ,בפיאה המשנה שחשבה משדים גמילות בכלל הוא דצדקה
 אר״א מ׳ט( )דף סוכה במס׳ דהרי קצת דחוק ותירוצו
 לצדקה לכס זרעו שנאמר הצדקה מן יותר גמ״ח גדולה
 אוכל אינו ספק אוכל ספק זורע אדם חסד לפי וקצרו

 צדקה במשנה תנן הי' אס בשלמא וא״כ אוכל ודאי קוצר אבל
 מגיה עדיף ועוד בכלל הוא גמ״ח דגם לומר אפשר היה
 מניה לידע נוכל לא הרי גמ״ח המשנה דשני מהא אבל
 : הצדקה מן יותר עדיף חסדים דגמילוח כיון .צדקה גם

 לישבו יש דמונבז ברייתא מהך מהרש״א קושי׳ והנה
הגמרא מביא מ׳( )דף קידושין דבמס׳ בפשיטות ׳

 ומפרש בעוה״ז סירותיהן. אוכל שאדם דברים דאלו משנה הך
 יותר פירות להם דיש מצות הני נפחנו דלמה מקראי עעמא שם

 יש הזכות בה דחני ברייתא שם מביא ושוב מצות משארי
 כי טוב כי צדיק אמרו שנאמר פירות לה ויש קרן לה

 שנא׳ סירות לה ואין קרן לה יש עבירה יאכלו מעלליהם פרי
 מקיים אני מה אלא לו יעשה ידיו גמול כי רע לרשע אוי

 פירות שעושה עבירה ישבעו וממועצותיהם דרכם י מסג ויאכלו
 , פירות לה אין פירות עושה שאין עבירה פירות לה יש

 הני בכלל שאינם מצות שארי דגם נראה ודאי הרי וא״כ
 ודאי פירות שעושה מצוה הוא אם מ’מ המשנה דחשבה

 עושה דמם מעבירה מצוה גריעי לא דהא פירות להם דיש
 מוכר׳ ובע״כ מרובה טובה ובכלמקוסמדה פירוח לה דיש פירות
 גם דאיירי מפום מצות הני רק המפנה דחשבה דהא לומר
 בשארי כ’משא סירות להם יש לאלו ומ״מ פירוח עושין באין
 דמחלק והא סירות להם אין פירוה עושה אינו דאס מצות

 פירות עושה באינו איירי הא לעבירות זכות בין בברייתא
 דחשב׳ הני על רק קאי פירות לה יש הזכות דתני הא ובע״כ

 דומיא דהם עבירות באותן גס ובעבירות בפיאה המפנה
 בסמוך שיבואר וכמו דפיאה המשנה שחשבה מצות דהני
 מצוה ועכ״ס ,פירות עושה אינו אס פירות ־לה אין מ״מ

 בהך הא וא״כ פירות להם יש המצות כל פירות שעושה
 פיקוח נס רק לחודא צדקה מצות היה לא עובדאדמונבז

 וכמו ברעב מתים הרבה היו מפרנסן היה לא דאם נפשות
 ומה נפשות גנזתי ואני ממון גנזו אבותי אח״כ להם דהשיב

אותם שהחי׳ נפש מפיקוח יותר פירוה שעושה מצוה לנו
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 ידו על הכל הוא אח״כ שעושים והמצות התורה וכל
 דאינן היכא אבל פירות להם יש המצות כל דבכה״ג ובודאי

 העני של לחיותו כלל נוגע דאינו לחודא צדקה מצות רק
 יחן לא אם דגם לפניו לרוץ ועבד עליו לרכוב סוס וכגון

 ברייתא מהך כלל ראיה אין הא העני יזוק לא להעני
 חשיבי דלא פירות לה דאין לומר ויש פירות להם דיש דמונבז

 : צדקה למצות דפיאה המשנה חשבה לא הכי ומשום חסדים כגמילוה
מהרש׳א קושי׳ קשה דמונבז ברייתא הך בלא אמנם

 דלפי דודאי צדקה גם המשנה חשבה לא דאמאי
 באינה ואפילו פירות לה יש צדקה דבכל נראה הסברא

 הגמרא מפרש מ׳( )דף קידושין במס׳ דהנה פירוח עושה
 לה .יש מצות הני דרק דחני דפיאה המשנה של טעמו
 כי טוב כי צדיק אמרו דכחיב משום מצות שארי ולא פירות

 טוב ואינו צדיק וטוב צדיק יש וכי יאכלו מעלליהם פרי
 לשמים טוב פירוח לה יש לבריות וטוב לשמים טוב אלא
 מצוה דכל הוא דהכלל הרי סירות לה אין לבריות ולא

 לה יש לבריות טובה היא וגם לשמים טוב בקיומה שיש
 וזהו פירות לה אין רק.לשמים טובה דאינה ומצוה פירות
 הזכות דתני׳ לעיל שהבאנו דקידושין הברייתא ביאור ג״כ,

 כי טוב כי צדיק אמרו שנאמר פירות לה ויש קרן לה יש
 טובה גס שהס מצות הני על הברייתא וכו'וקאי מעלליהם פרי

 לבריות טוב על דקאי זה מפסוק שהביאה מהראי׳ וכדמוכח לבריות
 כי רע לרשע אוי שנאמר פירות לה אין עבירה אבל ג״כ

 דהוא הסי׳ ג'כ רע לרשע ומדכתיב לו יעשה ידיו גמול
 ג'כ לבריות רע הוא שלו דעבירה לבריות ורע לשמים רע

 ואפ״ה מצות להני בבחינתו דומה הוא וא״כ וכדומה וכגזל
 זה לפי הרי ועכ״ס , פירות עושה שאינו כל פירות לו אין

פירוש לה דיש לבריות טוב גס דהוא דצדקה מוכרח הכלל
 :צדקה גם המשנה חשבה לא מדוע וקשה

פ׳ רבה המדרש דברי היטב לפרש יש זו ובגמר׳
 השיב כו׳ אלעזר בן פנחס אמר דהפשוה פנחס

 ולא בתוכם קנאתי אח בקנאו ישראל בני מעל חמתי אח
 לו נותן הנני לו אמור לכן בקנאתי ישראל בני את כליתי

 בני על ויכפר לאלהיו קינא אשר תחת כו׳ שלום יתי כל את
 שכרו את שיעול הוא בדין במדרש זה על ואמר ישראל

 ולדבריט ,הלז המדרש דברי בהבנה רבים חקרו וכבר
 המצוה מעשה עיקר דהנה היטב יתפרש לעיל הנאמרים

 הבועל דכל לזמרי והרג ה׳ קנאת שקינא פנחס שעשה
 הטוב מעשה לספר הפסוק וכשבא בו פוגעין קנאין ארמית
 תפס רק ,שעשה והמעשה המצוה עיקר ליה חפש לא שעשה

 את השיב וכמש׳כ ממעשיו ויצא הנמשך התועלת לו
 היה ולכאורה קנאתי את בקנאו ישראל בני מעל ממתי
 הענין רק .קנאתי את קינא אלעזר בן פנחס לומר צריך

 העדה כל לעיני פנחס שעשה המצוה ראו דהכל פשוט
 דהכל למשה להודיע ד׳ צריך היה לא וזה לזימרי והרג
 מצוה רק אינו דלכאורה ורק משה לעיני פנחם עפה

 לו מגיע ואין הרגו הא דאדרבה לבריות טוב ולא לשמים
 בעוה׳ז שכר לו יחנו דלא ודאי הא ומההרן בעוה״ז פירות
 פ״א סוף בקידושין וכדאיחא ליכא עלמא בהאי מצוה דשכר

 פנחס ,בעשייתו פנחס שנרם מה למשה ה׳ שהודיע וזהו
 קנאתי את בקנאו ב׳י מעל חמתי את השיב אלעזר בן

 שעשה המצוה ידי , על לישראל גדולה עובה דעשה כלומר
 בריתי את לו נותן הנני לו אמור לכן ב׳י את כליתי ולא

 תחת עולם כהונת ברית אחריו ולזרעו לו והיחה שלום
 מצוה עשה וא״כ ישראל בני על ויכפר לאלהיו קינא אשר

 שכרו את "שיטול הוא בדיו וא״כ לבריות וטובה לשמים
 המונח הכלל לפי פכים כל ועל ,וכשנ״ת מהפירות בעוה״ז

 נראה וודאי וא״כ פירות לו יש לבריות וטוב לשמים דטוב
הרשע טורנוסרופוס איתא י״א( )דף ב״ב במס׳ והנה :דפיאה במשנה לי׳ חשבי׳ לא ואמאי פירוח לה יש דצדקה

 מה מפני עניים אוהב אלהיכם אם ר״ע אח שאל
אינו



דה ותשובות שאלות
 א״ל גיהנס של מדינה בהן אנו שניצול כדי א*ל מפרנסן אינו

 בו״ד למלך דומה הדבר למה משל לך אמשול מחייבכס זו אדרבה
 שלא עליו וצוה האסורין בבית וחבשו עבדו על שכעס

 והשקהו והאכילו אחד אדם והלך להשקותו ושלא להאכילו
 שנאמר עבדים קרויס ואתם עליו כועס לא המלך כששמע

 למה״ד משל לך אמשול ר״ע לו אמר עבדים ישראל בני לי כי
 שלא עליו וצוה האסורין בבית וחבשו בנו על שכעס למלך

 והשקהו והאכילו אחד אדס והלך להשקותו ושלא להאכילו
 שנא׳ בנים קרוין ואנו לו משגר הוא דורון לא המלך כששמע

 כשאתם עבדים וקרוים בניס קרוים אחס א״ל לה׳ אתם בניס
 עושין אתם וכשאין בנים קרוין מקום של רצונו עושין
 רצונו עושין אתם אין ועכשיו עבדים קרוין מקום של רצונו

 ,לחמך לרעב פרס הלא אומר הוא הרי א״ל מקום של
 דאנו משום הוא צדקה מצות דעעם זה מכל היוצא

: בנים קיוין
 ה׳ לך השא פ'כי רבה המדרש דברי לפרש נוכל ובזה

טושין שאנו בשעה אפילו הפנים בושת ולנו הצדקה
 ויש פנים בושת לנו ויש שלנו מעשים מביטים אנו צדקה
 רק צדקה למצות טובים לא אשר המעשים שייך מאי להבין

 באו אומר שמואל איתא ק״ה( )דף סנהדרין דבמס׳ יובן
 א״ל בתשובה חזרו להם אמר לפניו וישבו אדם בני עשרה

 זה על לזה יש כלום בעלה שנרשה ואשה רבו ששחררו עבד
 על תירוץ להם דיש סוברים היו דעתם דלפי הרי כלום

 זה רק ,רבו ששחררו עבד בבחינת עתה דהס שלהם המעשים
 בבחינת הם אם אכל עבד בחי׳ הם דישראל נניח אס שייך

 הוא אביו בנועכ׳ז אח מגרש האב אם דגם כלל זה שייך לא הא בן
 צדק׳ עושין שאנו בשעה אפילו שאמר וזהו בכבודו חייב והבן

 במדרש כדאיתא להאדם לו שיש הגדול הזכו׳ הוא הצדקה חכות
 שאנו בשעה אלא בזרוע באים שאנו שעה לך אין שם רבה

 ע״י יתברך מאתו רצון להפיק באין וכשאנחנו צדקה עושין
 בושת לנו ויש שלנו מעשים מביטים אנו הצדקה מצות
תירוץ לנו אין שוב הרי מצוה הוא דצדקה דא״כ מהם פנים

: המעשים על
 )דף קידושין במס׳ דהרי טובא קשה לכאורה והנה

נוהגים כשאתם שם אמר דר״י ור׳י ר״מ פליגי ל״ז(
 מנהג נוהגין אתם וכשאין בנים קרויס אתם בניס מנהג
 צדקה ממצות היקשה הא ולדידי׳ בנים קרויס אתם אין בנים
 צדקה מצות איכא דמש״ה ר״ע תי׳ בב״ב דהא הזה בזמן

 בתשובתו נתבונן דאס ניחא זה גס רק ,בנים דקרוים משום
 שאל דבחחילה סברות ב׳ לו שאמר מצינו ר׳ע של

 מפרנסן אינו מה מפני עניים אוהב הוא אם טורנוסרופוס
 הרי גיהנם של מדינה בהם אנו שניצל כדי ר״ע לו והשיב
 מפרנסים היינו לא ואם עניים אוהב דהוא ר׳׳ע לו דהשיב
 המצו׳ בזו אותנו לזכות רוצה רק בעצמו מפרנסם היה אותם

 אדרבה טורנוסרופוס לו השיב ושוב ידה על אנו שניצל כדי
 חשובה והרי כו׳ עבדו על שכעס למלך משל אחכס מחייב זו

 כלל בכעס דאינו מקודם לו השיב ר״ע דהרי זו היא גנובה
 שכעס למלך לו מדמה והאיך אוהבו עוד ואדרבה העני על
 לומר מוכרח ובע׳כ להאכילו שלא עליו וגזר עבדו על

 לר״ע והשיב הראשונה ר״ע חשובת קיבל לא רשע דאותו
 דלפי׳ז עלי׳ בכעס דהוא בראשונה הנססדה עצמו דעת לפי

 דמשל ניחא זה לפ* דגם שנית ר״ע לו והשיב מחייבחכס זו
 ר״ע לו הביא ולבסוף בנים קיוים ואנו בנו על שכעס למלך
 בית תביא מרודים ועניים לחמר לרעב פרוס דהלא מפסוק ראי׳

 יהיה בצדקה מחויבים הגלות בזמן דגם הזה בזמן דאיירי
 בניס קרוים דאנחנו השני מטעם אם שיהיה טעם מאיזה

 ועכ״פ כלל עליו בכעס דאינו הראשון טעם משום או
 מנהג נוהגים דבאינו דס״ל דאע׳ג לר״י גם ניחא הא

 דאוהב משום צדקה מצות שייך מ״מ בניס קרויס אינם בניס
 במצוה אותנו לזכות כדי הוא מפרנסם דאינו והא עניים

רבותינו דכחבו במה מחודשת סברא לט יתבאר יבזה *

הלר בית א יש
 מבכג יותר לשמה שלא גם מהני צדקה דמצות האחרונים

 של במחשבתו המקבל לעני לי׳ איכפת דמה מצות שארי
 .ממנו הטובה יעכ״פ לו מגיע וכך כך דבין כיון הנותן

 ההברות שני בהני תלוי דזה מוכרח זה אין הנ״ל ולפי
 נותן היה לא העשיר ואם עליו בכעס דהוא נאמר דאם

 הרי א״כ כלל להעני מפרנס יתברך הוא היה לא להעני
 דמה הברא הך שפיר ושייך בהנתינה להעני טובה עושין

 אבל הטובה לו מגיע דעכ״פ כיון במחשבתו להעני איכפת
 גו יתן לא ואס להעני דאוהב הראשון הטעם נאמר אם

 להעני טובה שום עושין דאין נמצא בעצמו מפרנסו הי׳ העשיר
 שבתורה׳ מעשיות מצות ככל צדקה מצות הוי ושוב בהנתינה

 בעצמה הנתינה מעשה דרק וכדומה וציצית תפילין כהנחת
 שום לו עושין דאין כיון להעני הטובה ולא המצוה הוא

שבתורה המצות בכל כמו לשמה להיות צריכה ושוב טובה

 ולנו הצדקה ה׳ ולך של הפסוק ג*כ לפרש נוכל ובזך,
שהבאנו במדרש לה דדרש מה ולפי הפנים בושת

 ונאמר צדקה נתינת מצות על נאמר זה דבפסוק לעיל
 מה אר״י איתא י׳( )דף ב״ב דבמס׳ הוא כך הפסוק דביאור
 אפשר אי כתוב מקרא אלמלא דל חונן ה׳ מלוה דכתיב
 הדל את דהחונן להפסוק דמפרש כו׳ לוה עבד כביכול לאומרו

 ולא יתברך לו הלואה הוא לעני נותן שהוא הנתינה זה
 דל חונן ה׳ מלוה תשא כי פ׳ במדרש אמר וכן להעני

 וזהו כו׳ ופירנסו זה ובא לפרנסו היה עלי הקב״ה אמר
 בו עושין אין נותנין שאנו דהצדקה הצדקה ה׳ לך שאה״כ

 א'כ כביכול לו רק נותנים להעני ולא להעני טובה שוס
 וא'כ המצות בכל ובמו טובה מחשבה לזה לצרף צריך הרי
טובה במחשבה אותו עושין אין אס הפנים בושת לנו

—־ : וכהוגן
שלא גם מהני דצדקה לומר יש אחרת סברא עוד אמנם

 1 המה המצות דכל המצות מבכל יותר לשמה
 אותם וכשעושה עצמם מצד לעשותן האדם על בעצם חיוב
של קיום שעה באותו אז לו חסר נמצא לשמה שלא

 דלא נאמר אם לשמה שלא לומד אס משל בדרך המצוה
 חסר ונמצא בטל כיושב שעה באותו הוא הרי א״כ מהני

 באותו חוקו השלים ולא המצוה של קיומו שעה באותו לו
 העני אין אם הרי בצדקה אבל בו חייב שהיה שעה

 עני שיש מחמת ורק צדקה של חיוב עליו אין לפנינו
 הכתוב וכמאמר צדקה של חיוב עליו יש פרנסה המבקש

 שלא לו נותן אם גם הדי כ’וא וכסיתו ערום תראה כי
 וכן כלל ערום ואינו כסות להעני יש הרי מ״מ לשמה

 ורעב ערום כאן אין ונמצא רעב אינו שוב הא כשמאכילו
הנתינה אם ואפילו כלל צדקה מצות של חיוב עליו ואין

:לשמה שלא הוא
 לשמה דבנותן הנתינות שני בין נ״מ איכא מ״מ אמנם

אם אבל צדקה מצות דקיים המצוה מקיים מקרי
 מעלים של עונש שום עליו דאין נהי לשמה שלא נותן
 הוא דהרי בעונשו חז״ל שהפליגו הצדקה מן עין

 קייס לא ג״כ הרימ*מ_ לפניו עני דאין כיון עכו׳ם כעובד

 למי ממש דומה זה והרי מחיובה שנפטר רק המצוק את
 של חיוב עליו שאין כנפות ארבע בת בגד לובש שאינו
 צדקה מצות שקיים לשמה הנותן כן שאין מה כלל ציציה
 . ציצית בו ומטיל כנפות ד׳ בת בגד ללובש דומה והוא
 דאשכח מלאכי גבי מ״א( )דף מנחות במס׳ מבואר והלא
 בסיתוא סרבלא בקייטא סדינא ליה דקאמר קטינא לרב

 דאינו כיון פי׳ אעשה ענשיתו א״ל עלה תהא מה ציצית
 וא״ל כלל חיוב עליו אין הרי כנפות ד׳ בת בגד כלל לובש

רק המצוה מקיים דאינו דהיכא הרי ענשינן ריתחא בעידן
 : ריחחא בעידן עונש לו מגיע המצוה מן עצמו פוטר

דל אל משכיל אשרי מ״א חהלים הפסוק לפרש נוכל בזה1
 כי פ׳ רבה במדרש ואיחא ה׳ ימלטהו רעה ביום
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2 בתלוי בית ב א דרוש ותשובות שלאות
 דל אל משכיל אלא כאן כתיב לא דל אל נוחן אשרי תשא

 הדל אל שנותן היינו דמשכיל להססוק לפרש ויש ,ועי״ש
 נם ואז לשמה שיהיה טובה מחשבה הנחינה לזה ומצרף בהשכל

 הצדק׳ בזכות וישמרהו ה׳ ימלטהו ריחחא בעידן גם רעה ביום
 טובה מחשבה בלא דבנותן דל אל נותן כתיב לא ומש״ה

 אף יכפה בשחר מתן הכתוב ביאור וזהו בכה״ג נענש
 ומש״ה וכבוד יוהרא לשם ולא לשמה הוא בששר דכשנותן

: האף כופה
 אפך בעת לפניך מוכשלים ויהיו הכתוב ביאור ג״כ וזד,ן

ירמיה אמר ט׳( )דף ב״ב במם׳ ואיחא בהם עשה
 לעשות ומבקשים יצרם אח שכובשים בשעה אפי' רבש״ע
 דשוב ודאי דהרי מהוגנים שאינם אדם בבני הכשילם צדקה

 היה דמה הצדקה מן עין מעלים של עונש לו יגיע לא
 המצוה קיים שלא ורק צעינים יראה ואדם בזה לעשות לו
 לו אין האף בעת ודק מחיובה פטור הוא הרי מ’ומ

 אבל בהם עשה אפך בעש שאמר וזהו עליו שתגן מצוה
 נתבאר הרי ועכ״פ ,עת בכל ה׳ ימלטהו דל אל המשכיל

: הצדקה בנתינת טעמים שני דיש לנו
נאמר דאם הפירוח לענין הוא טעמים שני בין הנ*מ והגה

 אם בעצמו מפרנסו הי׳ ולא העני על בכעס דהוא
 להעני טובה דעושים נמצא לו נותן היה לא העשיר

 דהוא בעוה״ז פירות לו שיהיה דצריך ובודאי בהנתינה
 שנתבאר מה לפי אבל לבריות וטובה לשמים שטוב מצוה
 שום עושה דאינו ונמצא בעצמו מפרנסו והיה דאוהבו לעיל

ואין לבריות ולא לשמים טוב רק והוא בהנתינה כלל להעני טובה
 : וכדומה תפילין מצות כמו הוא והרי פירות לו
החסד אבל הנתינה בעיקר דק הוא זה *ל והגה

 להנותן שהי׳ שבגופו הטורח דהיינו שבהנתינה
 מהעני הטירחה ומסלק ומבושל אפוי לו שנותן הנתינה בעת
 הי׳ אם גם לו נותן היה לא דאם טוב בכלל ודאי זהו

 בה לטרוח העני זה צריך הי׳ הדי מ״מ פרנסתו לו מזמין
 לחם תאכל אפך בזיעת הבריאה בעת הגזרה הי׳ כן כי

 אפוי לו ונותן העני עבור טורח וכשזה אכיל לא לא ואי
 העני יצטרך שלא לביתו לו ומוליך מעות לו נותן אם וכן ומבושל
 :פירו׳ יש זה ועבור לבריות טוב וודאי הוא זה בהשגתו לטרוח

 ר״א דקאמר שהתחלנו דשוכה הגמרא דברי יתבאר ובזה
דבעולם שבה החסד לפי אלא משתלמת הצדקה אין

 דבעוה׳ז ורק הנתינה עיקר על גם שכר יקבל בודאי הבא
 יש החסד דרק שבה החסד לפי אלא מיד משתלמת אינה

 מהפסוק זה על ראיה ומביא הנתינה עיקר ולא פירות לה
 הפסוק הדמה חסד לפי וקצרו לצדקה לכם זרעו שנאמר

 זמן לאחר והריוח היום זורע שאדם לזריעה הצדקה עיקר
 הריוח לו יש שתיכף לקצירה מדמה החסד אבל כמה

 כ’ג בזה וניחא ,פירות לו יש ג״כ בעוה״ז דהיינו ממעשיו
 שאד׳ דברים בכלל לצדקה דפיאה המשנה חשבה דלא הא

 דבעיקר דכיון לגמ׳ח רק וחשבה בעוה׳ז שירותיהן אוכל
 הא א״כ שבה מהחסד רק פירוח לו אין הצדקה של הנתינה

 דמונבז דעובדא והברייתא המשנה שחשבה גמ״ח בכלל הר׳
 דבר גנזתי ואני פירוח עושה שאינו דבר גנזו אבותי דקאמר
 פירוח שעושה מצוה הוי דשם או נאמר פירות שעושה

או פירות להם יש המצות כל דאז למעלה שכתבנו וכמו
 : פירוח לו ויש הרבה חסד גם בהנחינה עשה דמוגבז

דברינו בראשית שהבאנו במלאכי הפשוק ביאור וזהו
 בביתי טרף ויהי האוצר בית אל המעשר הביאו

 המעשר מהם לבקש אצלם הלויס שיכאו עד ימתינו שלא
 אפתח לא אם בזאת נא ובחנוני הביאו בעצמכם אתם רק

 דעי״ז די בלי עד ברכה לכס והריקותי השמים ארובות לכם
 מהמקבלים הטירחה ותשירו בהבאתם אותם שתשתדלו

 משלי הכתוב ביאור וזהו בעוה״ז מהפירות טובה לכם אתן
חשד ישבה וגם הצדקה שרודף דעי״ז וחסד צדקה רודף

: וכבוד צדקה חיים ימצא זה עבור ג״כ

ב דרוש
 תדע ידוע הכתוב אמר הבתרים בין ברית בכריתות הגה

אותס וענו ועבדום להם לא בארך זרעך יהי׳ גר כי
 ואחרי אנכי דן יעבודו אשר הגוי את וגם שנה מאות ארבע

 ועשר מאתים אלא במצרים היו לא וישראל גדול, ברכוש יצאו כן
 שנים פ׳ו אלא הי׳ לא השיעבוד וקושי רדו כמנין שנים

 א׳ במדרשים, זה על נאמרו הרבה ותירוצים , מריס משנולדה
 לאברהם והי׳ יצחק לו שנולד דכיו; יצחק מלידת החשבון שהתחיל

 לא באק זרעך יהי׳ גר כי בו להתקיים התחיל זרע אבינו
 במקום רק גרים שנה הת׳ כל שיהיו עליהם נגזר לא דהרי להם
 מקום ובכל דוקא במצרים שיהיו עליהם נגזר לא וכן אח'

 יצחק ומלידת הזה המקרא בהם נתקיים גרים היו ובניו שיצחק
 דקושי אמרו שנית שנה, ת׳ החשבון מכוון ממצרים שיצאו טד

 דמה אליעזר דר׳ בפרקי איתא עוד ,החשבון השלים השיעבוד
 דיעה יש עוד ,החשבון השלים ג״כ בלילות בהם שנשתעבדו

 על לך לך פ׳ ובילקיט הזמן תוך היציאה הית׳ דבאמח במדרש
 הקב׳ה שדילג מסיק אנכי דן יעבודו אשר הגוי את וגם פסוק

 האמהות ובזכות עולם הרי שנקראו האבות בזכות הקן על
 ההרים על מדלג שנאמר עולם גבעות שנקראו יעקב ובני

 החודש' פשוק על בא פ' בילקוט איתא גם הגבעות, על מקפץ
 שבא בשעה רבינו משה זה בא זה הנה דודי קול וז״ל לכם הזה

 רבינו לו אמרו נגאלים אתם הזה בחודש לישראל להם ואמר
 אבינו לאברהם הקב׳ה אמר כך לא נגאלים אנו האיך משה

 אלא בידינו אין והלא שנה מאות ארבע אותם ועינו ועבדום
 מביע אינו בגאולתכם, חפץ והוא הואיל להם אמר שנה ר״י

 והחשבונות הקיצים על מדלג ההרים על מדלג אלא בחשבונכם
 דגאלס הנ״ל מדרשים הני מדברי חזינן ועכ״פ , והעיבורים

 מהדרשנים הרבה ביארו וכבר החשבון על ודלג הזמן תוך
 לדבריהם טעם ונתנו הזמן תוך הי׳ דהגאולה זו דיעה בחיבוריהם

 לישראל בשיעבודם משוסדהמצריס לזה וההסבר הקבלה פי על
 בעבירות משוקעים היו הם שגם עד באונס אותם החמיאו

 היו במצרים מה זמן עוד היו שאם עד מצרים של ובטומאתן
 רושם שום בלבם נשאר הי׳ שלא עד בטומאתן כך כל נשתקעים

 והיו ויעקב יצחק אברהם מאבותיהם שירשו קדושה
 ושוב האדמה פני על אשר הטיס ככל בטומאתם מושרשים

 מקום הי׳ לא וממילא אבותינו אחרי כלל מתייחסים היו לא
 ואחרי כו׳ זרעך יהי׳ גר כי אבינו לאברהם שאמר לההבטחה

 אביט שלאברהם זרעו לגאול הוא ההבטחה כוונת דעיקר יצאו כן
 וישמעאל עשו דבני וכמו אברהם זרע נקרא שאינו מי ולא

 מיהר ולכך בישראל חלילה הי׳ כן אברהם זרע נקראים אינם
 מאבותיהם להם מורשה קדושה רושם קצת עדיין כשהי׳ לגואלם

 והי׳ אוהבו אברהם זרע עדיין מיוחסים והיו הלב בפנימיות
 כתובים הדברים ראיתי לא כי והגס ,לחול לההבטחה מקום

 הביאו במחברים שראיתי מה כן לי מסביר הנני ספר על כן
 היו במצרים עוד היו שאם שב׳ ז״ל האר״י ה׳ קדוש דברי

 ,לעולם נגאלים היו ולא הטומאה של החמשים בשער נכנסים
 דהי׳ וכיון כנ״ל בנגלות לי והסברתי בנסתרות, יודע אתנו ואין

 בגלות אח״כ אז שנחסר הזמן זה להשלים יצטרכו בע״כ באמצע
 כן ואחרי לו שאמר הבתרים בין ברית של הבטחת ועיקר אחר
 של הזמן כל כשישלימו לבשוף על דקאי גדול ברכוש יצאו

 ועיקר בימינו במהרה משיח ביאת בזמן אז יקויים לגמרי הגלות
 כדי מצרים בטומאת ישתקעו שלא כדי הי׳ מצרים של הגאולה

חוק זהו הגלות זמן כל כשישלימו אח״כ להגאל שיוכלו
: המפרשים דברי

 הקב״ה דא״ל ויגש פרשה הפסוק היטב לנו יתפרש ובזה
פמך ארד אנכי מצרים מרדה תירא אל אבינו ליעקב

 וגם הפשוק כוונת להבין ויש עלה גם אעלך ואנכי מצרימה
 העדן רק , עלה גם אעלך לשון כפל שאמר מה להבין יש

הגלות התחלת הוא למצרים עתה דירידחו ידע אבינו דיעקב
של



יחזקאלהרמב״ם גליונותביתרמד

 מהו אוחו עובדים שאנו אלקים לגו יש לו אמרו
 ועשה הנביא עמד אם לפיכך בה״ג הר״מ שכחב

וכר. ומופתים אוחו
 שלא התבונן לי. יאמינו לא והן ואמר ב׳. הל׳

תהיה שלא אלא לו יאמינו שלא משה חשדם
 סיני, הר מעמד אחרי האמונה כמדח האמונה

לה״ר. על הנענשים בעונש כך על נענש ומ״מ

תשיעי פרק
 זה בכ״מ, וכר. איש יעמוד אם לפיכך א׳. הל׳

 ד׳ י״ג דברים ז״ל רמב״ן עיין וכר. פשוט
להיפוך. שנוטה נראה ודעחו בזה שמסתפק

עשירי פרק
 והרי צ״ע הרבה. פעמים אותו ובודקין ב׳. הל׳

סגי, אחת בפעם שגס משמע הקודמת בהל׳
 נביא מכלל להוציאו רק מועיל אחת דפעם ונראה

 ואם הוחזק לא עדיין אבל לו להאמין ומותר שקר
 אבל כשרותו, אבד דבריו כל יתקיימו לא השני׳ בפעם

 אז פעמים, ג׳ שהוא ונראה הרבה, פעמים הוחזק אם
 דבריו נתקיימו שלא לנו נדמה אס ואף לנסותו, אסור
 סוגים שני שיש נראה ועוד בחזקתו. הוא הרי אח״כ
 אמת ונביא לנביא, מוחזק רק שהוא נאמן נביא בנביא,
 חזקת במשיח, בחינות ב׳ שיש כמו נביא, ודאי שהוא
 מלכים מהל׳ בפי״א הר״מ כמ״ש משיח וודאי משיח

שם. שהערנו, במה ועיי׳ ה״ד,
כאן כ׳ ולא שקר. נביא שהוא בידוע ד׳. הל׳ שם

 כיון גמור בירור זה שאין למעלה כמ״ש יחנק
נבואה חזקת לענין מ״מ אבל שחזר, פעם שקרה

ופשוט. כלל, שכיח דלא כיון זה מהני
גמורה חזרה היחה לא שם וגם בדבריו. וחזר שם

 על כרשעים דינם הצדיקים שגס שנתברר אלא
תזריע חנחומא )עיין שם בשבת כמפורש מיחו, שלא

לטובה(. היחה החזרה שגם ט׳ אוח

דעות הלכות
 להדבק ב( בדרכיו להדמות א( המצות. במנין

לבו קודם בדרטו והלכת מצוח ביודעיו.
 חדבק, ובו )דבטם( הראב״ע כתב וכבר מדבק.
 להדבק אפשר בדרטו ההליכה אחט רק ט בסוף.

 דרט אח להטר שאפשר למטם ואנו מודעיו.
 מי ט תתמה, ואל יודעו, את ההכרה קודם הקב״ה

דרטו. את המטטס אלה רק יודעיו הם

 לקיים אפשר תדבק ובו מצות קיום אחט רק ג. שם
דלא ולפי״ז לרעך, ואהבת מצות כראוי

בסוף. שב׳ כהראב״ע
 שלא לקיים אפשר ואהבת קיום אחט רק ה. שם

בכלל הוא כבר באהבה שחסר מה ט לשנוא
 בשמל נחרב השני המת ט משאז״ל ולפי״ז שנאה

באהבה. חסר שהי׳ היינו חינם שנאת
 התוכחה. מצות נאה ואח״כ להוכיח. ו. שם
בתוכחה, גם תנאי הוא פנים. להלבין שלא ז. שם

 להוטח, שיודע מי שאין ז״ל מאמרם וזהו
י התנאים. כל בקיום והיינו

 לקיים אפשר הנ״ל המצוות כל קיום אחט רק שם.
ואולי מחשבתנו. כפי לא וזה אלה, לאמן כראוי

 נתחבר לא זצ״ל הח״ח שפד הסיבות אחת זו שגס
 מחובת הן שבעיקרן מפני אלו בהלכות חיבור

 נתחבר שלא וכמו המעשים, מחובת ולא הלבבות
 לנו שיש והחיבור בכלל, הלבטח חובת בהל׳ חיבור

חוה״ל. תורת ספר רק הוא
ולנטור לנקום שלא הלאווין גס לנטור שלא יא. שם

 המצוות קיום אחט רק כראוי לקיים אפשר
הנ״ל.

ראשון פרק
 הן פונות לרוב האדם בטבע המושרשות דעות

 הוא בהם הלימוד וחיוב אחת קצה אל
הבאים. בפרקים רמנו שאמר זהו למצע.

 שנים. בכמה מעט כעס יכעס יכעס ואם א. הלכה
שהוא כזה, הכעס מדת בעל הטר עוד רמנו

שנים. בכמה מעט כעס כועס
וכו׳ יתאוה ולא ומאד טהור לב והוא ויש שם.

 לב בעל הוא יתאוה שלא וכו׳. יספיק שלא
 שמקצר זה הוא יספיק שלא זה אבל מאד טהור
שזה רמנו אותו שמונה טלי זה אין כלומר נפשו

הממון. בחמדת שרשו וזה בנפש רעה תכונה בעל
כנגד זה מקטליס וכו׳. ואונן מהולל כגון שם.

זה.
 הישרה. הדרך והיא הטובים בדרך וילך ג׳. הלכה

דרך חשובה בהלכות רטנו שב׳ תשובה זוהי
— הך. היינו ישרה ודרך טוטם י~"

 ונ״ל בינונית. מרה היא הישרה הדרך ד׳. הלכה
במ״ע הרמב״ם מייט וה׳ ד׳ בהל׳ דכאן

 הממוצע הדרך ובזה בדרטו והלכת של דאוטיחא
 הטן משורת ולפנים וכעס, טאוה גם הדעות בכל

 מייט ה״ג בפ״ב אבל השני, לצד מעט להטות יש
גאוה של המדות גנות שמפני מדבטהס במצוה

 דקאמר והיינו האחרון קצה עד חכמים אסרו וכעס /
וכו׳. חכמים צוו ולפיכך שאסור :



רמתיחזקאלהרמב״ם גליונותבית

 עדיין זה כל כיצד. בגופו שלם שיהא כדי שם.
לנפש. ענין זה ואין הגוף שלמוח

 או זה לץד מעט בינונית מדעה ויתרחק ה׳. הלכה
טו□ לפשה או מרע לסור כלומר זה. לצד

 הקצה וכו׳ ויש האחרון הקצה וכו׳ ידעה יש שם.
בזה גס הדין. משורת לפנים וזהו הראשון
 טוג ופשה מרע לסור הכונה נראה

הבינונים האלו בדרכים ללכת אנו ומצוויץ שם.
 שהקב״ה אעפ״י בדרכיו. והלכת שנאמר וכו׳

בכ״ז הדין, משורת לפנים גם במדוחיו ממנהג כביכול
 הדין. לפי רק הוא בדרכיו ללכת האדם פל החיוב

הי׳ אתה אף קדוש נקרא הוא מה ו׳. הלכה
 ולפנים דין יש קדושה בדרך גס קדוש.

משוה״ד.
 מג׳ פחות שעושה. במעשים וישלש ז. הל׳ שם

חוה״ל נכנסים ועי״ז מעשה, נמרא לא פעמים
המעשים. חובת בכלל

 ללב להחדירם כלומר תמיד בהם ויחזור שם.
היוצר בהן נקרא הללו שהשמות ולפי ז׳. הלכה

 בה ללכת חייבין שאנו הבינונית הדרך והם
 מלא מקרא הוא באמת אבל ה׳. דרך זו דרך נקראת

 אצלו שגם הרי מעשיו, בכל וחסיד דרכיו בכל ה׳ צדיק
 מדה היא שזו צדיק בחינת בחינות ב׳ יש כביכול
 אמנם כי ואף משוה״ד, לפנים חסיד ובחינת בינונית

 המצוה אנחנו גס ולכן מעשיו, בכל חסיד הוא
וחסיד. בצדיק ג״כ הבחינות בב׳ הוא בדרכיו להדמות

שני פרק
 זה כלומר בזו. אוילים ומוסר חכמה א׳. הלכה

 בוזה הוא הרי למכתו רפואה מבקש שאינו
אוילות. רק הוא □ה והשורש חכמה

 לעולם ואמרו חכמים שצוו והוא ד׳. הל׳ שם
בכ״מ קצרה. דרך לתלמידיו אדם ישנה

 בריש כי ואף חכמים, שצוו מצוה היא לעולם שאז״ל
 הוא חכמים שצוו כתב ולא לעולם רבינו כחב ה״ד

חז״ל. לשון ולא רבינו לשון שהוא מפני
מועט והענין מרובין הדברים היו אם אבל שם.

 החכמה מואר מאבדת החכמה סכלות. זו הרי
לכסיל. נהפך והחכם לסכלות ונהפכת

 רבינו כחב ובה״ד שתיקה. לחכמה סייג הל״ה. שם.
לחכמה, סייג כחב וכאן טוב לגוף מצאחי לא

 לדבר ירבה ולא להשיב ימהר שלא ההלכה באה ומזה
 חכם. שיהיה ברב וחנאי חכמתו, יפגום כך שע״י

במקום לשון. אריכות ובלא צעקה בלא שם.
לשון. אריכות גס יש צעקה

מנאי ג״כ זה נשמעים. בנחת חכמים דברי שם.
בחכם.

 מדברים רבינו דיבר ע״כ לאדם. אסור הל״ו. שם
בדברים וכאן דעות מהל׳ איסור צד בהם שיש

אסורים.
 האיסור ופיתוי. חלקות בדברי עצמו להנהיג שם.

לפעמים בפראי אבל כן, עצמו להנהיג רק הוא
 הרחבה גס ולפעמים לרב, תלמיד כגון מצוה גס יש

העגומה. לנפשו
 אסור זה בלב. ואחד בפה אחד יהי׳ ולא שם.

אחת. מלה ואפילו להלן, וכמ״ש לעולם
 בשר במקום נבילה בשר לנכרי ימכור לא שם.

מנעל במקום מתה של מנעל ולא שחוטה
 הרי צ״ע פ״ז מקפיד העכו״ס אס שחוטה. של

אונאה. משום גם יש זה בכגון
אבל סירוב דוקא נראה בחברו. יסרהב ולא שם.

מותר. הנימוס מפני סחס לבקש
צריך הלב גם והוות. עמל מכל טהור ולב שם.

פיתוי. של והוות עמל מכל טהור להיות
שהוא כמו שחוק. בעל אדם יהא לא ז׳. הלכה

 שמחה מתוך בעראי לשחוק אבל תמיד שוחק
מותר.

 לא מהחלות בעל רק ממהתלות גס ומהתלות. שם.
מצוה וגס מוחר אינשי לבדח בעראי אבל יהי׳

רבה.
 מיעוט ע״י כבודו פל לשמור צריך מכובד אדם שם.

שחוק.
 עצבות מלשון הראשון ומתאבל. עצב ולא שם.

צמצום. מלשון והשני
 איש להיות שחייב מפני קטטה. בעל ולא שם.

ה׳. אויבי כנגד קטטה
 שהיא סופרים קנאת שיש קנאה. בעל ולא שם.

שלמות.
 ראויה. שהיא מאוה שיש תאוה. בעל ולא שם.

 מכובד. להיות שצריך הכבוד. אחר רודף ולא שם.
הן אם העולם. מן האדם את מוציאין שם.

ססולין.
 חכמים. מצות זה רגליך. מעגל פלס .שם.
שכל לפשות מצוה זה גס יכונו. דרכיך וכל שם.

יכונו. הדרכים

שלישי פרק
 בה. לילך ואסור היא רעה דרך זה גם א׳. הלכה

חכמים אסרו רעות, הן כי אף אלו בדעות
 שלא חכמים צוו ולפיכך האחרון, לקצה להתרחק

 להתרחק היא המצוה וכעס הגאוה אבל אדם ימנע
הריחוק. בתכלית

 וכן הראב״ד השגת . וכו׳ כשיבעול וכן ב׳. הלכה
חשש ולא הכ״מ, ופי׳ כו׳. העונה למצות
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הלכות

ראשון פרק
הפר? בזה הרב כוונת וכו׳ אדם מבני ואחד אחר לבל יס דעות הרבה א׳ הלכה

 שהוא אדם ויש הרבה כעסן יהיה לא הקצוות מן במדותיו להתרחק האדם שצריך
 אלו בין ממוצע מדגיש( )בלתי שהוא אדם ויש לעולם כועס שאינו מרגיש בלתי

 לא תאוה בעל יש וגם בתכלית, גאה שהוא יש וגם מעם אלא כועס שאינו הקצוות
 אדם בני יש המרות שאלו כתב וגט המדות. שאר וכן בתאותה מהלוך נפשו תשבע

 אותם לסד אלא ברייתו מתתלת לאדם שאינם מהם ויש להם, מוכנים שטבעם
 שזו ששמע או טובה שהיא במחשבתו שעלה מרה אותה לקח מעצמו או מאחרים

 שיש ומה בלבו. שנקבעה עד בה עצמו והנהיג לילד ראוי ובה לו טובה המרה
 מדות אם כי שמם אין הנר׳ שכפי דעות אותם קרא שלמה הוא הרב בלשון לדקדק
וכו׳ בדעות סתת ארבע אבות בפר׳ שאמר התנא לשת לקח תאמר ואם באדם,

 עם יתורץ התשובה בזה ונ׳ל דעה, הכעס למדת קרא למה לשאול יש לתנא נם
 ונוח לכעוס קשה שאמר הראשונה שם, השנויות המשניות בשני שיש אחרת קושיא
 שאמר ממנה שלמטה במשנה אמנם רשע, לרצות וקשה לכעוס נוח הסיר לרצות
 לשמוע קשה הכם לאבד וקשר, לשמוע מסהר שם אומר בתלמידים מדות ארבע

 במשנה כמו ורשע צדיק בשם אותו כינה לא ולמה רע, חלק זה לאבד וממהר
 שלמעלה, במשנה שאמר כמו בדעות פדות ד׳ זו במשנה אמר לא וגם שלמעלה
 איזה בו יש אם הטובה ובהנהגתו הטוב בשכלו שהאדם דברים שיש בזה והתשובה

ולפי׳ החסרון אותו מעליו לסלקי בידו שאין חסרון ויש ממנו להסירו יוכל חסרון
עצמי ולהנהיג מעליו לסלקו בטוב'שכלו האדם יכול הכעס מדת שהם שלמעלה ^אנסדות

בטוב עצמו שהנהיג ומי רשע, לקרותו ראוי עשה שלא מי זה ומפני הנחת דת3
שמי חסיד אותו שקרא ומה חסיד. לקרותו ראוי הכעס מדת מעליו לסלק שכלו

 ובטוב כעסן להיות בטבע היה שזה מפגי אלא חסיד לקרותו ראוי אין רשע שאינו
 הדברים שאלו להודיענו דעות קראו זה ומפני האחר לקצה והלך יצרו כבש שכלו

 תלוי וברצונו בדעתו אלא מוכרח אינו הדברים מאלו לאיזה יטה שטבעו אעפ״י
 כמו המדד, בזו להתנהג מחשבתו סנה אם וכ״ש הזאת הגרועה ]המדה[ מעליו לסלק

טבע זה לאבד וקשה לשמוע ממהר בתלמידים מדות ד׳ במשנת אמנם הרב. שב׳
רע. חלק או טוב חלק אלא ורשע חסיד ביה שייך ולא באדם מוכרח

ישרה דרך היא זו אי להודיענו בא עתה וכו׳ מזו זו הרחוקות קצוות שתי ג׳. הלכה
 שיהיה שכלו במאזני וישקול הקצוות שבשתי האמצעי הדרך והוא האדם לו שיבור
 האחרון הקצה מן כמרחקו הראשון הקצה מן מרחקו הממוצעת המדד■ מזו המרחק

 זה, שאחר בפרק שיבאר כמו השפלות קצה ליקת האדם שצריך הנאור■ ממדה חוץ
 אראנו דרך ושם פ״ק סוטה מס׳ של המאמר פי׳ שזהו המפרשים מן קצת ואמרו
 ורואה זוכה בעוה״ז ארחותיו השם כל ושם אלא ושם תקרי אל אלהים בישע

 האמצעי קו על אורחותיו שמחשיב שמי שומה מלשון ושם עשו הב״ה. של בישועתו
 הפסד שמחשב שכתב כך פירש לא שרש״י אעפ״י הב״ה. של בישועתו ורואה זוכה

ע־כ. שכרה כנגד מצוד■
 מי משל ועושה חסיד נקרא האמצעי מקו שיטה שמי הרב כתב עוד ה׳ הלכה

 הפ׳ ובסין* בזה. וכיוצא חסיד זהו השפלות לצד ונטה אמצעי דרך שהוא עניו שהיה
 והלכת נאמר זה ועל השם, בדרכי הולך הוא אמצעי בדרך שהולך שמי כתב

מבואר. והכל וכר בדרכיו

 שיש שכסו הפרק בזה הרב כוונת וכר, מתוק המד טועמים הגוף חולי א׳ הלכה
 צריך שכל בעל שהוא מי הגוף שבתלאי וכמו בנפש, חלאים יש כך בגוף חלאים
 שירפאנו. הרופא אל שילד צריך הנפש הולי לו שיש סי כך לרפאתו הרופא לבקש
 מתוק שהוא המר שאותו לו שיראה למתוק המר שטועם בטעם הולד, שיש שכמו וכתב

 כגון לאכילה ראויים שאינם למאכלים מהאור■ הוא וגם לו שיש החולי כפי מר והמתוק
 אדם בני יש כן בהן וכיוצא והבשר הלחם בנון הטובים המאכלים ושונאים והפחם העפר

 על ישעיהו מתרעם שהיה ואמר המוכה. הדרך ושונאים הרעות הדעות שאוהבים
 רע ולטוב טוב לרע לאומרים הוי שנא׳ החולי זה להם שהיה דורו מאנשי קצת

 שהם שמאחר הוא הנביא וכוונת וגו׳ בעיניהם חכמים הוי וגו׳ למתוק מר עמים
 ודאי חכם שהוא שיחשוב מי א״כ טוב שהוא הרע ועל רע שהוא הטוב על חושבים

 אינם חכמים הם שבעיניהם מאהר בעיניהם חכמים הוי אמר זד■ ועל סכל. שהוא
 הנפשות רופאי החכמים אצל שילכו הוא אלו שתקנת הרב וכתב סכלים. אם כי

הר□ וביאר שכתב כמו אותם שירפאו
 עד וכו׳ הגאוה מדת והיא בינונית במדת בהם לנהוג שאסור דעות ויש ׳ג הלכה

 שצריך יהשפלות הגאות בין ממוצע שיהיה ר״ל בלבד, עניו שיהיה טובה דרך שאין
 נאמר ולא מאד עניו משה והאיש במשה נאמר ולפי׳ ביותר■ עצמו להשפיל האדם
 עצמו מטושטשח( אהת )שורד■ רוח שפל הוי מאד מאד חכמים ציוו ולפי׳ בלבד עניו

 שתקותו כיון עצמו שישפיל שראוי למה הניע לא עדין ערכו נפי השפלות בתכלית
 תועבת דכתיב מקצתה ולא מינה לא דאמר יצחק בר נחמן כרב פסק והרב רמה.

מבואר, כלו הפרק ושאר דסוסה. בפ״ק לב גבר. כל ה׳

דעות
שלישי פרק

 מדות שיש למעלה שאמר שאעפ״י הרב כוונת וכו׳ אדם יאמר שמא א׳ הלכה
 יחשוב שלא אמר באלו, וכיוצא והכעס הגאוה כמו האחרון בקצה בהם לילך אדם שצריך
 ישב ולא אשה ישא שלא וגם בתענית עצמו למגף הוא החסידות שמדת האדם

 מאשר עליו וכפר בגזיר שאחז־ל ממה ראיה והביא אדום כומרי כמו נאה ברירה
 מכל עצמו המונע כפרה צריך היין מן אלא פירש שלא נזיר ומה הנפש, על חסא

התורה. לו שהתירה ממה עצמו אדם ימנע שלא חכמים צוו לפי׳ עאכ״ו ודבר דבר
 עושה כשהוא אפי׳ שצריך הרב כוונת וכו׳ לבו את שיכוין האדם צריך ׳3 הלכה

 סוף ועד מבאן באורך שכתוב כמו בהם השם את לעבוד שיוכל הרע היצר פעולות
 בריא להיות בהם כוונתו אם הרע היצר מפעולות שהם והשותה שהאוכל הפרק
 אם הבועל וכן ושתיה. אכילה במעשה אותו שעבד הרי אלהיו את לעבוד ושלם
 שיהא בדי גופו את להברות או מעליו הרהורין לסלק או ורביה פריה לשם בעל

 והוא שמים לשם ועבודתו הוא דרכיו שכל נמצא השם עבודת לתכלית והכל בריא
 בכל אסר בחכמתו שלמה וגם שמים לשם יהיו מעשיך וכל התנא שאמר מה

מבואר. והכל דעהו דרכיו
 הראב״ד עליו והשיג וכו׳ גופו את להבריא כדי אלא יבעול לא כשיבעול וכן

 שכוונת דרב על תפיסה זו שאין אומר ואני מקפדת. היא אם עונד■ למצות וכן ז״ל
 זה אומר שאינו ובודאי מתאוה שהוא שעד■ בכל אדם יבעול שלא הוא בכאן הרב

 לפי׳ ואמר שהוציא התולדה לדבר ראיה עונה מצות לקיים אדם שחייב מה על
 לא עונה מחיוב יותר לבעול התאוד. שאם לומר רצה שיתאוה זמן כל בועל אינו

 אדם שיאמר ס״ד דהיכי ורביה פריה מצות לקיים או רפואה דרך אלא יבעול
ע־כ. עונתה זמן הוא אפי׳ גופו להברות אלא יבעול לא שכשיבעול

רביעי פרק
 רפואות ללמדנו ׳הפ בזה הרב כוונת וכר ושלם בריא הגוף והיות הואיל א׳ הלכה

 הדינים פסקי בין הרפואה מדברי לפרש בא הוא למד, מעם ונתן הבריאות לשמירת
 שצריך ההנהגה סדר בזה כתב ולפי׳ בריאותו, בשמירת שביון,., לזה טעם ונתן והמצות

 אדם שמהר הוא הרב שכתב הרפואות ממין ואחד י״ז הלכה עצמו, את להנהיג האדם
 אלונטית מאי אמרינן תנינן אליעזר ד׳ בפרקי קרים, מים ישתה לא המרחץ מן כשיצא

 זמבא יוסף רב אמר למיקר. מסותא לבי דעבדי ואפרסמון צלולים ומים ישן יין
 וזזשיזז כסא חד חמרא אשקייה אתאי נפק כי באני לבי עוקבא מר בתר עאלית חדא
 דילסא סיסתפינא הוזז אוחרא כסא אשקייה ואי דכרעיה טופדא ופד דרישיה מבני

 דדש עוקבא מר שאני יומא בכל דשתי עוקבא מר והא דאתי מעלמא מזכותא פינכו
 וכשיצאו המו־זזץ לבית עוקבא מר אהר אחת פעם הלך יוסף דרב ופיר׳ ביה.

 ועד ראשו משערת קרירות בעצמו שחשש ואמר האלונטית מזה אהד בום השקוהו
 מזכיותיו לו ינכו שמא חושש היד■ אחר כוס לו משקי׳ היו שאלו ואמר רגליו צפרני

 והשיבו יום׳ בכל זה מפשקה ששוהה עוקבא מר והא והקשו ממיתה, ניצול היה אם
 והם להקר והשמן המים נותנין שהיו ומה ע״ב, בו רגיל שהיה עוקבא מר שאני

 יכנסו שלא מקררים היו בהם נותנים שהיו הצוללים המים עירוב המים דברים
 מן שכשיצא הרב נתב ,לפי והאפרסמון, סמים באמצעות אם כי בעורקים המים

 המים יכנסו שבאמצעותו לפי ביין או בדבש או המים יערב צמא והוא המרחץ
מבואר. כלו הסדק סוף ועד ע״ב. מקררים אינם לבדם המים אבל ויקרר לעורקים

חמישי פרק
 להנהיג צריכים שהחכמים הרב כוונת וכו׳ בחכמתו ניכר שהחכם כשם א׳ הלכה

 לא שאם טובים מדותיו ויהיו ההמון משאר מובדל ושיהיה צניעות בדרך עצמם
 בסעודת עצמם להרגיל שלא צריכי׳ לפי׳ השם את מחלל שהוא נמצא כן יעשה

 כגון מצוה של בסעודה אלא מקום בכל סעודתו ירבה לא ת״ח עם ואפי׳ הארץ עמי
 האוכלים אמנם ת״ח. בת שנשא ת״זז שיהיה והוא נישואין או אירוסין סעודת

 בלי צואה קיא מלאו שלחנות כל כי הכתוב אמר עליהם ומשתכרים והשותים
 ולהשתכר ולשחות לאכול אלא כוונתם ואין הרבה ושותין שאוכלין שאחר ופי׳ מקום.

 מסעיהם אותם ולהוציא המאכלים אלו כל לאכול אלא אינו התכלית כל כן אם
 השלחן על שבעודם הוא כידוע צואה, קיא מלאו שלחנות כל כי אמר זה מפני
 לא תכליתם שהוא ממעיו יצא ואם צואה לשיעשה במעיו המזון נתעכל לא עדיין

 שצואה וכר צואה קיא מלאו שלחנות כל כי אמד זה ומפני קיא דרך אלא יצא
 עדיין כלו׳ מקום, בלי צואה שאסר וזהו במעיו לההעכל מקום לו היה לא עדיין

 אחר תכלית להם אין שאלו מאחר יאמר או צואה. לשיעשה מקום לה היה לא
 או קיא או אלא אינו האכילה ותכלית התכלית אחר הולכים הדברים וכל לאכול אלא

 לאחר אלא צואה קיא להיות חסר ואינו צואה קיא מלאו השלחנות כל א״ס צואה
 הסר ואינו צואה קיא מלאו שלחנות כל כי יאמר וא״ב הכסא לבית ממעיהם שיצא
ע״ב. ממעיהס להוציא הכסא לבית הלכו לא שעדיין המקום אלא צואה קיא להיות

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)15 מס עמוד החזקה ליד הוספות להרמב״ם תורה למשנה הוספות



יצרה בית
 הי צוה כן כן הבית נהבמח נשמרו ושבתי׳ מגי׳ .ס׳ טפלי אלה

שבת קדש. לכס יהי׳ סשביפי וביום מלאכה תפשה ימים ששת
 משבותיכם בכל אש תכפרו לא יזמת, מלאכה נו כפושה כל לס׳ שנתק

 קדושת וממלל בשבת ביתו והבונה ב׳( ל׳ם )שמות השבת ביום
 והשבת לאפפ. מלאכתו כל וכימה ,הבית את וכלתו תצא אם סיום,

 אשר האוח את נחלל הלא מלילה, נמללט ואס ובינינו, י ’ ה׳ בין אות הוא
 שבת אמרה חו״ל ואמרו .כקב׳ה ממלכים מלכי מלך מאת בינינו הושם

 ישראל הקב״ה אמר זוג. בן נתת לא ולי זוג בן נחת לכל הקמה לפני
 וארן שמים ה׳ ברא כי מפירים, שניהם והשבת ישראל בי זוגך ק יהיה
 השבת את נשמר לא מיין ואם ותבונה, בדפת טננס והוא יצרם הוא

 צוררי קמו פכרו בימים ופ'כ .״ז6ן המכחישים כעדים נהי׳ 1א מחללו
 ביום מבודה לפבוד ישראל פל גזרו והיונים כשביד את להשבית ישראל
 החבל ינמק לממן ובינינו, ה׳ בין הקדוש האות את להסיר ויאמרו השבת

 מתנת מאתנו לקחת יאבו השפם וגס .ה׳ לשם באהבה אומנו המקשר
 הנחשלי׳ לב את ויסירו הראשון ביום לשבות אומנו בהכריחם הזאת, ה׳

 הוא השבת אשר מלבד בי בשחיתותם. מהלכד להזהר ועלינו ה׳. מאמרי
 אישלרטהו ישראל את המאחד. הקשר גס הוא ישראל, וכין מ' בק אות
 וללמד ללמוד והמדרש מתפלה בתי אל וייקהלו מעבודתם ינוחו בשבת כי

יאמר חלין בי׳ ברכאה כל ושבת חכמיהם, מאש ה׳ דברי לשמוט
_ !,1234567]אה״ח_ יאתרהחכמה;

נ ק
 המסחר .אחיו אח איש מום אל לפמיחו איש ממכר ממכרו וכי

מסמרכם והי׳ תשקרו ולא תכחשו לא באמונה. יהי׳ ביניכם אשר
 בדרכי ומשפנו צדק .במוה׳ק הכתוב ככל לפשות תשמרו כי לה/ קודש

 ה' ברכת היא לרגלם •תבא אשר הברכה כי הקטן שלימות הוא המסמר
 וחן? ישנה. לא דברו ונם מפשהו ישלים אם בלמי תהי' ולא תבא וצא

 מיד קנה או לממיחך ממכר ממכרו וכי בהר. פ׳ רבה במדרש אסרו
 דיבר ובבר .הלשון ביד וחיים מום הה״ד .אשו איש מונו אל ממימן
 חז׳ל כי ,בביאורם נאמר ואנחנו ז׳ל מדובנא המגיד דבריהם כהבנת
 ישקר שלא לבד ולא רפהו, את איש יונה לא בדברים שגם הזהירו

 בפת שקר מדבר לשוט את ישמר אך בממון, נזק לו לסבב במסיחז
 שקר. לשון נחשב ה׳ שנא אשר הדברים ששת נין פי יקנה, או שימכור

 יגור מי ה' אמר, דוד והמלך ה׳. שנא אשר דבר למשות איש יהין ואיך
 אממבלבט ודובר צדק ופוסל ממיס הולך .קדשו בכר ישכן מי באהלך

 בלבבו אמת ודובר צדק ופועל תמים הולך האלה, המושגים בשלשת וכלל
 היטב באר כתובים הם הלא ומשלומיהן לאדם אשר החובות שלש מלואו
 ב*ה, להמקום חובתו היא הראשונה י׳א( )דרוש יהודה נטצות מ»ר

 לחלק בבואנו אי׳ה אודותי׳ נדבר ואנחנו ממים הולך במלות ונזכרה
 הוא באשר לרפהו האדם יחוב אשר החובה הוא השנית .הנפש שלימות

 ונזכרה השלש. לאדם אשר וכל קניני׳ גס הזאת, החובה ובהמלא אדם;
 לעצמו. יחובלו אשר החובה מלואי היא השלישית .צדק פוסל במלות פה

 המזג שלימות בחלק מזה נדבר ואנחנו .בלבבו אמת ודובר ס׳ז ונאמר
 איש ומפשה הקטן שלימות על כי אנחנו ורואים הנוכחי למאמר אשר

 מהאיש ידרשו דרוש ני משפט, שפל לא צדק, שפל .יאמר לרפהו
 יעשה אם לו ישיג ולא לרגלו יקראהו צדק כי מעשי', ישלים אשר

 שהעמידו בשכיל אלא ירושלים חרבה לא כי .הדין חוקי כפי משפט
 למען הדין משורת לפנים לפשות השלם פל והחובה הדין פל דבריהם

:יהי׳ שלמים אש אשר וכל וקניט שב ברבות פלי׳ מבא
 הקטנים בני' ביתו, בני גם כי ,,יהי שלמים וקלט ביש שדש רק )לא

השרה ולאור הקרש בדרך ינהג ואמהומיו עבדיו הגדולים פם
 ושם דברי', את כני' ולמוד בהגות השרה קול ישמע בביש שם .הפו י

 תשורנה ולעמו לשרתו לה׳ כנאמן יהודי בבית ומצומיו. מקיו את ישמרון
 למקדש הזה הבית והי* .אק מכל ונקיק מבלמטא טהרה ונקיק, מכרה

 ישראל "שמע והפתח השער מזוזות סל הדר כשב ושבאי׳ במוצאי׳ "ה',
 ואולמי' חדרי' בבתי' ישראל יקדש כי האות והוא אמד' ה' אנקנו ה'

 פלי' בא בפת לה'. לדרוש פניו את כתש ויהושפע הכבוד, אלק אח
 אברהם לזרע הארן את ד׳ נשן אמרי "ני ויאמר התפלל מארם רב המון

 רפה פליט חבא אם לאמר, לשמך מקדש בס לך ויבנו כה וישבו שהבר
 בבית שמך כי ולפניך הזה הכית לפני נעמדה ורעב, ודבר קפס חרב
 ס׳( ח׳ ב׳ כ׳ הימים )דברי ושקם. וחשמס מצרשנו אליך ונזעק הזה

 יצא ממנו אשר הנאמן, יהודי איש בית הוא ה/ לשם עז אשר והמקדש
 הרמה חלילה תנא ובפח הבית טל נקרא ה׳ שם כי העמים, לכל אור
 כי ה', לפט יעמדו כמסמרים ושם פנימה כבית אל יחדיו ,ה פס פג

 כי בתוכו" הניח .ומקדש קדשו ברוח אמר וימוקאל . לה' הניח קדוש
 יעריצו ויושבי׳ הכיח גרי אם ה', כמד ישמן ישראל כט בת בשך

:והנשגב הנפלה שש את ויקדישו
ירמי׳ אמר נאמנה, קרי׳ לזונה והיתה ה', מאסרי ישראל יסיר

כי לטמאו, מלי׳ שמי נקרא אשר כמת שקציסם שמו לנו נמר
 הי׳ לו כי ,לאורי ולא לי חז׳ל ואמרו בבית. נראה כנגע הזאת מנת
 ובמקום חשך, אין אור במקום כי הנגע, נראה הי' לא שמה, ה' שר

 הכהןלאמר, אל הבית לו אשר ובא ■ נגע כל ימצא לא והמשפט הציק
 הכהן וצוה .מתי אל והיושר הצדק והנקון הסהרה ושט אעשה סס

וכבוד לגבולו, הקטן שלישת ושבה וחמס, און מכל הבית את נפנות
: המת שך אל יכא ה׳

/(/ V(/
המתת שלימות

 שרה עול לעשותם, השה׳ק תצוה אשר והמשפטים המקם מלבד
בהן, פצמנו נרגיל אשר השבות והמלות נלך אשר הדרך לנו

 השואלים הס ורכים , בשלה לא-נזכרז המרות פרטי כי ואס
 את כשרה כללה הלא אבן .בשה״ק המרוח לשד חסרון טל ומשתאים

 אלקך ה׳ מה ישראל ועמה .אחד במאמר ותהלונושהן שפניהן כל
 אש ולאהבה דרכי׳ בכל. ללכת אלקך ה׳ את ליראה אם כי מעמך שואל

 כי וגו' קדוש לפס לו ה' יקמך אומר, וכמק׳יא י׳ב( י׳ )דברים וגו'
 לדעת ועלינו ז׳( כ׳ח )שם בירכי׳ והלכת אלקך ה׳ מצות אח תשמר
 המקרא. כמאמר ה׳ מצות את נשמר אשר אחרי עור לעשות מה ולהבין

 ומה כדרכיו׳ "והלכת שד אומט ששקר עד א', ה׳ מצות את תשמר כי
 המסודרות המצות מלכד כי נאמר וע״כ האלה, הדרכים הנכנ ואנס הנה

 לשאת ראוים נהי׳ למען מטשינו לטהר עלינו עוד בשרה, והמשועלות
 ודרכי ה', בדרכי ללכת היא הזה והמעשה קדוש, פס הנכבד, השם את
 היקרות המלות וכל אמת, מסד אסים, ארך שן, רחם המה, הלא ה׳

 הן ואלה סט׳ על בעברו למשק ה׳ "הראה אשר־־ ומשאות,
 בנפשו יעבוד הלא אדם וכל ה׳. בדרכי הנמצאות הטובות המרות
 רובן יפן בפרטות. השלה אותן חשבה לא ואשר כמוהן. לעשות וירגינה

 הזהירה אשר באלה והן לעשותן צותה אשר באלה הן במצותי/ נכללו
 שכיח הוכח בלבבך אקך .את תשנא לא תאמר. כאשל ממתן. לבלי
 נכללה הזאת ובאזהרה ייז( י׳ט )ויקרא חטא עליו משא ולא עמיתך את

 יעשה כי ממנו מראה אם ונם אחי׳ אח איש שנוא לבלי שקרה, המרה
 פלי' ולשפוט רעה פלי׳ למשב תמהר אל בעינך, נכון לא אשר דבר

 השנאה רפ1 לזרוע לך חלילה כי משו, עצמך ותרחיק קשה, משפט
 אשי השמועה שבה לא כי לו, ותאמר ושרט תוכיחנו הוכח . מלבך

 תשל ולא ונכון ישר דרך אל להשיט תפעל אולי ובזה .סלי׳ ישששן
 מטל ולא תקם לא שא בנפשו חוטא כי אומר ולגזר ופון חמא בלבך עלי׳
 סוכות מרגליות .י׳ת( )שם ה׳ אני כמוך לרטך ואהבת עמך בט את
 הרחיקה בהן כי .המדות כל יסור הן או יסודן, ובמדות האלה המצות הן

 נטס ישראל איש לב על ונסעה והשנאה הנקמה מלות מאתט שה״ק
 ההולכת והנשגבה היקרה המצוה את ותצוה קודש, פרי נושאת אלם אהבת

 והוא . בפרס ישראל ולזרע בכלל האנוש למין הגדול באורה ומאירה
 כשלה גדול כלל הוא כי אמרו ומכז״ל כשך/ לרעך "ואהבת מצות

 וליל יותר, פול הזקן הלל הלך וכש׳סדילן ה״ז(, פ׳ט נדרים )ירושלמי
 לא למכרך סט דמלך מה כי השכינה, כנש בצל לחסות שבח להגר

 ע״כ( ל׳א )שבת גשר. זיל פרושה ואידך התורה כל הוא זו תעמד,
 בכליהם. וישישה ויקמוה הזאת, היקרה המצוה על העמיס קנאת ותהי
 אשר אלה פל מצודתם פלש האהבה ובשם למשחית, הודה נהפך אולם

 ויבער האהבה, מלכות להמליך והחימרו במחשבתם עמס התאחדו לא
 האמה היא שונה ולאנשים. לה׳ האמיתית האהבה מפיצי ישראל בני אחרי
 סיא טהורה מליו תכלית ממנה ונעלה מאתנו השה״ק תירוש אשר

 האדם בט 5כ בכנפי׳ ומאש לאיש, איש בין תבדיל לא היא ונאמנה
 לפשות או , בעבורה ללחום ממנו תבקש לא הקדושה השרה

 ולנשר לנקום תצוה לא אתנו, לקות אלינו יחובר לא אס לאיש רעה
הן אלה, תפתה בטת שתי שנאה, ונטירת הנקמה כי אמרת, דת לבן

 :ישראל ממשה ולהרחיקן מפניהן, להשמר והזהירה נפשה שנואי
ובכל אמרט, כאשר בדרכי׳ והלכת באמרה השרה הזהירה הרחמנות על

 ריחם איך לנו, תספר ככה הזאת היקרה המדה תתנוצץ מאמרי
 לקראתם רן איך היום, כחום אורח שבלי האנשים שלשה על אמנו אברהם
 דבר איך נרפא לא שר מנש ומתן חולה שרנו והוא אהלו, מפתח

 לקח גם לאכול לחם להם נתן האהלה, לסור ויבקשם אליהם כאהבה
 נשגב ומה .שלשום מתשל ידעם לא והוא לעשותו וימהר בקר בן

 על שמד הדור ונשיא צדיק זקן איש לראות נפלה ומה הזה הספור
 אלם מל אבינו אברהם ריחם ובעת , לשרתם אורחים אנשים

 זרע לו נקרא וביצחק אשתו לשרה יהי' בן כי לו הוגד הגד האנשים,
 ומדו מצרים, בארן השליט הוא ויוסף ישראל מת נבנה החסד ופ׳ימדת

 ארן אל אבי׳ ממת !הרחיקהו לטבד מכרוהו אשר לאמי׳ נשל להשיב
 מלא אמו רואים ואנחנו במאסר, ויאסרוהו במר שם ישב אשר נכרי/
 טאמר. ויקרא עלי׳ לבלהנצמם להתאפק יכול ולא לשמחם וחסד אהבה

 תאיר לא האם . הנה אש מכרתם כי בשניכם .יחר ואל מעצבו אל
האלה מדברים נלמד לא האס הזה השזור מדברי הרחמנות מדת קר

־. נגדט ואשם חטא כי אף אחיט פט על ולרחם לחוס
ומעשה ממשה כל לשלום, לקראתנו הבא הזה ושפלה הקרוש ובחג

 עליה אשר המומת המרות את לנו תלמד בו נמשה אשר
 המג, התקדש בליל .נו אשר והמצות החיובים אח קיס לננמן לעשותן

 את זוכרים אנו הזאח בעת .טוב מאכל כל עלי׳ והושם השלמן• הוכן
 וחסדיו רחשו על הטוב ה׳ אל שרה ונגיש עלינו, עברו אשר הרעה ימי

 להודות הקדושה החובה את ולבנותינו, לבטנו וטרה קודש זרע נזרע ובזה
 ואביון לעני נקרא גס .לנו עשה אשר השבה את שכוח ולבלי למטיבנו

 דיכול*. ייש "כל״דכעין הזה. הגדול חג על להכין ידו השגה לא אשר
 שמת ההוצקת השן ובכל .ידם לחשך והדלים העניים לטובת ונדאג

 מאחיו ידו את יקפוץ לא החג, לסט יהודי בן ראש על תעלינה אשר
ולשם העטים לצורך נדבות לאסוף הקדושות הקהלות בכל ונהגו . האביון

להם
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 בכל כי וידעת ודבש. חלב זבח ארן לך וימן יד, בשק משם מציאך וד׳ יטמאס טמא דק צהב שטר הראש ובעש הכהן, אוש וטמא לכן הסך
 ס' כי תתיאש, אל רפה ובמת ד' אל צופיות שטך ממינם וזמן תת וזכותה המתשכה וטוהר הנפש, שלמות מבא המזג משלשת כי יפן זאת בכל

אשר וכל ועושר הון וגמלת לך ייעב אס נם אכן קרובם. וישועש עמך אסור הלב בשרו המחשבות את לזמת מכל לא כי הם הגוי׳ טהרת שצאת

 קהלתנו אנשי עשו כאשר יכא, ני כטוב יום לפני ומכפנס משען לכס
 גם לבו. נדבי! מסת איש'כפי איש בכפ״י ויחנו לחח, דרנו וימט, ג*כ,

 וכסמדו מאבותיהם רחוקים בצבא העומדים החיל לאנשי מזון הכינו
 אח ויחוגו ישבו אתנו לאחים, להם נכי׳ ואנחנו ומיודעיהם מאהוביהם

 כהעניק שמחתנו לנו ותערב כס אחינו כי לנפשם נעזבס לא כקדוש המג
 וממשפחתם. מביתם הרחוקים האנשים לאלם ה', אותנו חנן אשר מהטוב
 ולאורן ה׳. מצות מכין המתנוצצות הטובות מהמדות מעט רק פה זכרתי

פנינים. לדלות השאר, על נלמד ומהן ה', בעיני מן למצא ונלך נסע
־־"׳ ואדם: אלקיס בעיני חן למצא החוה״ק ממעמקי יקרים

אשה הנה שונות יען בתורה, מיוחד מקום למדות טחן לא ואשר
 לאחד הנאה המדה זמן, ובכל מקום בכל חשוינה ולא מרעותה

 לא אמד, בזמן כבוד שתתן המרה אחד באיש וגס להשט נכונה תהי' לא
 וכמדת האיש כמדת שתהי' מרה נקראה וע״נ אמר, בזמן תנא׳ לכבוד
 מבלי העדה לכל טללות הי' במורה, מפורשות המדות הי׳ ולו הזמן,
 במדרש נאמר בתורה הכתובות המרות באלה וכן לאיש. איש בין הבדל

 תורה דברי איך ראה שמך, ר קרא תואר פרי יכה רענן זית תצוה. פ׳
 הוא יודע ואינו מוסק שאינו מי וכל בהן, כעוסק בשעה לאדם מאירין

 בור מצא בה ונכשל אבן מצא להלך בא באפלה, שעומד לנר משל נכשל
 שאין הדיוט כך נר בידו הי׳ שלא למה בקרקע פניו הקיש בו מפל
 באפלה רשעים דרך שנאמר וכו׳ בה ונכשל עברה מצא חורה דברי בידו

 בכל מאיריס הס בחורה שעוסקים אותם אבל יכשלו במה ידעו לא
 כאנשים בכל יתכנו לא המדות כי האמור, ע׳ד היא כמדרש וטונת מקום.

 המלך אמר כאשר ה׳ בעיט שנואה הגאוה מדת אמד. ואופן אמד ס״ד
 שנאתי תהפוכות ופי רע ודרך וגאון ה גאו רע, שנאת ה׳ יראת :החכם
 האדם בה ישתמש אס הזאת המרה תשבח ולפעמים י׳ג( מ׳ )משלי
 לגוי׳. שפמה לעשותה ישפילנה ולא כטהורה, נפשו ערך לדעת ד׳ בדרכי

 הניאו וכבר וקן. נבול לכס ולתת ומרותיו מעשיו לסדר לאדם כבד וע״כ
 ולפזר, כסף לחת או לכעס לארס נח כי לארסטוטלוס, המדות ספר בשם
 כעגולה. המרכז למצא כבר וכאשר ואנה. איך וכמה מתי לדעת כבד אבל

 בין האמצע והיא הואמדתכענוה טובה כן למצאכמדההנטנה. יכבד כן
 או כאבן נכשל אשר יש ממנה, המקוה יבא לא ולפעמים לשפלחו. רות נאות
 כענוה. למדת רומז בביב וישאשריכשל הגאוה, למדת רומז והיא בסלע

 ולפי האדם ולפי שהיא מה לפי מדה כל ושיערה התורה כתבה ולו
 וכתכינתו. כמעשהו ואיש לאיש ותפרדנה התורות תרבינה הלא הזמן,

 דרכיך בכל אמר החכם והמלך בדרכיו. והלכת סתם המורה כתבה כ’פ
 היעוצה המצה אשר וכוונתו ו׳( ג׳ )משלי ארחותיך יישר והוא דעהו
 לנטות מוכרח יהי׳ לפעמים נס אס ואז פטו, נגד לשימו ה', את לדעת

 הנה הלא והמרות והזמן. העת לפי רצוי׳ כוונתו ,ומעשיו מאורמותיו
 המיות וכן ופחים, מצנים וחום מקור עליו ויגיבו יכסוהו אשר איש בגדי

 מכפרים כהוגה ובנדי יצהיר בפח זמהלכד רע מעשות פניו תשמרנה
 אשר ואיש איש כל כי אמרנו וכבר ט׳ז( )בעירוכין ל’חו כמאמר כקרבן

 כהן הוא ה׳ לנו נתן אשר התורה מדברי יסור ולא משרים דרכו יפלס
 אז יראה ומלואו בעולם . ומלואה תבל והוא ד', ובבית הגדול במקדש

 מדותיו ובגדיו ולהורות, להבק לדעת פנימה הקודש אל ונכנס ד׳, כטד
 לאהרן אשר השרד כבנדי ולתפארת, לכבוד .לו הנה והלבנות, הטהורות

«p . 'ראשך על ושמן לבנים בגדיך יהיו עת בכל קהלת אמר ופלי 
 ימצא ולא ולבנות זכות תהיינה האדם מדות .ח׳( ט׳ )קהלת ימסר אל

 כנרות הן המרות כי לו, יאיר הרפת אור ואז מלאה וכל דופי כל בהן
 השמן אור אז טהורות איק הנרות ואס להאיר השמן יזמן בהן אשר
 ומלאה ווהמא כל מהן ולהסיר הנרות את להטיב הכהן ומל וידפך, יאסל

 ואם איש. כל לב לשמחת ומאיר הולך בתוכן אשר השמן ואז
 איש ומחשבות הרות מפלות נם אז לבנים וש׳ יטהרו והמרות הבגדים
 פחתת צרפת נגע בו יהי׳ כי והבגד .ד׳ אל להתקרב מעופנה במרום

 מטהרן, להשבית רפה רוח עליהן ועבר האדם במדות תהיינה כי ומנרפת
 ולהישירן דעחלהטיבן ילמד ובתבונתו בחכמתו והוא הכהן, את והראה

גוה מאדם להסיר יוכיח הוכיח שפתיו וכחן מפיהו יבקשו תורה ני ’
: וחי׳ לפני׳ אשר את לדעת

הנפש. ושלימות המזג שלימות
 תשלים הראשונה כי מרעותה, אשה האלה השליטות רתוקות ני אם

ישכונו, יחד והנפש הנוף לאשר אבן . הנפש אח !השטח הגוף
 מגרפות לרגלי הבאות כמחלות הראש, ונגעי בשר עור נגעי ונסבפרשחנו

 במראה טומאתן סמני שני כי ואס יחד, מפורשים ריניסס וכנפש הגוף
בנגע שסר אם נשר פור מנסי כי הכהן, יסמאן לפיהן אשר השערות

 המשמישת התאות כל את להסיר נוכל לא נס וכעממומי׳. התאוה בזקי
 השליש׳ אודות לדכר אמרתי ע*כ די. את ממשטחיו השלש לא בשר נבר הוד

 ישולם שלא וכמו .דברנו נתחיל המזג ומשלימות יתד, האלה השמים
 גמור שיון יהי׳ לא אם או מאבריו אמד ימסר אם .האדם, גן ממה

 והראשונים רעהו. על שלים יגבר האתר רק ישוהו אשר הכשת כין
 שטת נשות באיש שלוגה ומהן מרוע לארבע השנות הכשת יחש
יתד. המזגן לש טובות או ימות ייייי! לידי האדם את שכילנה ומה

 ׳ והלחן השט ימי הרפה, ימי את תשכח ואל 'משאה אל 'ירבה, לך
 אל בצרש, שר לו והיית והנדכא׳ משבר לבו ואת הפט נפש את ותדע

 תעניקנו והעניק משם בקשנו והאסל, הצר הפני מעון אל מרדת תתגאה
 והוא מפטך, הוציאך הוא כל את מותן הוא ה' ט וזכרת מטובך

 :כדרכיו ומלכת ומתן, ותחזור ומתן אמם גם וששע הושיפך,
 תהלה האומר כל .באפרו אבינא א׳ר רא דבש ירמזו!. זה אל ואולי

 היום כי הבא. הסולם בן שסוא לו שבעת יום בכל גיס לדור
יחלק

I
 הכמת ששנוי וכמי .הדברים מיאור האריך תזריע בש׳ יצחק ובעקדת

 לרעה. או לסונה לנו נסיות סל יסמל נן האדם גו מבנה את יפסיד
 המרה בהגכר אשר נאמר אז הראשוטם החכמים כדברי נדבר ואס

 ושמרם , בדברי' אמון ואין מיושבת ואינה קלה דעתו סלי' האדומה
 הירוקה המרה ואם הפלתה, לפי שונים, חלאיס תסבב האדומה המרה
 שעורה ועברתו ונוער מקם והוא הכעס אל נוסה מבעו ,שלים שבר
לא יקראהו אשר בכל כמעט ימוש לא הלבנה מרה בעל רכים. לימים
 נפשו השחורה מרה ובעל לו. כצר ירגיש ולא ואביון עני על ^ישס
 תשתוחח עליו ונפשו חילו רב כי ישמח לא עצבה, ורוחו תאכל עניו
 ושנוי סוב. ממשות וחדל לשונאיו יחשוב סבסתי׳ אשר האנשים כל ואת

 מרתו. כפי איש איש שונות תאות לידי האדם אח יביא האלה הנטיות
 וממית פסיון לבן שער הם וסמניהס הנגעים, שלידי הן האלה וכתאות

 רמוחה. על מהכמות אחת כהגבר חטא אשר חטאיו אל ויתיחסו חי, כשר
 תבאנה שומת מחלות ביטהן, השויון ויחיל גבולן את חענורנה וכאשר

 והמטה השחין השאת הבהרת נגעי הן ואלה נויתו, בנין ומהרסינה
 ימידון בעצמם הנגעים נכה הגוף טומאת על יסידון הטומאה סמני וכמו

 מז׳ל אמרו וככר .הנפש וסוהר מרסא על ורפואתם הנפש טומאת פל
 שטעות על ש*ד, על הרע, לשון סל .באים ננסים דברים שבעה על

 ט׳ז(. )עירוכין כפין צרות ופל הגזל על הרוח, נסות על נ״ע, על שוא,
 אשר לאיש רפה יסובב לבר ולא יכלם, בשר פר מנפש לשה׳ר חטא
 ואמרו לנפשי. רעה נם סדכהיביא ומוציא לשס״ר מדבר כי ידובר, סליו

 רע דבר מכל ונשמרת מטן. הרע ללשון אזכרה סאהפ׳אה׳א כירושלמי
 הרע לשון מדבר משמר בי נלמד הזאת ומהזהרה י׳( כ־ג )דברים

 כי להורות, נפעל בלשון ונשמרת נאמר וס*כ .רע מכל פצמינו נשמר
 הוא נשמר הזה הרע מחטא ובהמנעו הרס, לשון דובר אל תסב כרע

 שסק נאמר שס בירושלמי הונאה לפאה ובתוספתא . מהרעה בעצמו
 בן את הכירו מז׳ל והלא .דמים ושפיכות ג*פ ע״ז כננד שקול לשה׳ר
 לכס, זאת הפטרה מה נאמרו הרס, כלשונו רק סמים יתר מבין הרשע

 שטעה ד’ש לכס, תביא תועלת ומה הזאת הפטרה לכס למה וכוונתו
 יובאו המה וגם הן. הנגעים סבות הנה גס הנחשבות הפונות ויתר שא

 נזדעזעו אשר האיש שן יגדל אכן הכהן יסהרנו ואז אותם לרפא להנהן
 הראש פר הגיפה והמחלה יסודותי׳ ונמוטו המכורה האמונה עמודי בו
 התור׳ בעקרי ספק לתת החכמה בדרכי תועה וילך מחשבותיו נבוכו כי

 פד לט גבה וכחזקתו פזי'. המלך אצל כאמור בראשו פרצה והנגע
 ני המקיש מ! צא ־. לו אמרו והנהנים אלקי'. כה' וימעל להשחית
 והנה הכהטם וכל כראש כהן .עזרי' אליו ויפן .בסופו הי׳ ומה מפלח,

 ס׳ עש כי לצאת נדחף הוא ונס משם ויבהילוהו במצחו מצורע הוא
 הקדושה, השרה ושורש מיקר הוא האמונה ני ויפן .כ׳ו( ב׳ )ד׳ה
אשר המפלות ארבע ותשלמנה השלישה במעלות הנפש מפלה ועמה

עפה אשר האיש יקרא טמא !וטמא העדרה נזק גדל אדע.._פ״כ לבן
* , 1 י י :1234567 ואה״ח

:ראש )עד המחלה
 האנשים הם אלה .השפר פחח המצולעים אנשים ארבעה הם אלה

לשוב ויתשררו רמהו אלי איש ואמרו ארבעתן. השליטות חסרי
 סלינו ומה תשדתנו מה ארצה, פה יושבים אנחנו מה כי ד', אל

 הארבע השלישת ושט הצרוע מן הצרעת נרפא כי האות וזה לפשות,
 והמה אליהם ידבר מבטים ובדברי דעת ישמרו כהן שפתי ואז .לנבולן

 תשמענה ואזטו המטהר אוזן תנוך סל הכהן ונתן לקולו, אזגם יטו
יפטרו במישור ורגליו לד׳ אסונה ידיו והי' בו. לט הדרך זה לאשר

. החיים באור לאור ושבו ממשובמם נרפאו כי ההוא. ביום
 הראה בהם .ונפשם נזכרים הזה הקדוש המג ימי האלה והימים

בכל ממצרים צאתט יום את לחוג ויצרכו ישט, מוז את ד׳
 ומה .ו'( י־ג )שמות הזה כחדש הזאת כעבודה את ועבדת ושנה. שנה
 אומנו להשלים מקרבנו טומאה כל להסיר נעבוד, אשר הפטרה היא

 להשמר קדשו. במקום ולשכון ד׳ בכר עלות למען השצישע מיני בארבע
 כיחיד נאכל הפסח אין . הנפש וסוהר מד המשחישת הרעות ממדות

 בין באהבה כי למרות . פ׳א( צ*א )פסחים ממיל סל נשמט איננו כי
 כיש אל הקרוב ושכט מא ומשסמש, האב הכטד. אלוקי יכבד אנשים

 בשכם סגר ולנר לאזרח יהי׳ אמת שרה .ד׳ עבודת לפטר יתאחדו
 כנר כנר. ובין האזרת בין ושטי הפרד יעשה לא מ׳ט( י׳ב )ששת
 הנר לפט יפמש ארצכם שערי משפש. מהגר יגרע ולא שים, כאזרח

 שמחתכם וכיום .הארן את וסתר ישכ אתכם רחוקה. מארן הבא
 את ומכרת בשככס הקרוש החג את ומגג הוא, גס יפקד לא ושערכם
 נאבדה וכמעט במצרים היית עבד כי וזכרת הזה כשש הזאת העמדה

מאוד. שרה הי׳ מצכך והדרור, התופש באור לראות ממך מקוה כל

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 223 מס עמוד {2} שמלקה שמואל חיים בן יהודה יצחק שמלקס. חו״ח
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 חטא באימא חזור ע*ח כאההבטחה יהניחא »ומ,ש
 נימי וישראל יעקב המי מוחלטת אמירה משהיד. >רם

 הכובה איכא הא למימי איכא מאי לירמיה וההיא עזרא
 ן'טוורכמ״ש לחנניא חהא״לירמיה‘ק ואלת״ה נציא’

 זירה לבא איו החטא גרס לו»י.חנניא יטל הא |ג»מ
 בעניי ואני י לחוור מרס המון ואין חורה ליטא מוחלט•

 הימה שלא א החש ינחם שמא ייא היה יעקב מלאי לל
 נביא הכובה וליפא לנגיא הקניה נין אלא ההבטחה

 דמכממא ומטי יטש״ב לשי״הס בהקדמתו רצינו זכז״ש
 עזרא ונימי רצונו יעשו לא אס היא לטונה האל בזרה
 ובקשה תפילה אלא ננואה היתה לא יטן החטא &רם

 ט: '0 אימתה עליתם תפול )ישראל משה שהתפללו
 ובקשתם ניכתס נתקיימה שלא גרם והחטא '0 יעצור
 היינו הטונה טל ונחמתי לכתיב "!0 •שיי לירמיה וההיא

 •ובשיחטא ויובא השובה החול לטכ״ם הטובה שתחול אחי
 לח סימן בירמיה רר״ק בהייא .ולב הטובה מסור

<ע״ש
 בהקדמתו עלרצינו בקושהתיז ז״ל הרב האיץ /זי|£

* באורן שס המאה שיראה כמו לפייהת
 טונה בשורה דפשיכטיח דה״ק לק״ת היאשוגה והשיחו

 לב״א נבואתו שתתקיים יטשהנלי סלא א"א נביא עיי׳
 שנרם לתלות לאין אמת נניא שהוא יויע בתת זאליב
 והו+אמרס מוחלטת הבטחה אלא ע״ת היה וילא החטא

 היה לחתם נופי' חוזר אינו -אפייעזא כוי לנוי בל
 נתקיימה ואפיה הגזירה משה יבטל אמלא ,דבורה

 שגרם אף דבור בבל והיה מוחלטת הבטחה שהיתה כיון
 רצונו יעשו ע"תואס היה הקנ"הבן אמר וכי היזפא

 ולדרך כונתו זהו ועזי אינו החלטית אמירה שהיא כיון
 הבטח?ווחלטת ה' דכשיבטיח יה״ק במי ניחא הנז"ל חזני
 שיצא לבור שבל תתקיים מעגיןחאאא"אשלא מנאי בלי■
 אינו חטא .מענין שאינו מה לבר עית אפיי • הקנייה מפי

- - למשה לומיא חוזר , ־ ;
 לנביא הקניה בין היה לא למשה יההיא’שתק

.לאירדתי־לטומקזדמאמרינןלחוזרנוכשהוא •
 לא במשה והתם החטא כשגורם המו לנביא הקניית בין
 מדמאי יפה אדרבא והראיה נתקיים ולכן החטא נרם

 כ>נח'הנטחמו ע״ת והזה לנביא ה' נין שהיה אף מתם׳
 בנביא הוא במי• וכיש הט' והוא זה״ה קיימה.• אפייה
 למבטיח הוא רצונו דנטושי וידעי' לישראל טוב המבשר

 נבואתו׳ שתקיים כלי אותה רמקיים הוחלטה להיתת &ון
׳ כמו מההיא.דיאשיאו טור שהקשה ומת ; ־ ־ וברור

y ■ • . • - • שיעש"ב .
דף מיק נסזן< מיש ממנו נעלם איך תמהני מאל . מה
 ניה כתיב ב־מ לרנה רבא ואמר מ״ב לח .ד
 טל ונאספת אבותיך טל אוסיפך יהמ כןל אשזאו,נ

 כוי יאשיאו המורים.למלך ויורו וכתיב בל קברותיך
 נימה חרבפ״הס אריישלא הכי איל בבנרה ׳*!שאזהו.

 דליכא זיל להיב ק״ל ואיכמאי ורלנ״ב ורלייק רש? כלכ1
 , אינו הנביאה חולדת עיי •שהובטח מה ומעיקרא חזרה

 דכיכטיב תטנית ונמס' ברעה עיניו .תראנה •שלא אלא
 ואיהואיל ט״ו זו או/א״ר עתי -םאתר.האל אימ אתת

 מייןגטנש שם ליה•,עול.אמרו זכילנא בעיז נטח וקא
 והלל ע״יש ,ולאנינלךבירמיהו ליתלך שתליל מפני יאויאו
*ועי״ש פלא• והוא ממנו הסוגיאגעלמ זאת לגס מדבריו

תרוצו :י .
ת»0 לאם לעומקו יררתי לא איש ולא בער ואנכי

היד

מי
ת
טד

 אלן אוחו הניא ולא הנחגיס;שו'ס ואין כיון
 דיו שאמרו לאקשוייכשס איכא שסיר וכילייקינן לראיה

 הקניה לבין מציגו מה ה״ןנימא ן כני להיות הרין סן לבא
 לישראל המנטיח היה׳־־צנניא הזר לא עית 1אפי לנביא

 גויס יהחסא לחלק סני־א דאין קיו היבריס ויתקיים
 לפי ולדידי בעיייהו ותאי הס ע*ת וזה זה ללס שאני

 יבונת מנתו נמי שזהו ואפשר טסי ניחא השני הליך
 חטא סיבי תנאי בלי טינה הבטחה דכל היא כן יבינו
 עית אפילו הקנ״ה חפי שיצא ינור שכל שתתקיים פ״כ
 יההנקחה הכא ונ״ש חוזר אינו חטא סענין אינו אן

 . ש“פ ועיין חטא ראיכא אף חוור שאינו החלטית
 ניצר שחזר מציגו ולא יכירו עק״ש זייל לס"מ והרג
 יחזר אמיען יהתס הק' ’יאש<ןס נחיכן אלא טובה
 עונש למשוס אפשי וא״כ גלול שהוא עונש.תוכחה משוס

 הנניאואיך הסבת כזה יהיה הקכ״הולא ינחם תוכחה
 דמיידליש א'והייץ כסרבן אלא הציוי כלא ונינו קאמר

 אלו א'כעולם פעם ביאס זה הדבר היה היארלא
דבריו

 א'לא דנית דז? היא כעמי מכמה תמוהים ודבריו
היה ולא ז״ל כי״ח הרב כתיש כביא ע״י היה

 שביר קאמר ולכן כניא הכמת ואיכא ש*וכימ זה ט״ת
 לא איך תרוצו על עיק • א׳ יפעם אלא מציגו דלא

 בעונותינו ונא ממשמש ז? ועון יוכיח ל״ז מ״ש שכיח
 תמוה הוא לזה ז״ל כי״וז הרב ישוב גם » זמר דור נבל
 כי חוזר אינו הכינה דליכא לנכיא הקנ״ה נין ןף9 להא
 הש״ס רי\ק ולעד״ן . חזר למה וא״כ הוא ומטיב טוב

 מפי שיצא טונה סרה מציגו לא דמעולס ז״ל ורצינו
 נלי וחזי תכונה י־ליכא נביא ע״פ שלא ,אפי הקניה

 גויס רהבטא אמת א'דהן בעקדש אס כי נורס חטא
 כנר 1000 שלא זה טון מ'מ לטובה ההנטסה לנטל
 אף ואכי״ה וקביל והבר הקניה וירע מקוים ביים היה
 לרעה בה חזר מר״ה־ קטרוג כעבור אח״ך חטאו שלא
 ועיין בינמו יזהו ואפשר ראינו לא וכזו עקהיןרס על
 והריכריח וישלח פי והיא״ם זיל הרב עוד שהאריך מה
 ינמקצת נמחמיס וכה־י נכין נ״ל שכתבת• ומה זיל

ודוק זה כל קיימתי ומסברא ללטתס כהונתי דבריהם

פ״א mjn רז
 נקרא המוצעות לעותכנונינת שדעותיו פלאים

 שהרבה מה ״ל1 לחית עייןלהרב עכיל ט* חי
 דודאי ליישב נ״ל בטניי ואני זה ביכר רכינו על נקשיב
 הפליג לאנות פרקים מקי יבפ״ד אזיל לשיטתיה יבינו
 ד' סצנה זומא ך ‘נס ממוצטתואעל״כ העירה כגודל

 ס״ל רוח שפל הוי מאד מאד התם עלסתניידקתני >תנ
 שיטת 'לו צריך שהאי® הךגיטי בפרק וככו׳ניארגו

 המעשים באמצע’ טדיקיעהוי“. סןהקצווא לאחד חט•
 התרות כיןשאר לביה הזאה בסלה אכל עלצר׳תסייג

 ודעתם החהיי־יס אצל המירה זאת חוןרון לנזיל הניאיוה ר?ל
 שפלות אל ונטו האסרון הקצה טי .המנה רחקו נ?זקה

 כלל לנאוה מקום •בנפשם שלא׳ישאירו עד לגמרי pi,הר
 כהי כאן דעתו נ״ל וזה נזה שהאריך הה. נטיש״ב' עליה'
 הי-דות לכל מעה ושאינו' ולמי. * לענוה •שהשיה' הלי•

 מלית נין הוא רכן כלם המרות ב'צ^ סשונתת דהאמאטית
 מ• ?אחר הכי כוי מיקרק .שהוא לחי עור וח״ש חד״ס פין

 ניסני׳ חדטת ויתרתק ביזת'’ סצאו מדקדק»ל שהלא
Sub אז זת לצד M האמצעי א היאשון להקצה פי' זה
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■דעות ה « ’ בן-
 להקצה האמצעי־ מ! וכמוהו כאמצע4מ כמה יש האמצעי
 זה לצד מעם האמצעי מן החקיקמתיחי! וזה האחרון

 ־האתדיין הקצה דהיינו זה לצי או. האמצעי לצל• דהיינו
 הקצה עד הלב ת מיו* שיתרחק מי כיצר תשיר נקרא

 כיותר יוא ששל ויהיה ככלל ער ולא פלטי האחרון
 שהיא -העגוה מדת מהאוחז יותר חח שפל דהיינו

 עד בתרתק ואם חסידות מדת היא וזו חסיד כאמצענקיא
 ואמירים בו' חשיר נקרא ענו ויהיה בלבד האמצע

 צמד האמצעית מדרך שלהם דעות מטין היו הראשונים
 חהאמצפי אלא האמצעי קו מעלין היו פיישלא הקצוות שתי

 כלו שהוא האי קצה נגד הרבה טוב צד שהוא ואילך
 יש ליוישר ואינו טוב כולו שהוא האחרון קצה ונגד רע

 כלו בייכחעט האחרון קצה כמד אותה שמשין דעה
 כנגד אותה שמטין דעה ויש האחרון לקצה קרוב טוב

 האחרון כקצה סוצ בלו נוטל פי'שאינו הראשון הקצה
 משו״ה לפנים וזהו. מקצהאראשון רע מעט עם אלא

 האחרון לקצה כלת נוטה או אלא אמצעית מיה סיישאעו
כוונתו זהו הראשון קצה עם מעש קצת מטורב או

לעיר
 חנ5ש לפי״הס רצים כהקדמת אלו כיברי ראיתי ושוב

תכונת מניחים סירים הת הין לא הענין ולזה וזיל
 מעט נושים היו אך נשוה הממוצעת תכונה נפשותיהם

 דין על י״ל והשמירה הסייג ירך על החסר א׳ היתר לצר
 ההנאה הרגשת העדר לצד הזהירות מן ניטים שיהיו משל
 כוי אטע בהכנה נעשו מסירת לצר הגבורה ותן מעט

עכ"ליעש״ב
 לקצה קרוב הוכה או נוטים דמהאמצעי כהיייא הרי

מעט אלא האחרון כקצה כ״כ לא או האחרון
 וכפ״ב טוב יוכו שהוא מהאמצעיואילך הראשון מקצה
 בבינוניות בהם לנהוג לאים לו שאפור יעויו דיש כחב

 הקצה כויער יתרחק אלא ואילך האמצעי מן פייאפי'
 לנוטל השבח את נתן דלעיל לאף הלב גובה והא האחר

 וחסידות הטובה חדרך דאסור כתב כאן חהבינונית
 הטונה חרך אין יען יבנה איש הרבהכללויטס גלולה

 אלא בלבד ענו הארס שיהיה עוביס דרך שאינו פי*
 ולביינאמר מחש האחרון קצה דהיינו כו' 'רוח שפל לתיות
 הכל מאד שהיה-יענו במשה מלשבחו סי' כוי במשה
 הדין מן שאינו אף היקר הוא שמן מזרה האדם

נפי ,וכי קם אג״ב לן רהדין משבחו מה הדין מן לאס
מחשהיעש״ב ללמוד ןיזזמאייש

שניפרק

 סי'דהכהנ רוח שפל הוי מאד מאד חכמים צוו ולפיכך
וכיכשס האחרון הקצה לצד שיטה לתורות

 ־אמון וע<ך .לו* גפר לצו המגביה שכל■ אחת וטוי עיי־ש
 לנסות .צריך הנאות א.5שכ״בחתי \1ז?יהפי' כשמתאכו?

 1 כל מב* 'הכעס ננונ^ענין וזהו-.נמו •האסן קצה עד
 וסיים זיל שהביאם־ ■ צאו הכעס. ,כגסת שאז? המאמרים

 ‘ 'דמןיף1דז י*0 ‘יכ הל?ינז 1» להתיחק צוו לפי' ואחר
 נו כיוציא יעשו לכעוס.וצדי^לא שראוי גדול גרגר הדין
 ויקצוף במשה שמציע וכאז לכעוס מותר אחרת פטם
 אף ויחר יעקב 'משהוכן אף ויחר החיל פקודי על סמר,

 לאמיר פיון אך כיתלמוי מעתיומ וכןכמה כרחל יעקב
 יראה אימה ולהפיל גלל יכעזס שלא צריך הכעס כ״כ

 ולא יד •לט רביע בונת זהו יכטוס ולא כועס כאלו עצמו
 - לויש“ז לח״מ הרב ל״.שכ שהאריך מה וטיין הוא יק דגי

.' שנראים ובענץהכאס להאריך וא״צ דבריו על 5לעמוד

אף

פיג
C.

:״ ,ר.

■ יריד &צויב׳.•*
 י5כפ*/ למ*« כאן שיממ זה. אח זה נהוחדין יבינו דברי
 זקלש»ן£ נדבי לו השונות *iH זיל כניהו להרב עיין

־ ■ זזוק ותשכח עיין פוי! סננה בוזזות

pfl להזתוזןדלמהר! צייו שהוא רציות לו יפתח ולא 
זי|< להוכדלחיז*ב< עיין * עכ"ל בי׳ כדילכתזתו

 דיזכיצ׳ סזלא שאני אימא האינעית הביא שלא שהקשה
 מר.ן»^ דה־הררז והביא בחרא ליכנא כוישהוא ליהלי״י
 באודן. מס הרואה שיראה קחו התוסי דברי ע״פ ודחאה'
 »מ♦ התוס' קילוק דאי לעומקו ירדתי לא הרואה ואנכי
 pu»5 כשבילודאעיס פשה •שלא נדבר אלא אינו חידוש

 ז»3עו והיה דטשה הצא כרס מותר דאינו בשבילו עושהב
 דמאייהקשהמדבריהתוסי' )עוד לשדי הוא פשיטא בשבילו
יבאיהליכחוהן( אבללדעת ספרא ליסחוב אלא דאינן

 ריןנעובד5$וחכי>דליה כיון בחביות דיל שרי נוונא ככל
 אועתיה- לאסוק׳ וי\ל אנפ^ה יטעה הוא דאיתו דמ״ז

 כן ואס רכ״א סימן והנזיר והראיש התזס' ש”קריובח
 דליכיך טנא בידם• אהוד דעתי לגנוב דדוקא הא פש»"

 רנינן ולעיר * שרי פוחח• היה דגלא"ה דעת גצינוח
 שישמל׳ לפמוחו כי* כוי לו '•פחח ולא ואמר דייק זיל

 יפמס דקאמרולא &“דש כליסיא נקט ולא החח כבודו
 אסוי־אלא■' ואינו להוייצג דבא נראה הודיעו אא״ב >ו'

 לסיוותו־ איגו אס אכל עשה' דלכמדו לפתותן כשהוא
 של« -לעכור?גזלו מכורות היו לא ואפי' פותחן ומלבו
 כהה! לן דסגי ז״ל הכית מרן קושית נמי ניחא וכזה

 דמכונתואינו נמאע וממילא איסור דעת דלננוב שהודיענו
תירו כל רבעו הזכירו דשייזלא לבניו אלא ועת לנגו$

 זכלל< בלבתצאנזה ובן ולכןכחנ לקצר דרצה דנש״ם '
 אלודנרי כהגייאין וסגי יגטכיעח שלא היבריס'הוא

 דאסו»ג היין כילל נ וסני' גרם להאריך והמר איסור
 ולהאריך לבאר מזקק. לא אסיר זלא ובמידי לעת לגנוב

 לעיין• מי,ק הוא ז״ל כתי'הרע ולומר משמע דממילא
 של»| חהוא־תימצא הזכירו שלא והיאיש דהרי״ף נראה ולי

 צורךזכיון חגוסדליכא היינו דטילא ההיא בלל הניאו
 דלא מוסר כבודו דבשביל שאמרו הכרייתות שהכיאו

 הוו/׳ הכן וכל ,משמט ממילא כן אס• דעת גנינות מקרי
 דעחכלצז לנגיצוח ולא מחש ללמדו מכורה חבית דהפזחח

 טס=׳1חט מהם קצר׳יותר נמי ורנינו לתאריך צורך ומה דשיי
האמור’

של; דכחגעל למודעי אנו צריבין ודאי הא אמנם •
t שמתעהו מפני א' •טעמי חיי בש״־סאיתמרו מתה

 משוס אלא שאינו רנינוניאה ומדברי ההכנה מפני ואי
 נחשיסת :שאק- רביגזיעצשיז שבסיפור ואפשר דעת וצינות
 נ*ת הרב ב״כ1רמצע?ו. עי אלא“•כנודע'ליכא בילינו מצויץ

 cW?9. :'הא^נוהגים המבין אףייל^א ורצינו ז"ליעו״ש
 v לא •אותו זהבים שמתעהו אשיה"צשנ*ל עיזן־דכלא"ה מ״מ

 גשאיד רסיבר זמ1כ ו'דהכא &יק כאל1ג נהג שאינו ’חאילע
 מיה^־מלרהכתצבנלל;. וכפיית שחוטיו במקוסכשר נבלה

 נחקיסח 9ו,נק'נק הגמרא ן העת^לשו דאכא ואפשר שחוטה
 הוסיףימדעתוייאפליככל^שסזטהימעמ:,? דחלטלוהתס איידי
 נבילת,? 'הכל קיו'אי וארציים משוע איסור-והלצר ממנו

 «&נכלל,”ב קליל ו יוסבר והכיר יידע; אס}ר-אף;דאפשר
 דמיו'•י מיבות ואיס^ הכיר ולא אאזת^א לא דאפשר!,שיזזט
. •* ודאיוקיל ׳ '• *

*.׳..!ז
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א׳ פרם סוטהבן

 א״ל.הקב״ה ולכן דחכמה, ליסוד זכה דמרע״ה כס״ו,•
 הנשירה סוד פשר במחיה, לארץ להכנס ותבקש אסה חכם
 מיחוק ר״ל פשר נמי אי דיבור. סוד שהיא המלכות דבר
 פערין, מים עושהן מאד וקשה חס שהוא הדק כיי דין דבר

 נעשו והחמין הכליה מן שהצילם הענל בענין היה וכאשר
 מרע״ה ר״ל תמצא, מחין והחכמה אמר יוחנן ורבי פושרין,

 הכתר מן מאין או כמוהו, ימצא מאין דחכמה ליסוד שזכה
 לענוה, רמז מאין או ומציצה, יניקה לשון ימצא, אין הנקרא

 שהיה ימצא מאין ופכ״ז דחכמה, ליסוד שזכה גדול היה כ’דכ
 אמר ורנב״י מה. ונחנו דכתיב לאין, עלמי וחושב עניו
 ממנו, בטלה העבד שמדרגת ה׳, עבד משת שם וימת

 שם וימת אומר סמליון דמטרוניתא. בעלה ונעשה שנתעלה
 שר מט״ט בחינת שהיה רמז דישראל, רבא ספרא משה

 שר מט'ע ר״ת משה רשומות, דורשי דרשו כאשר הפנים,
 ישראל, זכיית שכותב סופר הוא מט״ט כי וידוע הפנים,
 לפרדס, שעלה אחר דאלישע בעובדא דחגיגה בגמרא וכמ׳ש
 רישראל, רבא ספרא שנקרא נ״ל גם ע״ש. יושב מטיט יראה

 והוא ישראל, הנקרא תפארת בחיגת היא שבנתב תורה כי
 :דישראל רבא ספרא נקרא לכן שבכתב, תירה כתב
נ״ל ישראל. מחנה כנגד מיל י״ב על מיל י״ב שם.

 ישראל מחנה כנגד מיל י״ב הולך היה הקול בס״ד,
 ילדה אחת אשה כמ״ש ישראל, כל כנגד שקיל שהיא לרמוז

 כל יובן או משה. זה ומנו אחד, בכרס רבוא ששים במצרים
 כמנין דקים, רי״ו מהלך הם מיל וי״ב דקים, י״ח הוא מיל

 יורין במלוי הגי״ה שמוח“ שלשת או הגבורה. שמיתק גבורה,
 זה תיקון עשה והוא רי״ו, ע״ב ויעבור, בסוד רי״ו, הם

 ויעבור של בדרושים כנז׳ שלו, ושפלה ומעיט ע״יתורה
 כל כי אמה, אלף כ״ד הם מיל י״ב גס חשא. כי בפרשת

 תורה של ספרים כ״ר לסוד רמז אמה, אלפים הוא מיל
 ענוה כמגין מיל, קמ״ד הוא י״ב על י״ב יובן גס שבכתבי

 אהבה, שה״ס לבינה וזכה לאה, שה״ס לענוה שזכה אהבה,
 בינה רחימו חכמה, דחילו שהוא ורחימי, דחילו בסיד כנודע

 קמ״ד גס בינה. שה״ם דאצילות לנשמה זכה ומרע״ה
מן גדול בירור שבירר רמז אמה, אלף רפ״ח הם מילין

האלפים: בסוד רפ״ח,  סימן זה כי לומר זה, לשון נקיע סימן. בתיך סימן שס.
אחד שתים, הס דגמצא אחר, סימן עמו שיש מיבהק,

 אם סימן אותיות כי המלוי, סימן ואחד הפשיט, סימן
סימן: מספר בהם תמצא חמלאם

העעס בס״ד נ״ל קבור. משה היכן הראוני י״ף, דף
 מחשבתם היתה כי מפני זאת, לידע שרצו

 ומשי ישראל, את ולהגלות בהמ״ק להחריב קדמתה מקדם
 שלא מגין זכותו ואז ׳שם ׳ויתפללו קברו על ילכו ישראל פן

 לאדם אפשר אס לידע רצי לכך ישראל, כנגד הס יצליחו
 קבורתו שידעו ריאין דאס קבור, הוא והיכן קברו לידע

 קברו, על להתפלל איש יבא שלא שם, לשמיר חיל יעמידו אז
 דעמדו והא זה. דבר מחמת להשמר להם אין אז לאו ואס

 היה לא שם הנה להפך, וכן למטה, להם נדמה למעלה
 למעלה קבר ציור לעיניהם נדמה כך אלא כלל, קבר ציור ממש

למעלה לא הקבר היה פלא כיזב, מראה והוא ולמטה,
:למטה ולא

 דקברו בס״ד נ״ל קבור. היכן יודע אינו מרע״ה אף .05#
כח היה כי וכרובים, ארון כמו קדושה בו היה

 כמו ולכן בראשית, ימי דששת שבח מערב נברא רוחני
 מן אינו דמקומם עומדים, בנס וכרובים ארון גבי דארז״ל
 היה כן ק״ק, בית של מהמקים מדה תופסים •שאינם המרה,

 ההר, ממקום מדה לוקח ואינו עומד, בנם מרע״ה של קברו
יורע אינו הקבר, באותו קבור אשר מרע״ה אפילו י׳נן

 קבור הוא ההר מן מקום באיזה
Dw.. במאמר הנה .,וכו מרע״ה של קברו נסתתר מה מפני

כז יהוידע
הגזרה, ומבטל משה ועימר אתמר, יעקב עין בעל שהביא

 יעמוד אס שמח ההב״ה והלא הגזרה, תתבטל אה״ן וקשה
 בגזרה רז״ל וכמ״ש ישראל, מעל הגזרה לבטל ויתפלל צדיק

 שרצה הע״ה הושע גבי רז״ל אמרו וכן העגל, עון של
 בכמה משמע וכן ישראל, מעל הגזרה ויבעל שיתפלל הקב״ה
 אותה הקרים הגלות של זו הגזרה כי בס״ד, ונ״ל דוכתי.

יתקיים שלא כדי ונושנתס, מספר קודם שנים שתי הקב״ה
 אחר הגזרה יניח אם הקב״ה שיודע מפגי ואבדתם, בהם—<

 מאמר בהם שיתקיים ומוכרח חשובה, יעשו לא שנים, שתי
 בעת קברו יודעים היו אס וא־׳כ ביטיל, לו אין שד״ז ואבדתם,

 נשארים והיו הגזרה, ומבטל מתפלל היה הגזרה, עליהם שבאה
 עושין היו ולא ונישנהס, מספר שנשלם שנים, ב׳ שסעיד
פתאום, ומיד תכף במקומן כליה בהם געשה היה ואז חשובה,

 כדי מרע״ה, של קברו על שילכו פנאי להם יהיה שלא
 לה אין ההיא בעת זו שגזרה אפשר גס עליהם. שיתפלל

ישראל, לטיבה קברו העלים ולכן אופן, בשום לבטלה תקנה
 לבטל עליהם להתפלל כדי קברו על הולכין יהיו אם וא״ת

 לבטל זו חפלה כי תתפלל, אל הקב״ה לו יאמר הגזרה,
 א״א, זה הנה לטובתם, היא שנים ב׳ קדמה אשר הגזרה

 מה שכל הקכ״ה, טם מרע״ה תנאי עשה בסנה דארז״ל
 התפלה ממגי תמנע ולא ריקם, תשיבני חכ ממך מבקש שאני
 השי״ת וא״ל להתפלל, שארצה דבר כל על מתפלל שאגי

 התפלל כאשר ולכן המיתה, ומן לא׳־י מכניסה חוץ אעשה כן
 וכן הזה, בדבר עוד אלי דבר הוסף אל א״ל נא, אעברה
המות, מן להנצצ תתפלל אל לך רב "}b המיתה בעבור

 לו שיש אחר תתפלל, אל לו אומר הקב״ה אין זה בענין ולכן
 ויקבל שירצה דבר כל על להתפלל שיוכל ממני, רשות

>_________________:ופלתת_______________ שפירש ז׳יל, עיגיס פתח עיין מדותיו. אחר הלך ~^ם.
 יתפוס שלא ר״ל תלכי, ה׳ אחרי שאמר הפסיק כונת

 בזה לו להדמות ,U ומדת ה׳ מדת שהם הראשונות מידות ב׳
 ממרת שהם אלו, מידות ב׳ שאחר המירות יתפוס אלא ח׳־ו,

חלקיכם ה' אחרי. אמר ולכן בהם, לי ותלהדמ ואילך רחום
 ׳" את ירא הכתוב בס״ד יובן בזה וקנהר ע״ש. דייקא לכות—

 עם בה קרי תתערב, אל שונים ועם ומלך בני ה׳
מידות, שנים עם והיינו במבטא, יוצא הוא״ו דאין שנים,

 :ח״ו אליו בהן להדמות תתערב אל ומדת ,ה מדת שהם
k לסייר וג״ל צמר. לש״י ש5נד העור, מן הבא דבר ש~ם.

מאד, וגבוה עליון למקום רומז הצמר כי העעם
 היה וזה גדולים,. חסדים סוד שהוא כי נתלה האש אין ולכן

 בשער ז״ל האר״י רבינו בדברי כמפורש הבל, של קרבנו
 מן הכתונת את חסד בתורת להם עשה ולכן המצות, טעמי

 עליון ממקום וחיות וקיום הארה להם להמשיך הצמר,
פשתן, שהוא בו נהנה שהעור דבר ומ״ד הצמר. אליו שרומז
 ז״ל, הרמ״ק בשם ז״ל קה״י בספר מ״ש על הטעם נראה

 ומכל קטגורים, מכל דמציל הוא פשתן בגדי מלבוש סגולת
 בגדי אותו מלכישין אם בחו״ל שמת מי ואפילו מאורעות,

 אותו כשמלבישין תינוק וכן סניגור, געשה קטיגור כל פשתן,
 אם אף אז דוקי> פשתן יהיו בגדיו כל דהיינו פשתן בגדי
 לא ב״מ, פלונית ע״י בקטנותם מתים שבניו מוחזק אביו

 חיט אפילו מלבושיו בכל יתערב שלא ובלבד רע, אליו יאונה
 הע״ה ליוסף כשהלביש פרעה כן ועל מינים, משאר אחד
 סגולת ממנו לבטל כרי צוארו, על הזהב רביד שם שש, בגדי

 להם שעשה מה מובן ובזה ע־״ל. פשתים, בגדי לבישת
רבו אשר הקשגוריס מרטי להצילם כרי פשתן, בגדי עתה

:בעולם וקימיס חיים יהיו יבזה עתה, עליהם עתה מקיים שאני מה פירוש ידי. על שיתקיימו כדי שם.
במעשה. ידי על יתקיימו בלבד, ובמחשבה בדבור

ישראל, כל יד על שמתקיימים אע״פ הכינה בס״ר, יובן או
עליו! במקום מנע לו שיש כמרע״ה, ובפרט הדור גדול הנה

להעלות לד(

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)55 מס עמוד מבגדאד אליהו בן חיים יוסף ד - יהוידע



ניהוידעא׳ פרק קדושיןב!
f

גדול:

 והגה ע״ש, וכו׳ מהעשיה מ״ן ומברר מלקט אהה העשיה,
 כאדם זו נפילה עושה שהאדם הנז/ נפ״א ענין הנין -לן

 בכה רק הוא בקרקע, למטה עד הגג מן עצמו המפיל
 בפועל זאת עשה ע״ה כהנא רב אך במחשבת; יצייר שנכה

 תיקון זה כפועל וכיון ממש, הגג מן עצמו שהפיל
 מהעשיה, מ״ן אורות להעלות כדי בנפ״א, יום בכל הנעשה

 כי העשיה, בסוד שהוא לטוב זכיר אליהו בא לכן
 ונמ״ש בארבע, אליהו ארז״ל ולכן ב״ן, שמו מספר לכן
 המות, מן להצילו כהגא רב את וקבל ז״ל, האר״י ןנרבי

 ת׳ אטרחתן א״ל ולכך כשלימות, התיקון נעשה כבר כי
 גחן ולכך עולמות, ארבעה תיקון על בזה לו רמז פרסי,

אורות, הכלים את מילא שהוא לרמוז דינרים, מלא כלי לו
לעשות: שחשב זה בתיקון

 בתחילה לה שאמר עיה, כהנא רב דברי בס״ד יובן ובץך,
חשב אשר הזה התיקון כי נפשאי, איקשיט איזיל

 ידידי ובני הנפש. תיקין הוא בזה הפס קדוש ע״י לעשות
 נזרקה רוה״ק נפשאי אקשיט שא״ל פירש, נר״ו יעקב כה״ר

 לטוב זטר אליהו לו שנתן יתעשר, המעשה מזאת אשר בי,
 הנפש, קישיט בו עושים הצדיקים ועושר דינרים, מלא כלי

נר״ו: הגוף,עכ״ד ולאקשיט  על בזה לו רמז בס״ר, נ״ל דדינרי. שיפא ליה \הב שרן
 כינוי שהוא כנפיס, הנקראים בחסדים הדינים מיתוק

 מכוסים שהם ידי ועל הזרועות, שבשני המכוסים לחסדים
 רבינו וכמ״ש עמהם, הגיף ומעלין לשרשן, לעלות מתגברים

 ואס ר', עולים ככפים והנה ע״ש, רוה״ק בשער ז״ל האר״י
 מלא כלי לו נתן ולכן דינרים, צירוף יהיה דינים נתיך הניחר׳
 דהוא שיפא, זה כלי שנקרא מה בס״ד, נ״ל ועור ל׳. שהם בחסדים הדינים נחתקו מעשיו עי׳י לו לרמוז דינרים

 שלו, ברנה זה בכלי שנתן בזה לו רמז אפיש, למפריע
עושר אח״כ יתעשר שבזה לטוב, זכיר אליהו ברכת שהיא

 מצוי היה לטוב זכור אליהו הנה להתבונן, לנו לש
ולא ביותר, עניים שהיו צדיקים כמה אצל ושכיח

 תיכף ממון כהנא לרב נתן ולמה ממון, להם שנתן מצינו
 לידי שבא הסיבה לו אמר דק אלא ממנו שאל שלא אע״פ

 הרב שכתב הקרמה ע״פ היטב מובן העגין שזה ונראה כך,
 שקבל מהרמ״ע הנשמות בגלגולי דכתוב ז״ל, עינים פתח

 כהנאהיה ורב כזבי, דהמטרוניתאהיתה ז״ל, סרוק חמהר״י
 הרנה אשר תחת להכשילו רצתה וזאת פנחס, מן ניצוץ
 פנחס דאליהו השייכות בשביל וקבלו לטוב זכור אליהו ואחא

 לו לתת דנטפל הטעם מובן ממילא בזה והשתא מנ״ל,
 דנלגול ידוע וכבר בני, לפרנסת הנטפל כאב •דינרים,

:אחריו הבא לגלגול אב נקרא ראשון הדינרים לטוב זכור אליהו הביא מהיכן לחקור יש אמנם
 יתכן דלא בנס, בידו נתהוו לא דוראי האלה,

 דהביאם בס״ד, ל’ונ גסים. ממעשה כהנא רב את שיהגה
 מכמה בארן טמונים וזהב כסף ימצא דורחי ההפקר, מן

 בעליה, עתה להם שאין הפקר, של אוצרות שהם שנים מאות
ידי על המתעשר האיש ואשרי ההפקר, מן בהם לו וזכה

 אכייר: בעדינו. יגן זכותו רצון יהי לטוב, זכור אליהו

להבין, יש פרסי. מאה ארבע אטרחתן ליה אמר שם,
 אצלו הפרש ואין הדרך, קפיצת לנו יש הוא הלא

 הנה ועור פרסאות, עשרה לבין פרסאות אלפים עשרה כין
 מהלך הארץ עד הרקיע ומן השמים, מן שלוח מלאך יאה

 רחוק בארץ עומד שעה אותה שהיה לומר ודוחק שנה, ח׳ק
 רז״ל מ״ש ע״פ בס״ד, ונ״ל פרסאות. ת׳ מקים מאיתי

 רטנו ופירש בארבע, אליהו בשתים גבריאל באחת מיכא-
 של באויר כשנגלס מיכאל רז״ל, מאמרי כשער ז״ל י’איה

 ולכן חסד, הוא כי המים, ביסוד אלא נגלס אינו עוה״ז
והתלבשו רדתו אחרי העולם כל לקפוץ יכיל אחת כקפיצה

קשא טוב, שאינו צדיק זהו לבריות ורע לשמים שבךטוב
 ואדרבה לשמים, טוב אינו א״כ לבריות דרע טון

 מעטרות טפי לחבירו אדם שבין עטרות על קפיד השי״ת
 הכונה אין לבריות רע מ״ש בס״ד, ונ״ל למקים, אדם שטן

 או לבריות מזיק שהוא לחטרו, אדם שטן בדברים שחוטא
 קטגורייא שמלמד הוא הנוצה אלא וכיוצא, עושק או חומס

 שהאדם לקב״ה ליה ניחא ולא זטת, מלמד ואינו הבריות. על
 לטוב זכור אליהו מענין ולמד צא ישראל, על חיבה׳ ילמד

 זז ולכן נענש, בריחיך עזבו כי ישראל על ואמר הואיל
 הדת קנאת מתקנא שהוא פ’אע ישראל על חובה המלמד

 נקרא זה ישראל על זנות המלמד אבל לבריות, רע נקרא
 לבריות מוב’ביה דלית טו; הקן שלוח נבי וכאן לבריות, טוב

 טוב בהו דאית להנך דמיא לא לבריות, רע טה דלית אע״ג
 בזה דאית כיון נמי אי בהרייהו, לה נקיט לא ולהט לבריות

 בספר כמ״ש ציוחין, ובגין מתרבה דאימא משום לעופות רע
יוצא רע בהו דלית הנך, בהדי לה גקיט לא להט התיקונים,

:טוב הכל אלא לאחרים  לבריות וטוב לשמים טוב שיהיה הוא השלם הצדיק נמצא
דהיינו

 צריך ולכן ובאש, במים יתלבש לעוהיז ברדתו וגבריאל בו,
 יתלבש כי קפיצות, בארבע לטוב זכור ואליהו קפיצות, ב׳ לו

 ולכן עיש, חגת״ס שהם עפר רוח אש מים יסודות בארבע
 ארבע לעשות נצרך שהוא לו רמז פרסי, ת׳ אטרחתן א״ל

 כל כי יען פרסי, במאה אותה מכנה קפיצה ולכל קפיצות,
 עליונים, יסודות ארבעה מן אחד יסוד כנגד היא קפיצה
 וידוע חגת״ם, שהם ספירות ארבעה מן אחת ספירה שהיא
 נמצא מאה, הרי מעשר ועשר מעשר, כלולה ספירה דכל

 מאות ארבע המה חגת״ם ספירות ד׳ שהם קפיצות ד׳
 מספר תמצא דלכן ונראה במאה, היא ספירה כל ספירות,

 קפיצות ארבע כנגד מאות, ארבע עולה לטיב זכור אליהו
:כאמור ספירות מאות ארבע כנגד שהס

 לו שרמז פרסי, מאה ארבע אטרחתן בס״ד, נ״ל ן^ןך
בטומאת לטמאו רוצה היתה הרשעה שאותה בזה, ׳

 עין רע כענין כוחות, מאוח לארבע שמתחלקת הסט״א
 שיבדל כדי למיתה עצמו מסד והוא לרעה, בו עיניה שנתנה
 נראה ועוד פרסי. מאות ארבע בהצלתו טרח לכך ממנה,

 דכםופין,.כמ״ש עלמין מאות בארבע זכייתו על בזה לו רמז
 מאה ארבע מתון מתון במאמר בפ״ע, ז״ל חיד״א הגאון

 ולריק צדיק כל לך אין הנעלם במדרש דאיתא שווייא, זוזי
 דכסופין עלמין מאתים לו שאין •בתורה העוסקים מאותם
 עצמן שמוסרים על עלמין מאתים ועוד התורה, בשביל

 ולכן פ״ש, יתברך, שמו קדושת על נהרגו כאלו יום בכל
 מסירת עתה ועשה בחורה, גדיל חכה היה שהוא כיון

 ובטרור בודאי לו יש דנמלא השם, קדוש על בפועל נפשי
 :פרסי ת׳ עתה הצלתו בעבור למטרת הוא ראוי לכך עלמין, ח׳

 מצא טטם מה קשה ושייר. תנא הא נמי ליהני שם,
 בס׳ד ונ״ל הנך. בהדי תניא ולא איתה, לשייר

 נהר הבהיר בספרו ז״ל שרעבי מהר״ש רטנו מ״ש ע״פ
 דשלוח זו מציה לעשות שלא ליזהר דצריך ח', דף שלום

 הימים בכל לעשותה אין וגש יום, בנל התפלה בעת הקן
 שמיני ופר השנה מראש וגס יום, מ״ט שהם העומר, של

 חידוש והיא הסוד ע״פ הטעם שם וכתב לעשותה, אין עצרת
 הנך, בהרי הקן שלוח תנא לא לפ״ז והשתא ע״ש, נפלא
 הקן שלוח אבל זמן, בכל לעשותם אפשר הנך דכל משוס

 קשא, ברם לעשותה. נכון שאין עתים וכמה ימים כמה יש
 מאי י״ל נמי וכאן שייר, דהאי שייר מאי בעלמא דאמרינן

 היום, בכל תפילין מצות שייר בס״ר ונ״ל שייר, דהאי שייר
 ימים מאריך תפילין המגיח כל דמגחית בגמרא דאמרינן
 נמי ובהא רוחי, חיי בהן ולכל יחיו, עליהם ה׳ שנאמר

 בעוה״ב, רוחי חיי בהן ולכל בעוה״ז, יחיו עליהם ה׳ י״ל
:ימי־ וחורז־ חייך היא פסוק על שאמרו וכמו
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׳ החכמה לד לג סימן בצל נח
 אבל לסמוך. מי על לו יש זה את זה יוכיחו גם ופי״כ בצבור
 מנין לעולם יש וגם המתפללים, אנשים הרבה בעיר שיש בנד״ד
 נלסנ״ד לא מעריב, למנחה גס פעמים והרבה שחרית לתפלת
 גדולים, ע׳ רק שבביהכנ״ס פעמים בקצת קטן לצרף להתיר
 ובגרמתם שמי״כ לבא המתעצלים שיראו שפ״י יתכן כי ובפרט
 ומעריב מנחה לתפלת גס לבא ויתאמצו ישתדלו התמיד, מתבטל

ד׳(. )אות לפיל כמש׳׳כ
 שראיתי חידוש דבר נר״ו למעכ״ת מלהודיע אמנע ולא יג(

)ר״מ((, שי״א אלף )סי׳ כרדב״ז בשו״ח זו במנין
 שלא ששה שיש וכל מציפתא מלתא לנקוט שיש שם שכ׳ דאחר
 דבאחד כפירש״י לא בשבילם לאומרם סגי וקדושה קדיש שמפו

 וכותב מוסיף הוא בעינן, ז׳ כהאומרים ולא סגי התפלל שלא
 ואני התפללו שלא פורח וקטן ממשה שם יהיו ולפעמים וז״ל,

 זימון לברכת דמצטרף דכיון וקדושה קדיש ואומר ומתפלל סומך
 נמי ואיכא רובא, איכא סוף סוף דהא להא נמי מצטרף לכו״ע
 דקטן אע״ג האי בכי עלייהו סמכינן בחד, דסגי דס״ל כסה
 ואיכא הואיל רובא להיות הוא מצטרף לעשרה מצטרף אין /פורח

 בשעה׳<ד, שלא אפי׳ ע״כ וזה סכ״ל. הקטן זולת גדולים פשרה
 בשעכ״ד ואילו לעשרה", מצטרף אין פורח דקטן "ואע״ג כ׳ שהרי

 )אות לעיל כמבואר לפשרה קטן לצרף להתיר כרדב״ז דעת הרי
 להתיר דעתו ואפי״ה מיירא בשעה״ד דשלא כמש״כ א״ו ב׳(,
 עשרה שם שנמצאים כיון מתפללים הששה להשלים קטן לצרף

 קדישא דארפא מרא להגאון רבים בת שפר ספר ועיי׳ גדולים.
 הנ״ל הרדב״ז דברי שמעתיק קכ״ה( )סי׳ זצ״ל אלגאזי הררי״י
 אפשר רב טורח בלי אם בזה דגם פשיטא ומ״מ — ולשונו. ככתבו

להשיגם. להדר יש היובא בני גדולים .ששה להשיג

 בימות רק בצבור לעולם בו שמתפללין מקום :להלכה העולה
לתפלת מנין אין הקצרים בימים החורף

 אלא לעשרה, להשלימו בידו וחומש קטן לצרף אין ומעריב, מנחה
 אחד פעם כל שיבא באים שאינם אלה אצל להשתדל■ עליהם

אנשים ט׳ רק בו שאין מקום ב( — י״ב(. ר א׳ )אות בתורנות
 קשר יהי׳ ולא בצבור יתפללו לא שאם למוש ויש מתפללים ^דולים
 המורה כדת, לא אשר דברים אחדים יעשו זא״ז להוכיח ביניהם

 י׳ ז׳ )אות הורה טב במנין להתפלל לעשרה להשלימו קטן לצרף
 לצרף יכולים כבר, התפללו מהם שחמשה עשרה, ג( — י״ב(.

 במנין להתפלל עדיין התפללו שלא החמשה אל בידו וחומש קטן
מיובא בני ששה להשיג טורח ויש שעה״ד שאינו ואעפ״י

י״ג( )אוח
שטרן בצלאל

לד סימן
 כאני׳ באוירון ברככת מופע ותלמידו רבו לחכירו לוי׳ דין

דירתו. מפתח וכמכוניתו

 קיומה ערך ובגודל בחיובה הפליגו שחז״ל לוי׳ מצות ע״ד
לה אין לוי׳ ששכר ללוי׳ כופין שאמרו, פד ביטולה ואחריות

 וכל ניזוק אינו בעיר אמות ד׳ חבירו את המלוה ושכל שיפור
 דמם׳ בסוגיא כמבואר דמים, שופך כאילו ומתלוה מלוה שאינו
ורובם הרבה בה מזלזלים בזמנינו אדם ובני )מ״ו:(, סוטה

 ולא זו מצוה ונשכחה כמעט אשר עד כלל אותה מקיימין אינם
 במי זו מצוה לקיים אפשר איך כי וגם לדבר. נכון טעם וכר מצא

 תחנת עד או חפצו מחוז לעיר פד במכונית ביתו מפתח שנוסע
 את וכו׳ למע״כ בזה רושם והריני תעופה שדה פד או הרכבת

בס״ד. בזה נלעג״ד אשר
הדם את שפכו לא ידינו מ״ה:( )סוטה במתני׳ איתא א(

 ופטרנוהו לידינו בא שלא וכו׳ ראו לא ופינינו הזה
 והנחנוהו( ראינוהו לא )ד״ה ופרש״י והנחנוהו, ראינוהו ולא

 ספר בשם )שם( חדוא״ג מהרש״א ועיי׳ ע״כ. חבורה בלא יחידי
 חייבים בי״ד יחידי שהולך מי־ כל וכי לפרש״י שמקשה מראה יפה

 מן פטירתו בפת אלא זו הלוי׳ שאץ ותי׳ חבורה, לו להעמיד
 פכ> וכו׳ אמות ד׳ חבירו את המלוה כל כדאמרינן הפיר

 המהלך בגמ׳, התם ריב״ל דקאמר מהא דבריו דוחה ובמהרש״א
 דקאמר, דחולק דפ״ק ומהא בתורה יעסוק לוי׳ לו ואין בדרך

 יחידי יהי׳ שלא בדרך היא הלוי׳ כי דמוכח לוי׳, לבני עושק כך
 בעיר גם ודאי ומיהו סכנה, בחזקת הדרכים שכל סכנה במקום

 ודאי והוא הוא יחידי לאו אם גם אמות בד׳ אפי׳ לוי׳ שייך
 שהתחיל כיון לידי׳ דמטא מהזקא ניצל שהמחלוה סגוליי דבר

 ומחשבתו בדרך להצילו ודעתו כוונתו הרי בעיר גם ד״א ללוותו
 יעשה יראיו רצון פ״ד להצילו הדרך בכל לחבידו לי׳ מהני ורצונו

עם במקומו לילך ורצונו מחשבתו גומרים המלוה של שמלאכיו או
ע״ש. פ״כ מהחוק ולהצילו המתלוה

דבר הלוי׳ הוי מראה היפה לדעת גם בודאי בס״ד ולענ״ד
 בפה שמלויהו דמה המהרש״א שכ׳ דרך על סגוליי

 בדרך, הילוכו משך כל המתלוה יוזק שלא מועיל העיר מן פטירתו
 בעת לוי׳ לו ואק בדרך המהלך ולכן המהרש״א שכ׳ דרך על

מן להצילו סגוליי דבר אותו לו חסר ונמצא ספיר מן פטירתו
 בדרך. להצילו חן לוית לו שהיא בתורה יפסוק בדרך, הנזק

שהרי כלל, לוי׳ למצות פנינו שאין נראה דהולין דפ״ק והך
 ופרש״י בהדייהו, דלווה טייפא ההוא הוה התם, קאמר

 הולכים שנים שאם הדפת על יעלה וכי פ״כ. בדרך פמהם נתחבר
 באותו יחידי ההולך אחד הדרך באמצע אליהם ונתלווה בדרך
 השניים לגבי לוי׳ מצות מקיים יחיד אותו שיהי׳ עצמו, לצורכי דרך

 דכיק קאמר, ארן דרך מצד רק דהתם א״ו יחד, הלכו שכבר
ולהשאיר ללכת ארעא אורח לאו יחד והלכו אליהם נתלוה שכבר

לוי׳. לבני עושין כך יאמר שלא יחידי. יחיד לאותו
ביציאתו רק אינה לוי׳ מצות כי ראי׳ להביא ונל^נ״ד ב(

 וכסברת לעיר עיר שבין בדרך ולא הפיר מן
 ת״ר מ״ו:(, )סוטה בברייתא דאיתא מהא הנ״ל מראה היפה
 שבת תחום פד לחבר הבר פיר של עיבורה עד לתלמיד הרב

 פרסה עד אר״ש וכמה, מלה וקאמר שיעור לו אין לרב תלמיד
 פרסאות נ׳ מובהק לרבו אבל מובהק שאינו לרבו אלא אמרן ולא

 שיעור לו אין לרב תלמיד ברייתא דקתני דכיון יפלא והדבר ע״כ.
 ולרבו פרסה ר״ש משני מס וגם "וכמס", לשאלה מקום מה

 נאמרו, כהוייתם הדברים כי נימא לא אמאי פרסאות, ג׳ מובהק
 דמו כל משך ללוותו צריך אלא שיפור לו אין לרב תלמיד כי
 עד שיעורא לי׳ דאית לתלמיד כרב דלא חפצו, למחוז שיגיע פד

 מצאתי אח״כ שבח. תחום עד דשיפורו לחבר וחבר עיר של עיבורה
 וחי׳, בזה שהרגיש תלמיד( ד״ה שם )סוטה שבע באר_ בס׳
העולם סוף עד לרבו ללוות חייב תלמיד שיהא להש״ס קשה דהי׳
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נט החכמה לד סימן בצל
 ניחא להנ״ל ברם פ״ש. וכף פרסה עד ואר״ש וכמה אמר הלכך

 יותר לוי׳ וכל כלל בדרך שייכת אינה לוי׳ דמצות דכיון בפשיטות

 שייך לא י׳(, אות ,)עיי הככוי מפני אלא אינה בעיר אמות מד׳
כשם כבודו מפני הולך שהוא הדרך בכל רבו את ללוות לחייב

כבודו. מפני לשמשו היום כל רבו אצל להיות לחייבו שאין
שט, הספר( מדפי קי״ז דף חולק )מם׳ שלה״ר!ב ועיי׳ ג(

 שהם ישראל כנסת נקראים ישראלית אומה לוי׳, סוד
 כשפירש והנה וכו׳ נשמתם מצד אחד באחדות מיוחדים מכונסים

 לכך וכף סכנה בחזקת הדרכים כל לה מוצה הפיר מן ישראל
 מלוים בעיר שנשארים והכוונה מן לוית ולוי׳ לוי׳, מצות באה
 כשם מחוברים אנחנו עדיין כלומר החיבור ומעוררים היוצא את

 שלמעלה החיבור בזה ומעוררים כמונו אתה כך העיר בני שאנחנו
 מחוברים בשרשם מ״מ נפרדות שהגופות שאף נשמות, מצד דהיינו

 מצות עיקר כי עכ׳׳ל.ןמבואר וכף חוצה היוצא נחוק לא וכף ואז
 שמי״כ לעידו ישוב לוי׳ מצות שקיים אמר שהמלוה הוא לוי׳

 בחזקת שהוא בדרך חוצה ולא בפיר הי׳ כאילו המתלוה גם נחשב
 רק היא לוי׳ מצות כי תואר היפה לדעת מתאים וזה ^שכנס.

 לעירו. ישוב שהמלוה שצריך נופך בתוספת ספיר מן פטירתו בעת
 יאמר( או ד״ה בשלח )פ׳ אלימלך נועם בסס״ק גם כ׳ וכזה

 זב״ז מתקשרים הס מבירו מלוה"את דכשהצדק לוי׳, מצות בטעם

 בתורה העוסק הצדיק זה של וקדושתו כאחד ונעשים בקדושתם
 מחמת בתורה פוסק עצמו הוא כאילו בדרך חבירו את משטר הוא

 בגט׳ דשאל הא טפי א״ש לפי״ז — ע״ש. פ״כ התקשרותם
 דאין לומר אפשר אי דודאי ,וכו פרסה פד ר״ש וקאמר ,//וכמה׳

 הלוי׳ עיקר דאדרבה חפצו מחוז עד ללוותו וצריך דוקא שיפור לו
בעיר אליו מקושר המהלוה יהי׳ פי״ז כי לעירו ישוב שהמלוס

וסבן.
כן להוכיח נראה דברייהא מגופא גם כי כך על יתר ד(

 לחבר חבר פיר של עיבורה פד לתלמיד הרב דקתני,
 לרבו דהיינו ומסיק שיעור לו אין לרב תלמיד שבה תחום עד

 אף הרי פרסאות. ג׳ מובהק ולרבו פרסה עד מובהק שאינו
 מובהק רבו אח אפי׳ ללוות חייבו לא סכנה בחזקת הדרכים ןיןזכל

להמשיך משאירו פרסאות ג׳ אחר אלא חפצו, מחוז פד דרכו כל
חבירו. לגבי שכ״ה ומכש״כ לבדו, דרכו

מ׳ץ:( )סוטה בגמ׳ התם דאיתא מהא להעיר אמינא ועוד
 בפיר אמות ד׳ "חבירו" את המלוה כל אריא״ר

 כלל אמות דד׳ שיעורא נזכר לא בברייתא ואילו נחוק, אינו
עיר של עיבורה פד הוא בברייתא שנזכר ביותר הקטן והשיפור

שבה. תחום פד בחבירו השיפור ואילו
לויה מצות עיקר דודאי בס״ד, הדברים בישוב נכון נ*ד]והנלע

אמות, ד׳ אלא אינה מובהק לרבו ואפי׳ אדם לכל
 שיגיע עד נזק מכל סמתלוה אה להציל סגוליי באופן מועיל וזה

 לוי׳ מצות ערך לגודל רק הנ״ל, במסרש״א כמבואר חפצו למחוז
 דמס׳ כבסוגיא דמים שופך כאילו והמבטלה לשכרה שיפור שאץ

 המתלוה חשיבות לפי הלוי׳ שיעור חז״ל הרחיבו )שם( סוטה
 מזכיר רק הלוי׳ שיפור עיקר נקט לא דברייתא ותנא וכבודו.

 פד לתלמיד הרב וקאמר, המתלוה כבוד לפי שהוסיפו השיפורים
 ופל הארץ עם ואינו תלמיד שהוא כבודו מפני עיר של עיבורה

עליך חביב תלמידך כבוד יהי מי״ב( פ״ד )אבות שאמרו דרך
וכו׳. לרבו תלמוד שבת תחום פד לחבר חבר כשלך,

 רבינא )שם( בגמ׳ דמבואר מסא עוד להוכיח נלפנ״ד רכן ..
ואיתציל הזיקא לידי׳ מטא בעיר אמות ד׳ ב״י לרבא אלוי׳

 הרי הוי, ב״י דרבא רבי׳ דרבינא יהא דלו תמוה והדבר פ״כ.
 לא ואיך עיר, של עיבורה פד לתלמיד סרב בברייתא, מבואר

 מצות דפיקר כמש״כ א״ו בפיר. ד״א רק ב״י לרבא רבינא לוי׳
 אפשר דאי היכא וכל מובהק לרבו ואפי׳ אמות ד׳ אלא אינה לוי׳

לרבא דאלוי׳ דרבינא עובדא גם הוי והכי בהכי, סגי ביותר
בלבד. אמות ד׳ ב״י

 חכ״ו סי׳ )מו״מ בד״מ מובא מהרר״ש מילקוט גם מוכח והכי
רל״א )סי׳ ובא^ר סקי״א( תכ״ז )סי׳ ובסמ״ע סק״א(

 פרסה פד לרבו תלמיד ללוות נוהגין אין וסאידנא שט, ב׳( אות
 חבירו פם או עמו לילך ויש "כבודם" על מוחלים דבזה״ז משום

 וסף שגת מס כי הרי פכ״ל. אמות ד׳ הפחות לכל או השפר פד
 אבל בזה״ז, מוחלים זה ופל כבודם משום הוא השיעור עיקר על

 אינם וגם יכולים אינם זה שעל נתבטלה, לא לוי׳ מצות עיקר
 ר״מ משום אר״י מ״ו:( )סוטה בגמ׳ מבואר כי למהול רשאים

 הרי ע״כ. וכף דמים שופך כאילו ומתלוה מלוה שאינו מי כל
 ק״י סי׳ שפ״ת )עיי׳ לוי׳ לו שיעשו להשתדל לדרך היוצא שפל

 שלא y׳6 דמים, שופך כאילו ויהי׳ פ״ז ימחול ואיך סק״א(,
 בעיון גס כבודם. משום השיפור עיקר על הנוסף על רק מחלו
 הוא לוי׳ דפיקר כיון כ׳, שם( )סוטה יעקב העין על יפקב

 ומצויינים מיושבים הדרכים כל ועכשיו בס ילך הדרך את להראות
 או רבו עם לילך יש ולכן ע״כ. אמות ד׳ בלוי׳ די הדרך לכוק

 — לוי׳. מצות עיקר שיפור שהוא אמות ד׳ לכה״פ חבירו פם
לעיניים. וקילורק מבוארים רבוותא הנך וכל מהרר״ש ילקוט ודברי

 המלוה אפי׳ כ׳, ה״ג( אבל מה׳ )פי״ד הרמב״ם אמנם ה(
וכמה הרבה שכר לו יש אמות ארבע חבירו את

 פיר של עיבורה פד לתלמיד סרב בה אדם שחייב לוי׳ שיפור
הי׳ ואם פרסה פד לרב והתלמיד שבת תחום עד לחבירו והאיש

 דריא״ר מימרי׳ משמיע הנה — פכ״ל. פרסאות ג׳ עד מובהק רבו
 ד׳ בשביל )שם( דאמר דריב״ל ממימרי׳ הנלמד וממחק לגמרי

שנה. מאות ד׳ בבניו נשתעבד לאברהם פרפה שלוה פסיעות
 חבירו את המלוה כל ריא״ר כדאמר אמות ד׳ היינו פסיעות וד׳
 )סופע״ז( זוטא אלי׳ בסדר הגירסא היא וכן וט׳ בפיר אמות ד׳

 בדעת גם וכו׳, לאברהם פרפה שלוה אמות ארבע בשביל אריב״ל
 וכף אמות ד׳ בשביל מעתיק שופטים( )סו״פ מבעה״ת זקנים
 לתלמיד סרב בה אדם "שחייב" לוי׳ שיעור וכמה כ׳ ואמ״כ פ״ש.
 ומ״מ זו, מצוה יד״ח־ יצא לא זה משיעור דבפחות מבואר וכו׳

 דאפי׳ ללמד הרבה, שכר לו יש אמות ד׳ המלוה דאפי׳ העתק
 שכר לו יש מ״מ לוי׳ מצות בזה מקיים שאינו אמות ד׳ המלוה
 אבל המצוס, בקיום שיעור כחצי איכא מיהו מצוס דקצת הרבה,
 ד״א כי ליכא. מצוה וקצת שיעור חצי אפי׳ אמות מד׳ פחות
 כשלוהו ולכן דוכחי, בכמה בש״ם כמבואר אדם של מקומו הוא

 לדרכו, יציאה חחילת בו שיש למקומו חון אל לוהו הרי ד״א עכ״פ

זז לא וכאילו עומד הוא במקומו עדיין אמות מד׳ בפחות אבל
כלל. לוי׳ כאן ואין דמי ממקומו

 מצות חובת ידי יוצא אינו ד״א המלוה כי הרמב״ם דעת מבואר
עיבורה מד לרב תלמיד בברייתא שנשנו השיפורין כי לוי׳

שלפי אלא בלבד, המחלוה כבוד בשביל אינם אינך וכן עיר של

y
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החכמה לד סימן בצל ם
לוי׳. מצות עצם משום יותר ללוותו חכמים חייבו המתלוה כבוד

 )נתיב מפראג מהר״ל לרבינו עולם גתיבות בס׳ מפורש וכן
 שכ׳> הנ״ל סוטה דמם׳ ברייתא בביאור ה׳( פרק חסדים גמילות
 יראים הכל אלקים צלם בו יש וכאשר האלקים בצלם נברא האדם
 לדרך יוצא כאשר ולפיכך בו, מושלים אינם המזיקים אך מלפניו

 צלמו אל דנותנים עליו הולך שהוא בדרך אותו מלויס אדם ובני
 הזה הכבוד נשאר ולכך לבדו שיצא אותו מניחין שאץ כבוד
 צלמו ממנו שנוטלין פירוש דמים שופכי כאילו מלוין אין ואם

 כי דאמרינן והיינו בדרך לו צריך שאדם הזה הצלם את ומבטל
 באדם כבוד לנהוג יש כי כבודו לפי מיוחדת לוי׳ יש אדם לכל

הוא ואז שראוי מה כפי עליו שהולך־ בדרך אלקים בצלם שהוא
באורך. ע״ש ע״כ ניצל

 בלבד, אמות ד׳ ב״י לרבא דאלוי׳ דרבינא צ״ל ולדבריהם
שלא ומיירא לוי׳ מצות יד״ח בזה יצא שלא אה״נ

 קצת עכ״פ לקיים ד״א לוי׳ מ״מ1 יותר, ללוותו באפשרותו הי׳
ידי על להנצל ב״י לרבא לי׳ ואהני לקיימה לו אפשר שהי׳ מצוה

 ד׳( )אות שהעתקתי מהרר״ש ילקוט מלשון ומ״מ — מהזיקא. כך0
מוחלים, כבודם על דדוקא משמע כבודם, על מוחלים דבזה״ז שס,

אמות. ד׳ עכ״פ שמלווים במה מקיימים המצוה עצם אבל
לתלמיד הרב הברייתא שיעורי שמעתיק מ״ו( )מצוה סמ״ק ועיי׳

 לרב תלמיד ר״ש לה וכדמפרש וכו׳ עיר של עיבורה עד
 דד׳ שיעורא מזכיר ואינו פרסאות, ג׳ עד מובהק ולרבו פרסה
של בלוי׳ גם דאיכא ודאי מצוה קצת דעכ״פ וצ״ע כלל, אמות

כמבואר. אמות ד׳
בברייתא, הנזכרים לשיעורים מפל כי עכ״פ נלמד כולם מדברי

מובהק וברבו וכו׳ פיר של עיבורה פד לתלמידו הרב
 במהרש״א כמבואר דלא וזה לוי׳ מצות כאן אין פרסאות ג׳ פד

חפצו מחוז פד הדרך בכל לוי׳ מצות ששייך א׳( )אות הנ״ל
סכנה. בחזקת הדרכים שכל ומשום

הם בברייתא שנזכרו שימורים דהני צ״ל המהרש״א ולדעת ו(
לוי׳ מצות יד״ח לצאת סגי דלא למטה שיעורים

 למעלה אבל — בכך בדאפשר פכ״פ ולמהרר״ש — מהכי >ילפחוח
 הדרכים שכל קעביד מצוה יותר שמלויהו וכל שיפור לוי׳ למצות אין

 מהשיעורים יותר ללווה חייבוהו לא שחז״ל רק סכנה, בחזקת
לקמן כזה ועיי׳ דוכתי בכמה כיוצ״ב ומצינו — בברייתא. שנשנו

.וקציעא ומור יפב״ץ _משאילתא׳( אות נ״ט )סי׳
זוטא אליהו דסדר מברייתא בס״ד נלפנ״ד הי׳ לדבר וראי׳

 זה אדם ומה ק״ו הדברים והלא דקתני, ט״ז( ו״פ0)
 להם הראה באצבעות רק אלא בפיו דיבר ולא ברגליו הלך שלא
 המלוה הדורות כל סוף עד הצלה משפחתו ולכל ולזרעו לו גרם
 ברגליו ומהלך למדינה וממדינה לכרך ומכרך לעיר ממיר ת״ח

 ונראה פ״כ. הקב״ה מלפני שכר שיטול כו״כ אחת על בפיו ומדבר
 דאמר לר״י מינה מסתייע דידן שבגמרא הברייתא היא שזו

 וכר לכרך ומכרך לעיר מפיר בה מפורש והרי להם, הראה באצבעו
 דקתני, ואף המהרש״א. כסברת לוי׳ מצות בכלל זה דכל ומשמע
 דבמלוה הק״ו, לחזק רק ת״ה נקט דלא נראה וכו׳ "ת״ח" המלוה

אבל שכר, עלי׳ שמקבל טפי ק״ו דאיכא בודאי לעיר מעיר ת״ח
אדם. כל במלוה דה״ה מסתבר

אין לרב תלמיד בברייתא דאתא הא לפנ״ד ניחא רגהכי ז(
פרסה מד ר״ש ומשני וכמה פלה וקאמר שיפור לו

 )מצוה בסמ״ק וכן )שם( וברמב״ם פרסאות, ג׳ מובהק וברבו
 "וכמה" היהה דהשאלה כיון ויל״ע פרסאות. ג׳ עד הנוסחא, מ״ו(
 ולא פרסאות", "ג׳ מובהק וברבו "פרסה" לשנוי לר״ש הו״ל
 השאלה היתה אם יוצדק שזה פרסאות ג׳ "עד" פרסה "עד"
 כפת גלענ״ד להנ״ל ברם במקו״א. מזה כתבתי וכבר כמה", "פד

 התלמיד של באפשרותו אין שאס לומר נטעה דלא דקמ״ל בס״ד
 מהרר״ש ולילקוט כלל ללוותו מצוה אין שלימה פרסה רבו אה ללוות
 שהוא אמות מד׳ יותר ללוותו מצוה אין פכ״ס ד׳( )אות הנ״ל
 פרסה פד שמלוהו מה שכל פרסה" "פד קמ״ל לוי׳ שיפור עיקר

מלוהו שאינו אף יותר מצוה הוי יותר שמלוהו מה שכל מצוה, הוי
פרסאות. ג׳ פד מובהק כרבו וכן שלימה פרסה

על מפיר כופץ( ד״ה מ״ו: וטה)ס שבע באר בס׳ והנה ח(
 דאפשר וכ׳ לוי׳ דיני השמיטו מחברים ושאר שהטור

 בחזקת הם הדרכים שכל מפני לוי׳ דיני נוהגין אין דבזה״ז משום
 למסור חייב אדם ואק הגמרא חכמי בימי שהיו ממה טפי סכנה
 הס וצ״ע פ״ש. פ״כ קודמין דחייך לוי׳ בעבור לסכנה עצמו
 הוי אכתי אבל לעיר, עיר שבין בדרך לוי׳ למצות בנוגע ניחא
 עיקר שהוא בפיר אמות ארבע של לוי׳ דין להביא להו

 כל טל ומהני דרכים סכנה משום בה ואין לוי׳ מצות
 וזה ה׳(. ד׳ אות )עיי׳ ניזוק אינו שהמתלוה פנים
 נוהגין אק והאידנא שס, מהרר״ש ילקוט טעם באמת נראה
 כבודם, על מוחלים דבזה״ז משום פרסה מד לרבו תלמיד ללוות
 לעירו לחזור להמלוה סכנה בחזקת הדרכים שכל משום היינו
 עמו לילך ויש פלה, סיים ומ״מ כבודם על מחלו כן על * יחידי

 )העתקתי פ״ש אמות ד׳ לכה״פ או השער עד מבירו עם או
 תכ״ו סי׳ )חחו״מ כנה״ג בס׳ וראיתי ד׳(. אות לפיל לשונו

דאכהי מה״ט שבע הבאר דברי שדהה י״ד( סעי׳ לב״י בהגהח
סכנה. שם שאין להיכא לוי׳ דיני להביא הו״ל

ב׳( סעי׳ תכ״ו סי׳ )חו״מ השלחן ערוך בס׳ וראיתי ע(
 p שאין מפני לוי׳ במצות נהגו לא דעכשיו שס,

אד רא וכן פ״כ. לבדו נוסע ואינו בקרון נוסעים אלא ברגל הולכין
' הישוב מן ונבדל יחידי דכשהאדם הנ״ל עולם נתיבות בס׳ מבואר

 1 'ךיי והדברים ללוי׳. זקוק אינו יחידי דכשאינו ומשמע ע״ש, לוי׳ צריך
 המתלוה את להציל אלא אינה לוי׳ מצות עיקר כל שהרי מסתברים

 חבירו את המלוה כל אריא״ר מ״ו:( )סוטה וכדאמרינן מנזק
 וא״כ מזה. ג׳( )אות לעיל ועיי׳ ניזוק, אינו בפיר אמות ד׳

 אינו לשלשה מזיק ואינו נראה לשנים מ״ג:( )ברכות להמבואר
משום ותפק״ל מקשה רע״ב( ג׳ )דף שם וכן עיקר. כל נראה

 לוי׳ בלא והנחנוהו ראינוהו לא ל״ח:( )סוטה בגט׳ ועיי' *
 שצריך משמע עכ״ל. "עמהם" שילד חבורה לוי'( בלא )ד״ה ופרש״י
 עד חבירו את מלוה שכאשר טעמא דהיינו ואפשר וצ״ע שנים שילווהו

 פרסאות ,ג עד מובהק ורבו פרסה עד רבו את ומכש״ב שבת תחום
 סכנה. במקום לעיר בחזרתו לבדו ילך לא לעירו לשוב המלוח וירצה
 להנהרג בי״ד ראו ולא הולכים, בלא״ה שהם מורה רש״י לשון ואמנם

 "שילכו להיפך הול״ל דאל״כ "עמהם" ילד שהוא שיסדרו יחידי יוצא
 שליווהו אחר לעיר חוזרים אינם א״כ הולכים בלא״ה שהם וכיון עמו",

 היוצא את ללוות שנים שיצטרכו מקום בשום נמצא שלא ועוד לזה.
 בלא יחידי פירש, סוע״ב( מ״ה )סוטה בעצמו שרש״י ועוד לדרך.
 שרוצה מי את לעכב הי׳ הבי״ד על כי רש״י, דעת ואולי ע״ש. חבורה
 יחד לילד ויזווגם לצאת שרוצה מי עוד שיזדמן עד יחידי לצאת

וצ״ע. בחבורה.
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סא החכמה לה לד סימן בצל
 אץ למזיקין לחוש אץ דבתרי וכיון פ״ש, תרי3 ומשני מזיקין

ללוי׳. צורך
 ואריב״ל מ״ו:( )סוכה מבואר שהרי חמוה הדבר אמנם י(

ויצו שנאמר לאברהם פרעה שלוה פסימוח ד׳ בשביל
 ע״כ. וכר שנה מאות ד׳ בבניו נשתעבד וגו׳ אנשים פרפה עליו
 פרפה עליו ויצו כ׳( י״ב )בראשית ככתוב דיבר מלא מקרא וכרי

 כי מפורש לו. אשר כל ואת אשתו ואת אותו וישלחו אנשים
 דהיינו לו אשר כל ואח אשתו את גס אלא לוו, לבדו לאברהם לא

 פרפה זכה ואפי״ה מ״ז( )י״ב שם הנזכרים ושפחות עבדים
 כתיב, מזה ויותר אברהם. של בבניו להשתעבד זו לוי׳ בשביל

 שלוח אץ )שם( במכילתא ואיתא המם את פרעה בשלח ויהי
 ע״כ. מצרי תתעב לא כך על נטלו שכר מה וכף לוי׳ אלא בכ״מ

עלי׳. שכר וקיבל מצוה לו ונחשב כפם כל את ליוה "כרי

 הולך ואברהם בסופה( מ״ח )פרשה רבה בבראשית איתא גם
ואברהם כך לוית, אשקית אכלית אמר מתלא לשלהם, עמם

 בשלח ויהי ג׳( סי׳ כ׳ )פרשה רבה בשמות וכן לשלחם. עמם כולך
 הולך ואברהם שנאמר לוי׳ אלא כאן האמור שלוח אץ פרעה,

 אנשים ששלשה ואפפ״י שם. במכילתא וכ״ה ע״כ, לשלמם עמם
 לוי׳. מצות והיינו ושתי׳, אכילה אחר לוי׳ לה חשיב עליו, נצביס
 ואברהם התם, דאיתא ק״ד.( דך )וירא בזוה״ק מפורש נחה ויותר
 דמלאכץ ידע תימא אי אר״י לוי׳ לון למעבד לשלחם, עמם הולך
 דכוה מה ידע דהוה אע״ג אר״א אלא לוי׳ לון עביד אמאי איכון
 שכך הרי פ״כ. לון ואלוי בהו עביד נשא בני עם למעבד רגיל
 ליחיד ולא הרבה לאנשים גס ללוות אבינו אברהם רגיל כי׳

 כיון אנשים היו אם גם להמלאכים מלוה ל״ה דאל״כ בלבד.
 הלוי׳ שכר שכ׳ כ״ב( אבל מה׳ )פי״ד רמב״ם ועיי׳ היו. ששלשה
 המסד ודרך אבינו אברהם שחקקו החק והוא הכל מן מרובה

 גס הרי לרבים גם ללוות הי׳ שרגיל וכיון ע״כ. וכף בה שנהג
 מקושית גם לוי׳. מצות בכלל והוא אבינו אברהם שחקק מחוק זה

 כן משמע א׳( )אות לפיל העתקתיו דחולץ מפ״ק המהרש״א
 ואפי״ה היו שניים לפיסחא חיטא דארי דהוה וגברא רפב״י שהרי

לוי׳. מצות שקיים בהדייהו דלווה לטייעא חשב

 אינו לשלשה מזיק ואינו נראה לשנים מבואר, כי ואם יא(
כרבה יש הנה ח׳(, )אות כלעיל עיקר כל נראה

 לשונו העתקתי עולם נתיבות ס׳ עיי׳ בדרך וכזיקים מכשולים מיני
 )ברכוה כדרך תפלת בנוסח גם וכ״ה ג׳(. אות הסמוך )סי׳ לקמן

 יפב״ן ובסדור בדרך. ואורב אויב כל מכף ותצליני כ״ע(,
 וכף רעות וחיות ולסטים ואורב אויב כל מכף ותצילנו הנוסחא,

 הדרך תפלת ואומרים לעולם. לבא המתרגשות פורעניות מיני ומכל
 פורעניות מיני מכל להנצל כדי ביחד בדרך הולכים כשרבים גם

גם ללוות לוי׳ מצות גם שייכא גופא טעמא ומהאי והזיקים,
לדרך. היוצאים לרבים

 בא לא ד״ה מ״ה: )סוטה מדו״א במהרש״א שגם כיון ומ״ם
לדרך. היוצא ליחיד רק לוי׳ דל״ש המהלך( ד״ה מ״ו: ושם

 טובא פעמים פ״ה( גמו״ח )נתיב עולם נתיבות בס׳ גם וכ״כ
 יבק מעבר ס׳ ועיי׳ לדרך היוצא ליחיד לוי׳ מצות להטעים
 שכן ובאמת אחרונים בעוד גם נזכר וכן כ״ו( פרק ב׳ )מאמר

 ע״ש, חבורה בלא יחידי סוע״ב( מ״ה )סוטה בפרש״י גס הוא
ליחיד אלא לוי׳^אינה’ מצות דפיקר ונראה מדבריהם. לסור קשה

 פלי׳ ומקבל לרבים במלוה גם איכא מצוה קצה אבל לדרך, היוצא
שהזכרתי. ראיות כני מכל כדמוכח שכר

של במזרחה לדרך יוצא יחיד שאם לדינא, מינה ונפקא יב(
 במערבה יותר או שנים יוצאים שפה ובאותה עיר

 שילווה מוטב שניכם, אה ללוות לו אפשר שאי באופן הפיר של
 משילוה בה חייב שהוא לוי׳ מצות שמקיים יחידי שיוצא לזה

חיובית. מצוה ולא מצוה קצת רק בלוייהס שאין היוצאים לרבים

 הרכבת תחנת עד ללוותו מצוה ברכבת שנוסע מי להנ״ל יג(
שנוסע מי אמות. ד׳ ילוהו ופכ״פ העיר שבתוך

 במכונית נוסע ד״א. ועכ״פ כפיר סוף עד ללוותו מצוה באוירון
 במכוניתו לדרך היוצא עם לנסוע לכמלוה אפשר אס ביתו, מפתח

 ואם הפיר, סוף פד ללוותו מצוה לעצמו, מכונית אתו שיש או
נתק 55Tgj עיי׳ — המכונית. בצד ברגל ד״א לככ״פ ילוהו לאו

במקו״א. מזה וכתבתי ב׳( אות לוי׳ ערך ק״ט )דף

 אמות ד אלא אינה לוי׳ מצות עיקר א( להלכה: העולה
יש כי נראה ב( — י״א(. ד׳ )אות בעיר

— י״א(. י׳ )אות לדרך היוצאים לרבים גם ללוות מצוה קצת עכ״פ
 עד רק ללוות חובה אץ מובהק לרבו תלמיד אפי׳ בזמנינו ג(

 נוסע ד( — י״ג(. ד׳ )אות למעשה ויל״ע ד״א ולכה״פ הפיר שפר
 באוירון נוסע שבעיר. הרכבת תחנת פד ללוותו יש ברכבת

 התעופה שדה פד יותר מלוהו ואם כפיר סוף עד ללוותו יש
 ילדה וכן ד״א של בלוי׳ באלה יוצא ובדיעבד מצוה תוספת איכא

 ברגל ד״א חפצו למחוז ופד ביתו מפתח במכונית שנוסע מי את
 לדרך היוצא של במכוניתו לנסוע לו אפשר ואם המכונית, בצד
י״ג(. )אות העיר סוף עד ילונו לעצמו מכונית אתו שים או

לה סימן
לדרך היוצאים סיר ולכן לאורח ןלוי' דין

 בלשון להעיר אמרתי הסמוך( )סי׳ דלעיל בהך כיוני אגב א(
של מצו״ע שכ׳, כ״א( אבל מה׳ )פי״ד הרמב״ם

 וגדולה ה״ב( )שם "האורחים", וללוות וכף חולים לבקר דבריהם
 מהכנסתן יותר "ולוויים" שכינה פני מקבלה "אורחים" הכנסת

 כלפי רק לוי׳ מצות שייכא דלא נראה לשונו מדקדוק פ״כ. וכף
 או דרכו להמשיך העיר את לצאת שרוצה אחרת מפיר אורח
 לצאת רוצה מהם כשאחד העיר בני כלפי לא אבל לביתו, לחזור
 נש בר כד איתא,'ת״מ ק״ד:( דף וירא )פ' בזוה״ק גם לדרך.
 ולמהך בהדי׳ לאתמברא לשכינתא אמשיך איהו לחברי׳ לוי׳ עביד
 "לאושפיזא" ללוי׳ ב״נ בפי כך ובגין לי׳ לשזבא באורחא עמי׳
 לאושפיזא ללוי׳ בעי קאמר, הרי 3עכ״ וכו׳ לשכינתא לי׳ דחבר בגין

כ׳ שאינו( כל ד״ה מ״ו: )סוטה בחא״ג המהרש״א גם דוקא.
 אחרונים. בעוד גם וכ״ה וכר, "האורח" שמתלוה אעפ״י

)שם בחדא״ג המהרש״א עפמש״כ לדבר טפס לתת נראה והי׳
 להמתלוה להראות לוי׳ מצות עיקר דודאי הראני( ד״ה

 דעיקר כנעני( ומה )ד״ה שם עוד וכ״כ מכשול. באץ בדרך שילך
 המתלוה בה שיטעה שאפשר בה שילך הדרך לו שיגיד לוי׳ מצות
 העיר סביבות מכיר שאינו אחרת פיר בן באורח ניחא וזה ע״כ.

שהוא מיל פד או עיר של עיבורה עד ממנה היוצאים והדרכים

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 61 מס עמוד אברהם בן בצלאל שטרן, ד - החכמה בצל



החכמה לו לה סימן בצל סב
 ואח הפיר אח שמכיר עיר בן משא״ה לחבירו. לוי׳ אובה שיפור
 ללווחו, שא״צ אכ״נ שיטטה לחשוש מקום ואין שסביבוהי׳ השטח
דאיתא למה בקשר יכנס( ד״ה ב׳. )פסחים בחום׳ המבואר וכפין

פ״ש. טוב בכי אדם יכנס לפולם כתם,
לכל אלא דוקא, לאו שנקטו /,אורח" כי נלטנ״ד ועכ״ז ב(

 שהוא עיר אותה בן שהוא למי ואפי׳ לדרך יוצא
 טרופה עגלה לפנין תנינן שהרי ללוותו. מצוה יש ממנה יוצא

 שבי״ד עלתה לבנו פל וכי וגו׳ שפכה לא ידינו מ״ו:(, )סוטה
 ולא מזונות בלא ופטרנוהו לידינו בא לא אלא דמים שופכין

 רוצח מה׳ )פ״ט ברמב״ם וכ״ה פ״כ. לוי׳ בלא והנחנוהו ראינוהו
 בן הי׳ הנהרג אם בין חילקו ולא פ״ח(, )משק ובסמ״ג ה״ב(

עובר, כאורח להתס שנזדמן אמרה פיר בן שהי׳ או הקרובה פיר
 פיר של בי״ד אומרים ולעולם בהכי, לחלק שאק ודאי אלא

 הרי גם ללוות. חובה איכא פיר לבן שגם ומוכח כן. הקרובה
 וחלקו שכבשו י״ד אחר כי ג׳( אות פל״ה רבה )בראשית אמרו

פ״ש. הירק פד יהושט ליוום למקומם גד ובני ראובן בני כשחזרו
 שהרי ממנו, שיצאו המקום היו מכירים וגד ראובן בני כי אם י**׳

 לבפלי זקנים דעת ופיי׳ — יהושנג כמו רב זנק שם התעכבו
הנשה, גיד את בנ״י יאכלו לא כן טל ל״ג( ל״ב וישלח )פ׳ החום׳

אביהם( )ליעקב שהניחוהו כהוגן שלא בנ״י שעשו כן פל ד״א
 אסר לכן הנשה בגיד ידם על והוזק לוי׳ לו פשו ולא יחידי ללכת
ואילך, משם לוי׳ במצות זהירק שיהיו כדי הנשה גיד הקב״ה להם
פכ״ל. אחיו אל כששלחו בנו יוסף את ללוות יעקב הוזהר לכך

גבי׳ שייכא הוי ואפי״ה יצא מגורו וממקום מעירו יוסף והרי
לוי׳. מצות

עולם נתיבות בם׳ לפמש״כ היטב מובן דבר של וטעמו ג(
 בטעם ה׳( פרק גמ״ח )נתיב מפרא״ג מהר״ל לרבינו

 כ״כ מושלים אין ושם אדם לבני ה׳ נתן הישוב כי לוי׳ מצות
 יוצא אבל הישוב, ומפסידי מחריבי ומזיקק רוחות לסטים גזלנים

 ושמירה לוי׳ שם וצריך לאדם המזיקים שולטים שם הישוב ק
 מפניו יראים הכל ואז אלקם צלם בו יש האדם כי ועוד יותר.
 ונותנים אותו מלוים אדם ובני לדרך יוצא כאשר ולכן המזיקים ^ף

 יחידי הוא כאשר האדם כי ועוד ניצל. הוא ואז לצלמי כבוד
 נכנס הוא אותו מלוה שהוא ופ״י מלמעלה שמירה וצריך בדרך

 וסוף קץ יאין השי״ה אל השמירה שמגיע עד עליונה בשמירה
 זה וטעם באורך. ע״ש לשכרו קץ אק גם ופ״כ זאת לשמירה
 א׳(, )אות הנ״ל בזוה״ק למש״כ בפצם מכוון קרוב האחרון

 גם )ועיי׳ — אותו. להציל בדרך עמו ללכת לשכינהא שהמלוה
מלמד וה׳, לשלחם עמם הולך ואברהם ט״ז( י״ח בראשית בפה״ט

עכ״ל(. לצדיקים מלוה שהשכינה
בני לישוב חון להיותו המזיקים מן שמירה צריך שהוא וכיון

 גופא מה״ט לוי׳ שייכא פיר אותו בבן גם א״כ אדם,
 במרוא״ג להמבואר גם — לנדונם. הנ״ל פסחים התוס׳ וכמש״כ

 סגוליי דבר הוי הלוי׳ כי בא( לא ד״ה מ״ה: )סוטה להמהרש״א
איכא מעירו ביוצא דגם א״ש פ״ש, מהזיקא ניצול שהמתלוה

ללוותו. מצוה
 כותב הוא יפן רק "האורחים" ללוות בלשונו הרמב״ם נקט ולא

אבינו ואברהם אבינו, אברהם שחקק חק הוא הלוי׳ כי שם,
 נקט כן פל ליוה אליו שבאו אנשים שלשה והם לאורחיו הרי

דקאי "לאושפיזא" ללוי׳ בזוה״ק, נקט גופא ומה״ט אורחים. ללוות

 דגם אה״נ אבל לאורחיו, שליוה אבינו דאברהם טובדא פל שם
וכמש״כ. ללוות חיוב איכא היוצאים ביתו ובני פירו לבני

למזרח זה לדרך יוצאים טיר ובן אורח שאס אפשר ומ״מ ד(
שניהם, את ללוח לו אפשר שאי באופן למפרב וזה

 גם דהיינו יתירה לשמירה זקוק שהוא האורח את ללווה מצוה
 ב׳(. )אות לפיל כמבואר הפיר סביבות בדרך ומטפויות ממכשולים

 ולכל בעיר אמות ד׳ רק ללוות נוהגק אין בלא״ה שבזמנינו ואף
 הלוי׳ לי׳ מהני מ״מ כלל, לעיר מון ולא הפיר שפר פד היותר
ומכשול נזק מיני מכל בדרכו להנצל סגולי בדרך הפיר שבתוך

באורך. הקודם בסימן כמבואר בדרך וטעות
לדרך היוצא עיר לבן גם ללוות מצוה א( :להלכה העולה

 יוצאים פיר ובן אורח ב( — ג׳(. ב׳ )אות
את ללוות שמצוה אפשר שניכם, את ללוות לו אפשר ואי לדרך

ד׳(. )אות דוקא האורח

לו סימן
 כו כפוגע לוי׳ ודין — מיל לוי׳ ושיעור לה״ח ,לוי דין

הדרך כאמצע

מצאתי כ׳, ז׳( אות לוי׳ מער׳ מ״ג: )דף נתן זכר בספר א(
לוי׳ שיעור ואמרינן וכו׳ וז״ל כת״י הסמ״ק בגליון

 לוי׳ נוטריקון, "לשלמם" פמם הולך ואברהם שנאמר וזה מיל לת״ח
 שמעתי כ׳, הסמ״ק בגליון אמר בכת״י מיל. חכם לתלמיד שיפורו
 דרכיך בכל לשמרך לך יצוה מלאכיו כי לת״ח מה״ת לוי׳ שיפור

 ת״ח אלו כבדים אל חרב כדאמרינן ת״ח היינו ובד לבד, מיל ר״ת
 איפה ידענא לא בעניותי ואני — ע״ש. פ״כ בבד בד היושבים

 דקתני הא מפרשים שכם ונראה מיל. לת״ח לוי׳ שיפור אמרינן
 כיינו דמבר שבת, תחום עד לחבר מבר מ״ת( )סוטה בברייתא

 דהיינו בש״ס, פעמים כרבה זה במובן מבר לשון כדאשכמין ת״ח
 להיות עליו המקבל מ״ג( דמאי )פ״ב וכדתנן ע״ה. ולא חבר
 אלא וכו׳. ע״ה אביכם שירשו וע״ה מבר מ״ט( פ׳ץ )ושם מבר

 דאה״ג לומר ואין ת״ח. שאינו למי דלוי׳ שיפורא נתפרש לא דא״כ
 ע״ה אר״א מ״ט:( )פסחים וכדאיתא ללוותו מצוה שאין ומשוס
מצות על לא דזה דנראה ע״ש. וכו׳ בדרך עמו להתלוות אסור

בדרך. עמו ההליכה על אלא קאי לוי׳
)פי״ד הרמב״ם שינה הנ״ל פירוש לשלול כדי וכנראה ב(

 לחבירו "איש" וכ׳, הברייתא לשון כ״ג( אבל מה׳
 בברייתא בזה הנשנית חבר מלת כי להורות וכו׳. שבת תחום עד
 וכולל חבירו לשק הוא אלא ע״ה, היפך חבר משמעותה אין

 שבת תחום פד אינו לגבם הלוי׳ ששימור ותלמידו מרבו חון ככל
 ז׳( כ״א )שופטים מבעכ״ת זקנים דעת ועיי׳ — שם. כמפורש

 לך יצוה מלאכיו כי לדבר וסמך מיל שיפור הוי דלוי׳ וי״א ,׳שכ
 לך של למ״ד יצוה של יו״ד דמלאכיו מ״ם וגו׳, דרכיך בכל לשמרך

 בעה״ט גם פ״כ. דרכיו בכל נשמר להיות בטוח הוא ואז מיל הרי
 מיל ששיפור מיל ס״ת סדום פני פל כ׳, ט״ז( י״ח )בראשית

סתמא שכתבו הרי ע״כ. מיל לוי׳ דשיפור לשלחם פמהם הלך
דוקא. לת״ח ולא מיל לוי׳ דשיעור

שהרי צ״נק מיל לוי׳ דשיפור שכתבו הדבר זה גם אמנם ג(
וכ״ה שבה תחוס פד לחבר חבר קחני הנ״ל בברייתא
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סג החכמה לז לו סימן בצל
 החום סוף על ע״כ והיינו מ״ו(, )מצוה והסנדק )שם( ברמב״ם

 אמה אלפים שהוא ממנה יוצא שהוא העיר אותה של שבת
 העיר בתוך ללוותו מתחיל שאם כך והלאה. פיר של מעיבורה

 עליו חובה נמצא עיר, אותה של שבת החום פד ללוותו עליו והרי
 שהוא אחר ללוותו מתחיל אם להיפך וכן ממיל. יותר ללוותו בזה
 אותה של שבת תחום עד ואץ הרבה פיר של עיבורו כבר עבר

סוף עד רק ללוותו א״צ אמה מאלפים הרבה פחות רק הפיר
ממיל. הרבה פחות שהוא שבת תחום

 תהום שיפור שבה תחוס פד לחבר חבר דקתני דהא לומר ואין
מיל. פד כול״ל טפי דא״כ חדא, מיל, דהיינו קאמר שבת

 מאשר יותר תלמידו אה ללוות הרב יצטרך לפעמים דא״כ ועוד
 העיר בתוך ללוותו ומתחיל גדולה בעיר וכגון חברו את איש

 הפיר בתוך עדיין והוא מיל שיעור דהיינו אמה אלפים ליוהו וכבר
חייב תלמידו את הרב ואילו חבירו את מללוות חבר נפטר שכבר

עיר. של עיבורה פד עוד ללוות

 ללוותו מתחיל אפי׳ מיל עכ״פ ללוותו צריך דלפולם לומר אין \״<יכן
אמה אלפים לעולם הוי לוי׳ דשיפור פיר של לעיבורה חון

סוע״ב( מ״ו: )ברכוה בברייתא מבואר שהרי שבת, תהום כשיעור
 דרכים הולכי בדרכים( לא )ד״ה ופרש״י בדרכים, מכבדין אץ

 תוס׳ עיי׳ רבו לגבי אפי׳ והיינו ע״כ. לפני לך הימנו לגדול לומר
 ל״ז.( )יומא דאיהא מהא שהקשו קדמי׳( ד״ה נ״א: )שבת
 משמאלו וקטן מימינו גדול באמצע הרב בדרך מהלכץ שהיו ש^שה

 והולכים ביחד לדרך דכשיצאו ר״ת ותי׳ בדרכים גם דמכבדין הרי
 שהיו דשלשה הך איירא ובהכי בדרכים גם מכבדין אז בחבורה
 אלא בחבורה הולכים כשאין ורק וכף באמצע כרב בדרך מכלכין

 ועיי׳ פ״כ. בדרכים מכבדין אץ אז עצמו לצורך הולך אחד כל
 יו״ד בשו״ע הוא וכן מכבדץ(. אץ )ד״ה שם ברכוה תוס׳
 הרב.באמצע בדרך מכלכץ שהיו שלשה שס, י״ז( ספי׳ רמ״ב )סי׳
 אחד שכל היינו בדרכים מכבדין דאין והא בהגה, פלה וכ׳ וכף

אחה בחבורה הם אם אבל אמת בחבורה ואינם לדרכו הולך
 אחת בחבורה יצאו שלא דכל מבואר ע״ש. פ״כ בדרכים ^מכבדין

 לילך לו ומוהר בדרך בהיותם כבוד בשום רבו לכבד א״צ ביחד

 יחד כשיצאו בכם שאסור אף אחוריו נגד מכוון וכן רבו בצד
ט״ז(. סעי׳ )שם יו״ד ובשו״ע )ל״ז.( יומא גמרא עיי׳ בחבורה

 חייב שיהי׳ לומר אפשר איך בדרך בחבירו כשפוגע מעתה ד(
ג׳ מובהק רבו ואת פרסה רבו ואת מיל ללוותו

 בדרכים מכבדין אין בחבורה יחד יצאו שלא כל הלוא פרסאות
 לפיל וכמש״כ כבוד משום אלא אינו אמות מד׳ יותר לוי׳ וכל

 שנשנו השיעורים שכל דס״ל להרמב״ס ואפי׳ ד(. אות ל״ד )סי׳
לוי׳ מצות עצם משום וכף עיר של עיבורה עד לתלמיד כרב בבריי׳

בחבירו, השיעור שהרחיבו מה מ״מ ה׳(, אות )פ״ש ולעכובא הוא
 דרק ע״כ לתלמידו הרב של השיפור על יתר מובהק וברבו ברבו

 בדרכים מכבדין אץ ואם לפכובא. שעשאכו אלא הוא כבוד משום
 בתוך ללוותם במתחיל בשלמא בדרכים. לכבד בכאן יחייבו איך

 לכל ללוותם לחייבו שפיר שייך כפיר מן יחד אתם ויוצא כפיר
 ביחד שיוצאים דכל פרסאות ג׳ פד מובהק וברבו כשיעורו אחד

 או ברבו בחבירו פוגע אבל בדרכים. גם מכבדין כרי בחבורה
כל את ללוות חייב שיהא נאמר איך הדרך באמצע מובהק ברבו

בדרכים. מכבדין ואץ מאמר בשיעורו אחד

 תחום פד שבת, תחום עד לחבר חבר דקתני דהא ודאי אלא
וכן וכמש״כ. מיל עד ולא קאמר העיר אותה של שבת

 ללוחו וכשמתחיל לה וחוצה העיר מן כיינו פרסאות וג׳ פרסה
 הנ״ל מחברים שכ׳ ומה בדרכים. גם מכבדין דבכזה העיר, בתוך
 העיר מן מיל וכוונתם רמז דרך הוא מיל לוי׳ דשיעור א׳( )אות

שכתבתי. דרך על וחוצה
 כהולך ברבו אפי׳ כדרך באמצע בפוגע נבוך אני ועדיין ה(

עיקר שהוא ד״א מכ״פ ללוותו חייב אם יחידי
 ואינו ד׳(, אות ל״ד )סי׳ לפיל שהזכרתי להפוסקים לוי׳ שיפור
 ונראה בדרבים. מכבדין דאץ מטעמא לפוטרו ואין כבוד משום
 חובה אץ שוב ממנה, שיצא קודם בעיר ד״א רבו את ליוו שאם

 לו שעשו הלוי׳ כי הדרך, באמצע בו בפגעו ללוותו תלמידו על
 ל״ד )סי׳ לעיל עיי׳ חפצו למחוז שיגיע פד דרכו לכל לו מהני
 מסכמת פתי ואץ למעשה. צ״ע ד״א בעירו לווהו לא אבל א׳( אות

יותר. כפת לעיין
 לע״ה ת״ח בץ לוי׳ במצות חילוק אץ א( :להלכה העולה

לחבירו לוי׳ שיעור ב( — ב׳(. א׳ )אות
 )אות כלל מיל בדרך תלוי ואינו כעיר אותה של שבת תחום פד

 תחום שיפור ללוותו א״צ הדרך באמצע בחבורו פוגע ג( — ג׳(.
 ומובהק ברב פרסאות ג׳ או פרסו ללוותו א״צ ברבו פוגע וכן שבת

 מובהק לרבו ואפי׳ לחבירו ללוות צריך אם צ״ע — ד׳(. )אות
ה׳(. )אות הדרך באמצע בכם כשפוגע אמות ד׳

לז סימן
 דין — לכד. אכ״ד הרג הזמנת לפי לדין לכא פירכ דין

בערכאותיהם המפרב את לתכוע רשות נתינת

 מיום שליט״א כהדר״ג מכתב הראוי. בכבוד ושת״ה אחדשה״ט
הריני וכבקשתו אתמול הגיעני כפל״ט לך לם׳ ד׳

 ינחני וה׳ כבקשתו הפני׳ חו״ד להודיעו וכף להשיבו ממכר
כהלכה. להורות עדכ״ש במפג״צ

מסרבת נחשבת כאשה שאץ שליט״א כהדר״ג כ׳ אשר א(
 ללכת וסרבה שלשה של בי״ד פ״י כשהוזמנה רק לדץ

 שלשה, של בי״ד היינו בי״ד דסתם כ״ו סי׳ חו״מ בשו״ע כמבומר
 נידונית אינה באה ונא הזמנה לה שנח כאב״ד רק אם אבל

 תניינא מרדכי לבושי בשו״ת גם להלכה ושכ״כ למסרבת עדיין
 נראה ק״ד סי׳ ח״ד מהרש״מ מתשף כי ואם נ״ב סי׳ חאה״ע
 משפט אורח בס׳ אבל בערכאות לתבוע רשות ליתן יכול דאב״ד

של בי״ד צריך פכו״ם■ לפני ולא דלפניהס האיסור דלהתיר כ׳
שליט״א. זתדמפכ״ת ג׳

ד״ה א׳ ספי׳ כ״ו סי׳ )חו״מ משפט אורח בם׳ עיינתי ב(
 לפני ולא דלפניהם איסור דלהתיר נ״ל שס, נ״ל(,

 כיוצא כמוש״כ קבלה שייך לא דבאיסור ג׳ של בי״ד צריך וכו׳
 בי״ד שכתבו מהפוסקים משמע וכן א׳ שאלה חמו״מ במהרשד״ם

 של הזמנתו לפי לדין לבא שסירב זה אם כלל דן שאינו הרי פ״ם.
 עד כמסרב דינו שאין או כמסרב דינו יהא בלבד אחד דיין

 בערכאות לתבוע כי כותב רק לבא, ויסרב ג׳ של בי״ד ע״י שיוזמן
 שקבלו כקהל שקבלת לפי ג׳ של בי״ד צריכין לדין לבא שסירב לזה

 אם גם איסור לפנין מהני לא ולהורות לדון לדיין או לרב אותו
דלענץ מיני׳ דון ע״ש. במכרשד״ם כמבואר לכך בפירוש קבלוהו
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ד משה יתברך הבורא ז׳ח׳ט׳י׳ ו׳ מ״ע פמ״ג עבודת הלבות ברית

 למיע אלקיך י׳ מס תהי׳ תמים שמנה הרמנ״ן בשם המעיי״ח ומ״ש
 בזה, שמפלפל מת בהזות״ר ועי׳ כן מכה כ״א ״p היראים כס

 נהקימהו ונס ופינו פיז יקוה׳ית הל' בהרמב״ס עי׳ דינים והפרשי
:מזה פריכות כתב המשכיות הפי׳ על

 על בהשגותיו עי׳ זו נמ״ע שחולק החינוך נביא
והפרשי ע״ז, מי׳ש ובמניח עקב פ׳ עה״ת ובקעיו

כמו לרעך ואהבת את דע המקרא זה של פי׳ ספרד לחכמי פירשתי וכן כך עושה את לעיקר יבינו נקש דמדוע ל״ע

ז׳ עשה מצות

.כו׳ בדרכיו )א( ללכת א(
והלכ׳ הפסוק

 פיכי פכ״ח חבא בם׳ כתיב בדרכיו
 פ״׳ג ראה פ׳3 וגו׳ אחרי והפקת

 אחרי וז״ל איתא שם ובהקפרי פ״ה
 יכן עשה זה תלכו אלקיכם ד׳

וא״כ שם זונורתא בפסיקתא איחא

 שב׳ והישרים הטובים בדרכיו )א( ללכת עשה מצות ז
תלכו אלהיכם הי אחרי ואומי בדרכיו והלכת

 הוא מה תלכו מידותיו אהר ייח נדף דסוט׳ בפ״ק ומפרש
 עור כתנות ולאשתו לאדם הי ויעש שנאמר ערומים מלביש

 ממרי באלני ה׳ אליו וירא שנאמר חולים ומבקר וילבישם
 את אלהים ויברך אברהם מות אחרי ויהי שנא' אבלים ומנחם
אתה אף בני אותו ויקבור שנאמד מתים וקובר בנו יצחק

חסד ועושה ורחום חנון שהוא שכמו ועבדהו אביך אלהי
עדים שני לך והא אתה תעשה כן בארץ וצדקה משפט

משפט ועשה ושתה שאכל עליו ביב! !בייט" שנאמר ביאשיהו
הדעת היא הלא טוב אז ואביון עני דין דן לו טוב .אז וצדקה

אם כי ונו׳ בחכמתו חכם יתהלל אל עוד ונאמר הי נאם אותי
עושה ה׳ אני כי אותי וידוע השכל המתהלל יתהלל בזאת

ה׳: נאם חפצתי באלה כי בארץ וצדקה משפט חסי
ללמד כדי בחכמים )א( להדבק עשה ב׳צות ח

בפר׳ ואמרי׳ תדבקון ובו שנאמר ממעשיהם
בשכינה להדבק לאדם לו איפשר וכי ק"*[ זיף דכתובות אחרון

ובתלמידים בחכמים הדבק אלא הוא אבלה אש כתיב והא
בו ולדבקה שנאי חיבור מיני ובכל ומתן במשא בין בזיווג בין

ושותה רגליהם בעפר מתאבק הוי ־«0 אבות במסכת ושנינו
ואומר יחכם חכמים את חילך ואומר דבריהם כל את בצמא

וגומר: רשעים בעצת הלך לא אשר האיש אשרי
דעלך דבר של כללו כמוך לרעך )א( ואהבת מציה ט

יף1 שבת במשבי כדאיתא תעביד לא לחברך סני
והבה בשר ומחתך שיושב מי גר׳ נפייי! הנדרים יבירושלמי כ־א[

 שהוא לרעך ודווקא להנקם ידו ותכה ידו תחזור וכי בסכין ידו מח^ב ו’דנר ’ונפ נייכיי יה;:ת
י נהנה״ג הרמב״ם בי; פלוגתא ליכא

 הבה״ג נקשו וכן תבא דפ׳ הפקוק י
 היראים ח׳ מ״ע הקה״מ הנ״ל קי׳
 ]יעי״ם מ״ו קי׳ הקמ״ק ד׳ קי׳

 מכה מ״ז ובקי׳ חקדיס לגמול שמנה
 לקבור מכה מ״ח ונקי׳ חולים לבקר
 בדרכיו מוהלכה למד וכולם מתיה
 שהביא ע״א י״א קושה דנגמ׳ ואיע״ג
 ראה דפ׳ מהפקוק א״ז למד יבינו

 שהולך צ״ל וג״ז דל״ש דקובר צ״ל
 כן מנת שג״כ הנה״ג של בעקבותיו

 הלבשת גם הוסיף תבת״ג אלא
 י״ל והקמ׳יק אבלים ולנחם ערומים
 וכבר גמ״ח, נכלל שהם דקונר

 א׳ שורש בקה׳׳מ הרמב״ס השיג
 שהם דברים מכה דהיאך הבה״ג על

 אבל מנות "ג התר נין קבלה דברי
 בעדו המליך שם בהשגותיו הרמב״ן

 מלשון הכרע שאין כתב והל״ש
 מאלו אחד נל שמנה לומר הבה״ג
 כל שכלל "ל’ יק פרשית למנות

שהיא אחת במ״ע האלו העכיכים

 תוכחה מהבל ואינו רשע אדם )ב( אבל ובמצות בתורה רעך
 רע שנאת הי יראת שנאמד קייש יף !שפתים לשנאותו מצוה
 תכלית אתקוטט ובמתקוממיך אשנא ה־ משנזליך הלא ואומר

:לי היו לאויבים שנאתים שנאה
 ואהבת אוי הוא אחר ובמקום הגר את )א( ואהבת□ י

 מצות שתי בגר יש הרי כמוך לו
נר שהוא מפני ואחת לרעך בכלל שהוא מפני אחת עשה ׳*ן

 הוא ברוך והקדוש הגר על תורה הזהירה מקימות ובכמה
 ויש ושמלה לחם לו לתת גר ואוהב שנאמר אהבו בעצמו

 בעמידתן מישראל יותר הזה בעולם גרים גדולים כי במדרש
:סיני הר לפני

הוכיח

 נתרץ ל־כא דתקמ״ק אליבא אבל
 פרשי בקי׳ חמד כל דפרש כיון נן

 כמ״ש דהקמי׳ק אליבא אעכל״ל
 עי״ש[ דהבת״ג אליבא הרמב״ן
 מל׳ ומלת״ש ואה״מ ועי״ע "חינוך
 י״ג אוח ד׳ מ״ע הזוה״ר חרי״א

 דך המעיי״ח פי״ג א׳ שעד הדה״מ
 המקומות בכל עי׳ קי״ב אות ע״ב ר״ג

 אח נקשו דכולם והראה ,שישמח
 וא״כ זו למ״ע בדרכיו והלכת הפקוק

אח״כ .ל״ע עליהם גש
כאן בביאורו בהמרש״לזי׳ל דאיתי

 ד׳ אחרי ואומר רנינו עמ״ש כ׳5
עיקר אבל וזי׳ל תלכו אלקיכס
 הלכה דברי מהם ולשמוע חכמים דברי אחר לילך שצריך בא המקרא
 הצ״ע אה ליישב שכיוון בק״ד ונ״ל עכ״ל בע״ב הדך בהיפך כדלקמן
 שמנה תדבקון ובו כתיב ראה דפ׳ דנהפקוק כיון וכוונמו שכתבנו

 וא״כ ממעשיהם ללמד כדי בחכמים להדבק שמ״ע ח׳ נודע רבינו
 זו למ״ע נקש פי׳כ ח׳ המ״ע על ראה דם׳ הקרא עיקר אילגוריך

והפרשי כמובן, יל״כ המלות מוכי השאר מל ונס הבא דם׳ הקרא את
\ דעות: מהל׳ פ״א בהרמנ״ס עי׳ דינים

ר׳ וי י״^יס
הבעכ^יו
בעב! פריקה במכות

ח׳ עשה מצות

 פ״ה פי״ג ראה נם׳ הפקוק .כו׳ בחכמים )א( לתדצק א(
תדבק ונו פ״כ פ״י עקב נם׳ נכפלה וגם

 שהביא ע״ב קי״א כתובות והגמ׳ נו ולדבקה ם״כ פ״ל כלבים ובם׳
 נאמת המלות מוני והשאר ל״ע באמת שמאוחר דכלביס הפקוק את

 מ״ע תקהי׳מ נ׳ מ״ע הנ״ל קי׳ הבת״ג עקב דפ׳ הפקוק את נקעו
 הל׳ ואה״מ והעי״מ החינוך מ״ת קי׳ הקמ״ק נ׳ קי׳ היראים ו׳

 ח׳ מ״ע הכית קפ״ד מ״ע הפוע״ל י״ג אות ג׳ מ״ע הזוה״ר תל״ד
 ההצת״ש פ״ד אות ע״א קנ״ס דף העעיי״ח פי״א א׳ שער היפ״מ

את ילא ראה דם׳ הפקוק את דכקע ויבינו תל״ה, מל׳ ויזמר״ש

 מהא, ז׳ במ״ע דינר דכנר כיון י״ל דקודמת עקב דפ׳ הפקוק
 דפ הפקוק את יבינו גס נקש באמת ברמזיו אבל ראה דפ׳ קרא

והרמב״ן עקב,
ז׳ מ״ע הקה׳־מ

דעות הל׳ בהרמב״ס עי׳ דינים
 עי׳ יבינו שכ׳ הזיווג ולענין פ״ו

: ג׳ קי׳ אה״ע

ט׳ עשה מצות

כמוך לרעך )א( לאהבת א(

 יש״י כתב פי״ח פי״ש קדושים
כלל זה אר״ע

 שם מהקפרא והיא בהורה גדול
 דעלך איתא ע״א ל״א ונשבה פ״ד
 כל היא זו העביד לא לחברך קני

 את שהשמיש ויבינו כולה התירה
 שתביא מה על דקמך י״ל דר״ע הא
 הקמ״ק ובקיצור דשבת הנמ׳ אה
הגמ׳ את הניא לא שבאמת שלו

 דר״ע הא את הביא ע״כ דשנה
 להתנהג וז״ל ברמזיו רביכו ומ״ש

 )חאה^שחנירו כאשר מבירו עם
 לרעך ו£הבה שכ< עמו מתנהג

עי׳ ונס אצלי ל״ע זה דבר כתוך
 כי והראה המלות מוני בהשאר

 הכ״ל קי׳ תבה״ג מזה תמצא לא
 ל״ח קי׳ היראים ר״ו מ״ע הקה*מ
מל׳ ואה״מ מחינוך ח׳ קי׳ מקמ״ק

ל׳ אות מיה מ״ע הזוה״ר רמ׳יג
 רמ״ח מ״ע הכ״ת צ״ש מ״ע הפוע״ל
א׳ שער הדת״מ רמ״ה מל׳ מעי״מ

 אות ע״א פ״ג דך המעיי״ח פ״ז
: רמ״ד מל׳ והמר״ש תמצה״ש מ״ה

.כו׳ רשע אדם )א( אבל ב(
 רכב״י קובר כן

 ל״ק רב אבל ע״ב קי״ג נפקחים
 לשכאותו מותר אלא לשנאותו דמצוה
 דלעיל רבינו על ק״ל לכאורה וא״כ

 קתם והיכי כרב קתם ה׳ במל״ת
 ראיתי אח״כ אבל כרנב״י כאן

 בביאורו המרש״ל ע״ז עמד שכבר
 בלאו למעלה ומ״ש ת״ל ותירץ כאן
 שניהם כי ל״ק מותר תשנא דלא
 מפקוק ומדקדק ומותר אמר רב בגיד

 שונאך חמור תראה כי תורה של
 ומביא מלוה אפי׳ אמר ירכב״י וגו׳

 רע שנאת ד׳ יראת קבלה דברי
 שתזכיר ומת מלוה משמע שהוא
 של הפקוק על זהו מותר הקפר

 תזכיר זה ונעבור מותר רק מלוה מיניה מוכח
 לקמן וכן מלוה שהוא להודיע כדי קבלה :ל

שהוא כתב ונו׳ תראה כי של לפקוק שתתחיל
 במל״ת דלעיל כיון תמוהים דבריו לכאורה אבל עכ״ל ודו״ק מותר

 כנר אבל רע שנאת ד' יראת הפקוק אח יבינו הביא ג״כ מ׳
 כנר אנו וגם עי״ש שפיר ומחדלו המרש״ל של המעתיק מזה דינר

:נחת ותמצא עי״ש ס׳ מל״ת לעיל דיכא בהא אריכות בק״ד כתבנו

י׳ עשה מעות

 כתיב פי״נו פ״י עקב בא׳ .כו׳ הנר את )א( ואהבת□ א(
פי״ע קדושים ונם׳ תגר את ואהבתם

 הפקוק את מנה דלמ״ע מרביכו נראה כמוך לו ואהבת כתיב פל״ד
 ר״ז מ״ע הקה״מ ג׳ מ״ע סכ״ל קי׳ הבה״ג ז״ל מנאו וכן עקב דם׳

 מ״ע הפוע״ל כ״ח אות מ׳ מ״ע תזוה״ר תל״א מל׳ ואה׳׳מ החינוך
 המעיי״ח פ״ע א׳ שער הדה״מ חל״ב מל׳ ומהר״ש ומלה״ש הפי״מ קפ״א

 כתב כו׳ מ״ע שתי בנר יק הרי יבינו ומ״ש .ם׳ אות ע״ב כ״ו דף
 לו ואהבת כמוך לרעך ואהבת פי׳ וז״ל ע״ז כאן בביאורו המיש״ל

בפ״וי מלות ואינה תורה במשנה שהוא וכו׳ ואהבתם אבל כמוך
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אבות יד סימן ברכת
 של ומקום הטינופת למקום הולך אתה רבש״ע... א״ל
 עלי ערב חייכם אמרתם כך להם אמר שקץ? ושל דם

 אתם אין ואם ולבונה, ממור יותר הדם אותו של ריחו
עכ״ל. הולך". אני הרי הולכים

במקצת נהגו שע״ז אומר שם יעקב" "באר ובהגהות

 כמש״כ למילה, ובשמים אש של מחתה להביא מקומות
 שמביאין לזה והסמך שכ״ט, סי׳ מילה הל׳ הבית" ב״בדק
 ריחן שעלה הערלות מגבעת זהו מילה לברית בשמים

 מצוה בשעת מריחין אנו גם לכן כקטורת, הקב״ה לפני
 ניחוח לריח זו במצוה מקריבין שאנו הקרבן שיהיה כדי

עיי״ש. הקב״ה. לפני

יד סימן
חסדים גמילות בענין

א

 וסופה גמ״ח תחלתה תורה שמלאי ר׳ דרש "אמחז״ל
אלוקים ה׳ ויעש דכתיב גמ״ח תחלתה גמ״ח.

 דכתיב גמ״ח וסופה וילבישם. עור כתנות ולאשתו לאדם
 של הענין גודל את לנו גילו חז״ל הנה בגי. אותו ויקבור

 לחיים ובסופה... בתחלתה עליה התורה לנו שרמזה חסד
 וכן לפניהם עצמו ומטריח לביתו אורחים שמכניס כגון

 ביקור וכלה, חתן שמחת וכן אותם שמלוה לויה מצות
 בגופו שמטיב דברים כה״ג וכל אבלים וניחום חולים

 היינו למתים, שעושה שבגופו גמ״ח ויש החי, לחבירו
 לשאת הקבורה, צרכי בכל וההתעסקות המת הוצאת
 הכל אלו כל ולקבור, ולחפור ולספוד לפניו ולילך המיטה
 שם וברש״י מ״ט: דף בסוכה )עיין גמ״ח בשם מכונים

 מ״ע בכלל נכנס זה וכל אבל.( מהלכות פי״ד וברמב״ם
 רוצה שאתה הדברים כל היינו כמוך לרעך ואהבת של

 מלאה התורה לאחיך...שכל אותם עשה לך אותם שיעשו
 "אהבת בספרו חיים" ה״חפץ )עכ״ל החסד". מענייני

 התורה פרשיות מכל שמביא ועיי״ש בפתיחה, חסד"
 לפני אבותינו שקיימו חסד וכן חסד מענייני שמלאים

"ת(. מ

 שביאר חסד" ל״אהבת בהסכמתו בנצי״ב וראה
כדכתיב הבריאה כל קיום תלוי חסדים שבגמילות

 ומשו״ה צורתו. וזהו האדם חובת והיא יבנה, חסד עולם
 הראשונים, האנשים שני בהולד הבריאה בתחילת כתיב

 המילים ולכאורה וגו׳ הבל" את אחיו את ללדת "ותוסף
 ללמד שבא הוא הביאור אלא מיותרות, אחיו" "את

 כל מצורת שונה שהוא ובמה האדם צורת מפרטי שהוא
 התנהג וקין האנשים, בין שוררת אחווה שיהיה הנבראים,

 אחיו הבל את שלו האדמה מעבודת ופרנס בתחילה כן
 העולם אומות גם ומשו״ה אדמה, עובד היה לא אשר

 זו מצוה התנא מנה דלא והא חסדים, גמילות על מצווים
 בסנהדרין מבואר חייבים, העולם שאומות המצוות בין

 הפוסקים לשיטת )וכן קחשיב. לא ועשה דקום מ״ח
שאלה" ב״העמק וכמש״ב ורביה פריה על מצווה דעכו״ם

 כליה סדום אנשי נתחייבו ומשו״ה ב׳.( אות קס״ה סי׳
 האדם, צורת והשחיתו ואביון עני יד החזיקו שלא בשביל

 מצוה על בטבע מוזהרים ויעקב יצחק אברהם בני והנה
 יש סימנים שלושה הערל פרק ביבמות וכדאיתא זו,

עיי״ש. חסדים. וגומלי וביישנים רחמנים זו באומה

כ

 האוהל פתח יושב והוא ממרא באלוני ה׳ אליו "וירא
א(. י״ח, )בראשית וגו׳ היום" כחום

 אלוקיכם ה׳ אחרי דכתיב מאי חנינא ב״ר חמא ר׳ "אמר
השכינה אחר להלך לאדם לו אפשר וכי תלכו,

 ביקר הקב״ה הקב״ה... של מדותיו אחר להלך אלא וכו׳
 בקר אתה אף ממרא, באלוני ה׳ אליו וירא דכתיב חולים

י״ד.(. )סוטה חולים".

 לביקור רמז לקיש ריש "אמר כתוב ל״ט: בנדרים ובגט׳
כל כמות אם שנאמר מנין, התורה מן חולים

 משמע, מאי וגו׳ אדם כל ופקודת אלה ימותון האדם
 חולים שהם אלה ימותון האדם כל כמות אם רבא אמר

ע״כ. אותם". מבקרים אדם ובני בעריסתן ומוטלים

 דלשון שכתב ג׳ שורש המצוות בספר ברמב״ם וראה
בלשון שסמכו מה ובכ״ז אסמכתא, רק אינו רמז

 לציון רמז כמו מסיני הלכה מטעם לו יש תורה דין זה
 לב״ד קברות לשני רמז וכן ה׳.( )מו״ק מהתורה קברות
 רש״י ופירש כ״א:( )סנהדרין רעה. רשע תמותת דכתיב
 הגט׳ שאלה ובכ״ז מסיני. למשה הלכה הוא הדבר דעיקר

רמיזי. היכי

 הרמב״ם על להשיג שכתב שם בהשגות ברמב״ן ועיין
וראה התורה. מן שלוקין זוממין לעדים דרמז מהך

.150 עמוד ח״א בשד״ח

 הדרך את חייהם בית זה להם והודעת יוסף רב "דתני
זו בה חולים, ביקור זה ילכו חסדים, גמילות זו

ל׳:(. מציעא )בבא וכו׳ הדין" זה המעשה ואת קבורה



אבות יד סימן ברכת קסח

 הביאו שלא הטעם אבל אביו, את לבקר הלך ג״ב יוסף
שהלך יתכן יוסף שאצל כיון צ״ל מיוסף, ראיה

 )והאם ודו״ק. ראיה. זה אין וא״כ ואם אב כיבוד מטעם
 שהשכל מצוה שזוהי דכיון נ״ל חולים, בביקור חייב ב״נ

 הנצי״ב כתב כבר ובאמת בה. חייב ב״נ גם לכן מחייבה
 על נצטוו דגויים להח״ח חסד" "אהבת לספר בהסכמתו

 י״א.( )ב׳, בראשית דבר" ב״העמק וכ״ב חסדים, גמילות
 ר.( )ב״ד, ובמדבר ז.( ב״ד, ושם ט״ז. )י״ח, ושמות

ב׳.(. )ל״ג, ודברים
 בכל וכן מצוות בז׳ מצווה ב״נ דהרי שמעירים וראיתי

ב״משפט שכתב וכמו מהן והמסתעף אביזרייהו
 מש״כ דלפי א׳. רכ״ז, סי׳ בחו״מ להמהרש״ם שלום"
 אביזרייהו הוי דריבית נ״ד בסי׳ בזבחים התום׳ בפסקי

 ריבית על מוזהר ב״נ גם טעמא דמהאי י״ל דשפיכו״ד,
 דב״נ כתב שס״ו סי׳ "הרוקח" ובספר ממון. ואונאת
 )סי׳ שלום" ב״משפט ומבאר מעקה. בניית על מצווה
 אביזרייהו דהוי משום הוא דהטעם ע״א( דל״ז ס״א קפ״ח

 ברבים פנים להלבין שלא מוזהר ב״נ וכן דשפיכו״ד.
 עיין דשפיכו״ד אביזרייהו דהוי משום ג״כ הוא והטעם
 למשפט" וב״עינים כ״ח. אות ה׳ מערכת חיים" ב״גנזי
 דהוי פה, ניבול על מוזהר ב״נ וכן וס״א:, מ״ג: ברכות

 ובשע״ת ד״נ, פי״א ישרים" "מסלת )עיין דג״ע אביזרייהו
 אות א׳ מערכת שלמה" וב״קהלת ור״ל. רכ״ט אות ש״ג

 אביזרייהו זהו חולים ביקור הרי ולפי״ז סע״ד. ד״ב א׳
 ודו״ק. בזה. ב״נ חייב ולכן מ׳. בנדרים כהגמ׳ דשפיכו״ד

 "שכל במדרש וכן צ״ג סי׳ ה״שאילתות" בלשון ועיין
בזה(. חייב ב״נ דאין דמבואר מ״ב דף וירא טוב"

ג

 וז״ל ב׳ סעיף של״ה סי׳ יו״ד השלחן" ב״ערוך כתב
והוא גדולות היותר מהמצוות הוא חולים "ביקור

 לו קיימת והקרן בעוה״ז פירותיהם שאוכל מהדברים
 בכלל והיא וכו׳ דברים דאלו במשנה כדתנן לעוה׳:ב
 והודעת תורה שאמרה וזהו ל׳:( )ב״מ חסדים גמילות

עכ״ל. בה". ילכו אשר הדרך את להם

 בפני למצוה חולים ביקור מצות מונה לא וברמב״ם
וז״ל אבל מהל׳ ה״א בפי״ד שכתב עצמה,

 אבלים... ולנחם חולים, לבקר דבריה□ של עשה "מצות
 אע׳׳פ שיעור, להם שאין שבגופו חסדים גמילות הן ואלו
 לרעך ואהבת בכלל הם הרי מדבריהם, אלו מצוות שכל

עכ״ל. כמוך..."

ד

 ילך קטן אצל גדול דאפילו כתוב :ל״ט דף בנדרים בגט׳
קטן אצל גדול "ואפילו שם רש״י ופירש לבקרו,

 ב״אהבת ועיין כמוני". גדול אלא אבקו׳ לא יאמר שלא
 נ״ל היה רש״י דברי שלולי בהגה״ה ג׳ פרק ח״ג חסד"
בכלל איננו הוא קטן אם דאטו ממש, קטן דוקא דלאו

 לפי ואינו זה אצל במעלתו קטן הכונה אלא ישראל,
 לבקרו, ללכת צריך ואפ״ה אצלו, לילך המבקר של כבודו

 בזה״ל ומסיים כן. רש״י כונת דגם דאפשר שאומר ועיי״ש
 דהקב״ה מענינינו, לדינא מפיק זאת דגמ׳ לי "ונראה

עכ״ל. כן". אנו ואף חולים ביקר בעצמו
שפירשו שם בנדרים נדרים" וב״שלמי בשטמ״ק ועיין

 את עפי״ז שמיישבים ועיי״ש חיים" כה״חפץ גם
 ואינה זקן התורה פטרה אבידה בהשבת מדוע הקושיא

 גדול אפילו לבקר ילך חולים בביקור ואילו כבודו, לפי
 שאנו חולים בביקור חומרא דזהו ומתרצים קטן? אצל

 של מידותיו אחר הלך תלכו, ה׳ מאחרי זאת למדין
חולים. בקר אתה אף חולים מבקר הוא מה הקב״ה

עיי״ש.

 ילך הגדול "ואפילו ת״ל בסק״ה ב״פרישה" ג״ב וראה
אצל הלך שהקב״ה שמצינו כמו הקטן לבקר

עכ״ל. אברהם".
 דתרגמא דהא של״ה סי׳ יו״ד יוסף" ב״ברכי כתב וכן

לאיפלוגי לאו ודאי ביום פעמים מאה אפילו רבא
 הוי קטן אצל גדול דאפילו דאביי דהא אתא, אדאביי
 אבינו לאברהם ביקר דכביכול כדאשכחן דמילתא קושטא

עיי״ש. לתלמידיו. ביקר ר״ע וכן

ועיי״ש רכ״ב. סי׳ יו״ד משה" ב״אגרות זה בענין ועיין
 וראה טלפון, ע״י חולים ביקור בענין רכ״ג בסימן

 סי׳ רחל" ב״רמת ח"ה אליעזר" "ציץ בשו״ת בזה מש״ב
 ועיין קכ״ח. סי׳ ח״ב אור״ח יעקב" "חלקת ו׳. אות ח׳

 ב״גור המהר״ל בשם רמ״ב סי׳ תשובה" "פסקי בספר
 דקאמר הא "נראה בזה״ל א. י״ח, וירא פרשת אריה"

 שביום מפני הראשון, ביום ולא היה, למילתו ב׳ יום
 המילה, והוא אחד אבר חולשת רק כאן אין הראשון

 ואותו חולה הגוף שכל חולה דסתם חולה, נקרא ולא
 ולפיכך חולה, נקרא לא אחד באבד אבל לבקרו, מצוה
 הגוף, כל חולה ג׳ וביום היה, למילתו ג׳ יום ר״ח פירש

 עד מרגיש הגוף כל אין שמתחילה מכה כל דרך וכן
 ויהי כדכתיב הג׳ ביום ההרגש עיקר ובמילה ימים, איזה
 מתעפשת הליחות שאז והטעם כואבים, בהיותם הג׳ ביום

 מרגיש, הגוף כל אז נצרר והדם שחין מעלה והמכה
עכ״ל. לבקרו". ומצוה הגוף בכל חולה אז נקרא ולפיכך

 על דבחולי המהר״ל לנו דחידש בהגה״ה שם וכתב
אלא חולים, ביקור מצוה כלל אין אחד אבר

 ולכאורה הגוף. בכל חולה נעשה דאז ימים ג׳־ לאחר
 החולה את מבקרים אין שמואל דאמר מ״א. מנדרים י״ל

 כדברי ואם וכו׳ מאי לאפוקי חמה, שחלצתו מי אלא
 אחד באבר חולה לאפוקי בפשיטות הול״ל ז״ל המהר״ל

 לו נותנין חמה חלצתו ע״א. ביבמות שמואל דאמר וכמו
 הגוף שבכל חולי דוקא מיניה ודייקו להברותו, ז׳ כל

 )ועיין לא. עיניה ליה בכאיב אבל חמה, דחלצתו דומיא
 סוס״י יו״ד בב״י הובא רי״ד סי׳ ח״ג הרשב״א בשו״ת

"כ. ע קל״ד(



אבות יד סימן ברכת קע
 ח״ב חיים" "דברי שו״ת קצ״ד, סי׳ וחו״מ קל״א, סי׳

 סוס״ק קנ״ד סי׳ יו״ד תשובה" "דרכי ב״ה, סי׳ אור״ח
 אליעזר" "ציץ שו״ת ב׳, ס״ק שם תשובה" "פתחי ט׳,

 יו״ד שו״ע כ״ו:, ע״ז בגם׳ גם ועיין פ״ו, ט״ו סי׳ ח״ח
 יו״ד ב״י ו׳, ס״ק ש״ל סי׳ א״א פרמ״ג ב׳. קנ״ד סי׳
 כהלכתה" שבת ב״שמירת מש״כ וראה קנ״ד, סימן סוף
שליט״א. הישיבה ראש מרן בשם קפ״ט הערה כ״ח פרק

אורחים הכנסת

א

 בית כהשכמת אורחים הכנסת גדולה יוחנן "א״ר
מהשכמת יותר אמר מנהרדעא דימי ורב המדרש...

 הכנסת גדולה רב אמר יהודה רב אמר המדרש... בית
 נא אם אדני ויאמר דכתיב השכינה פני מהקבלת אורחים
 יהודה רב אמר וגו׳... תעבור נא אל בעיניך חן מצאתי

 אוכל אדם דברים ששה יוחנן א״ר אסי רב אמר שילא בר
 ואלו הבא לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיהם

 והשכמת תפילה ועיון חולים וביקור אורחין הכנסת הן
 חברו את והדן תורה לתלמוד בניו והמגדל המדרש בית
 דברים אלו מ״א( פ״א )פאה תנן אנן והא איני זכות, לכף

 והקרן הזה בעולם סירותיהן ואוכל אותם עושה שאדם
 וגמילות ואם אב כיבוד הן ואלו הבא לעולם לו קיימת
 כולם כנגד ות״ת לחברו אדם שבין שלום והבאת חסדים

שייכי". בהני נמי הני לא, אחרינא מידי אין הני

 חולים וביקור אורחים "הכנסת בזה״ל רש״י ומפרש
בכלל היינו תפילה ועיון חסדים, גמילות היינו

 חסד איש נפשו גומל י״א( )משלי דכתיב חסדים גמילות
 נפשי את ואשפוך חנה גבי דכתיב תפילה היינו ונפש
 תורה לתלמוד בנים וגידול המדרש בית השכמת ה׳, לפני
 הבאת בכלל זכות לכף חבירו את דן תורה, תלמוד היינו

 לי חטא לא ואמר לזכות מכריעו שהוא דמתוך שלום,
 ביניהם". שלום יש נתכוין, לטובה או היה אנוס בזאת

שם(. ופירש״י קכ״ז.־: שבת )גמ׳

 "מצות וז״ל ה״א־ב׳ פי״ד אבל בהל׳ הרמב״ם וכתב
אבלים, ולנחם חולים, לבקר דבריהם של עשה

 ואלו האורחים... וללוות הכלה, ולהכניס המת, ולהוציא
 אע״פ שיעור, להם שאין שבגופו חסדים גמילות הן

 לרעך ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם אלו מצוות שככל
 אחרים, לך אותם שיעשו רוצה שאתה הדברים כל כמוך,
 ההלויה שכר ובמצוות, בתורה לאחיך אותם אתה עשה

 ודרך אבינו אברהם שחקקו החק והוא הכל מן מרובה
 ומלוה אותם ומשקה דרכים עוברי מאכיל בה שנהג החסד
 מלוה שאינו כל חכמים אמרו מהכנסתן, וגדולה אותם,

עכ״ל. דמים". שופך כאילו

 חסדים גמילות "מצות בזה״ל שם ספר" ב״קרית וכתב
לרעך ואהבת בכלל דאורייתא הויא כלל דרך

 שדרשו כמו וגו׳ בדרכיו והלכת מדכתיב ונלמד כמוך,
עכ״ל. מדבריהם". חסדים גמילות ופרטי וז״ל חכמים

 שבגופו חסדים גמילות ממצוות אחת היא האורחים לוית
 וכיו״ב, כלה והכנסת חולים כביקור שיעור להם שאין
 יש לרעבים, להאכיל כגון שבממונו חסדים גמילות אבל

 יותר לתת יתחייב ולא ממונו, חמישית והוא שיעור לה
 )עיין חסידות. ממידת כן עשה אם לבד ממונו מחמישית

שם(. ובר״ש בפאה שם בפיה״מ רמב״ם

 לילך שהמשכים שכתב פ״א ח״ג חסד" ב״אהבת וראה
הליכתו ידחה אורחים, לו ונזדמנו המדרש לבית

 בביתו כשאין ודוקא אורחים, הכנסת מפני המדרש לבית
 לעשותה שאפשר מצוה זו הרי שאל״כ כהוגן, שיקבלם מי

עיי״ש. מפניה. נדחה תורה תלמוד ואין אחרים ע״י

קכ״ז: בשבת יעקב" "עין על יעקב" "עיון ובפירוש
הכנסת שגדולה אומרת ׳שהגמ דמה כתב

 כולם,׳ כנגד ת״ת דודאי נ״ל בהמ״ד, כהשכמת אורחים
 ובין ביחידי תורה לומד אם בין שיש מה ההפרש אבל
 בלא בהמ״ד אין כי בבהמ״ד, חכמים באסיפת לומד אם

 עדיף שזה ומה עדיף, בהמ״ד לימוד ובודאי חידוש
 כהשכמת אורחים הכנסת גדולה זה לענין ביחידות מת״ת

 ליה. כדאית מר לכל דעדיף או שוה דהוא או בהמ״ד
בענין. שמאריך שם הרי״ף בפירוש וראה עיי״ש.

 מט״ו פ״א באבות המשנה על בפירושו הרע״ב וכתב
באברהם שמצינו כמו הרבה... ועשה מעט "אמור

 ויקח ובסוף לחם פת ואקחה תחילה שאמר ע״ה אבינו
עכ״ל. וטוב". רך בקר בן

 מרודים "ועניים וז״ל נ״ו אות חסידים" ב״ספר וכתב
אורחים הקבלת גדול ז׳( נ״ח, )ישעיה בית תביא

 ויאמר ג׳( י״ח, )בראשית שנאמר שכינה פני מהקבלת
 הקב״ה לפני אברהם אמר עבדך, מעל תעבור נא אל אדני

 חייב האדם ואין לביתי, האורחים שאכניס עד לי המתין
 שבידו, היכולת כפי אלא יין ולהשקותם בשר להאכילם

 ירק ארוחת טוב כי בשמחה להם יתן ומימיו לחמו את
 האוכל ולעת זעופים, ופנים אבוס משור פנים ושמחת

 יינך טוב בלב ושתה בשמחה אכול אדוני עימו ידבר
 הייתי חפיצה ובנפש ברצון כי יודע הצור כי מימך או

 ועל לך, שאתן מה שאין,לי נפשי בחיי בשר, לך נותן
 ובבוקר נפשך, לרעב ותפק י׳( נ״ח, )ישעיה נאמר זה

 יהונתן נתן שלא לפי כי לחם מעט לו תן לכתו בעת
 עיר נוב ונהרג הדבר נתגלגל ממנו, בלכתו לדוד פת

 כ״ח, )משלי נאמר זה ועל ויהונתן, שאול ונענשו הכהנים
 כך להכניס שמצוה וכשם גבר. יפשע לחם פת על כ״א(
 הולך ואברהם ט״ז( י״ח, )בראשית שנאמר ללותם מצוה
 דרכים, לעוברי פת גדול כמה וראה בא לשלחם, עימם
 שהיו עד המשכן אצל והעמידו הפסל שעשה מיכה שהרי

 הניחו הקב״ה ואמר המערכה, ועשן הפסל עשן מתערבים
עכ״ל. דרכים". לעוברי מצויה שפיתו לפי לו



קעא אבות יד סימן ברכת
 לדרך, חבירו את ללוות רוצה שאינו מי ללויה, כופין

וכתבו מ״ו:( סוטה )גמ׳ שילווהו. אותו כופין
 עד לרב תלמיד ללוות נוהגין אין שבימינו הפוסקים

 לילך יש אבל כבודם, על מוחלין שבזה״ז מפני פרסה,
 הפחות לכל או העיר שער לפני עד חבירו עם או עימו

 מהרר״ש( ילקוט בשם חו״מ סוף )ד״מ אמות ארבע
 היא הלויה שעיקר שכיון פ״ב ח״ג חסד" ב״אהבת וכתב

 יטעה שלא וכדי בה ילך אשר הדרך את להראות כדי
 בעיר בלויה די מיושבות הדרכים שכל עכשיו ולכן בדרך

 העולם על ללמד זכות רק אלא בכך אין ומ״מ אמות, ד׳
 מהמצוה. לגמרי עצמו לפטור חלילה אבל בכך, שמקילין

עיי״ש.

 בשם שכתב בדפה״ס קל״ה עמוד ברכה" ב״עמק וראה
בדרך שהולך למי אלא אינו לויה דחיוב החזו״א

 כל נעשה יחד, אנשים הרבה שנוסעים כהיום אבל יחידי
 בראשית ודעת" ב״טעם )וראה עיי״ש. לחבירו. לויה אחד

ט״ז(. י״ח,

ב

 כמו הנער את שלח אבינו אברהם למה מקשים שמעתי
אותו" לעשות וימהר הנער אל "ויתן שכתוב

 אבינו אברהם מדוע וא״כ מבשלוחו יותר בו מצוה הרי
 שהגמ׳ ע״ז שנענש רואים ובאמת בעצמו, זאת עשה לא

 למלאכי אברהם שעשה מה "כל אומרת פ״ו: דף בב״מ
 שעשה מה וכל בעצמו לבניו הקב״ה עשה בעצמו, השבת

 ונ״ל שליח.? ע״י לבניו הקב״ה עשה שליח ע״י אברהם
 יותר בו דמצוה הדין האם באחרונים שנחלקו מה עפ״י

 מקורו הרי ששם וקידושין שבת על רק נאמר מבשלוחו
 מצוות, שאר על ג״ב דנאמר או מ״א. בקידושין בגמ׳
 שמבאר ה״ו ל׳ פרק שבת הל׳ המלך" "יד בספר ועיין
 בהחפץ רק קיומה להיות אפשר ־אי אשר מצוה רכל

 בין קפידא אין כאלה במצות הבעלים של בהממון או
 שלוחם ע״י או בעצמם הבעלים ע״י המצוה נעשה אם

 הבעלים בשל נעשית המצוה עיקר אופן דבכל משום
 כיבוד הכנת במצוות משא״ב כמותו, אדם של ושלוחו

 ע״י נעשים הם אם אלה דשתי אשה קידושי ובמצות שבת
 תועלת ממנה ויצא העשיה גוף מועיל בהם דגם אף שליח

 דלענין ומשום בעצמם הבעלים אותה עשו כאילו פעולתה
 של דשלוחו זה בכלל חילוק אין השליחות עצם תועלת

 שכר לענין זאת בכל למצוה, מצוה בין כמותו אדם
 עצמם בבעלים מצוה לכתחילה עשייתה וחוב מצוה
 נעשים הם אם אלה דבשתי משום מבשלוחם, יותר
 כלל המצוה בעשיית חלק שום למשלח אין שליח ע״י

 הקידושין כסף שיהיה קפידא אין בכסף אשה דבקידושי
 קידושין כסף שנתן אחר איש דגם דוקא, המקדש של

 מדין מקודשת היא הרי לפלוני התקדשי לה ואמר לאשה
 הקידושין שכסף במקום אף ממילא ולכן כנעני עבד
חלק שום הקידושין לכסף אין בעצמו, המקדש של היה

 אנו אין בשטר אשה ובקידושי המצוה, לגוף ונגיעה
 לה כתב ששנינו וכמו כלל דמים שיווי שום צריכים

 שאין אעפ״י לי מקודשת בתך החרם על או הנייר על
 אינו בעצמו המקדש ואם מקודשת זו הרי שוו״ם בו

 עשה לא אזי המקודשת לאשה הקידושין ענין מוסר
 כיבוד הכנת במצוות גם כן וכמו מאומה, המצוה בגוף
 עצמה, בפני למצוה נחשבת ההכנה דטרחות דכיון שבת
 הכיבוד דגוף אף שליח ע״י זו ההכנה נעשה אם לכן
 והמשתה והמאכל בעצמו והעונג הסעודה הנאות של
 להמשלח יש באמת הרי המשלח במעות הכל נקנה היה
 ההכנה טורח במצות אבל העונג, של המצוה בגוף חלק

 מוטלת שהיא רק אלא לממון נוגע עניינה אין זו דמצוה
 לא שליח ע״י נעשתה ובאם בעצמו האדם של גופו על

 מצוה בעשיית חלק איזה להמשלח שיהיה כלל יצוייר
 ואם לבד הגוף טורח על רק אינה המצוה עצם דהא זו,

 מאומה, זו במצוה להמשלח אין אזי גופו יטריח השליח
 עשייתם על אלו מצוות בשתי רק חז״ל הקפידו לפיכך

ע״כ. ובעצמו. בגופו אדם כל ע״י שיהיה לכתחילה

 בכל דה״ה שכתב סק״ב ר״נ סי׳ אברהם" ב״מגן ועיין
ועיין מבשלוחו. יותר בו דמצוה אמרינן המצוות

 שהביא מ״ד סי׳ המילואים כרך ח״ט חמד" ב״שדי
 "שנות מספר שהביא י״ח אות ה׳ סי׳ אש" מה״עמודי

 מהר״ח בשו״ת וכ״כ הנ״ל המלך" כה״יד כתב שגם חיים"
 כדבריהם, שלא להוכיח האריך עצמו והוא קכ״ח סי׳ או״ז

מבשלוחו. יותר בו מצוה אמרינן המצוות דבכל אלא

 ובקידושין בשבת שרק הסוברים לשיטת אפ״ל ולפי״ז
אצל כאן לכן מבשלוחו, יותר בו מצוה אמרינן

ודו״ק. מבשלוחו. יותר בו דמצוה זה דין היה לא אאע״ה

 ע״י שעשה דמה אברהם נענש למה דא״כ צ״ע אבל
וצע״ק. שליח. ע״י לבניו הקב״ה שילם שליח,

 אמרינן המצוות בשאר שגם הסוברים דלשיטת קשה ועוד
למה הקושיה חוזרת "כ א מבשלוחו, יותר בו מצוה

 בעהי״ת, לבאר ונראה בעצמו? לאורחים נתן לא אאע״ה
 וכעשיית מצות כאפיית מצוה מכשירי בכל לחקור דיש

 דמצוה בזה אמרינן האם סוכה, ובניית ותפילין ציצית
 דף בקידושין מהגמ׳ משמע ולכאורה מבשלוחו, יותר בו

 אלא דאינו שיבוטא ומלח רישא מחריך דרבא בהא מ״א.
מבשלוחו. יותר בו מצוה נאמר וע״ז שבת לסעודת הכשר

 ורביה פריה למצות הכשר רק לכאורה שזה מקידושין וכן
אבל מבשלוחו, יותר בו דמצוה ע״ז נאמר הרי ובכ״ז

 עצמה, בפני מצוה זו שקידושין נראה ברמב״ם כשנעיין
 כך המצוות את מחלק אישות הלכות בתחילת דהרמב״ם

 ולרבות לפרות ב( וקידושין. בכתובה אשה לישא א(
 בזה״ל הרמב״ם אומר ב׳ הל׳ בפ״א שם וכן ממנה.

 דעת )ומבואר הם". תורה של עשה מצות אלו "וליקוחין
אירוסין דברכת דס״ל כ״ג הל׳ ג׳ בפרק שם הרמב״ם
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ובגוי בישראל קבורה מצות

בישראל. קבורה מצות בענק א׳: ענף

א
 קבור "כי שנאמר התורה מן מצוה היא בקרקע הקבורה

דאיתא בסנהדרין בגמ׳ הוא והמקור תקברנו",
 למלין מנין יוחאי בן ר״ש משום יוחנן רבי "אמר התם
 מכאן תקברנו, קבור כי ת״ל בל״ת, עליו שעובר מתו את

 רבי אמר דאמרי איכא תעשה, בלא שעובר מתו את למלין
 מנין, התורה מן לקבורה רמז יוחאי בן ר״ש משום יוחנן
 התורה". מן לקבורה רמז מכאן תקברנו, קבור כי ת״ל

מ״ו:( )סנהדרין ע״כ.

 דהמלין אומרת הגמ׳ מה שם, לנר" ה״ערוך והקשה
זה הרי וכו׳ תקברנו מקבור בל״ת עובר מתו

דאמרי דלאיכא קשה ועוד מנ״ל, ל״ת ואכתי עשה רק

 מתו. את למלין ל״ת מנ״ל דתקברנו, מיתורא דדריש
 לשאר קבורה דרשינן דתקברנו דמיתורא דודאי וי״ל

 דדרשינן כמו היינו ל״ת, מניה דדרשינן והא ג״כ מתים
 ישנו חמץ בב״ת שישנו רכל מהיקש ה׳. דף בפסחים

 מהיקשא הכא דרשינן וה״נ עיי״ש, מצה אכול בקום
 רכל וכיון תלין בלא ישנו תקברנו בקבור שישנו רכל

 תלין, דלא תעשה בלא ג״כ הם דקבור בעשה הם המתים
 שנאמרו דברים ב־י׳ מרובה בסוף בב״ק דאמרינן )והא

 אין מקום שבכל אף מת בתוכה מלינים שאין בירושלים
 מלינין לא לכבודו שאפילו היינו ל״ת, משום מלינים

 אכן לירושלים, מחוץ אותו מוציאין להלינו הוצרכו ואם
כן(. משמע אין מפרש״י

 כך p’n שגם קל״ט סי׳ יאיר״ ״חוות בשו״ת וראה
עיי״ש. דוחק. שזה ואומר
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 דתקברנו דמיתורא כתב תש״פ סי׳ ח״ב הרדב״ז ובשו״ת
הרי והקשה בל״ת, עובר מתו המלין כל משמע

 אורחא והכי לאחר ולא הנתלה לזה משמע תקברנו אדרבה
 דודו בן או דודו או מינייהו והד מקומות בכמה בש״ס
 כתיב הוה דאי וי״ל לאחר. ולא לזה ודרשינן יגאלנו

 דכתיב כיון אבל לאחר, ולא הו״אילזה לבד תקברנו
עיי״ש. הוא. ריבויא ודאי תקברנו קבור

 "הוא בזה״ל שכתב רל״א עשין בסה״מ ברמב״ם וראה
והוא שנהרגו, ביום דין בית הרוגי לקבור שצונו

 כי ספרי ולשון ההוא, ביום תקברנו קבור כי יתעלה אמרו
 רוצה מתים בשאר הדין והוא עשה מצות תקברנו קבור

עכ״ל. מותם..." ביום ישראל מתי כל שנקבור לומר

 ב״זוהר הרשב״ץ וכ״ב ראשון, בשורש הרמב״ן וכ״כ
מצוה וב״חינוך" כ״ה סי׳ ל״א עשי! הרקיע"

 פרשת עה״ת הרמב״ן ובפירוש ק״ד, עשין ובסמ״ג תקל״ז,
ה״א. אבל מהלכות פי״ב וברמב״ם תצא, כי

 שאומר י״ט בעשין הרס״ג על הגרי״פ בביאור ועיין
את וגם תלין דלא הלאו את מנה לא שהרס״ג

 במספר אלא העשין, במנין מנה לא תקברנו דקבור העשה
 או הציבור על המוטלות'חובה מצוות שהם הפרשיות
הרס״ג. זאת מנה דשם הציבור במקום שהם הב״ד

 הלאו את הרס״ג מנה שלא דמה שם הגרי״ם ומקשה
רכל הרס״ג של דרכו כן כי קושיא, זו אין

 המצוות במנין מביא אינו ול״ת עשה בה שיש מצוה
 העשה דמדהביא דתמוה אלא משתיהן, אחת רק אלא

 אלא זו מצוה רמיא דלא דס״ל ע״כ הפרשיות במספר
 אין בב״ד וגם דקרא, פשטיה כדמשמע בלבד הב״ד על

 הוא דבנתלין דקרא כפשטיה בלבד בנתלין אלא זו עשה
 וכן תלוי. אלוקים קללת כי בפסוק דכתוב וגם דכתיבי

 קבור דכי עשה דליכא שי״א סי׳ בח״א הירדב״ז כתב
עיי״ש. מתים. בשאר ולא ב״ד בהרוגי אלא תקברנו,

 בפוסקים ולא בגט׳ לא נזכר דלא הרדב״ז שם ומש״ב
כל אישתמיטיה ועשה, ל״ת אלא מתים בשאר

 בהרוגי דגם הרדב״ז סובר וכן הנ״ל. הראשונים דברי
 דאמרינן הא ולפי״ז בלבד. בנתלין אלא זו עשה אין ב״ד
 תקברנו קבור כי ת״ל מנין מהתורה לקבורה רמז שם בגט׳

 ולא ואסמכתא בעלמא רמז אלא זה דאין ס״ל עיי״ש.
 במתניתין להדיא דמבואר כיון א״כ והשתא מדאורייתא.

 עובר מתו המלין כל אלא אמרו בלבד זו ולא דתנן שם
 היה וא״כ המתים. בשאר ג״כ יש דהלאו משמע בל״ת,

 הלאוין במספר תלין דלא הל״ת את למנות לרס״ג לו
 כמבואר זה בלאו מתו על עובר יחיד כל דגם כיון

 אלא נוהג שאינו העשה בכלל נכלל זה ואין במשנה,
וצ״ע. בלבד. ובב״ד בנתלין

 הנוהגים הלאוין במנין זה לאו מנה דהבה״ג ובאמת
זאת. מנו הראשונים שאר וכן ויחיד. יחיד בכל

 דקבור בעשה זה לאו נכלל דלא דאע״ג הגרי״פ ומתרץ
לרעך דואהבת בעשה נכלל הוא מ״מ תקברנו,

 הרמב״ם שכתבו וכמו הרס״ג מנה כבר שזה כמוך,
 לרעך דואהבת עשה בכלל הוו״ל מתים דקבורת והרמב״ן

 בואהבת נכלל להלינו דלא הלאו דגם צ״ל ולפי״ז כמוך.
 אית בשעתיה מ״מ אח״כ דקוברו דאע״ג כמוך, לרעך

עיי״ש. זלזול. אלא אהבה זה ואין בזיון ליה

 מצוה שום מדאורייתא אין הרס״ג דדעת נמצא מ״מ
סי׳ ה״יראים" דעת נראה וכן מתים שאר בקבורת

 זרה עבודה ועובד שמגדף יוצרנו "צוה וז״ל שכתב רנ״ב
עכ״ל. העץ" על נבלתם תלין שלא ונתלו שנסקלו

 בנתלין אלא אינו תלין דלא דלאו דס״ל להדיא נראה
הביא לא תקברנו קבור דכי העשה והנה בלבד,

 עשה מנה לא הבה״ג וגם בנתלין, אפילו כלל ה״יראים"
 דלזה וכתב א׳ בשורש הרמב״ן זה על העיר וכבר זו,

 רעשה דס״ל מתים, קבורת מצות שמנה במה הבה״ג כיון
 הרמב״ם השגת על השיב ובזה המתים, בכל שייכא זו

 אליבא אבל בדבריו. עיי״ש שני( )בשורש הבה״ג על
 דקבורת נ׳ בסי׳ ס״ל דהוא כן, לומר יתכן לא דה״יראים"

 תלכו ה׳ דאחרי מקרא אלא למצוה לן נפקא לא מתים
 הדרך את להם דוהודעת ומקרא דסוטה, סופ״ק כדדרשינן

 אבל מציעא, דבבא ב׳ בפרק כדדרשינן בה ילכו אשר
 כלל, הזכיר לא בנתלין האמור תקברנו קבור דכי עשה
 תקברנו קבור דכי רעשה לה״יראים" דס״ל לומר ואין
 דהרי עשה, חשיב ולא תלין דלא הלאו פירוש אלא אינו

 מצות נבלתו תלין דלא תצא כי פרשת בספרי קתני בהדיא
עשה. מצות תקברנו קבור כי ל״ת,

 בפרק בסנהדרין דבמתניתין דכיון דס״ל אפ״ל ואולי
שנאמר בל״ת עובר לן אם אלא תנן לא נגה״ד

 עיי״ש, וגו׳ תקברנו קבור כי העץ על נבלתו תלין לא
 דכי וס״ל הספרי על חולק המשנה של דהתנא משמע

 בפני עשה נחשב ולא הל״ת בכלל הוא תקברנו קבור
צ״ע. ועדיין ובל״ת. בעשה דעובר קתני מדלא עצמו,

 דקבורת דאע״ג הרס״ג בדעת שמבאר בהגרי״ם ועיי״ש
כמוך, לרעך דואהבת העשה בכלל זה המתים כל

 אפקינהו בהדיא דשם זאת, לומר אין הנתלין בקבורת מ״מ
 תלין לא בקרא מדכתיב זה, לענין זו מצוה מכלל קרא

 קללת כי ההוא ביום תקברנו קבור כי העץ על נבלתו
 שבירך מפני תלוי, זה מה מפני כלומר וגו׳, תלוי אלוקים

 הדין נגמר סו״פ וכדתנן מתהלל, שמים שם ונמצא ה׳ את
עיי״ש. מ״ו.

 להניחו ראוי היה ה׳, חילול מפני לאו דאי קרא דגלי הרי
הרמב״ן כמש״כ חטאו, לגודל העץ על בניוולו

 על תלוי המלין "והנה ת״ל הזה עה״פ תצא כי בפרשת
 המלין בכל כן דרשו ורבותינו ועשה, בל״ת עובר העץ
לומר תלוי אלוקים קללת כי ולדעתם וכו׳, מתו את
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 כי כן, תעשה לא חטאו, לגודל לנוולו ראוי שזה אע״פ

עכ״ל. תלוי". אלוקים קללת

 דואהבת עשה בכלל המתים כל דקבורת דאע״ג נמצא
יש הראשונים רוב דעת לפי וא״כ כמוך, לרעך

 מייתורא דאיתרבו תקברנו דקבור עשה עשין, שני בזה
 מ״מ כמוך. לרעך דואהבת ועשה מתים, שאר גם דקרא

 דבמפורש בלבד, תקברנו דקבור עשה אלא ליכא בנתלין
 תלוי, אלוקים דקללת טעמא לאו דאי הפסוק לנו גילה

 עכשיו גם הלכך זה, על מזהיר היה לא זו בעשה גם
ע״כ. בלבד. זו עשה אלא בזה לנו אין

 מן לקבורה "רמז בגמ׳ שכתוב דמה לעיל והזכרנו
אלא דאורייתא, אינו זה וכו׳ מנין" התורה

 ג׳ בשורש הרמב״ן הוכיח שכבר דאע״ם בעלמא, רמז
 דאורייתא והוא התורה מן רמז בלשון אמרו דוכתי שבכמה

 פ״א( )סנהדרין וכו׳, הקסוה את לגונב רמז כגון ממש
 רמז ב׳:( )מכות שלוקין התורה מן זוממין לעדים רמז

 ה״מרגניתא תירצו כבר ל״ו:(. )ע״ז וכו׳ התורה מן ליחוד
 שהם אמרו שמפורש בהני דה״מ שמח" וה״לב טבא"

 רמז רק "רמז" לשון מורה בסתמא כל אבל התורה, מן
 "רמז" דלשון מצינו ובאמת נפיק, ׳מקרא ולא בעלמא

 לציון רמז אומרת ה׳. דף במו״ק דהגמ׳ כגון מדרבנן זהו
 קברות שציון כתוב נידה ובגט׳ מנין. התורה מן קברות

 למתנת מנין בב״ב בגט׳ וכן נ״ז.(. )נידה מדרבנן הוא
 מנין ד״ה בתום׳ ועיי״ש התורה מן שהיא מרע שכיב

 וכן הוא. בעלמא אסמכתא אלא התורה מן שאינה וכו׳
 התורה מן המים לניסוך רמז דמכאן ב׳: בתענית בגט׳
 עיי״ש, מסיני. למשה הלכה המים וניסוך ג׳. בדף ושם

 אינו שזה וכו׳ המים ניסוך ד״ה ג׳: במו״ק בתוס׳ וכתב
בעלמא. אסמכתא אלא התורה מן

 עיין מדאורייתא או מדרבנן הוא תלין דלא הלאו והאם
שהביא ג׳ סי׳ חיות להמהר״ץ ההוראה" ב״דרכי

 שאיסור לחדש שרצה קל״ט סי׳ יאיר" "חוות משו״ת
 והא בלאו, עליו עובר ואין מדרבנן רק הוא המת הלנת

 שעובר מתו את למלין מנין מ״ו: דף בסנהדרין דאמרו
 כמו אסמכתא, אלא אינו רזה וכו׳, תעשה בלא עליו

 החו״י והביא וכו׳ בעשה שעובר חולין שיחת השח כל
 לעכב שמותר ס״ב ק״ז סי׳ בחו״מ דקיי״ל מהא ראיה

 היא קבורה דמצות דכיון וקשה החוב, בשביל הקבורה
 מהתורה, דבר לעקור חכמים ביד כח יש וכי מהתורה מ״ע
 הוא מתים והלנת קבורה מצות עיקר רכל ודאי אלא

 זה דין לחידוש שמביא חיות במהר״ץ ועיי״ש מדרבנן.
ראיות.

 כתב וכו׳ ונחזי ד״ה של״ח סי׳ חיו״ד חת״ס וכשו״ת
תקברנו קבור כי תורה דאמרה הא דבפשטות

 מש״כ )וראה עיי״ש. ול״ת. בעשה זה על שעובר הכונה
(.281 עמוד ח״ה בשד״ח

"הפריז בזה״ל ד׳ רסי׳ שם חיות המהר״ץ השיב וע״ז

 בתשובתו פעמים הרבה ושילש ששנה במה המידה על
 והרמב״ן תעשה... ולא עשה מתים בהלנת שיש האחרונה

 דמלין הקבורה שער האדם תורת בספרו דכתב בדבר יחיד
עכ״ל. תעשה". ולא בעשה עובר מתו

 בגט׳ שגרס תתק״ל רמז תצא כי פרשת בילקוט וראה
בל״ת עובר שהוא מתו את למלין "מנין בסנהדרין

 כי ת״ל בעשה אף שעובר ומנין נבלתו, תלין לא ח״ל
עיי״ש. תקברנו" קבור

 וכ״כ ק״ד. עשין והסמ״ג תקל״ז, מצוה ב״חינוך" וכ״כ
 ד״ה ע״א ד׳ ריש בכתובות בשטמ״ק הרשב״א

תצא. כי בפרשת בחיי" וב״רבנו וכו׳, ובועל

 המנ״ח כמש״ב המת דהלנת לאו על לוקים דאין )ואה״ג׳
שי״א(. סי׳ ח״א רדב״ז וראה שם,

 גם בתורה מבוארת הקבורה מצות דהרי קשה ולכאורה
תקברנו, קבור מהפסוק לבד אחרים במקומות

 לקרובים עצמם יטמאו שהכהנים אמור בפרשת כגון
 היא זו שמצוה ה״ו פ״ב אבל הל׳ הרמב״ם וכמש״כ

 אם כי שנאמר עליהם ויתאבלו עמהם שיתעסקו כדי
 יטמא לא דיכול מ״ג: דף בנזיר בסוגיא וכן וכו׳. לשארו
 לך הוסיף אליהם ואמרת כתיב וכו׳ וגולגולת בשדרה
 וגולגולת לשררה יטמא לא יכול אחרת, טומאה הכתוב

 שגופה מיוחדת אחותו ומה אמרת אחרים, קרובים של
 כלומר וכו׳ ר״י ד״ה בתום׳ שם ופירשו וכו׳. בו תלוי
 שצותה נמצא וכו׳, לקוברה עליו מוטלת שהיא אחותו מה

 וכן קבורה. מצות בשביל כהונה מצות לבטל התורה
 ׳)גמ מצוה למת להיטמא ולנזיר גדול לכהן מצוה יש

 שמצות שאומרים השיטות על קשה וא״כ מ״ח( נזיר
 היא קבורה דמצות מבואר דהרי מדרבנן, היא קבורה

וכו׳. פסח, נזיר, כהונה, מצוות ושדוחה מדאורייתא

 קבורה ממצות הנלמד קבורה חיוב יש ראם קשה ועוד
כדי תקברנו קבור קרא ל״ל א״כ כהן, לקרובי

 זאת ללמוד אפשר דהרי קבורה, מצות ממנו ללמד
וצ״ע. כהן. מטומאת

 נקטע רב אמר מ״ג: דף בנזיר דבגמ׳ להקשות יש ועוד
לאביו א״ק מ״ט לו מטמא אינו אביו של ראשו

 שהוא, כל אחר אבר לו כשחסר וה״נ שלם, שהוא בזמן
 ושו״ע הט״ו, פ״ב הרמב״ם פסק )וכן לו. מטמא אינו

 עליו אין מאביו אבר כשחסר למה וקשה ט׳( שע״ג,
 גם חיוב שיש ודאי מת בכל הרי קבורה, חיוב כבר
 בין מחלוקת בשר וכזית אחד ובאבר שלם, לא במת

 אבל, הל׳ סוף המל״ט לבין מ״ה בשבת פ״י יו״ט התוס׳
 אבל המת, מן בכזית קבורה מצות שיש כתב דהתויו״ט

מצוה. אין מכזית בפחות

 כדאמרינן קבורה חיוב אין בכזית שאפילו כותב והמל״ט
נעשה שאינו מכאן תקברנו קבור כי בירושלמי

ג״כ וראה עיי״ש. ורובו. ראשו שיהא עד מצוה מת

י"'“■י""
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 דנראה כתב תקל״ז מ׳ ובמנ״ח שם, ישראל" ב״תפארת
 דלענין ואף קבורה, מצות נוהג המת מן בכזית דאף

 ורובו ראשו דבעינן מצוה למת שמטמאים כהנים טומאת
 ואפשר שם, שגזה״ב אפשר שע״ד, סי׳ ביו״ד וכמש״ב

עכת״ד. קבורה. חיוב יש מכזית בפחות שגם

 אות אחרון בקונטרס דיסקין מהרי״ל בשו״ת ג״כ ועיין
וקברוהו ורובו ראשו שנמצא במקרה קפ״ח.)ואה״נ

 האיסור וכל לזה להיטמאות מותר אבר עוד נמצא ואח״כ
 ב״תורת הרמב״ן וכ״כ וכו׳ אבר רק כשמצא רק הוא

 קטנות בהלכות והרא״ש דמ״ג. הכהנים ענין האדם"
 וראה ב׳, שע״ד, סי׳ בשו״ע וכ״כ ג׳, סי׳ טומאה הל׳
 "צפנת ובשו״ת קע״ה, עמוד ח״ב "האשכול" בספר ג״כ

 מהרש״ם בשו״ת בזה מש״כ ג״כ וראה כ׳, סי׳ ח״א פענח"
 שמותר באביו שנא מאי קשה וא״כ עיי״ש( קי״ב. סי׳ ח״ד

 ובמת חסר, ולא שלם הוא אם דוקא להיטמאות לכהן
חסר. אפילו לקברו חייבים סתם

 דיש שמבאר ג׳ אות י״ב פרק ח״ב החיים" בגשר וראה
הם: ואלו קבורה סוגי ג׳

זה שחיוב הקרובים, שבעת על שחל קבורה חיוב א(
לקרוביהם, הכהנים טומאת ממצות לומדים

 לו, מיטמא אינו שהכהן הוא שגזה״כ חסר המת ואם
של המיוחדת עשה המצות שם דאין שאה״נ מסתבר

לקרובים. טומאה היתר

ישראל כלל על המוטל ישראל מת קבורת חיוב ב(
 ממ״ע נלמדת זו וחובה קרובים, לו כשאין

 על ובמיוחד ישראל כלל על שהיא תקברנו" "קבור
 אלא דקורבה, מ״ע מצד לא חייב בה והקרוב הב״ד,

 בטומאת קשורה שאינה זו ומ״ע ישראל, בני שאר ככל
 שיש מת וכן שלם. שאינו במת גם ישנה ודאי כהנים

 אבר חסר שהמת כגון מקבורתו פטורים והם לו.קרובים
 לדעת עצמו מאבד או עברין שהיה או כהן, הוא וקרובו

 מצד בו לטפל חייבים הקרובים שאין ב״ד הרוגי או
הציבור, על קבורתו חיוב שחל ח׳( שע״ג, )שו״ע קרוב,

הב״ד. על ובמיוחד
 שחיוב קוברין, לו שאין מצוה, מה ג״ב זה ובכלל

כהן וגם לו, שנזדמן אדם כל על חל קבורתו
 הללו החיובים שכל לו, להיטמא חייבים ונזיר גדול

 חיובו שאין המת על שקאי תקברנו" ב״קבור כלולים
קרוביו. על דוקא

מדבריהם מצוה עכ״פ ישנה קוברין, לו שיש טת ג(
חסדים. גמילות ממצוות והיא אדם בני לשאר

אדם. כני כל על שנאמרה
 נקטע רב אמר "אר״ח מ״ג: בנזיר הסוגיא מובנת ועפי״ז

קאזיל מעתה אלא ר״ה א״ל וכו׳ אביו של ראשו

 לו, לטמא דלא ה״נ לראשו גנבי ופסקו דערבות בפתקא
 לא באביו מחייב באחרינא השתא קאמרת מצוה מת א״ל

עיי״ש. כש״כ".

 מצד לא הבן חייב מצוה שבמת הוא הדברים וביאור
זה שחיוב מצוה מת חיוב מצד אלא בן, חיוב

 אפילו חייב ולכן תקברנו דקבור עשה מצות מצד בא
 הדרש ישנו קרובים לחיוב בנוגע דרק אבר, חסר כשהוא
 שעל קבורה לחיוב בנוגע אבל שלם, שהוא בזמן לאביו

 לחסר מיעוט אין תקברנו מקבור הנלמד ישראל כלל
 יותר. אחראי והוא אחר, מאיש קרוב גרע דלא וודאי

הנ״ל. המתים סוגי שלושת לפי דיבר באמת והרמב״ם
 קבורה מחיוב דיבר אבל הל׳ ב׳ דבפרק א(

 משום כהנים, טומאת במצות זאת וכלל הקרובים על
 הביא ט״ו בהל׳ שם ורק הקרובים, חיוב מקור ששם

 דאינו וכו׳ אביו של ראשו דנקטע רב של הדין את
 כתב ה״א אבל הל׳ י״ב בפרק ב( חסר. כשהוא נטמא
 מצוה שהקבורה לו שומעין אין יקברוהו שלא ציוה "אם

 תקברנו" קבור כי שנאמר עשה.( מצות הכס״מ )וגירסת
 שם הרמב״ם שמנה מאלה והוא עבריין הוא זה ובמקרה

 עליהם מתאבלים הקרובים שאין ה״ט־י״א פ״א לעיל
 על קבורתו חיוב ואין אבותיהם, בקברות נקברים ואינם

 תקברנו דקבור ממ״ע חיוב מצד וזה קורבה, מצד קרוביו
בלתי כהנים, טומאת דוחה ואינה ישראל, כלל על שהיא

מצוה. מת דין לו דיש קוברין לו אין אם

 חסדים הגמילות מצד הרמב״ם דיבר פי״ד ובריש ג(
לו שיש במת גם וזה מת, בכל בטיפול שיש

 כתב ולכן חיוב זה ואין גמ״ח, מדין וזה היות קוברים
ע״כ. דבריהם. של מ״ע דהיא

ב

 מצוה דיש כתב ג׳ אות שרה חיי בפרשת חמדה" ב״כלי
מ״ע משום א( טעמים שני מפני המת את לקבור

 הפוסקים רוב דעת דנראה ההוא ביום תקברנו דקבור
 מ״ז. דף בסנהדרין הר״ח ומש״כ המתים, כל כולל דזה

 קבורה על דכונתו נראה מדרבנן, קבורה דמצות דקיי״ל
 ב( כהרמב״ן. ודלא בארון קבורה מקיים דמהתורה בקרקע
 מעגלה שם שם דיילפינן מטעם בהנאה אסור דהוא משום
 בגמ׳ כמבואר מהנקברים הם ושניהם מעכו״ם או ערופה

עיי״ש. ל״ד. דף תמורה
 לשרפו רצה אם השני דלטעם הטעמים שני בין ונ״ט

שם, בתמורה ורבנן ר״י במחלוקת תלוי זה וכו׳
 בקרקע, קבורה מצות בתורה דמפורש הראשון לטעם אבל

 דיש שלם כשהוא דוקא לקברו כדכתיב קרא בעינן בודאי
 קבורה מצות מבטל ואל״ה טומאה, לענין מת שם עליו
 המצוה שמבטל משום הוא יקברו לא דהנשרפין וכמו

 שפירשו )ומה זה. מטעם לשרפו אסור במת כן דשריפה,
 תקלה, חשש משום יקברו לא דנשרפין דהא והרע״ב רש״י
 ל״ד. בתמורה שם הש״ס בגליון רעק״א בזה הרגיש כבר
 סי׳ ואור״ח רפ״ו סי׳ יו״ד בשו״ת החת״ס עפי״ד וי״ל
 דאם אלא לשורפם חיוב אין הכרם וכלאי דערלה ק״ס
מצותו מבטל מצד לאסור דאין י״ל וא״כ מצוה, קיים שרף
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 עוד וי״ל תקלה. משום הוא שהטעם לומר צריך ולכן

 המצוה ־דמקיים קדשים שריפת לענין דס״ל רש״י בדעת
 קדשים שורפין אין בכלל זה וגם לכלבו באכילה גם

 רק זה אבל שריפה, בכלל הוא ביעור רכל וס״ל ביו״ט,
 להאכילו כמו מזה, מכשול שום לבוא יוכל שלא ביעור
 דיכול כיון קבורה משא״כ לשריפה, דומה שזה לכלבו
 אינו באמת ולכן שריפה, בכלל זה אין מכשול לידי לבוא

 דמבטל משום ואסור מהתורה שריפה מצות בזה מקיים
 שצריך בתורה שמפורש כיון רש״י.( בלשון ועיין מצוה.
 בתמורה במשנה הוזכר מדלא לזה וראיה דוקא, קבורה

 אלא הנקברים, בכלל החשיבוה לא למה ולכאורה מת גם
 מצד אסורין שהם נקברים אלא מונה לא דהמשנה ודאי

 מעגלה נלמד הוא איסוה״ג דמצד מת אמנם איסוה״נ,
 הוא הרי זה מלבד אבל במשנה, מבואר כן וזה ערופה

 ורבנן ר״י למחלוקת שייכות לזה ואין מקרא קבורה צריך
במשנה. קתני לא לכן

 דמקשינן הא על האחרונים דנתקשו מה שפיר אתי ובזה
מדם אסור אפרן דנקברים הא על שם תמורה בגמ׳

 ומותרין טהורים מ״ל טהורים שנפרך המת ובשר הנדה
 שהוא בתורה מפורש במת הרי קושיא דמאי וקשה

 מותר להיות וצריך מצותו נעשה הרי וא״כ בקבורה
בהנאה.

 דהרי א( בדבר. תשובות ושתי מידי קשה לא ולהנ״ל
עדיין בו נעשית ולא מאליהן הופרכו הכא

 החיוב אם אלא התוס׳ סברת שייך דלא ב( קבורה. מצוות
 שהתורה דכיון ואמרינן הנאה האיסור מחמת שריפה
 מצותו שנעשית בזה הרי האיסוה״נ את לשרוף אמרה
 לקברו, שחייב במת משא״ב ממנו, הנאה האיסור נפסק
 תקברנו דקבור מגזיה״ב אלא שבו האיסוה״נ מכה אינו

 אלא קבורה חיוב בו מפורש אין שבו האיסוה״נ ומצד
 שייך לא וא״כ אסור שאפרן ערופה כעגלה שהוא רק

 יעקב" "חלקת בשו״ת )וראה מצותו. נעשית כלל בזה
ד׳(. סי׳ אור״ח ח״ב

 "ולחכמים בזה״ל שכתב תמ״ה סי׳ ב״לבוש" ועיין
דין אלא הנשרפים דין לו אין לשרפו שא"צ

 דאסור מת כמו אסור אפרן הנקברים רכל וקיי״ל הנקברים
עכ״ל. ערופה". מעגלה שם שם דילפינן בהנאה

 למת, בפסח חמץ שמדמה מה תמוהים דבריו ולכאורה
דחכמים דאע״ג נימא דלא היא דכונתו אלא

 משביתו דהוא כיון מ״מ דבר בכל תשביתו דמקיים ס״ל
 כתב זאת ולהזהיר מותר, להיות וצריך מצותו נעשית הרי

 חיוב בתורה מפורש ג״כ מת דהרי כן, דאינו ה״לבוש"
 עגלה כמו קבורה לאחר אפילו בהנאה אסור ומ״מ קבורה

שבו. האיסוה״נ מפאת אינו שבו והקבורה היות ערופה,

 בתום׳ עיין בהנאה אסור או מותר המת עור האם ובענין
בהנאה. מותר המת עור דמהתורה נ״ה. נידה

דהמת שאומר הכ״א אבל מהל׳ פי״ד ברמב״ם וראה

 מפני בהנאה מותר שהוא משערו חוץ כולו בהנאה אסור
 מהתורה אסור המת שעור משמע עכ״ל. גופו שאינו

 וראה שס״ה( סי׳ הרשב״א בשו״ת ג״כ )וראה בהנאה.
 דעור הרמב״ם בדעת שכתב ס״ו סי׳ אליהו" "יד בשו״ת

 לע״ז בחידושיו החת״ס דעת אבל מדאורייתא, מותר המת
 השולחן" וה״ערוך נ״ה., בנידה לנר" וה״ערוך כ״ט:, דף
 בהנאה אסור המת עור הרמב״ם דלדעת ב׳ שמ״ט, סי׳
 כ״ט סי׳ ביהוסף" "עדות בשו״ת ג״כ וראה התורה. מן

עיי״ש. ט״ו. ענף

 שאומר קכ״ב. דף חולין על אריה" "לב בספר וראה
דעור השני בתירוץ נ״ה. בנידה התוס׳ שדברי

 דאסור ילפינן דהמת דהרי מהתורה, בהנאה מותר המת
 כקדשים הוי דע״ע ומשום בגז״ש ערופה מעגלה בהנאה
 דהא אריה" ה״לב ואומר לכהנים, מותרים העורות שבהם

 וכו׳ עורות ד״ה קכ״ב. בחולין להתוס׳ להו דפשיטא
 שם דהתוס׳ דאע״ג עצמו כהמת בהנאה אסור דהעור
 משום היינו קדשים, מעורות גריעי דלא קאמרי טעמא
 אליבא אזלי בהנאה מותר המת דעור בנידה התוס׳ דדברי

 לענין כבשר חשיב לא דעור )בחולין( קמא דלישנא
 בתרא ללישנא אבל הנאה, לענין וה״ה מהתורה טומאה

 כבשרו, שעורו משום מהתורה טמא עיבדו לא שאם
 ראיה כל ואין מהתורה, בהנאה שאסור יודו התוס׳ אפילו

 כבשר. וחשוב רך שהוא אדם עור דשאני קדשים, מעורות
בחולין(. שם סופר" ה״כתב )וכ״כ עיי״ש

 אחרת דרשא דיש שתירץ י״ג סי׳ צדק" ב״צמח וראה
שם העגלה את שם וערפו ו׳. דף בכריתות בגט׳

 ואין מיוחד מקרא לן נפקא דע״ע אלמא קבורתה, תהא
 וה״נ בהנאה. מותר שעורם מקדשים אותה ללמוד צריך

 שדה" ב״מרומי הנצי״ב וכ״כ הנ״ל. בחולין התוס׳ יסברו
עיי״ש. נ״ה. נידה על

 הא דא״כ ע״ז הקשה ס״ו סי׳ אליהו" "יד ובשו״ת
כי ת״ל מנין התורה מן לקבורה רמז דאמרינן

 דריש דמריבויא ופירש״י מ״ו:( )סנהדרין תקברנו קבור
 להצריך מיוחד לימוד יש הרי ולכאורה המתים, לכל

 ודאי אלא ערופה, כעגלה בהנאה שאסור משום קבורה,
עיי״ש. ערופה. מעגלה ילפינן מילי לכל דלאו

 אותה לקבור שצריך מה כל ערופה דבעגלה מתרצים ויש
ממנה ליהנות יבואו שלא כדי תקלה חשש מפני זהו

 בקבורת אבל ע״ע, בקבורת עצמית מצוה שום אין אבל
תקברנו. מקבור נלמד שזה בקבורה עצמית מצוה יש מת

 תקלה, משום היא קבורה המצות שבע״ע שאמרנו )ומה
ובשו״ת וכו׳, מצוה כך ד״ה כ״ה. שבת בתוס׳ עיין

 י״ט, סי׳ מילואים" "אבני ובשו״ת י״ב, סי׳ אור״ח פנ״י
 קשה ולכאורה כן. שאומרים תל״א. סי׳ חיים" וב״מקור

 משום רק בע״ע קבורה התורה שהצריכה אפ״ל דאיך
 ביו״ד הט״ז מש״כ כגון כיו״ב דמצינו די״ל תקלה, גדר

האסורים, בדברים לסחור התורה שאסרה שמה קי״ז רס״י
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 ג״כ וראה מיניה, למיכל אתי דילמא תקלה משום היינו

 פ״א ברמב״ם מצינו וכן מ״ג, השביעית פ״ז בתויו״ט
 כדי וכו׳ שחוק דרך לגנוב דאסור שכתב מגניבה ה״ב
 גזילה הל׳ הגר״ז בשו״ע וכתב בכך, עצמו ירגיל שלא

 הרמב״ם ודרך תורה איסור שזה ב׳ סעיף בקו״א וגניבה
 דהתורה פסחים בריש בר״ן ועיין דקרא. טעמא לפרש

 בדילי דלא משום וב״י בב״י עליו לעבור בחמץ החמירה
וכן כרת. איסור בו שיש איסורייהו וחמירי מיניה אינשי

ואכמ״ל(. רבות מצינו
 שמת כתב "ה רפ סי׳ מהדו״ק ודעת" טעם "טוב ובשו״ת

שכבר כיון התורה, מן בהנאה מותר קבורה אחר
 יש אמנם מקברו, שהושלך אירע אם ולכן מצותו, נעשית
 כיון ביה, קרינן מצותו נעשית מ״מ שנית, לקברו מצוה

עיי״ש. אחת. פעם שנקבר
 הנקב"ם רכל כתב צ׳ סי׳ יו״ד מהדו״ק בנוב״י אולם

רק אלא לקברם מצוה אין תמורה בסוף דחשיב
 מצוה שאין אע״פ נפל וה״נ שבהם, הנאה איסור משום

 כדי שבו הנאה איסור משום לקברו צריך מ״מ בקבורתו,
 קבורתו מצות מת שאר אבל ממנו, ליהנות יכשל שלא

 בו שייך לא לכן איסורו, משום ולא הוא בזיונו משום
עיי״ש. מצותו. נעשית

 שומעים אין תקברוני אל אמר ראם להלכה נפסק ובאמת
שמ״ח. סי׳ יו״ד שו״ע עיין בזיונו, משום לו,

 בשו״ת מש״כ וראה קי״א. סי׳ ח״ב בתשב״ץ מש״כ וראה
 אפילו בקבורה שחייב מ״ב סי׳ יו״ד ח״ג חיים" "מחנה

עיי״ש. פעמים. כמה

 במה הקשה שמ״ח סי׳ יו״ד שו״ע על שי" "ערך ובספר
משום קבורה מסתפקת מ״ו: בסנהדרין שהגמ׳

 אסור רמת ליה דתיפוק וקשה בזיונא, משום או כפרה
 בסוף כדתנן קבורה צריכים הנאה איסורי וכל בהנאה
 שם המשנה בפירוש הרמב״ם מש״כ עפ״י ותירץ תמורה,
 שאסורים דברים לאותם קבורה להצריך בידינו ־דקבלה
 הכתובים לאותם אלא קבלו דלא י״ל וא״כ בהנאה,
 ערופה מעגלה שם שם ילפינן דהא הקשה ושוב במשנה.

 קבלה אא״ב מעצמו גז״ש דן אדם דאין ותירץ שנקברת,
 עיי״ש. דוקא. הנאה לענין לה גמירי והכי מסיני, מרבו

 תמוה, לכאורה הוא מעצמו גז״ש דן אדם דאין )ותירוצו
 כדברי אפשר אי מחודשת גז״ש להוסיף דוקא דהרי

נתקבלה. כבר הרי שם שם גז״ש אבל צ״ז., בשבת התוס׳
וצע״ק(. למחצה. גז״ש דאין י״ל הרי ובכה״ג

בגוי. קבורה מצות בענק ב׳: ענף

א

 תלוי, אלוקים קללת כי דנזיר, רפ״ז בירושלמי איתא
על הוא מוזהר ה׳ קללת על מוזהר שהוא את

 בתלייה שמיתתן אלו עכו״ם, הרי התיכון וכו׳ מצוה מת
התיכון העדה" ב״קרבן ופירש בסייף. שמיתתו זה יצא

 ממצוות אחת שהיא ה׳ קללת על שמוזהרין עכו״ם, הרי
 שמיתתן אלו ומשני בקבורתן, מצוה אין ואפ״ה נח בני
 מצווים עליהם ישראלים, דהיינו בתליה ה׳ ברכת על

תלוי, אלוקים קללת כי תקברנו קבור כי דכתיב בקבורה
ע״כ. בסייף. אזהרתם כל על מיתתן עכו״ם משא״כ

ב

 ליה דפשיטא ר״ח סוס״י אור״ח חת״ס בשו״ת ועיין
עיי״ש עכו״ם מתי לקבור התורה מן מצוה דיש

 מן המלכים להוריד שאמר כ״ט( )ח׳, מיהושע שמביא
 מצות יש מלחמה בהרוגי שאפילו שם ומוכיח העץ

דוד לו ויעש י״ג ח׳, פרק ב׳ בשמואל כתוב וכן קבורה,
 עיי״ש. שם( רש״י )כפירוש מתים שקבר שם

שכתוב "כמו וז״ל שם ביהושע הרד״ק כתב כבר ובאמת
 בארן הנתלה כל ועל העץ, על נבלתו תלין לא

ח״ב שו״מ בשו״ת )וראה עכ״ל הכתוב". מצות ישראל
י׳(. אות י״ד סי׳ אור״ח הרמ״ץ ובשו״ת קנ״א, סי׳

ג

 שהביא נ״ח סי׳ ח״א מישרים" "דובב בשו״ת ועיין
קל״ט סי׳ יאיר" "חוות ומשו״ת עה״ת מהרמב״ן

 מלכי את יהושע שקבר כמו קבורה חיוב יש נח בבן דגם
 נכתב דמש״ה בשלח פרשת מהזוה״ק ג״כ ומביא כנען,

 רחמים דהיה משום רחמים, של שם דהוא לכם ילחם ה׳
 ימינך נטית שנאמר לקבורה ונתנו פלטם שהים להמצרים
 חייבים שהיו המצרים על שאפילו הרי ארץ, תבלעמו

 לקבורה. שיובאו עליהם הקב״ה חס רודף, מצד מיתה
עיי״ש.

 כתבו שלא יראה יאיר" וב״חוות ברמב״ן המעיין אמנם
אבל אדמתך, את תטמא דלא הלאו לענין אלא כן

 גוי מת הלנת בענין עוד וראה בהם. אין קבורה מצות
בבחוקותי. בכל״ח

ד
 שמסתפק תקל״ז מצוה המנחה" ב״קומץ במנ״ח וראה

לתלותו צריך האם ובמגדף ע״ז ועובד בב״נ האם
 השמרן בא קודם להורידו צריך והאם בישראל כמו ג״כ

 מלשון שמדייק ועיי״ש תלין, דלא בלאו עליו ועוברים
 אחיו יאמרו שלא המשל שהביא תצא כי בפרשת רש״י

 ברמב" אבל בישראל, רק דזהו משמע תלוי, מלך של
 ושיהוש? זה לאו שייך בב״נ שגם במפורש כתב עה״ת
 השמש בא קודם העצים מן כנען מלכי להוריד ציוה

כ״ן לבזותו כדי נבלתו להלין מותר גמור ורשע עיי״ש.
ס״ד. סי' ראש" "בשמים בשו״ת

ה
המקרי בתוד״ה נ״ו: דף קידושין ב״המקנה" ועיין
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 מיימוניות ההגהות לפי דלכאורה שכתב וכו׳ בערלה

 יש נהלה לו שיש כל דדרשינן נפל לקבור מצוה שאין
 א״כ ס״י.( תקכ״ו סי׳ באור״ח הרמ״א כתב )וכן גבול, לו

 אולם לקוברו, חייבים שאין י״ל נחלה לו שאין נמי עבד
 לדבריו ראיה הביא מיימונייות הגהות שהרי אינו, זה

 מעשה דפסחים בפ״ק ממש״כ קבורה, צריך אינו שנפל
 קבורה, צריך שאין משמע לבור, נפל שהטילה בשפחה

 ובין עבד הוא שהרי שפחה מוולד ראיה מה הנ״ל ולפי
 לקבור כן גם מצוה דיש ודאי אלא לקוברו, חייב אינו כך

עיי״ש. עבדים.

ו

 שכתב ט״ו סוס״י אור״ח יצחק" "בית בשו״ת ועיין
ובשו״ת עיי״ש. עכו״ם. מיתי לקבור שמצוה

 ולא קבורה לו אין דב״נ כתב רס״ט סי׳ פענח" "צפנת
 בירושלמי ה״א דנזיר פ״ז בריש וכמבואר קבר כלל קנה

 משא״ב בקבורה מצווין עליהן בתליה שמיתתן דאלו
רנ״ו. סי׳ ועיי״ש בב״נ

ז

 ס״ו מצוה מצוה" "נר קונטרס ישראל" ב״חמדת וראה
למגילת שני תרגום שהביא י״ט( )אות בל״ת

 צלובין ובניו דהמן חזו הוי "וכד בזה״ל כ״ג ט׳, אסתר
 מה על עברה אסתר למה אמרין סגיאין יומא צליבא על

 עיי״ש. וכו׳ צליבא" על נבילתיה לאי באורייתא דכתיב
 יש בב״נ ואף בחו״ל דאף התרגום שדעת מבואר ונראה
 כישראל. ודינו עבד דהיה י״ל ואולי תלין, דלא איסור

וצ״ע.
 בענין מש״כ קצ״ח סי׳ ח״ב המלך" "סופר שו״ת ועיין

סי׳ אליעזר" ה״ציץ לבעל יעקב" ב״אבן וכן זה.
ל״ה.

ח

 עם נכרים עניי "מפרנסים ס״א. דף גיטין בגמ׳ איתא
חולי עם נכרים חולי ומבקרים ישראל, עניי

 דרכי מפני ישראל מת עם נכרים מתי וקוברין ישראל,
ע״כ. שלום.

 אלא ישראל בקברי "לא וכו׳ עם בד״ה רש״י וכתב
ישראל" עם הרוגים מצאום אם בהם מתעסקין

 מתי שקוברין אומרת שהגמ׳ שמה ברש״י וכתוב עכ״ל.
 ג״כ וראה ישראל. מתי עם בשמצאום דוקא זהו עכו״ם,
 ס״ק רנ״א סי׳ יו״ד הגר״א ובביאור קנ״א סי׳ ביו״ד בב״ח

 מירושלמי הביאו שם בגיטין ובר״ן ברשב״א אבל ב׳,
 מש״כ וראה דוקא. ישראל מתי עם דא״צ ותוספתא,

עיי״ש. רס״ו. סי׳ חו״מ ב״דרישה"

 מלכים הלכות הי״ב י׳ בפרק ג״כ שכתב ברמב״ם וראה
חוליהם, לבקר חכמים צוו העכו״ם אפילו "... וז״ל

 עניי בכלל ענייהם ולפרנס ישראל, מתי עם מתיהם ולקבור
 ורחמיו לכל ה׳ טוב נאמר הרי שלום, דרכי מפני ישראל

 נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה ונאמר מעשיו, כל על
בכס״מ. ועיי״ש עכ״ל. שלום".

 בזה״ל כתב ה״ז פ״ז עניים מתנות הל׳ וברמב״ם
ישראל עניי עם עכו״ם עניי ומכסין "מפרנסין

עכ״ל. שלום."" דרכי מפני

 "קוברין הרמב״ם כתב אבל מהלכות הי״ב י״ד ובפרק
חוליהם ומבקרין אבליהם ומנחמין עכו״ם מתי

 קנ״א סי׳ יו״ד בב״ח ועיין עכ״ל. שלום". דרכי מפני
 עניי "עם הרמב״ם כתב לפרנס לענין דמ״ט שכתב

 הזכיר לא וקבורה חולים ביקור לענין ואילו ישראל",
 עם רק היא דהפרנסה מזה שהסיק ועיי״ש ישראל, כלל
 הטעם. ביאר ולא לא, חולים וביקור וקבורה ישראל עניי

 ס״ק ובט״ז י״ט, ס״ק קנ״א סי׳ יו״ד בש״ך מש״כ וראה
 ישראל. עניי בלא גם לפרנס שנהגו שכתבו ועיי״ש ט׳

 דלשון שכתב ב׳ ס״ק רמ״ט סי׳ בחו״מ "פרישה" ועיין
עיי״ש. ישראל. לעניי יחסר שעי״ז דאעפ״י קמ״ל עם

 כתב לא ובקבורה חולים בביקור דלמה מבואר ולפי״ז
שיחסר ממון אינו רזה ישראל" "עם הרמב״ם

 בהלכות ברמב״ם מצינו וכן ודו״ק. לגויים. יתנוהו אם
 במתנות האמור גר "כל ת״ל שכתב ה״ט פ״א מתנו״ע

 עכו״ם עניי מונעין אין ואעפ״ב צדק... גר אלא אינו עניים
 אותם ונוטלין ישראל עניי בכלל באים אלא אלו, ממתנות

עכ״ל. שלום". דרכי מפני

 הדברים שאין "ומסתברא בזה״ל שם הרדב״ז וכתב
ישראל, עניי בכלל באים שהם בזמן אלא אמורים

 מצי דהא שלום, דרכי כאן אין עצמם בפני באו אם אבל
 מדתני משמע והכי ישראל, עניי שיבואו עד להו למימר

 משמע וכן ישראל, עניי עם עכו״ם עניי מפרנסין עלה
 וכו׳, ישראל עניי בכלל באים אלא שכתב רבינו מדברי

 אח״כ לעכו״ם ליתן חייב אין וליקט עבר שאם משמע עוד
 לקיים לישראל נותן אלא ישראל, עניי בכלל בא אפילו
 מדינא שהרי לעכו״ם ליתן חייב אין אבל שבו, העשה

עכ״ל. כך". תקנו שלום דרכי מפני אלא הוא פטור

 "בכלל בצדקה שכתב ברמב״ם למד דהרדב״ז נמצא
מ״ע זה שלישראל כיון דוקא וזהו ישראל" עניי

לישראל. שמחסיר בגלל וכן תקנה, רק זה ולגוי

 הרמב״ם על שכתב הי״ב פי״ד אבל הל׳ ברדב״ז ועיין
דוקא, לאו ישראל מתי עם דקתני "והא ת״ל שם

 בקברי אותם קוברין אין דהא עמהם מתעסקין אלא
עכ״ל. עם" מילת רבינו שהשמיט וזהו ישראל

 דכיון עם, מלת הרמב״ם השמיט למה מובן ולדברינו
את נוגד לא וזה דבר חסרון אין דבקבורה

 ויתכן מתים לקבור בפנ״ע ענין יש לכן ישראל מתי
וכו׳ עם ד״ה ס״א. בגיטין רש״י על חולק שהרמב״ם



שגאברהםע״א קכ״ז שבתברכת
 מלאכה דמעמר העיר ברש״ש כולה. השדה כל רבי ועימר

או אחד למקום הביאם שלא או צ״ל ובע״כ היא,
 מלאכה בענין ע״ב( )ע״ג לעיל וע׳ שדה, באוחו גדלו שלא

 ההיחר. ואופני מעמר מלאכת גדרי בארוכה שנתבאר מעמר,
העומרים, את פינה שכתב מזה שנשמר נראה ורש״י

 אותם, פינה ורק מעומרים, היו שכבר שמשמע
 פחות ופחות היה שכרמלית רש״י ומש״כ ששינ^מקומס.

 גס אסר ס״ה( )שמ״ט דבשו״ע הרש״ש כתב אמות, מד׳
 לצורך דשבות שבות משוס שרי דהכא דצ״ל וכתב בכרמלית,

 מיהו בכרמלית. ואפילו סד״ה שם הלכה בביאור וכ״כ מצוה.
 מבואר שברש״י שכתב זה, על חולק השו״ע בגליון רע״א

 מ״ט צ״ב, ולכאורה מד״א. פתוח פחות מותר שבכרמלית
דקי״ל מצוה, במקום דשבות שבות של בתירוץ ליה ניחא לא

ס״ה(. )ש״ז כן
 של באופן בכרמלית הוצאה לענין משם ראיה דאין ונראה

בזה, הקילו לעכו״ס באמירה דרק דרבנן, איסור
 התירו, לא בידים שבות אבל מעשה, ביה דלית שבות ודהוה

 לצורך יד כלאחר דרבנן מלאכה כל לעשות שיוכל מצינו ולא
מרובה. דהפסד גדול צורך או חולה או מצוה

׳

 המדרש. בית מהשכמת יותר וכו׳ אורחים הכנסת גדולה
פ״א( )ח״ג זצ״ל חיים החפץ למרן חסד אהבת בספר

 לבית לילך השכים אס שלפ״ז כתב שם ובהגה זה, מאמר הביא
 זו, במצוה שיתעסק יותר מוטב אורחים, לו ונזדמן המדרש
 וכו׳. כהוגן שיקבלם מי בביתו לו כשאין מילי דהני ונראה

)סוכה חנן ולכן המצוה, מן פטור במצוה העוסק קי״ל הנה
 ופרש״י הסוכה. מן סטורין מצוה שלוחי ע״א( כ״ה

 ולפדות רבו פני ולהקביל חורה ללמוד מצוה בדרך הולכי
 קטנה או יותר גדולה מצוה בין חילוק נאמר לא ובזה שבויים.

 וכל וכו׳ סתו״מ כותבי ע״א( )כ״ו בסוכה ע׳ יותר.
 התפלה ומן מק״ש פטורין וכו׳, שמיס במלאכת העוסקים

 הוא אס לפ״ז, בתורה. האמורות מצות ומכל התפילין ומן
ופטור במצוה לעוסק נחשב כבר לבהמ״ד או לבהכ״נ בדרך

מזה.
 התחיל לא שעדיין באופן אלא אינם הח״ח דברי כל לפ״ז

את קיבל אבינו אברהם כיצד ק״ק מיהו ללכת.
 שמזה השכינה, פני בקבלת עוסק שהי׳ מאחר האורחים

 גס יתבטל שלא תעבור, נא אל שאמר וי״ל דינא. הך דרשו
 לס״ז האורחים. לקבל והלך והניחו פירש רש״י מיהו מזה.
 מן פטור במצוה דעוסק ההלכה עפ״י נהג לא למה צ״ע,

וצ״ע. המצוה.
 במצוה עוסק בענין ע״א( )כ״ה סוכה עמ״ס בברכ״א והבה

שנחלקו נתבאר וח׳( ז׳ )אות ב׳ ענף המצוה מן פטור
 ולקיים להפסיק לו מותר אם במצוה בעוסק הראשונים

 המצוה לעזוב לו שאסור או סטור דרק האחרת, המצוה
 רצה שאס כתב ה״ז( ס״ד )קר״ש דהרמב״ס בה, שעוסק

 שם בסוכה הריטב״א אבל קורא, ולקרות, עצמו על להחמיר
 אפילו בה, שעוסק המצוה להניח דאסור כתב )ברה״ע(

Aגדולה. יותר מצוה לקיים בשביל

 פטור רק במצוה דהעוסק וסייעתי׳ דלרמב״ס נראה לפ״ז
שהמצוה דמפני לק״מ, עצמו, על להחמיר מותר אבל

 אע״ס אורחים הכנסת לקיים אבינו אברהם רצה יותר גדולה
צ״ע. בדבר, איסור שיש הריטב״א לשיטת אבל סטור, שהוא

ע״ב קכ״ז דף

 אחד באדם ומעשה לזכות, אותו דנין זכות לכף חבירו הדן
לזכות. אותך ידין המקום לזכות, שדנתני כשם וכו׳,

 שפ״א. ע׳ השמים. מן ר״ל אותו, שדנין מוכח הדברים מסוף
 לבו מצפוני כל ית׳ כבודו כסא לפני וידוע גלוי הרי וצ״ע,

 זכוח. לכף לדונו שייך מה א״כ ומחשבותיו,
זכות לכף חבירו לדון המדה שיסוד בזה, לומר והנראה

 לצד שנוטה במקום וכ״ש חובה, צד שיש במקום
 הטוב, לצד להכריע וחסד, טובה עין הנהגת היינו חובה,

 עמו, הקב״ה נוהג כן כמו לרע, להכריע שיכול במקום
לפנים זה אס שכן וכל זכות, צד יכריע שקולין שבמקום

כן. שאינו מוכיח המצב כשכל הדין, משורת
 כל דן והוה שכתב, יונה רבנו של היראה בספר ראיתי שוב

פשעיך, על השמים מן יעבירו למען זכות, לכף האדם
 הדברים הן שהן ונראה עכ״ל. זכות. לכף אותך וידונו

שנתבארו.
 משורת לפנים וכיצד זכות, לכף לדון של המצוה גדרי ועיקר

מ״ו(. )פ״א אבות על יונה ברבנו מבוארים הדין,
 שם. השער ובמאור רי״ח( אות )ש״ג תשובה בשערי וע״ע

ס״ד. התבונה שער הלשון שמירת בספר וע׳

 קי״ל הא היחוד, על ההיתר מה וצ״ע בפניהן. הדלת ונעל
וי״ל גויים. עם גס יחוד דאסרו ס״ב( כ״ב )אה״ע

 שכן וכל עליה, בעלה שאימת ס״ח( )שם בעיר בעלה שהיה
 בשם בהערות וראיתי זה. על ויהרגנה מלך שבעלה מלכה,

 די״א ואע״ג פקו״נ, ענין שהיה דיתכן שתירץ הגריש״א,
 יעבור, ואל ויהרג עריות לגילוי אביזרייהו בכלל יחוד דגם
 בעריות גם והנה ע״כ. עריות. בגדר דאינו שאני לנכרית י״ל

 ואל יעבור לכו״ע דרבנן דבערוה ססק״י( )קנ״ז הש״ך כתב
 א״ש, לפ״ז עכ״ל. שם, בב״י משמע וכן הוא, ופשוט יהרג,
 דגם וס״ל חולק וי״ז( נו״ז ס״ק )קנ״ה בבהגר״א ומיהו

יעבור. ואל יהרג בדרבנן

 לנכסיה ליה מפקר בעי דאי כיון ליה, חזי לא הא דמאי
המאירי ליה. חזי נמי השתא ליה, וחזיא עני והוה

 אין שאמרו ואע״ס בשבח, שמסקירין מזה שלמדנו כתב
 שאמרו כמו הוא, מכר כעין שההקדש דומה, אינו מקדישין,

 אין הפקר אבל לשמים, מכרו לי מה להדיוט מכרו לי מה
 והנה זוכה. הוא מאליו אחר, בו זכה ואפילו רשות, שנוי כאן

משום )ד״ה ותוס׳ סרש״י בשבח וממכר מקח איסור עיקר

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)321 מס עמוד רפאל שמשון בן אברה□ ארלנגר, ב שבת - אברהם ברכת



אברהםע״א ל״ז נדריםברכת
 במקום וגם מצוה מחמת ההיתר דבודאי בזה והנראה

זה דשימור מצוה איכא שפיר לעולם שכר שנוטלים
 ליטול מותר מצוה דלהכשר אלא ת״ת, מצות הכשר ג״כ הוא
 מהנהו. מקרי לא מצוה לשם כן דעושה דכיון י״ל ובזה שכר,
 כמצוה ועשוהו ■הרי בחנם ללמד ע״ע וקבלו ומאחר ועוד

 דין כל שוב ע״ע שקבלו במה להקל רשאי דאינו וכיון לעצמם
 הכונה וגס המעשה דשם כיון זה, מעשה על מצוה תורת

ע״עלמצוה. שהחמירו הר״ן לשון ומדוייק מצוה, הם זה במקום

 דמבואר דהא מדבריו יוצא גכאו׳ וכו׳. הלכה ולענין ד״ה ר״ן
במקום מילי הני ואגדות הלכות מדרש דמלמדו ׳במתני׳“

 במקום אבל בטלה, שכר ליקח לו ואסור ממלאכתו מתבטל דלא
אסור. ממלאכה דמתבטל

 בלימוד אין ולעולם כן, דאינו נראה היטב כשנתבונן אמנם
עיקר דהא לחבירו, מלאכה מעשה דין חבירו עם

 שעשה מה וזה לשלם, אין וע״ז היא, מצוה לעולם הלימוד
 על דעשה דהיכי נהי בטלה, שכר ניקח דמותר והא לחבירו.

 מחילת מצד מהנה מקרי לי׳ ומחיל ממון לו ונתחייב כן מנת
 דאיהו מאמר אבל ממלוה(, פ״ד במל״מ )כמבואר דאסור חוב

 דמתבמל ומה מצוה, הוה דעביד מה הרי בחנם עביד
 ארי מבריח אלא ואינו כלום, לחבירו עשה לא בזה ממלאכה,

בטלה. שכר לשלם צריך הי׳ שלאחר ממה
ללמד אסור דהאידנא כתב ס״ב( )רכ״א בשו״ע אמנם

 ברא״ש ומקורו שכר, ליטול דמותר כיון למודר
 העושה כל כמו דאסר הרי דמוכח, ביטול שכר הוה דהאידנא

 וצ״ע. כמשנ״ת, ארי מבליח הוה הא וצ״ע למבירו, מלאכה
קציצת ע״י נתחייב שכירות שבכל דאעפ״י נראה מזה ויותר

 וכן צוויו, עש״י המלאכה שעשה אחרי מיד גרידא שכר
 דאל״כ קנין, דצריך נראה בטלה שכר לגבי מ״מ מקח, בכל

שמתבטל מה על אלא לשלם אין הלימוד על הא נתחייב, במה
ודו״ק. בזה וצ״ע לחבירו, נתן לא וזה ממלאכה

ע״א ל״ט דף

איסור ליכא החולה יהנה לא דאם צ״ב לכאו׳ ישהה. שמא
►41 חולים, ביקור מצות מתקיים הזמן כל הא נהנה ואם

 היתר ל״ש מחוייב דאינו כיון מ״מ במתקיים דגם לומר ואין
 וצ״ב. כן, נימא עצמה הישיבה על גם דא״כ קעביד, דמצוה

החולה( הנאת בעצם בק״ח מצות מתקיים דלא מזה ומשמע
 צרכו ועושה בשלומו שדורש הביקור בעיקר אלא

 לפ״ז ונמצא היתר, לו אין שוב זה וכשנתקיים בעדו, ומתפלל
בזה. וצ״ע מאד, לקצר צריך בעמידה דגם

 דלאו משום הטעם הר״ן וכתב טעמים. פיסוק שכר
בע״ב. בגמ׳ וכמבואר נינהו, מדאורייתא

 דינים ללמד דמותר הגה״מ בשם ס״ה( )רמ״ו רמ״א וע׳
מדרש דמלמדו במתני׳ דאיתא מה ולפ״ז בשכר. דרבנן

 מסיני. למשה והלכה דאורייתא דינים היינו ואגדות הלכות
 הרא״ש כתב הא מזה ויותר וברמב״ם, בגמ׳ נזכר שלא וצ״ע

 הרי הפסוקים, על שהסמיכום חכמים דברי ואגדות במתני׳
 דאורייתא. ודינים עצמם הפסוקים פירוש רק דכא בהדיא

 לא דין פירוש הם דרבנן דינים הא שהק׳ אורה קרן ע׳ ועוד
יסור.

 דאין הנ״ל חידוש כתבו שלא הראשונים כל בדעת והנראה
דאו׳, לא או דאורייתא טעמים בפיסוק הביאור

 דין הלומד דכל נראה דאדרבה ללמד, ומותר דרבנן דין דזה
 דמאחר הק״א וכסברת דאוריי׳ ת״ת מצות מקיים דרבנן

 דין קיום ידיעת הוא דרבנן דין כל הרי יסור, לא דנאמר
 מצוה ג״כ דרבנן ת״ת יצוייר לו ואפי׳ יסור, לא של התורה

ללמד. ומותר היא
 דדוקא נראה דאוריי׳ דלאו מצד טעמים פיסוק היתר ויסוד

דזה אלא הניגון, אלא הלכות דאינם טעמים פיסוק
 ולא ביאור ל״ה גופא זה אבל הפסוקים, בהבנת נמי מועיל
 ממילא שוב מסיני למשה הנאמר דבר הוה דאם אלא תורה,

 דרבנן מצוה לא ל״ה א״כ קבעוהו חכמים אם אבל תורה, הוה
ומהני זו, קריאה אופן קבעו שכך אלא פירוש ולא תקנה ולא

 הלכה דקבעו בתק״ח משא״כ המקראות, להבנת מצוה כהכשר
ודו״ק. תורה, גופי הם אלו כל תורה דבר בררו או

ע״ב ל״ז דף

 למשה הלכה כולם וכר סופרים ועיטור סופרים מקרא3^
הכתובים דברים הם סופרים עיטור הא וצ״ע מסיני.

 לומר שייך ומה תורה, מגופי חלק הם וא״כ בתורה, בהדיא
וצע״ג. הלמ״ם, ע״ז

ע״ב ל״ט דף

 מ״ע אבל( מהל׳ )רפי״ד ברמב״ם וכו׳. חולים לבקור רמז
שכל אע״פ וכו׳ אבלים ולנחם חולים לבקר דבריהם של

 כל כמוך לרעך ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם אלו מצות
 אותן אתה עשה אחרים לך אותם שיעשו רוצה שאתה הדברים

 המצוה על כאן הרמז ולפ״ז עכ״ל. ובמצות בתורה לאחיך
 דהוה מאחר דרבנן מצוה עשוהו מה לענין דצ״ב אלא דרבנן,

 מצוה דהוה בזה נ״מ ולמאי ואהבת, של דאורייתא מצול בכלל
דרבנן.

 שיעור, להם שאין מהדברים הוא דגמ״ח דמאחר ונראה
כבר חסד של אחת פעולה שמקיים היכא כל א״כ

 באיזה או יום כל חיוב זה אם לדון ויש — חובה, ידי יצא
 שכל מאחר אבל — למטה שיעור להם דאין נאמר אחר אופן
 בפנ״ע א׳ כל על א״כ עצמם, בפני למצות חכמים עשו אלו

 זו ממצוה יעשה כמה שיעור לו אין גופא בזה ירק חייב,
המיוחדת.

 המצוה, קיום עבור כסף ליקח מותר אם דנ״מ י״ל ועוד
כזו, הנהגה על מצוה דזה י״ל גמ״ח של הכלל מצד דאי

 עשו חכמים אבל בשכר לחבירו לעזור לאדם מותר מ״מ אבל
 מצוה דין עם מצוה למעשה אלו וכל כלה והכנסת חולים ביקור

 בחנם, להיות צריכה החולה אצל העמידה ולכן שכר, לגבי
 בשכר להיות יכולה חסד היא שגם אעפ״י הישיבה, אבל

בע״א. במבואר
 גמ״ח שאר לגבי אלו ממצות לאחד קדימה דיש נראה ועוד

בסמוך. מש״כ וע״ע מלבו. שבדה

ע״א מ׳ דף

 מן דעתי׳ ליסח דלא היכי כי וכו׳ קדמייתא שעי בתלת לא
עביד, גמ״ח מ״מ תפלה, דחסר נהי צ״ע לכאר רחמי.
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אברהם נדריםמ׳ע״אברכת פב
 אבל א״ש, הוה שמוח באינך דעדיף אומר הי׳ אם ובשלמא

 של״ה )יו״ד רנד׳א וע׳ יבקר. לא שעות ג׳ דבהנך משמע בגרר
 המצוה, קיים לא רחמים ביקש ולא שביקר דכל שכתב ס״ד(
 דמ״מ אלא כלל, חולים ביקור נחשב לא דזה מכאן דדייק והיינו

 חסדים. גמילות של מצוה הוה מ״מ בק״ח, ל״ה אם דאפי׳ קשה
עי״ז ממעט דנא היכי כל גמ״ח ענין בזה דיש דאה״נ ונראה

 מצות דין לקבוע באו דחכ׳ אלא הראוי, בזמן בבק״ח
 ובין כללית גמ״ח בין נ״מ דיש לעיל וכמשנ״ת חולים ביקור
 ביקור מצות שייך לא שעות דבהנך נאמר ובזה חולים, ביקור
 לרחמים. מתעורר שעי״ז בזמן המצוה קבעו דחכמים חולים,
 לא והמחבר דהרמב״ם הרמ״א, דברי בלי גם מובן ולפ״ז

ע״י אלא מתקיים לא חולים דביקור זה חידוש כתבו
 שממילא באופן זו מצוה זמן קבעו דחכמים י״ל ומ״מ תפלה,

 ונמדד הפרטית זו למצוה ל״ש זמנים ובשאר לרחמים יתעורר
ודחק. חסדים, גמילות של כלליים בנדרים רק

ע״א מ״א דף

 דמפליג הא ולפ״ז וכף הרמב״ם דעת אבל ד״ה ™ר׳ץ
בגומת דאריבה נ״ל נתרחב ללא נתרחב בין בתוספתא

 במקום אלא מטהר אינו נוטפין שרבו כל דאפ״ה קאי המעיין
 אלא מטהר אינו שנתרחב במקום אבל מתחילתו מהלך שהי׳

 בהמשך בהמשך דאריבה איפכא נמימר דאיכא ואע״ג באשבורן,
כשר בנתרחב אפי׳ המעיין בגומת ריבה אבל קאי הנהר

עכ״ל. וכו׳ עדיף לחומרא מינקט
גורם במקומו המיס חשיבות אם הר״ן ספק לבאר נראה

 שמי למנוע גורם דרק או לגביו, בטלים גשמים שמי
חשיבות שמתבטל המעיין בהמשך ומ״מ אותן, יבטלו הגשמים

ודו״ק. ומבטלין, עליו רבו מיד זו,

ע״ב מ״א דף

 שרי לא דאי אחר רופא שם וכשיש וכף אלא ד״ה ר״ן
השבה לך ואין אבידתו לו מחזיר תגן דהא לרפאותה

 דמשום הטעם אין שם הא תמיהני ובגהש״ס מזו. גדולה
 רק ומונע שלו את לו דנותן משום אלא ליהנות רשאי מצוה

 שייך וזה מהנהו מקרי ולא ארי מבריח והוי ליטלו לאחרים
 דמונע אלא עצמה להאבידה משביח אינו דבהבשתו באבידה
 אותה מרפא והוא חולה דבהמתו הכא אבל ליטלו אחרים

 עכ״ל. וצ״ע ואסור בהמתו ממפטם ועדיף נכסיו ומשביח
 דהיתר ע״ב( )ל״ג לעיל הר״ן דברי מל בנויים דבריו והנה

שפיר ולפ״ז ארי, מבריח משום הוא לי׳ קמהדר דנפשי׳ מדעם
ממש. משביח דכאן הק׳

 השבח דהיחר מבואר ע״א( )ק״ח כתובות בגמ׳ הרי אמנם
לעיל הרא״ש וכ״כ קעביד, דמצוה משום הוא אבידה

 מדעם ובר״ן בגמ׳ דאיתא דמה י״ל ולפ״ז הנ״ל. הגמ׳ בביאור
 אלא ההיתר עיקר זה אין ארי מבריח דהוה קמהדר דנסשי׳

ע״ב )נ״ג למיל וכשנ״ת ממון, לו דנותן היכי לאפוקי דבח
ומחזיר(. ד״ה

 דהשבת ההיתר יסוד דלעולם רע״א, קושיית א״ש ולפי״ד
ארי מבריח בלי וגם קעביד, דמצוה משום אבידה

 עי״ז אם גם בהשבה, עוסק ורק ממון, שום לו נתן דלא היכי
 מעשה הוא המעשה ושם השבה מקרי שפיר מ״מ משביח

עי״ז ומשביח שנהנה מה דזה כלל, מהנהו מקרי ולא מצוה

 מעשה הוה המעשה דמיקר כיון בעלמא כגרמא אלא נחשב לא
 היכי ירק משביח, דמי״ז מה איכפ״ל ולא מהפסד, להציל מצוה
 על רק שייך דזה מצוה, של ההיתא כל דל״ש ממונו דנותן
 מדעם נזכר בסוגיא דלעיל והא דאסור. הוא בזה ממשה
 דבנכסי שם למ״ד“דאיכא משום היינו לי׳, קמהדר דנפשי׳
 דכבר משום להחזיר אסור האבידה בעל מל אסורים מחזיר
 דאינו קאמר מ״ז חדש, דבר לו כנותן ומחשיבו מהבעלים אבוד

 וכשנ״ת. דמצוה היתר מהני שפיר ומ״ז שלו, אלא נותן ואינו כן
דהא לי׳ קמהדר דנפשי׳ דמדעם י״ל ג״כ דכאן מבואר ולפ״ז

 ג״כ נחשב וזה שהיתה למצב שחוזרת היא בהמתו
משלו. חדש דבר שום נותן דאינו דנפשי׳ מדעם

 לו לרפא מצוה דאין כתבו בהמתו ממון רפואת תוד״ה
הרשב״א תמה וכבר הרא״ש, בפירוש וכ״כ בהמתו,

 וצ״ב. פטור, יהא ומ״ט מזו גדולה השבה לך אין הא בזה
אינו השבה דבמצות ראשונים להנך דס״ל לבאר ונראה

 יופסד שלא כדי לו שיש שלו אח לו להשיב אלא חייב
 בזה שמשביח ע״י אלא מהפסד להציל דא״א היכי אבל ממנו,
 ואין ארי בא אם דומה הדבר למה משל מהשבה. הוא פטור
 וכי חבירו, לשדה גדר שבונה ע״י אלא מהפסד להציל מצה
מזה ניצל ואינו ליפול שעומד בית וכן לו, לבנות עי״ז חייב

מחדש. חלק בונה אא״כ
 מצוה, הוה שפיר לדידי׳ דהא הנ׳> הגרע״א טעם זה ואין

מהני לא ארי מבריח טענת בזה דל״ש דכיון דס״ל אלא
 בזה חל לא והרא״ש התום׳ לפי״ד אבל קעביד. דמצוה היתר

השבה. מצות כלל
 רפואת ובין גדר בונה בין לחנק יש והר״ן הרשב״א ולפי׳ד

מה לחבירו מוחזר שמרפא עי״ז דבבהמה בהמה,
 שהשביח הרי גדר בבונה אבל השבה, בגדר עדיין וזה לו שהי׳

 אינו וזה גדר, לו דעושה כלל כאן הי׳ שלא חדש לדבר השדה
 דיש י״ל ונפל גדר דהי׳ היכי ואפי׳ נפסד. בלא״ה אם גם חייב
 השומר הפסיד דעי״ז לו, שנתקלקל עצמו בפני כדבר הגדר לדון
 גוף דאותו בבהמה משא״כ חדש, שומר לו ליתן חייבים ואין

למצבו. וחוזר משתנה עצמו
 כן שהי׳ באופן דגם נראה ליפול שעומד ביתו ובבונה

ביה כל של המצב שזה מפני פטור מ״מ מעיקרא
 דמעיקרא אלא אבידה, לענין זה ל״ש לכן ליפול, עומד שבסופו

להתקיים. שדרכו במדה מאשר בבית יותר לו אין

 בר״ן מבואר והטעם וכף. לה יפה פלוני סם לו אומר אבל
לו שאומר הדבר עצם הא וצ״ב אתיא. ממילא דהנאה

 ממונו, להצלת לעשות מה יודע שעי״ז בשבילו הנאה זה הרי
 הוה דירי׳ מעשה אלא מרפא עצמו זה דאין דכיון נימא ואם

 מש״כ צ״ע א״כ בעלמא, כגרמא נחשב לכך ההנאה עיקר
 עם לדבר ממנו מבקש דאם ובביתו ד״ה ע״ב ל״ח לעיל הר״ן
 שתנפא מה ההנאה עיקר ג״כ הא אסור, לו שחנשא בתו

וצ״נג גרמא, רק ולהוי לו
 ולהנאותו לאחווי שרי דדיבור הטעם כתבו אבל ובתד״ה

מקרי לח דיבור דהנאת :ל״ח לעיל וכ״כ מדיבורו.

 הנאת לאסור הגודר דעת בכלל זה דאין כונתם ונראה הנאה.
 אסור לבתו לדבר שלחו שאם שס הר״ן אבל א״ש, ולפ״ז דיבור,

 דהא הר״ן, כלשון קעביד שליחותי׳ דהתם לומר דאין צ״ע הרי
 בקשתו דקיים הטעם ובע״כ שליחות, דיני לשום כלל ל״ש

ואולי ועונה, שואלו אם כאן ה״ה וא״כ לו, הנאה וזה לדבר
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קטואברהםוהדרכות מאמריםברכת

 דיסוד משנ״ת עוד ומתגלה זו, במידה גדולה חומרא נתחדש אלו לדברים
 החסר בהנהגת מיעט ולא חבירו ציער כשלא אפילו כי המידה, עצם מצד הענין
 והחסד האהבה ממירת ומופקע חבירו, קלון מול עצמו בכבוד משתעשע שהוא אלא

שם. כמבואר ישוב שלא בחזקתו ועי״ז הפגם, עצמו זה כלפיו,

כמוך. לרעך ואהבת של זו במצוד, כלול המבואר ולפי

הי״ת מצות ששומר מי לכל האהבה עצם על עשה מצות א[

ובמותו. בחייו אוהבו, עם שנוהג כדרך חסד של הנהגה כל בזה כלול ב[

לו. יעשו שלא הפץ היה שלעצמו פעולה לכל איסורג[

והחסד. ההטבה מידת ד[

הנפלאה ממדה
בדרכיו והלכת

 ה״ד,( )פ״א דעות בהל׳ ברמב״ם עוד מצינו והחסד ההטבה מידת ויסוד יד(
 שנאמר והישרים הטובים הדרכים והם הבינונים האלו בדרכים ללכת אנו ומצווין
 חנון, היה אתה אף חנון, נקרא הוא מה זו מצוד, בפירוש למדו כך בדרכיו. והלכת

 להקב״ה הנביאים קראו זה דרך ועל וכו׳ רחום היה אתה אף רחום, נקרא הוא מה
 וישרים טובים דרכים שהן להודיע וכו׳ חסד ורב אפים ארך הכינויין אותן בכל

 דרהום מבואר הרי עכ״ל. כחו. לפי אליו ולהדמות בהם עצמו להנהיג אדם וחייב
 המצור, שזו בדרכיו, והלכת במצות שכלולים הקב״ה מידות הן חסד ורב וחנון

כולן. הטובות המידות כל את הכוללת

 בעלי על אפילו ע״א( פ״ה )ב״מ בגמ׳ מצינו רחום של זו מידה ועיקר טו(
 בדרכיו. והלכת מצד ורק לרעך, ואהבת מצות מצד לא בע״כ מיהו וזה חיים,

 )החביא דרבי בכנפי לרישיה תליה אזל לשחיטה, ליה ממטו קא דהוו עגלא דההוא
 אמרי נוצרת, לכך זיל, ליה אמר בכי, וקא רש״י( כסותו, כנפי תחת ראשו את

 הוה חד יומא הלכו, מעשה וע״י יסורין. עליו; ליתו מרחם קא ולא הואיל )ברקיעא(
מוטלין )היו כרכושתא בני שדיין הוה הבית( )מכבדת ביתא דרבי אמתיה כנשא קא
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יג האורח א סימן ברכת

א סימן

מדרבנן.2_או מדאורייתא מצוה חינה אורחים הכנסת מצות האם יבואר כו

 ה״א( פי״ד אבל )הלכות הרמב״ם א.
 דבריהם של עשה מצות :וז״ל «״״«כותב

 המת ולהוציא אבלים ולנחם חולים לבקר
 ולעסוק האורחים וללוות הכלה ולהכניס

 ולילך הכתף על לשאת הקבורה צרכי בכל
 לשמח וכן ולקבור, ולחפור ולספוד לפניו
 ואלו צורכיהם, בכל ולסעדם והכלה החתן

 להם שאין שבגופו חסדים גמילות הן
 מדבריהם אלו מצוות שכל אע״פ שעור,

וכו׳, כמוך לרעך ואהבת בכלל הן הרי
עכ״ל.

 עצמו סותר דלב׳ להתבונן יש והנה
מדרבנן הינם אלו דמצוות דכותב

 מצות בכלל שנכללים ומסיים מדבריהם, -
 דדוהי משמע וא״כ כמוך, לרעך ואהבת

 היא דרבנן זו מצוה אי וצ״ב דאורייתא,
דאורייתא. או

 במחלוקת תלויה זו דקושיה ונראה
מלאכי היד שהביא קמאי

 מהו דנחלקו ז׳(, אות הרמב״ם )בכללי
 כוונתו, האם "מדבריהם" ־ הרמב״ם לשון

 הרבה ]והביא לדרבנן או לדאורייתא
 על רק נעמוד ואנו ולכאן, לכאן שיטות
מאבל )פ״ב משנה הכסף מהם[. שלושה

 כתב ה״ח( נחלות מהל׳ ובפ״א ה״א,
 דבר דכל שסובר לטעמא אזיל רבינו וז״ל:
 שדינו אע״פ ממש, בתורה מפורש שאינו

 עכ״ל. סופרים, דברי מקרי תורה דין
 דבריהם דלשון משנה לכסף דס״ל שמעינן
 כתוב ולא מאחר אבל תורה, דבר פירושו

 מדרשות נלמד אלא בתורה, במפורש
 אבל מדבריהם. הרמב״ם להם קרא חז״ל
 מ״ז עמוד א׳, )בשורש שמח הלב

 דרבנן, דהוא ס״ל פרנקל( שבתי במהודרת
 זה על אשיב טרם הצעיר ואני וז״ל:

 כי ז״ל, הרמב״ם של דבריו פה העתיק
 רב. ועיון תלמוד וצריכין הן קשין מדעתי

 כתב הקצר, מצוות במנין זה בספרו הנה
 תורה של עשה מצות רל״א בעשין

 וה״ה וכו׳, בי״ד הרוגי לקבור שציוונו
 ישראל מתי כל שנקבור ר״ל מתים בשאר

 עשה מצות דקבורה להדיא כתב הנה וכו׳.
 מהל׳ פי״ד הגדול ובחיבורו תורה. של

 דבריהם של עשה מצות כתב ה״א אבל
 וכו׳, קבורה בצרכי ולהתעסק חולים לבקר

 עשה מצות אלא אינה שהקבורה כתב הרי
 שתירץ מה ]ועיי״ש עב"ל. דבריהם, של

דלשון דס״ל שמעינן להדיא בהרחבה[.
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 דרבנן, הוא הרמב״ם שנקט מדבריהם
 מזה ויותר ליה. קשיא מאי כן לא דאם
 ס״ד עמוד ב׳, )בשורש להלן להדיא כתב

 ד״ס שדין אלא וז״ל: הנ״ל( במהדורה
 אצלו שוין כולן מסיני למשה הלכה ודין

 ס״ל וכן עכ״ל. תורה, כשל דינן שאין
 ס״ז עמוד ב׳, )בשורש סופרים הקנאת

 של לשון אבל וז״ל: הנ״ל( במהדורה
 שהוא מה כי לעולם בו יובן לא מדבריהם

 שמת הלב ]ונחלקו עכ״ל. לגמרי, מדרבנן
 דברי בלשון הכוונה מה סופרים והקנאת
 דרבנן. דהוא ס״ל שמח דהלב סופרים,
 מורה הוא דפעמים ס״ל, סופרים והקנאת

 לשון על ופעמים דאורייתא לשון על
דרבנן[.

דכתב דמה משנה, לכסף א הגיח וא״ב,
המצוות דכל ד״אע״ם הרמב״ם

 למצוות הכוונה מדבריהם", אלו
 רברבי, אילני תרי להני אלא מדאורייתא.

 דברי צ״ב סופרים, והקנאת שמח הלב
הרמב״ם.

 הראשונים נחלקו דהנה לומר והנראה
מדרשות שנלמדת מצוה אי

 או המצוות במנין שנכללת מצוה הינה
 אלו מצוות מונים דאין ס״ל הרמב״ם לא.

 שורש המצוות )ספר וז״ל: המצוות. במנין
 וכר, חיבורינו בפתיחת ביארנו כבר ב׳(

 שהתורה מדות בי״ג יוצאים הדינים שרוב
 שכל בוה הראוי לפיכך וכר, בהם נדרשת

ותמצאהו בתורה כתוב תמצאהו שלא מה

 אם מידות, מי״ג באחת שלמדהו בתלמוד
 תורה גוף שזה ואמרו בעצמם הם ביארו

 למנותו, ראוי הנה דאורייתא שזה או
 ואם דאורייתא. שהוא אמרו שהמקבלים

 הוא הנה בו, דיברו ולא זה יבארו לא
 עכ״ל. עליו, יורה כתוב שם שאין מדרבנן,
 מי״ג שנלמד מה דכל מדבריו העולה
 אמרו ולא בהם, נדרשת שהתורה מידות

תורה גוף שהוא או דאורייתא דהוא עליו
י דרבנן. מצוה הוא

 דאף ס״ל, והרמב״ן הבה״ג הסמ״ג אבל
מונים מידות מי״ג הנלמד דבר

 על הרמב״ן והקשה המצוות. במנין אותו
 וז״ל: השני( בשורש )שם הרמב״ם דברי

 לה, אוכל לא נשגבה ממני דעת ופליאה
 הנדרשות המידות אין כי נאמר שאם

 לדרוש נצטוינו ולא מסיני מקובלות
 בלתי הן הרי "כ א התורה את בהן ולפרש

 בלבד דקרא פשטיה הוא והאמת אמתיות,
 ]הרמב״ם שהזכיר כמו הנדרש הדבר ולא

 אין מאמרם השני[ כשורש דבריו בהמשך
 שורש ועקרנו פשוטו מדי יוצא מקרא

 נדרשת שהתורה מידות בי״ג קבלתינו
 מפני הסבר שאין ומודה חוזר והרב בהן,
 בין מה הן אמתיות ואם אמתיות, שאין

 בסתם, או בפרוש מזכירין שהם המקום
 בתורה הדבר נכתב שלא כיון נאמר שאם
 מהן המוזכרות אלא המצוות בכלל אינו

 מגזרה הוא דאורייתא בהן לומר בתלמוד,
 עכ״ל. נכתבו, לא אף מרבוי או שווה

שדבר לומר יתכן כיצד הרמב״ן מקשה
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הני בין לדינא מינה ונפקא הפרש "שום353 בהן נדרשת שהתורה מידות מי״ג הנלמד
 הכתובה למצוה השוה למצוה, נחשב אינו

 הלמוד דרך זוהי הרי בתורה, בפרוש
 ה׳ רצון וללבן לברר התורה של והפרוש

 הדברים כל את למנות צריך כן ועל ית׳,
 מנין בתוך חז״ל, בבראשית הנדרשים
קושיות ועוד זו קושיה ומכח המצוות.

1צרחחכםח1ןא

 הרמב״ם על הרמב״ן שם שמקשה רבות
 והסמ״ג כהבה״ג הרמב״ן מסיק ]ע״ש[,
 בי״ג שנלמדות המצות כל את דמונים
 מנין בתוך בהם, נדרשת שהתורה מידות

המצוות.

 הרקיע, זוהר )בספר הרשב״ץ, ומתרץ
אסתר במגילת דבריו הובאו

 המתחיל בקטע הנ״ל, במהדורה נ״ו עמוד
 מפרשי שאר פרשו וכן לי. ונראה :במילים

 גם כתב וכן השני(. בשורש הרמב״ם
 אישות מהלכות )בפ״א משנה המגיד
 בי״ג הנלמד דדבר לרמב״ם דס״ל ה״ב(,
 המצוות וכן בהם, נדרשת שהתורה מידות

 הינם מסיני למשה כהלכה שנתקבלו
 אלא עניניהם, לכל דאורייתא מצוה בודאי

 את רק מונים המצוות במנין פנים כל דעל
 את או בתורה המפורשות המצוות
 גוף שהינם אליהם אמרו שחז״ל המצוות

 סובר הרמב״ם ואין דאורייתא. או תורה
 כמו מדרבנן הינם נמנו שלא דמצוות

 מדבריהם, מצוות - מלשונו להבין שניתן
 מצוות שהם מדבריהם כוונתו אלא

 דאורייתא מצוות והם חז״ל ע״י שנלמדו
שאין ובאמת המצוות, במנין נמנות שלא

 נמנות, ושאינם הנמנות המצוות, סוגי תרי
 דיניהם לכל דאורייתא מצוות שניהם

 לה אזלה זה, יסוד וע״פ ופרטיהם.
 הרמב״ם על דהקשה הרמב״ן קושיות

 שהתורה מידות שהי״ג יוצא דבריו דלפי
 הינם דאם ת״ו, אמתיות אינם נדרשת

 המצוות את נמנה שלא מדוע אמתיות
 במנין אלו מידות י״ג על הנלמדות

 אתי הנ״ל הדברים ע״פ אבל המצות,
 הן אמתיות מידות י״ג דבודאי שפיר

 מצוות הינם ידם על הנלמדות והמצוות
 אלו. מצוות מנו שלא אלא דאורייתא
 ל״ג סי׳ )בחו״מ הש״ך, עמם והסכימו

 נכונים ודבריהם דכתב א׳( ס״ק
 הביא )שם( מלאכי יד ובספר ומוכרחים.

 המהרח״ש כהרשב״ץ, שסוברים עוד
 והר״מ ג׳, ק״ץ דף מ״ב סימן חא״ה

 אלפנדרי אליהו והרב ס״ח. סימן אלשקר
 א׳, ס״ט דף וזוטא רבה אליהו סדר בספרו
 ומהרש״ק המוהרי״א כתבו שכן הביא

 י״ד חלק אברהם זרע ובשו״ת ומוהר״ם,
 מלאכי היד מביא אמנם ל״א. סימן

 וזוטא רבה והאליהו ישרים שהתומת
חולקים. עצמו, )שם(

 בראש קושיתנו את ליישב נוכל ועפ״ז
עמד שכבר מצינו דהנה דברינו,

 פ״ו )עמוד וכתב אסתר, במגילת בזה
 וז״ל: זו קושיה לישב הנ״ל( במהדורה

 ימצא העיון בו בהעמיק כי לי ונראה
בראשונה כי וזה ביניהם גדול חילוק
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 שלמדו מה כל למנות שאין אומר
 הם שיבארו לא אם מדות בי״ג החכמים
 הוא דעתו כי גם תורה, גוף היותו בעצמם

 הוא מדות בי״ג הנלמדים הדברים שכל
 בעל בשם לעיל שנכתב כמו תורה דעת
 שכבר כשאמר עתה, אמנם הרקיע. זוהר

 מזה, קשה יותר אל הסכלות בזה הגיעו
 ממש מדרבנן שהם המצות שמנו ובמה

 בעבור התורה דעת ואינם וגזרותם תקנתם
 מדות, בי״ג ולא פסוק באיזה דרש שמצאו

 בפסוק דרשו אשר ממדרש שהביא כמו
 שכוונתו וגו׳, הדרך את להם והודעת

 בעלמא אסמכתא הוא ההוא שהפסוק
 הנדרשים הדרשות שאר כל וכן לדרשתם,

דקרא. מפשטא מובנים אינם אשר בפסוק
 מהל׳ י״ד בפרק כן גם הגדול ־־ובחיבורו’

 מזה שהוציאו המצוות אלה כל מנה אבל
 עכ״ל. דבריהם, של עשה למצוות הפסוק

 שיש דאע״פ אסתר למגילת דס״ל שמעינן
 ואלו מדרבנן שנקראות מדאורייתא מצוות

 דין ודינם מדות מי״ג הנלמדות הם
 אלא שאינם אחרות יש גמור, דאורייתא
 מדרבנן אלא ואינם בעלמא אסמכתא

 הדרך. להם מוהודעת הנלמדות אלו וכגון
 אלו דמצוות הרמב״ם שכתב מה וזהו

 אלו מצוות למדו שרבנן היינו מדבריהם
 מצות גם מקיים ובאמת אחרת ממצוה
ואינו דרבנן עשה מצות וגם לרעך, ואהבת

סתירה.

 תמ״ח )עמוד טבא המרגניתא ואף
המתחיל בקטע הנ״ל במהדורה

 קושיה עמד אסתר( מגילת בספר :במילים
 נראה ולי וז״ל: אחר, באופן ותירץ זו

 של מצוות דיש פרושו, דהכי פשוט
 שהיא מדרשה וכו׳ חולים לבקר דבריהם

 את להם דוהודעת מקרא אסמכתא כמו
 מיוחדת מצוה למנותם ויש וכו׳, הדרך

 בואהבת כלולים שהם דמשום מדבריהם,
 חולים בקור כגון אלו למנות אין לרעך
 דואהבת עשה למצות דקחשיב ואינך
 מצוה לאלו יש מדבריהם אבל לרעך.

 לקבורת הרמב״ם שעשה כמו מיוחדת
 אע״פ מיוחדת, מצוה שמנה מתים

 בפרט מתים קבורת התורה עלינו דציוותה
 מצוה לאלו מונה ה״נ תקברנו, קבור כי

 לאלו שאסמכוהו מפני לדבריהם מיוחדת
 והוא ודו״ק הדרך, להם דוהודעת מקרא
 אה״נ דבאמת מדבריו העולה עכ״ל. ברור,

 אלא מדרבנן מצוות הינם אלו מצוות
 ואהבת מצות מתוך והולכים נפרטים שהם

זו. מצוה רק למנות יש כמוך לרעך

 בביאור ע״ב סי׳ ברורה במשנה ועיין
דכתב לקרות, ביום ד״ה הלכה

 הרמב״ם דדעת ס״ל מרדכי דהמאמר
 ס״ל עצמו והמ״ב מדאורייתא. מ״ע דהוא

מדבריהם. מצוה דהוא

 חיים רבי הגדול שהגאון מצאתי ושוב
אורחות בספרו שליט״א קניבסקי

 וי״ל וז״ל: כדבריו שכתב )סס״ג( יושר
 גמ״ח כל כללית מצוה הוא דמראורייתא

היום כל חייב ואין שעור לו אין וזה
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 לעשות לו יש אם וגם בגמ״ח, לעסוק
 אלא לו קודם חברו אין עצמו צרכי

 אבל לעזור, מצוה לו יש כשיכול
 בפני מצוה חולים ביקור קבעו כשחכמים

 מצוה הרי וכר, אבלים נחום וכן עצמה
 מגילה, ומקרא חנוכה נר כמו מדרבנן
 אם אפי׳ בה וחייב הדברים שאר ודוחה

 שזקוק או היום חסדים גמילות עשה כבר
שהוא מיוחדת מצוה הוא כי עצמו, לצרכי
 הרמב״ם שמנה הדברים באלה עליו "חיוב
 הללו דהמצות רס״ל משמע עכ״ל. ז״ל,

 רבנן פירטו ופרטיהם דאורייתא עיקרן
 מכל יותר לחובה זה קבעו שפירטו ולאחר
 היום, כל זמנה חסד דמצות חסד, מצות
 רק אלא עצמו צורכי דוחה אינה אבל
 דוחות אלו מצוות "כ משא שפנוי, בזמן

 כשא״א ת״ת ודוחות עצמו צורכי
שיבואר וכמו וכדו׳ אחרים ע״י לעשותה

ו׳(. )סימן להלן

 בזה מקיים דלכו״ע פשוט, יוצא וא״ב
וכמו כמוך, לרעך ואהבת מצות

הרמב״ם. בפרוש שכתב

 באופן הרמב״ם דברי לבאר ואפשר ב.
נקדים ולזה נוספת, ובדרך שונה

 את ל:( בב״מ ק. )בב״ק דרשו חז״ל דהנה
 בה ילכו הדרך את להם והודעת הפסוק:

 כ׳( י״ח, )שמות יעשון. אשר המעשה ואת
 זו הדרך את חייהם, בית זה להם והודעת
 בה חולים, בקור זו ילכו חסדים, גמילות

הדין, זה המעשה ואת מתים, קבורת זה

 הדין. משורת לפנים זו יעשון אשר
 הסמ״ג הרמב״ן עם הרמב״ם ונחלקו
 בנפרד אלו מצוות מונים אם והבה״ג

 לשיטתו דהרמב״ם לא, או המצוות במנין
 חז״ל "י ע הנלמדות המצוות מונים דאין

 כל מונים דאין ס״ל המצוות, במנין
 הראשונים שאר משא״כ הללו. המצוות

 א״כ חז״ל, דרשות כל מונים דכן דס״ל
 )בשורש הרמב״ם וכתב אלו. מצוות מונים
 זו במחשבה והנסמכים וז״ל: השני(

 עשה מצות בכלל מנו והסמ״ג[ ]הבה״ג
 מתים וקבורת אבלים ונחום חולים בקור

 יתעלה באמרו הנזכר, הדרש בעבור
 ואת בה ילכו הדרך את להם והודעת
 כל כי וחשבו וכר, יעשון אשר המעשה

 בפני מצוה הפעולות מאלו ופועל פועל
 כולם האלו הפעולות כי ידעו ולא עצמה,

 אחת מצוה תחת נכנסות להם והדומים
 בבאור, בתורה הכתובות המצוות מכלל
 כמוך. לרעך ואהבת יתעלה אמרו והוא

עכ״ל.

 הראשון )בשורש הרמב״ן עליו והקשה
שמתחילים הדברים בתוך

 במהדורה - הרביעית התשובה בדבור,
 למצות הוציאן ההלכות ובעל וז״ל: הנ״ל(
 עשה מצות שהיא בדרכיו מוהלכת האלו

 ולהלביש בדרכיו וללכת כתב באמת
 לבקר אבלים לנחם מתים ולקבור ערומים
 שאמרו ממה וזה הן. אחת ומצוה חולים,

 ב״ר חמא רבי אמר )יד.(, בסוטה בגט׳
תלכו אלקיכם ה׳ אחרי דכתיב מאי חנינא
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 הקב״ה, אחרי ללכת לאדם לו אפשר וכי
 אתה אף ערומים מלביש הקב״ה מה אלא

 חולים מבקר הקב״ה מה ערומים, הלבש
 קובר הקב״ה מה חולים, בקר אתה אף

 הקב״ה מה מתים, תקבור אתה אף מתים
 אבלים, תנחם אתה אף אבלים מנחם
 והר״ם מצוה. ומנאן אותם הוציא מכאן
 כפי ית׳ בו להדמות ח׳( )עשה מצוה מנה

 מה והביא בדרכיו, והלכת שנא׳ יכולתו
 היה אתה אף רחום הקב״ה מה שדרשו

 בלשון המצוה זאת וכפל ואמר וגו׳, רחום
 לפרש ובא תלכו, ה׳ אחרי שנא׳ "א.ןזר

 הטובים. בפעליו אליו להדמות ענינו,
 הוא ההלכות, בעל על יתמה למה וא״ב
 הזאת, במצוה בספרי השנוי לשון תפס
 בגט׳, השנוי לשון תפס ההלכות ובעל
 שיש דאע״פ הרמב״ן הבין הרמב״ן. עכ״ל
 ו-ובו בדרכיו, והלכת פסוקים: שתי

 ללכת לומדים שמשניהם כיון תדבק,
 כוונתם א״כ חסד, במעשה ית׳ ה׳ בדרכי
 הקשה מה הרמב״ן מקשה ע״כ אחת.

 כל את דמנו והסמ״ג הבה״ג על הרמב״ם
 מסכים ולא נפרדות כמצוות המצוות

 כמצוות מונה עצמו הוא הרי לבך, עמהם
 לומדים שהם דברים אותם את נפרדות
 אחר, מפסוק שלומד אלא נפרדות למצוות

 המצוות את ומנה בעצמו הוא שכתב וכמו
 ולא )ח׳(, עשה במצוות בנפרד הללו
 מצוות בכלל אלו מצוות שנכללים לומד

 בתוך שכתב כמו כמוך, לרעך ואהבת
 "ג הבה על כשדיבר השני השורש

"ג. והסט

 כתב, הרמב״ם דהנה בזה לומר והנראה
ה׳, הלכה פ״א דעות )בהלכות

 אלו בדרכים ללכת אנו ומצווים וז״ל: ו׳(
 והישרים הטובים הדרכים והם הכינונים

 בפרוש למדו כך בדרכיו והלכת שנא׳
 היה אתה אף חנון נקרא הוא מה זו מצוה
 היה אתה אף רחום נקרא הוא מה חנון,

 היה אתה אף קדוש נקרא הוא מה רחום,
 טובים דרכים שאלו להודיע וכו׳, קדוש

 עצמו להנהיג האדם וחייב הם וישרים
 אדם ירגיל וכיצד כוחו. לפי ולהדמות בהן

 יעשה בו, שיקבעו עד אלו בדעות עצמו
 פי על שעושה במעשים וישלש וישנה
 עד תמיד בהן ויחזור האמצעיות הדעות
 בהם יהיה ולא עליו קלים מעשיהן שיהיו
 עכ״ל. בנפשו, הדעות ויקבעו טורח

 מצוה דיש כאן לנו מפרט הרמב״ס
 לילך היינו הקב״ה, של במידותיו להרבק
 יהיו שמדותיו היא והמצוה במדות, אחריו

 m לקבוע וכדי הקב״ה, של מדותיו כמו
 כי מעשיות פעולות לפעול עלינו בנפשינו
 על משפיעות החיצוניות הפעולות
 יקבע הפעולה על שיחזור וככל הלבבות
 מצות וזוהי נצח, לקנין בנפשו המידה

 אינו הרמב״ם אבל בדרכיו. והלכתך
 את להם והודעת מצות את כאן מזכיר
 לפעולות נדרשת זו מצוה כי הדרך,

 בכלל נכלל דזה ס״ל והרמב״ם ומעשים,
 אינו הרמב״ם וע״כ כמוך. לרעך ואהבת
 מצד הפעילות את דעות בהלכות מזכיר

 בנפשו שיקבע מצד אלא שבהם, המצוה
המדות.
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 השני בשורש הרמב״ם שכתב מה תהו
כל מנו דה□ והבה״ג הסמ״ג על

 אבלים לנחם חולים לבקר בנפרד המצוות
 בכלל נכלל זה רכל ס״ל והוא וכדו׳,

 דוהלכת למדו דהראשונים ואהבת,
 דס״ל כמו המידות על רק אינו בדרכיו

 מנו ע״כ הפעולות על אף אלא הרמב״ם
 דוהלכת ס״ל, הרמב״ם משא״ב בנפרד.
 לכן המדות, על דרק מצוה הינה בדרכיו

 מצות בכלל נכללות דהפעולות כתב
 בנפרד, נמנות לא והם כמוך לרעך ואהבת

 שבנפש המדות רק הוא שמונה ומה
 זה וע״פ בנפשו. אדם כל להשריש שצריך
 הרמב״ם, על הרמב״ן קושית נפלה

 הבה״ג על הרמב״ם תמה מה דהקשה
 גם הרי הללו מצוות מנו מדוע והסמ״ג,

 עפ״ד אבל ח׳. עשה במצות מונה הוא
 המדות, מונה דהרמב״ם שפיר, אתי

 וע״ז הפעולות מונים והסמ״ג והבה״ג
בשורשים. הרמב״ם תמה

 הרמב״ם את להבין נוכל זה וןן״פ
הרמב״ם על דהקשנו בו, שפתחנו

 הם שם שמונה המצוות דכל דכתב
 לרעך ואהבת בכלל ונכללים מדבריהם

 משמע מדבריהם דמלשון והקשנו כמוך,
 לרעך בואהבת נכללים ואם מדרבנן, דהוא
 מה כל ע״פ אבל דאורייתא. הם הרי כמוך

 להפליא, מדויקים הרמב״ם דברי שנתבאר
 והן מאחר הפעולות בכל ס״ל דהרמב״ם

 נקראות הם מהפסוקים חז״ל ע״י נלמדות
שהינם הכוונה ואין מדבריהם, מצוות

 מצוות שהן הכוונה אלא דרבנן מצות
 המצוות, במנין נמנות שלא דאורייתא

 המצוות דכול השני, בשורש שכתב וכמו
 בכלל נכללים אבל אותם, מונים אין הללו

 דהם הכא כתב וע״כ כמוך, לרעך ואהבת
 ואהבת מצות בכלל ונכללים מדבריהם

 שיקיים לנו יצא וא״כ כמוך. לרעך
 דאורייתא עשה מצוות ג׳ אלו במצוות

 המידות לקבוע - בדרכיו והלכת מצות
 והודעת ומצות בנפש. והישרות הטובות

 יקבעו וע״י המעשים אלו - הדרך את להם
 ואהבת ומצות בנפש. הטובות המדות

 נכללות הללו הפעולות שכל - כמוך לרעך
זו. מצוה בכלל

 דבכל הרמב״ם בדברי צ״ע דאכתי אלא
)בהלכות שכתב המצוות רשימת

 אורחים, הכנסת מצות את הזכיר לא אבל(
 דינו הוא גם האם לדון מקום יש כן ואם

 יש וביותר המוזכרות. המצוות כשאר
 לוית מצות את דוקא הזכיר מדוע להבין

 הרמב״ם כותב שלהלן ואע״פ האורחים,
 בה שנהג החסד ודרך המצוה עיקר דזהו

 לו היה פנים כל על אבינו, אברהם
 בפרוט. אורחים הכנסת מצות את להזכיר

 מצוה נכללת זה כל דלמרות נראה אבל
 ואין כמוך, לרעך ואהבת מצות בכלל זו

 מדוע עיון שצריך אלא לחלק, מקום
 היא זו מצוה וא״כ זה. השמיט הרמב״ם

 ספיקה ובמקום לכו״ע דאורייתא מצוה
 מצוות כל כדין לחומרא לנקוט יש

דאורייתא.
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 דנכללת דס״ל אנו מוצאים חיים ובחפץ
"והלכת במצות גם זו מצוה

 ולהיטיב חסד לגמול שהוא בדרכיו",

 ח״ג חסד אהבת בספרו כתב )כן לזולתו.

 )בקטע חסד לאהבת בפתיחה אמנם פ״ב(.

 דמצות כתב הכל(, תחילת המתחיל:

 ואהבת מצות בכלל נכלל חסד גמילות

 הכנסת מצות אף מונה ושם כמוך. לרעך

 שתי בזה מקיים דלדעתו משמע אורחים

ס״ק ע״ב סי׳ ברורה ובמשנה עשה. מצות

מדאוריתא. מ״ע דהוא כתב ג׳

 הנ״ל כל דלפי להדגיש טעם ובנותן

 גמילות מצוות לכל נפק״מ תצא

זו למצוה רק ולא בכלל חסד

בפרט.

 את ולהרחיב להוסיף עוד דיש ואף

כיון אבל זה, בנושא היריעה

 סוף, להם אין אשר כים הם שהדברים

בזאת. להסתפק לנכון ראיתי
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חשוד. אדם לביתו להכניס אסור כי לביתו, שיכניסם מודם האורחים יבדוק )טז( ח.

אברהם אשל

 ויוסיפו עמו שיעשו הפעולות לגבי רק אורח

 שאר לגבי אבל לכבדו, שרוצים לאורח כבוד

 לגבי שהותר הקופות לפנות וא״כ לא. דברים

 לו שיהיה כדי דמותר הכא ה״ה אורח

 אוכל לו לתת או ולאכול, לשבת אפשרות

 שום בזה דאין הנ״ל פעולות אבל וכדו׳, טוב

 חובה אין העיר, בן שאינו לאורח כבוד

 כתב האורחים. יבדוק )טז( ח. לעשות.

 אותך כי כתיב מה חזי תא וז״ל: )לו( הזהר

 אולפינא מכאן הזה, בדור לפני צדיק ראיתי

 איהו אי בביתא אושפיזא נש בר יקבל דלא

 בעינוי קאים אי אלא חייבא דאיהו ביה חשיד

 ותראה בא פ׳, כלל. בעינוי חשיד רלא לזכאה

 וגו׳, לפני צדיק ראיתי ואותך שמהפסוק

 יקבל שלא ארץ, דרך בהלכות הלכה למדנו

 שהוא בו חושד הוא אם בביתו אורח אדם

 שאינו לצדיק נחשב הוא אם אלא רשע,

 אף למדנו וכך יקבל. אותו בעיניו כלל חשוד

 אדם כל יהיו לעולם )לח( ארץ דרך במסכת

 תדין אל והתנן איני כליסטים, בעיניו חשודים

 כאן קשיא לא למקומו, שתגיע עד חברך את

 כל הכא אמר רבא מכיר, בשאינו כאן במכיר

קאמר. לא דבידוע מכלל חברך, הכא אדם

 )מ( בב״ב הגמ׳ את דביאר הגון, שאינו

 הכל סירא בן בספר כדכתיב התם, דאיתא

 מחתן וקל וכו׳, מצאתי ולא במאזניים שקלתי

 כי וז״ל: המהרש״א וכתב אורח. מכניס אורח

 בעה״ב ונתברך בעה״ב בבית תמיד האורח

 שנאמר כענין בעצמו הברכה תולה והוא

 היום, עמו עשיתי אשר האיש ושם ברות

 האורח דיותר כאן, כתיב אין עימי עשה

 עם עושה שבעה״ב ממה בעה״ב עם עושה

 עוד להכניס מוסיף האורח זה והנה האורח,

 שגם תולה דזה מחתן, קל זה הרי אורחים

 הכתוב אבל לבעה״ב, ברכה יביאו אורחים

 קללה גדול בקול רעהו מברך בזה, אומר

 שהוא בערכין, כדאמרינן )מא( לו תחשב

 שאינם בהם שיש שאפשר אורחים לו מוסיף

 מדבריו יוצא מפורש א״כ עכ״ל. מהוגנים,

 מהוגנים, שאינם אנשים מלהכניס להזהר דיש

 אינו כי קל הוא אורחים המכניס אורח וע״כ

 מבאר ולפי״ז בעה״ב. בתקנת נזהר

 וכן )מב( התם, נוסף חז״ל מאמר המהרש״א

 גדול מנהג ועוד וכו׳, אומר גמליאל רבן היה

 הבית, פתח ע״ג פרוסה מפה בירושלים היה

 נסתלקה נכנסים אורחים פרוסה שמפה כ״ז

 ונראה )מג(. נכנסים אורחים אין המפה

 המפה היתה מדוע למהרש״א דהוקשה

 הפתח צריך לב׳ הרי הבית פתח על פרוסה

לשם שיכנסו כדי לרווחה פתוח להיות

 רעי דאם כתב, )לט( החסידים ובספר

 פן' ירא שהוא בביתו נשים ויש האורחים

 מרון. ויצא לץ גרש נאמר עליהם יחטיאו,

אדם להכניס דאין משמע מהמהרש״א ואף

לאשל ציון • ׳ * /”׳'

 מקיצי הוצאת )לט( ט׳. פרק )לח( מדבש. מתוק פרוש עם ע״א ס״ג דף נח פרשת )לן( שם. השקל
 ע״ב. צ״ג ב״ב (3)מ כ״ד. כ״ו, משלי )מא( בח״א. ובמהרש״א ע״ב צ״ח )מ( תתמ״ג. ם׳ נרדמים

בטו״דו. י״ט ס״ק ק״ע סימן או״ח בטור הובא וכן ח׳, פ״ד ברכות בתוספתא איתא וכן )מג(



כט פרץ ברכת
11234547 •אוז״ח

 באין לפניו פתוחים מדומות הצלחות והנאות התאוות שדרכי למי לו ואוי
 בדעת יעשה ערום וכל ומכופלת כפולה סכנתו אז אשר ח״ו, והפרעות ■'מגיעות

לטהר והבא ח״ו, תורה עול ולפריקת לעבירה הגורמים ממקומות להתרחק
ח״ב. עולם חיי מקונטרס ]מועתק אותו. מסייעיו

בשלח לפרשת עוד

 הוא מה לו דומה הוי קל״ג דף בשבת חז״ל אמרו ואנוהו א׳ זה בפסוק
 מקרא זו דרשה כתב ה״ו דעות מה׳ פ״א ז״ל והרמב״ם אתה, אף ורחום חנון

 שהוא כתבו לזה ומקור ז״ל יוגה רבינו וכ״כ וכו׳ רחום הוא מה בדרכיו דוהלכת
מדאורייתא. מ״ע שזהו ז״ל הרמב״ם מדברי וכנראה עקב, מספרי

 עליו לרחם אסור דעת בו שאין אדם כל אמרינן צ״ב סנהדרין ובגמרא
 הנותן כל ואר״א וכו׳ עושהו ירחמנו לא ע״כ הוא בינות עם לא כי שנאמר

 ביאור צריכים והדברים וכו׳, שנאמר עליו באין יסורין דעה בו שאין למי פתו
 דפ״ה בב״מ וכדאמרי׳ לרחם מצוד, בע״ח ושאר בהמה על אפילו שהרי גדול

 שאין אדם על וכש״ב כתיב מעשיו כל על ורחמיו שבקי׳ לאמתי׳ רבי שא״ל א׳
 וצוקה צרה מכל ולמלטו לעזרו עליו לרחם מצוד, שבודאי תינוק כגון דעת לו

עליו[. שיפקח מי לו שאין ]בזמן
 אלא רחמנות נקרא דלא הא׳ אמיתיים, גדרים שגי בער,"י בזד, ונראה

 ישראל לכל תורה חייבה הרי ענו הוא אם וכגון ליתן תורה חייבתו שלא במד.
 כיו״ב וכל וטעינה ופריקה אבדתו השבת וכן מחסורו די לו ולחת בידו להחזיק

 לעשות חייבים ודאי וזה לעשות שחייב מה עושה אלא מרחם נקרא העושה אין
 קשות מדוח בעל אדם הוא אם ואפילו דעה בו שאין למי ואפילו אדם לכל

 שבישראל עניים לשאר כמו לו לעשות חייבים אחיך בכלל שהוא זמן שכל ורעות
 דהיינו הדין משורת לפנים לו לתת לענין הוא כאן המדובר רחמנות עגין אבל
 שאין שלמי אמרו זה ועל בלבד הרחמנות מצד וזהו תורה שחייבה ממה יותר

בעד,"י. כמשי״ת הוא והטעם עליו לרחם אסור דעת בו
 לרעה ולא לטובה לא כלל דעת בו שאין מי דודאי בזה גדר עוד נראה

 צריך, שהוא מה בכל עליו ולרחם עמו להטיב גדולה מצוד, וכיו״ב ילד וכגון
 עמו למטיבים טובה להכיר ורגש דעת בו שאין במי כאן מדברת הגמרא אבל

 ומביט עליו המרחמים על ובוז בגאוה לבעוט יודע אבל מפניהם, ולהכניע
 של לבבם ביקרת להכיר ותחת מעלתו, לפני הנכנעים דרגא נחות כעל עליהם

 מצד חולשה הוא שכ״ז בדמיונו הושב הוא נדיבותם, ובמעלת עליו המרחמים
 בתומכיו להיות להם הוא לכבוד וכי עמו להטיב כמוכרחים שהם מרחמיו

עושה שהוא בלבו שקובע וכמעט באמת לו מגיע זה כאילו מצוייר ]ובדמיונו

מה החכט אוצר תכנת ע״י הודפס)28 מס עמוד פרץ חיים בן ישראל יעקב קנייבסקי, פרץ ברכת



פרץ ברכתל
 נפל הנה לאמר בלבבו מתברך והוא מהן[ לקבל גאות שהוא במה עמהן סובה
משועבדיו. של בהרשימה אצלו הוא וכבר ממנו, למצח שאששר נש בר לידו

 את שמחזקים א׳[ רבות. רעות המה שכזה על מהרהמנות והתוצאות
 כלל טובה מכיר אינו שהלה ב[ מסיביו, על בלבו שיתגאה ובפרט זה של גאותו

 נכנע איננו שהוא להראות שבכדי הג׳[ בעה״י, וכמשי״ת מאד רעה מדה תהו
 הוא כאילו פנים ומעמיד טובה תחת רעה משלם אדרבא הוא סובה, להכיר כלל
 מאד. מנוולת מדה תהו ליודעים. וכידוע מנוחתו, את הדריכו וכאילו מהם, נפגע

 ונמצאו מסיביו, אצל גדולה קפידה מעורר הוא הרי כזו, שבהתנהגות והד׳[
 שכפי והה׳[ ההטבה. מדת ע״י לבא ראוי׳ שהיתר, אהבה תחת שנאה לידי באים

 דוקא לו שיתנו ורוצה לו ויתנו שיחזרו בתוקף ודורש מוסיף הלזה האדם הרגיל
 כאשר לא אבל קצת עליו מרחמים השני בפעם גם הרגיל וכפי בתחילה, כאשר

 עד ודורש וחתר שדורש סוף וסוף כר, גזלוהו כאילו מתקצף והלזה בתחילה
 שרחמו ע״י בא וכ״ז למטיביו, גמור שונא נעשה יהלזה לגמרי ממנו שמסתלקין

 כי כיו״ב על לרחם שאסור אחז״ל ולכן טובה, להכיר דעה בו שאץ מי על
 דיסורין שאמרו מה גמי דזהו ואפשר וכשנ״ת. ורעות רבות צרות הם תוצאותיו

 תחת רעה שילום של יסורין דהיינו דעה[ בו שאין למי המרחם ]על עליו באץ
 בגליון. ע״א קל״ג דף חולין עוד ועיין וכנ״ל. כבושה ושנאה קסטות ושל טובה,

 השי״ת לאהבת הדרך ועיקי■ מאוד ומרה רעה מדה הוא הטובה הכרת ומניעת
 משנת בברייתא מש״כ מעתיק והנני הטובה. הכרת יסוד על בחו״ה החסיד ביארו

 נטרד לא וכר סובה מכפיית יותר הקב״ה לפגי קשה לד אין וז״ל פ״ז ר״א
 עליהן כעם לא במדבר אבותינו אף כר הטובה כפיית על אלא מג״ע אדה״ר
 חטאותיהן רוב היו לא בארץ אבותינו וכשהיו כר הטובה כפיית על אלא הקב״ה

 שהוא מפני הטובה לכפויי ביותר הכתוב עגש מה מפני כו׳ טובה כפיית אלא
 כופה הוא למחר חברו של טובתו כופה הוא הזה האדם כו׳ בעיקר כפירה -כעץ

שלא הזהרו כר, בעיקר לכפירה הוקשה הטובה שכפיית כר קונו של טובתו
וע״ש. שמים, מלכות לקבל יכול אינו טובה שכפוי טובה תכפו

יתרו פרשת

 ובדברות וכר רעך בית תחמוד לא כתיב יתרו בס׳ הראשונות בדברות
 פ״א ז״ל הרמב״ם ודעת כר, רעך בית תתאוה ולא כתיב ואתחנן בם׳ האחרונות

 עבדו החומד כל ה״ט שם ח״ל מיוחדין, לאוין שני שהן וה״י ה״ט גזלה מה׳
 לו שנתן אע״ם ממנו שלקחו עד בו והפציר ברעים עליו והכביד כו׳ אמתו או

 שאין מפני זה לאו על לוקין ואין תחמוד לא שנאמר בל״ת עובר רבים דמים
כסף, תחמוד לא שנא׳ כענין שחמד החפץ שיקח עד זה בלאו עובר ואינו מעשה בו

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הוז־פס)29 מס עמוד פרץ חיים בן יש^ל יעקב קנייבסקי, פרץ ברכת
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שלמה י־׳גייי הלנ,ת ברכת מב

יןז«^

 הלכות

א׳ פרק
,ד הלכה

 בינונית מדה היא הישרה הדרך
 לו שיש הדעות מכל ודעה דעה שבכל
 משתי רתוקה שהיא הדעה והיא לאדם

 לא קרובה ואינה שוה ריתוק הקצוות
חכמים צוו לפיכך לזו, ולא לזו

 דעותיו שם אדם שיהא. "הראשונים“
 בדרך אותם ומכוין אותם ומשער תמיד

 כיצד בגופו שלם שיהא כדי האמצעית
 כמת ולא לכעוס נות חמה בעל יהא לא

 יכעום לא בינוני, אלא מרגיש שאינו
 עליו לכעוס שראוי גדול דבר על אלא
 אחרת פעם בו כיוצא יעשה שלא כדי
 ביותר עצמו על מדקדק שהוא ומי וכו׳

 זה לצד מעט בינונית מדעה ויתרחק
 מי כיצד חסיד נקרא זה לצד או

 האחרון הקצה עד הלב מגובה שיתרחק
 חסיד נקרא ביותר רוח שפל ויהיה

 ויהיה בלבד האמצע עד נתרחק ואם
חכם, נקרא עניו

yהוא לכאורה אשר הרמנ״ס על שהעיר בלח׳ע «׳ 
נתב ג׳ הל׳ ב׳ בסרק כי עצמו אס שוחר

 בבינונייו נהן לנהוג לארם לו שאסור רפוח ויש
 והיא האחר הקצה עד into הקצה פן יסרחק אלא
 בלבד עניו אום שיהיה כטובה דרך שאין הלב טגה
 וט' למאר. נמוכה רוחו ותהיה רוח שפל שיהיה אלא
שיחרחק לאדם וראוי מאד היא. רעה סדה הנמס וכן

האחר. קצה עד מענה

 החנאים לפי חלוים הפנינים כי אפ״ל ואולי

למשרה דרושים ים אשר והמקרים
 וו כהלכה הרמנ״ם גם הדגיש כן והלא פמוימח.

 דבר טל אלא יכעוס לא וכו׳ חמה נטל יהא לא
בו כיוצא יעשה שלא כדי עליו לכעוס שראוי גדול

דעות
 הכעס לו שדרוש זו בהלכה המדובר הרי אמרח" פעם

 הוגנים בלחי וברים ולישר לחק; נכדי קדושה למערה
 מרניש מאינו כסת יהיה כוא אס כזה ובמקרה

 וכמו יתוקן לא הדבר כרי מצדו חגוכה יראה ולא
 מגוחנוחו ט״י לפעמים אשר העטה למדח בנוגע כן

 לו יהיה ולא כמרו סל יוסר אס תקלה לנרום יכול
 אוחו ינצלו שאחרים חשש ק״ס פגיעה של הרגש שום

 בורך ללכת חיוב עליו יש ודאי זה בכנון לרעה"
 זה ואמנם כאן' יש" קדושה שמעיה מכירן ביטניח

 זכו אם אבל דב־■ לתקן צירך יש אם כטגע רק
 חצנזח. לא חוטלח שוס אשר עצמו לאדם רק נוגע
 חושב הוא ובלבו כהינן אוחו מכבדים לא אם כט;

אוחו ויכבדו חכמחו עס שיחחשנו ורוצה חכם שהוא
וחכי: :אחרון י קצה שד לגמרי להתרחק חיוב ים בזה

באופן מיירי

מאד• נמוכה רוחו

שהרמב״ם ניסא אם הערני וח״א
בהלכה דבריו קשים א״כ לכעוס שצריך
ביותר מלמו על מרקרק שהוא ומי שכתב נ'
נקרא זה לצר מעש בינונית מופה ומחרחק
ביאורי ולפי ׳. וכוי הלב מגובה שיתרחק מי כיצר חס־ד

 ללכח מליו הרי האחרים אח לישר ברוצה שעיירי הנ׳ל
כאן. שייך חסירוח מדח ונזה הביטניח נדרן

 שלאחר בסרק המפורש מן לגמור נואהישעליט אבל
דעוח ויש נ׳ הל' כפ*כ ודל כאן נם ונבין זה ■

 חן יחרחק אלא בבינונית בהן לנהוג לארם לו שאשור
 וכו׳ הלב נובה והוא האמה; קצה מד וכו׳ הקצה
 לכעוס שראוי דבר על ואפילו יכעס שלא עצמו וילמד
 או ביחו ובני בניו על אימה להטיל רצה ואם עליו

 כדי עליהם לכעוס ורצה פרנס היה אם כצבור על
 כדי כועס שהוא בפניכם עצמו יראה למוטב שיחורו
 הרמב״ם מלמד כאן כועס אינו והוא וכו׳ ליסרם
 צורך כשיש אפילו להחנהג לארם יש צורה באיזה

 בכעס אמנם להיות שעליו ולישרם לאחרים להוכיח
 להרגיש צריך שבעצמו כלומר החיצוניח. בצורתו רק אבל

 נקרא וראי וזה המנונה הכעס מסדח מרוחק שהוא
 מרניש ואינו כנ״ל לצורך כועס הוא אם אבל חסיד

 משתמש שהוא מכיון לגנוחו אין כי אם כזו הרגשה
 שהרי נקרא לא חסיד אבל נחל. לצורך הכעס בסדח

 עצמו על לשלוש יכול שאינו מכיק הכעס מדת ט יש
כועס. שהוא ירניש שלא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 53 מס עמוד שלמה טנא, הרמב״ם על - שלמה ברכת



צרהש״סשבתגליוני
 דלקמן ואף מנילין היו רודף איהו הי׳ דאילו משמע כו׳ שמיא דמן

ויל״מבכ״ז: כלל פשיעה לו לייחס אין כזה

 מגילה זה כל׳ נ״ב שבקוהו, היא מרבנן צורבא להו אמר שם
חבריא מן דין שיבקוהו א׳ נ״ח בנזיר דוגמא וע״ע א׳ כ״ח

הוא:

:א׳ כ״ה חגיגה זה כל׳ נ״ב אביך, בית של כאותן א׳ קכ״ב

 חאי״ח יעקב שבות שו״ת ע׳ נ״כ כר, לאפושי אתי דילמא שם

י״ב: סי׳  י״ד פרק במכלתין התוספתא ל׳ נ״ב אסור, מכירו אבל שם
 עמו ועושה שמרגילו מפני אסור ה״ז שמכירו עכו״ס אבל

אחרת: לשבת

 נ״ב מקום, להם קובע אדם כ׳ אביך בית של ד״ה רש״י שם
ב׳: מ״ה לעיל הגמ׳ ל׳

 עירובין ב׳, קל״ח לקמן כזה נ״ב יתקע, שמא וגזיר׳ ב׳ שם

:ב׳ ק״ב

yOp תוספתא ע׳ נ״ב כר, מנא לאו מוחאה מדלעניין א׳ 
חקוק שאינו בין חקוק בין כיפה י״ד פרק במכלתין

 ר״ש וט׳ מומאה לעניין אלא חקוק אמרו ולא בשבת אותו ממלטלין

עש״ה: מ״ד פי״א כלים ~

Db מ״ג פכ״א כלים הוזכר נ״ב הגדול, המפר ב׳: 

בחידושי וע״ש א׳ קט״ז ב״מ הוזכר נ״ב דאשכבחא, סכינא שם
 סכין ופירושו דאשכפתא גורסים דיש בנ״י( )והובא הר״ן

 רצענין של דאסכין דאשכבתא הגי׳ ע״כ כאן ואולם ע״ש רצענין של

 לשם גס ראי׳ מכאן וע״כ וכפירש״י דאושכפי חרבא ^נאמר כבר הרי
לקרותו ה״ל רצענין של אסכין הכוונה דאי הננוצה""דאשכבתא דהגי׳

כאן: כמו דאושכפי חרבא ג״כ

 ב״ק דוגמתו נ״ב זו, משנה נשנית חכליא 1ב נחמי׳ בימי שם
זו משנה נשנית רבי בימי יוחנן א״ר א׳ נ״ג וב״ח ב׳ צ״ד

 ובכורות זו משנה נשנית רשב״ג בימי יוחנן א״ר ב' י״ג והוריות

:זו משנה נשנית אנטיגנום בן חנינא ר׳ של בנו בימי יוחנן א״ר ב׳ ל׳

 א׳ י״ד זבחים זה כל׳ נ״ב דמי, כלפנים הפתח תוך א׳ קכ״ך

ב״ב וט״ע ב׳ פ״ה ופסחים ב׳ נ״ו נדרים וע׳
 שם ומיהו דמי חמיו כבית חמיו בית פתח כל דילמא א׳ קמ״ו

דרינא למידי עניין לו ואין מילתא תליא האדם ודעת בחביבותא

כלפנים: בעצם חשוב הפתח תוך אי

ל׳ נ״ב אניסא, סמכינן דלא כ׳ איעפושי משוס ד״ה רש״י י״שם

וע״ש: ב׳ ס״ד בפסחים זה

 מוקצה דאי נ״ב הוא, הוצאה משום לאו גופי׳ וטלטול ב׳ שם
ואי לחון מביתו יוציאנו שמאוס מתוך מיאוס מחמת

 שבת שוכח שבת צורך בו שאין מתיך עליו כלי תורת שאין דבר

שוכח שבת צורך בו שאין מתוך איסור מחמת מוקצה וכן *מוציאו

ק״ב: סי׳ יריאיס ס׳ ומוציאו, שבת

עוד זה וכל׳ הש״ס מסורת ע׳ נ״ב אסור, לדידך שרי לכ״ע *שם
:ב׳ ט״ז בביצה

 לאשפה דהזריקה פירש״י נ״ב אסור, לאשפה זרקה ואס שם
באשפה זרקו א׳ כ״ט לעיל ודוגמתו כלי מתורת מבטלתו ־־

 באשפות שהשליכה שלש על שלש חי״ב פכ״ז ובכלים טהור הפל וברי

:טהורה

HCp חזיין דלא ג׳ על ג׳ בהן שאין במטלניות אביי אמר א׳ 
ציין הש״ס במסורת נ״ב לעשירים, ולא לעניים לא

 נחמי׳ ר׳ הי׳ מטהר אביי אמר ב׳ ס׳ נדה עוד וכזה א׳ ט״ז סוכה

 לעשירים ולא לעניים לא זיין ח דלא ג׳ על ג׳ בהם .שאין במטלניות

 ביניהו: איכא מג׳ פחותה מטלית אביי אמר' א׳ צ״ד זבחים וע״ע

בפסחים זה כלשון נ״ב האסור, לדבר בסיס נעשה ב׳ שם
א׳: פ״ג

 -מללמד לא אבל מללמוד רק עדיף אי נ״ב כו׳, מהשכמת יותר שם
 דלאגמורי לאגמורי ובין למיגמר בין דב״ק ספ״ק וכדמחלקי׳

:א׳ ס״ד ברכות שור בכור ס׳ ט׳ ע״ש ממיגמר עדיף

 שו״ת ט׳ נ״ב כר, שכינה פני מהקבלת אורחין הכנסת גדולה שם
עוד שם וחשב דכאן הך דהביא ל״א סי׳ ח״ג יעקב שבות

 ברגל בעזרה פנים ראיית שכינה פני כקבלת דהס מצוות כמה

ע״ש: ציצית ומצות לבנה וקידוש ברגל רבו פני וקבלת

דקל״א המהרי״ל שבסוף דינים בליקוטי נ״ב אורחין, הכנסת שם
 הכנסת דווקא "ל ר אורחים הכנסת דניכר היכא דכל ע״א

 יפות פנים בסבר שיקבלם אצלו כשנתאכסנו ומכובדים עשירים

 עניים הכנסת אבל כו׳ תפנוקים להם ולהכין כבוד בהם לנהוג

עכ״ל: היא צדקה ברלל

 ב׳, קמ״ו לקמן א׳, כ״ב גיטין כזה נ״ב יקטום, שמא גזיר׳ שם
:ב׳ ל״ד עירובין

 שקשור, והוא תלוי שאינו ובין תלוי בין מר ולימא א׳ קכ״ך
ולרבנן ותלוי קשור בעי׳ דלר״א הפלוגתא לפי״ז נ״ב

 שהי׳ כגון א׳ ע״ח בגיטין דוגמא לו ויש תלוי שאין אעפ״י קשור
וסברת תלוי׳ שאינה אעפ״י קשורה אמר ור״ל כו׳ בה תלוי׳ קלתה

:ותשכח דו״ק אחת ג״כ ^הפלוגחות

ט״ו פרק במכלתין תוספתא ע׳ נ״ב כו׳, תרומה מפנק ב׳ שם
 בירושלים חע״ש ומטלטלין בשבת החדש את מטלטלין

בגבולין: לא אבל

ב׳: קל״ט לקמן המשנה ל׳ נ״ב האורחין, לפי הכל א׳ קכ״ץ

 לתלמידים, דחוק מקום וראה אחד למקום רבי הלך אחת פעם שם
:פת תחת מקום הרי״ף גי׳ ט״ש ב׳ ל״ה ע״ז זה כל׳ ג״ב

בטה״ב אצל ונשכר העליון מגליל שירד אחד באדם ומעשה ב׳ שם
 ל’בזה לזה מייתי שמות פ׳ בשאלתות נ״ב בדרום, אחד

 בן אליעזר ר׳ אצל מושכר שהי׳ יוסף בן עקיבא ברבי ומעשה

 ובם שינוים כמה עוד ימ״ש מ׳ שנים שלש עמו ועשה הורקנוס

 בזול לו נזדמנו וכרמים שדות שמא מש״ש א׳ עיון הצריכים דברים

 ליקח הרצון עבור לי אין לומר רשאי הי׳ דאיך מהם ליקח וביקש

 השאלהות נוסחת אבל ניחא בהן ולקחת שלפנינו לנוסחא דבשלמא

 ג״כ מעושרין אינן פירותיו רוב שמא מש״ש ב׳ צ״ע ליקח וביקש

ג׳ לי אין אמר ואיך מעושרין מיעוט לו הי׳ הרי דאכתי צ״ע

 :ע״ש כלל מובן לו אין כו׳ נדרו שיאחר מי שכל מש״ש

ושו״ת ת״ס רמז ב״מ מרדכי הגהות ע׳ נ״ב שנים, שלש שם
ע״ב: סי׳ ברוך בר מהר״ס

:א׳ כ״א תענית נ״ב מגדים, עד כו׳ חמורים ג׳ משוי שם

 נכסיו שהקדיש אמר דשכיר אע״ג נ״ב הי׳, כך העבודה שם
הי׳ כך אמר שפיר מ״מ נכסיו שהדיר אמר והוא לשמים

 שו״ת לי, אין אמר הנכסים איסור שמחמת העניין על דהכוונה

 הנכסים מן ההדרה דגם נ׳ הי׳ ולכאורה ר״ב סי׳ ח״ד הרשב״א

 בקונמות מעילה יש דקיי״ל למאי גם ומה לשמים הקדש מיקרי

 קונס אי בכ״ד ועוד א׳ ל׳ ובעירובין א׳ ל״ה בנדרים בזה ויל״ע

סתם: הקדש מיקרי

 כעין נ״ב אצלה, מצויין רומי גדולי שכל עד כו׳ אחת פעם שם
א׳: י״ט ר״ה זה

 ע׳ נ״ב כר, למימר ה״מ כ׳ כר, מסקר במי דאי תוד״ה שם
ומש״ש ה׳ אות שבסופו הלחם משרה בקונטרס יעב״ן שאילת

 כו׳ בו לזכות רשאי אחר אין בפועל הפקירו אפי׳ בהפקר ועוד

 :ב׳ פ״ד נדרים גח׳ אישתמימתי׳ במחכת״ה

llOp במי מאן להו דאמר ההוא והא שמה קורניתא קורנית א׳
 בכורות זה דוגמת נ״ב ט׳, אלא חשי ואישתכח קורניתא

 לוקיאני בעי מאן להו דאמר ההוא והא איני סוחקא לבקן ׳3 מ״ה
:כו׳ רבנן ידעי הוו לא א׳ מ״ד שם וע״ע כר אלא חיורא ואישתכח

שם

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס)187 מס עמוד יהודה בן יוסף אנגל, מועד( )זרעים, א ־ הש״ס גליוני



הבז קנו קנה עשה דל לרס״ג המצות ספר
 משוס . בפ״ט מציה למנות אין כיו״ב כל דנם שם דס״ל
 וכיון .נמנית שכבר ההקרבה מלאכת מחלקי חלק אלא דאינו

 מחלקי הו״ל במקדש עבודה בשעת אלא עשה ליכא דמה״ת
 כאן אבל .בפ״ע עשה נמנית ואינה מקדש דעבידת עשה
 בכלל סמי דגבולין דס״ל משום אי .סברא מהאי בו חזר

 שהבאתי זוטא דספרי דברייתא וכפשטא . כפיס דנשיאח עשה
 חלק דהו״ל לומר אין כיו״ב דבכל דס״ל משוס או .לעיל

,שס בשרשיס ז״ל הרמב״ס וכסברת .דהקרבה עשה מחלקי
המצות: מוני כשאר זו עשה כאן מנה ולכך

קנו עשה
 דיקדשתו לעשה דהכוונה נראה .הנפש מן מכהן וקדש

מטומאת הכהניס להפריש עשה מצות שהיא " ’! י
 דאמרינן עלה דמציעא( )בפ״ב ז״ל הרי״ף כמש״כ .מת

 הא וכו׳ מתעלס שאתה פעמים והתעלמת ע״א( )ל׳ התס
 והתעלמת נאמר לכך .וכו׳ בביה״ק והיא כהן הי׳ כיצד
 והאי עשה האי פשיעא קרא איצטריך למאי ופרכינן .מהם
 ופירש .עיי״ש ועשה ל״ת ודחי עשה אתי ולא ועשה ל״ת

 ול״ת וקרשתו דכהיב עשה איכא לנהן דבטומאה הרי״ף
 ורינוב״א וחוס׳ ורש״י עיי״ש. יטמא לא לנפש דכחיב

 עיי״ש. יהיו קדושים היא דהטשה פירשו שם ונמוק״י
 .שלו העשין במנין מנאה מ״ט( סי׳ טשין )בזה״ר והרשב״ץ

 .מת מטומאת שיזהר עצמו לכהן היא דהמצוה שם וכתב
 )פרק וביבמות .עיי״ש דמציעא דפ״ב מההיא ראי׳ ומביא
 ש^ם מנין .דחניא ברייתא מייחי ט״ב( פ״ח רבה האשה

 לא שאס מנין וז״ל ,ופירש" .וקדשתו ת״ל דפגו רצה לא
 הכהו דפנו פסולות ומנשים מטימאה להתקדש כהן רצה

 דאיכא הרי״ף כדברי וזהו .עיי״ש עכ״ל כרחו בעל וקדשו
 )בפי״א ז״ל והרמב״ם .דוקדשחו עשה כהנים בטומאת
 כהרס ובטומאת ג״כ כתב הי״ח( ואבדה נזילה מהלכות

 . טובא תמוהים ודבריו .טיי״ש יהיו דקדושיס עשה איכא
 דקדושיס זו עשה שלו העשין במנין מנה לא אמאי. דא״כ

 באמת היא דזו לומר ואפשר .הרשב״ץ שמנאה וכמו .יהיו
 לכבד שצונו וז״ל שם שכתב ל״ב( )עשי] בסה״מ כוונתו

 ובא וגו׳ וקדשתו יח״ש יתעלה אמרו והוא .וכו׳ אהרן זרע
 ולברך ראשון לפתוח שבקדושה דבר לכל וקדשתו הפירוש

 וכן .וכו׳ כרחו על וקדשחו סיפרא ולשון .וכי׳ ראשון
 והיא .ע״״ש טכ״ל וכו׳ כרחם טל יהיו קדושים אמרו

 בסיפרא נמי ואיתא .שס רבה האשה בסרק דמייחי הברייתא
 דעשה וס״ל .שם וכדפירש״י .טיי״ש פ״א( אמור )סרשח

 יפה מנה וליטול ראשון לפתוח לכבדו שכוללת היא אחת
 שכבר ראיתי שוב .המת מטומאת בע״כ להפרישו ונס ראשון
 ששי( קונטרס )סוף בד״א ז״ל דוד בכר הר״י בזה הרגיש
 דיקדשתו מקרא עשה בה יש הרמב״ס לדעת גס וא״כ .עיי״ש

 לא שס מ’בסה מלשונו אבל .יהיו דקדושיס מקרא וגס
 רביעי( )בשורש הרמב״ס מש״כ ועי׳ .עייש״ה הכי משמע

 ובמש״כ ע״ב( )כ׳ דיבמות ובפ״ב .שס ז״ל הרמכ״ן ובדברי
 כנה״ג להר״ב וחיי ובחמרא שס( דמציעא )בפ״ב התום׳

 ז״ל משאנן הר״ש של נכדו נשם ע״א( ט’י )בסנהדרין
:להאריך ואין טייש״ה

 לטשה כאן ז״ל הגאון רבינו דכוונח מתבאר
. ביבמות ופירש״י ז״ל הרי״ף וכדברי דוקדשחו
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)בפ״ב ז״ל ראשונים ושאר כפירש״י יהיו דקדושים לקרא או

.דוקדשתו לקרא דכוונחז מלשונו משמט ויותר .שם( דמציעא
ול״ת עשת בכל ז״ל הגאון רבינו של דרכו דלפי ואך

מנה אמאי וא״כ .מהם אחד אלא למנוח שלא אחת שבמצוה
לא דלנפש ל״ת הלאוין במנין לקטן מנה וגס העשה כאן

להפרישן נאמרה לישראל העשה דעיקר משים הייני .יטמא
זק .בע״כ דפנו וקדשתו וכדדרשינן .מת מטימאת בע״כ

מן מכהן וקדש שכתב כאן הגאון רבינו מלשון מבואר הוא
חייבים שהס לישראל אלא העשה כתב שלא הרי .הנפש

כבד( )בדבור באזהרותיו הגאון רבינו לשון הוא וכן .לקדשו
מבואר . עיי״ש לחשכה אותם נפש ומטומאת שם שכתב
 הלאו אבל .מליטמא אותם למנוע עלינו היא דהמצוה להדיא

: עצמו הכהן על הוא
 מבואר עכ״פ דהרי .גיסא לאידך קשה אכתי דלפ״ז אלא

הכהן דגס ע״א( ל״ב ולקחן )שם דמציעא בפ״ב
לו אמר דאס התם אמרינן מה״ט שהרי .העשה בכלל עצמו
ל״ת דוחה עשה אין בביה״ק שהיתה אבדה או הטמא אביו
אחר וא״כ .וקדשחו או .יהיו דקדישים ועשה יטמא דלא

.הלאו למנות לו הי׳ לא שיב העשה ז״ל הגאון רבינו שמנה
כרעת ז״ל הגאון לרבינו דס״ל דאפשר נזה נראה אמנם
בפ״ב דמייתי דעשה ז״ל ראשונים ושאר והרמב״ם רש״י

. יהיו דקדישים מקרא היינו .עצמו הכהן על שם דמציעא
לכהן רק היא דהמצוה שם בזה״ר ז״ל הרשב״ץ וכמש״כ

שכבר משום .מנאה לא זו ועשה .מת מטומאת להזהר עצמו
. טומאה גבי בקרא שמפורש יטמא לא דלנפש הלאו מנה

בברייתא כדדריש דוקדשהו עשה היינו כאן שמנה והעשה
ישראל את להזהיר דקאי .שם רבה האשה ובפרק בסיפרא

הכהן אין זו דטשה וס״ל .בע״כ מת מטומאת להפרישם
למנות צריך והילכך .שם בברייתא יכדמשמט בכללה עצמו

מיוחד ענין טל להזהיר בא אחד דכל .הלאו וגס העשה
.בע״כ יהיו דקרושיס מקרא גם דריש דבסיפרא ואף . בפ״ע

אסמכתא ע״כ .אתי הנהנים על לישראל דלהזהיר דמשמע
ע״כ וגם .מוקדשתו לה דריש כבר שהרי .הוא בעלמא

על לה אלא.מוקי הכי ס״ל לא שם( דמציטא )בפ״ב תלמודי!
 אלא הגאון רביגו מנה לא באזהרותיו ואמנם . עצמו הכהן

:עיי״ש הלאו מנה ולא העשה

קנז עשה
 קרובים דטומאת עשה מצות .יטמא לשארו אם כי

 . יטמא לה וגו׳ אליו הקרוב לשארו אס כי מדכתיב
דסוטה ק פ" ריש דאמר כר״ע וקיי״ל .נקט דקרא לישנא

 .עיי״ש חובה יטמא דלה ע״א( ק׳ יום טבול )פרק ובזבחיס
 .אחריו הבאים וכל ל״ז( )עשין ז״ל הרמב״ם מנו זו ומלוה

 טיבא תמוה והדבר .זו עשה מנו לא ז״ל וסייעתו הבה״ג אבל
 קבורת העשין במנין מנו סייעתו וכל דהבהיג אלא . לכאורה

 מציה זו דאין עליו השיג השני( )בשורש והרמב״ם מאים
 כמוך לרעך דואהבת עשה בכלל הוא אלא .בפ״ט דאורייתא

 וכתב .דבריו על השיב הראשון( )בשורש ז״ל והרמב״ן .עיי״ש
 קבורת תשובתו בכלל הרב הזכיר לחה חמה ואני וז״ל שם

 תקברנו קבר כי דכחיב .עשה מלות בה יש בודאי .מתים
 )הרמב״ם הרב ומנאה .בספרי דרשוה מ״ע וזו ההוא. ביום
לשאר הנתלה מן שדרשו מה הרב הביא וכבר .רל״א( עשין

מחים
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 .בל״ת עובר מחו אח המלין כל אלא עוד ולא ואמרו .מחים
 ההלכות ובטל .המשה כלמוד כן מחים לשאר ל״ת שנלמוד וכמו
 במתים למנותה הוא חייב .בנחלה הזאת הטשה מנה שלא

 מפני ההלכות בעל על הרב הקפיד שמא תאמר ואס .סתם
 מתחייב שאין .מחו קבורת אמר ולא מתים קבורת שאמר

 ודאי קרובים שבמקום . מורה אינה זו גס . קרובים אלא בה
 .מצו; מת יהי' קרובים שם אין אס אבל .מיטלת עליהם
 בה והחמירו . ונזיר וכה״ג ומילה פסח דוחה שלו עשה שמצות

 טעמא דהיינו נראה ולפ״ז .טיי״ש עכ׳״ל מצות משאר יותר
 מ״ע שהיא יטמא דלה זו עשה מנו שלא■ וסייעתו דהבה״ג
 קבורת מצות שמנו אזלי דלעעמייהו משים קרובים דטומאת

 אלא קרובים דטומאת במ״ע נפק*מ וליכא .אדם לכל מחים
 אחרים פטורים קרובים שיש שבמקום אדם כל לשאר להקדימם
 משום . בפ״ע מלוה למנותה ראו לא ולזה .בקבורתו מלעסוק

 .קרובים במקום זו ממצוה אתרים לפטור אלא הכתוב בא שלא
 וכבר .אדם בכל היא כללית מצות קבורה מצות עיקר אבל

 ומזה .וסייעתו הבה״ג בדעת נראה כן .העשין במנין מנאוה
הבה״ג בכוונת ז״ל הרמב״ן שהבין למה מוכרחת ראי׳

 ע״ס אשר באזהרוחיו ז״ל הגאון רבינו על לתמוה יש נם0וא
אע״פ קרובים טומאת מצות מנה לא דשם הדברות עשרת

 מזה בו חזר דכאו ואן{ .מתים קבורת מצות ג״כ מנה שלא
 .קסבר מאי מעיקרא תמוה הדבר מ״ת .זו מצוה זמנה
 )בסה׳מ ז״ל הרמב״ס כדעת ס״ל דהוה דאפשר נראה ומיהו
לקרובים שיטמאו הכהניס שנצטוו וז״ל שכתב ל״ז( עשין

קבז קנו קנה עשה ל
 כליאיש כלומר אבל. מצות הוא בעצמו וזה וכו׳. בתור׳ הנזכרים \

 שאבלות התבאר וכבר וכו׳ קרוביו על להתאבל חייב מישראל
 אבלות לנהיג חייב הכהן ואפי׳ .וכו׳ דאורייתא ראשון יום

 ובמש״כ .טיי״ש עכ״ל זה והבן לקרוביו ויטמא ראשון ביום
 ומעתה .עייש״ה אבלות( מהלכות פ״א )ריש והלח״מ הכ״מ
 מצות כבד( )בדבור באזהרותיו שס שמנה מה דלפי נראה

 האבל גועו בחיימו ענדם וצוף נופת וו״ל שם שכתב אבלות
 טכ״ל ובמוחם בחייהם והנעימים הנאהבים .אסיפתם על נא

 ג״כ חייב בחייהם לכבדם שחייב מה דמלבד וכוונתו . עיי״ש
 זה על וסיים .במיתתם אבלות מלות ולנהיג עליהם להתאבל

 דמלבד כלומר .ובמותם בח׳יהם והנעימים הנאהבים בכתיב
 חייב בחייהם ובנעימות באהבה אתם לנהוג הכתוב שחייב מה
 מלוה שום בקרא מצינו לא והנה .אבלות במלות במוחם גס

 וכמש״כ קרובים דטומאת עשה ממלות לא אם באבלות
 הגאון רבינו שמנה אבלות במצות וא״כ .עיי״ש שם בלח״ח

 דעיקר . קרובים דעומאת זו למצוה כוונתו שם ז״ל
 לדעת י אבלות מצות היינו קרובים דטומאת מצוה

 מצות חובת לחזק אלא אינה קרובים וטומאת .הרמב״ס
 הרמב״ם בלשונות )בח׳ב הרדב״ז שביאר כמו האבלות.

 ז״ל הגאון רבינו בו חזר כאן אבל .עיי״ש קכ״א( סי׳
 כמו תמוהים. בזה הרחב״ם דברי דבאמת זו. מסברא

 דטומאת עשה כאן מנה ולזה .עיי״ש שם בכ״מ חמה שכבר
 מתים קבורת מצות ובכגנין .אבלות מלות מנה ולא קרובים

 י״ט( מלוה )לעיל ביארתי כבר ז״ל. הגאון רבינו לדעת
:כאן בזה להאריך ואין היטב עיי״ש

קם קנט קנח עשה דל לרס״ג המצות ספר
קם עשהקנט קנח עשה

 טהור עוף נבלת האוכל שיהא מ״ע .כחוק והאוכל . והנושא .הנוגע טוהר בהמת נבלת מן יטמא
מרכתיב .הבליעה בבית בגדים ומטמא טמא טהורה בהמה בנבלת הנוגע שיהא עשה מ.צות

•P™ .וד,נושא.והאוכלעהנונ טוהר נהמת יטטאטןננית
 עד וטמא במים ורחץ בגדיו • קבדחו בשרץ ונוגע .ונושאה . בטמאה ונוגע ןכי ,^שמינ בפרשת) כדכתיב

 בסיפרא לה ומוקמינן .הערב .במחוק ומשקה.וזרוע אובל. חרש. ושבר בלים. טומאת היא אשר הבהמה מן ימות
 )פרק ובזבחיס פי״ב( )שם :חוק ללמוד ובור . במעין . יתץ ובידים תנור בנבלתה הנוגע לאכלה לכס

.דוכתי ובשאר העוף( חטאת חוה
בשתי
בקרא
מטמא
בבית
האדם

 והנושא וגו׳. הערב עד יטמא
 ונושא נוגע ומנה וגו׳. בגדיו יכבס נבלתה את

 דינו כתוב חד דכל משוס .בכ״־ע מיוחדות מלות
 אינו דנוגע .חלוקים דיניהם וגס .בפ״ע מיוחד
 אפי׳ טמא ונישא בגדים. מטמא ונושא בגדים

אלא מטמא אינו ומשא במגע. חשא״כ הסתרים
 יהי׳ לא )בדבור באזהרותיו מנאן וכן במגע משא״כ דוקא

 אחת במצוה שניהם מנה ל״ו( )עשין והרמב״ם .עיי״ש לך(
 . עיי״ש שביעי( )בשורש שהשריש מה ע״פ וזה .עיי״ש

 שנתבאר מטעם זה בדרכו הלך לא ז״ל הגאון רבינו אבל
 וסייעתו והבה״ג בפ״ע. מצות שתי מנאן ולכן אצלנו ככר
 ומנאוה .אחת במלוה וטהרה הנבלה טומאות כל כללו

 צ״ו( )עשין ז״ל הרמב״ן ודעת .עיי״ש הפרשיות במספר
 עיי״ש המלות במנין כלל הטומאות דיני כל למנות שחין

עמוהרשב״ןז״ל; טעמו.והסכים

 .אחרת טימאה לה שאין .הבליעה בבית טהור עוף בנבלת
 לא וטרפה נבלה וכל אמור( )בפרשת דכתיב מאי אבל

 טהור עוף בנבלת נמי לה דמוקחינן .בה לטמאה יאכל
 שאסור לענין אלא מיירי לא .שם( ובזבחים .)בסיפרא

 אבל . עיי״ש שם ז״ל ורמב״ן כדפירש״י .קדשים לאכול
 אחרי דפרשת בקרא אלא כתיב לא טומאתה דין עיקר

 . טהור עוף דדוקא .רבים תנאים בה שיש ולפי .שם
 לכך שם. המבוארים תנאים ושאר הבליעה. בבית ודוקא

 והאוכל .בקיצור והתנאים הדינים כל לכלול כדי .כתב
 אכילה דרך אלא מטמא שאינו דבר טומאת כלומר .כחוק
 והרמב״ם .במקומן המפורשים ומשפטים חוקים ע״פ

 לאחד שחשבוה מפני בפ״ע. מציה מנאוה לא וסייעתו
 ואין עיי״ש. שביעי שורש ע״פ נבלה טומאת מצות מדקדוקי

בסמוך; לקמן חש״כ ועי׳ שנתבאר. כמו הגאון רביגו של דרנו זז
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 מחיים דגם בק״ו מיני׳ גמרינן דהכי ודומיה .העביד לא
 ההיא וכגון .לחברך העביד דלא מוזהר אהה לך דהני מאי

 כמוהו חבירו לאהוב שיתחייב אבל .שם הנחנקין דר״פ
 מיתה. מלאחר בחיים למילף ליכא ודאי חיוב דרך ממש
 דרך אהבה מיתה בלאחר .כנדון להיות מה״ד לבא דדי

 התום׳. בכוונת נראה כן .כדכתיבנא משכחת.לה לא חיוב
 ובהכי .שהבאתי ז״ל יונה רבינו בלשון היטב מדוקדק וזה

 עיי״ש. סניוכו׳ דעלך דמאי וכתב שסיים מה שפיר ניחא
 דשבת דפ״ב ההיא ודאי דהא לסחור ראי׳ לכאורה והוא

 אפי׳ משמע .וכו׳ סני דעלך מאי גר לאותו הלל שלמד
 .שפיר ניחא שביארנו מה לפי אבל .בכך נצעוה מחיים

 שכתב קדושים( )פ׳ זוערתא פסיקתא מלשין מתבאר וכן
 לא לחברך סני דעלך הלל אמר מכאן כמיך לרעך ואהבת

 לומר אלא נתכוון לא הלל הרי ולכאורה .עיי״ש לחעביד
 . פירושו שזהו .כמוך לרעך דואהבת דקרא גופא .לגר

 שמכאן רק דמשמעוהו .אמר מכאן לומר בזה שייך והיפי
 מדוקדק הלשון שביארנו מה עם אבל כן. דרש או ׳הוכיח
 ורבינו והרמ״ה דלהתוס׳ מבואר ועכ׳פ .כמבואר היטב
 אלאחר אלא קאי לא כמוך לרעך דואהבת קרא ז״ל יונה

דבכיו״ב מיני׳ ילפינן דמק״ו אלא .מחיים ולא מיתה
: מחיים נמי מצוה

 דל הגאון לרבינו מידי לאקשויי ליכא א״כ לטעתה
מאהבת עשה מכלל למי רנפקי מצית בהנך

 הוצרך אמאי . כיו״ב וכל תנאך ולא תגזול לא כגון .לרעך
 אצלנו נתבאר שכבר .דל דרכו, לפי בפ״ע ולמנוחס לחזור

 מציה דכל - ז״ל הגאון רבינו של דדרכו דאע״ג במק״א
 בפ״ע מצוה בה באה ולא אחרת מצוה בכלל היא שכבר

 או יתירא לזריזות ל״ת או עשה בה להוסיף כדי אלא
 למצוה תרי׳ג במנין נמנית אינה עונשה או שכרה להגדיל
 ממשמעותא נפקא דממילא היכא דוקא הייני מ״מ .בנדע
 דלא היכא אבל .הכלל מפרטי כאחד מצוה דההיא דקרא

 או ו’בק מהתם לה דילפינן אלא .דקרא במשמעוהא• כוי
 עלי׳ שבא כל .בהן נדרשת שהתירה מדוח משאר באחד

 משים .בפ׳ע במצוה למנותה יש בפ״ע מפורש מקרא ג״כ
 בכלל חשיבא לא מדות מי״ג באחד לה ילפינן כי דגם

 מדות י״ג הנך לנו שנמסרו לאו אי דהא . גופא מצוה ההיא
 דלא׳הויא כיין מציה. מההיא לה שמעינן הוה לא מסיני
 בפ״ע אחריחא מצוה והילכך .קרא דההוא משמעותא בכלל

 שבא המיוחד קרא משום בפ״ע למנותה ויש חשיבא
: בפ״ע בה —

 העשין במנין הבה״ג דהנה עיין מקוס יש לפ״ז אמנם
ערומים. להלביש בדרכיו. ללכת מנה שלו

 זכ״כ .עיי״ש חולים בקור .אבלים לנחם .מהים לקבור
 שני( )בשורש והרמב״ם .באזהרוהיהס אחריו הנמשכים כל

 ׳)בפ״ב מדדרשי׳ כן לו שיצא וכתב בזה. עליו השיג
 וגו' בה ילכו הדרך את להם והודעת ע״ב( ל' דמציעא

 זו בה חולים בקור זו ילכו חסדים גמילות זו הדרך את
 הפעולות מאלו ופועל פועל כל כי וחשב וכו'. קבורה

 והדומים כולם הפעולות אלו כי ידע ולא בפ״ע מצוה
 .עיי״ש עכ׳ל כמוך לרעך ואהבת מצות החת נכנסות להם

 מצית וז״ל פי״ד( ריש אבל )בהלכות הגדול בחבירו כ’וכ
 המת ולהוציא אבלים ולנחם חולים לבקר דבריהם של עשה

 הקבורה צרכי בכל ולהתעסק האירחיס וללוות הכלה ולהכניס
שכל אע״פ .וכו׳ והכלה החתן לשמח וכן .ולקבור וכו׳

 י כמין• לרעך ואהבת בכלל הן הרי .מדבריהם אלו מצות
 עשה .אחרים לך אותם שיעשו רוצה שאתה הדברים כל

 וכוונתו .עיי״ש עכ״ל ובמצות בחורה לאחיך אותן אתה
 שדרשום ומה .כלל בהירה נזכרו לא בפרטן אלו מצות דכל

 בעלמא אסמכתא .להם מהודעת מקרא בפרט אחת כל
 אחת כל ואין .כלל מיירי בהכי לאו דקרא דפשטי׳ .הוא
 I . מדבריהם אלא בפ״ע מלוה בכלל להיות ראויות מהן
 דואהבת עשה מצד נינהו מדאורייתא כולן כלל בדיך מ ומי

 בקרית ז״ל המבי״ע הרב דבריו ביאר וכן כמוך. לרעך
 )בשורש מג׳א הר״ב בזה מש״כ ועי׳ .עיי״ש שם ספר

 והרמב״ן .להאריך ואין טיי״ש שם אחרונים ושאר ראשון(
 הרמב״ם השגת הביא ראשון( )בשורש שם בהשגותיו ז״ל
 דוהודעת מקרא שדרשו דרשא הך מדאי וכתב .הבה״ג על

 מדבריהם בעלמא אסמכתא אלא אינה .וגו' הדרך אח להם
 מצוה שום קרא מהך למניח אין דבלא״ה שם עוד וכתב

 ולא טובה. עצה בדרך. למשה יתרו אזהרת' אלא שאינה
 מהלכת מקרא אלא אלו ־מצוות הרבה״ג הוציא משם

 ג״כ ומנאה . באמת עשה מצות שהיא בדרכיו
 ממה וזה .ח׳( )עשין המצות בספר גופי׳ ז״ל הרמב״ס

 אלקיכם ה' אחרי דכתיב מאי דמועה( )סופ״ק שאמרו
 מה אלא .הקב״ה אחרי ללכת לאדם לו אפשר וכי .הלכו

 מבקר הקב״ה מה .וכו׳ אתה אף ערומים מלביש הקב״ה
 י מה .כו׳ מתים קובר .הקמה מה .כו׳ אתה אף חולים

 הן אחת מלוה וכולן כו׳. אתה אף אבלים מנחם הקב״ה
הרמב״ן עכת״ד נכנסות הן כמוך לרעך ואהבת. ובכלל

L) עיי״ש: שם דל
.... וגס כלל. י אלו מלות מנה לא דל הגאון רבינו והנה

 העשין במנין מנה לא בדרכיי דואלכת עשה עיקר .■
 דואהבת בכלל.עשה דהדל דהיינו~משוט ועכל? כלל.
 \ דל. והרמב״ן הרמב״ם וכמש״כ ־ מנאה.1 שכבר לרעך

 דל הגאון רבינו בדעת שהעלינו מה לפי הרי א״כ והשתא
 לא לרעך דואהבת דעשה וסייעתם התוה׳ כדעת דס״ל

 לא מחיים רעים אהבת ומצות .מחיים לשלא אלא קאי
 עכ״פ למנות הדל דשפיר קשה א״כ .כק״ו אלא נפק״ל

, .דמחייס מילי בהנך בתורה המפורשת בדרכיו דוהלכח עשה
 הגאון רבינו שמכאן כידב מצות בשאר לעיל שביארנו וכדרך

 לומר אפשר ומיהו .רעים אהבת בכלל דהדל אע״ג דל
 )ביראים דל הרא״ם כמש״כ ז״ל הגאון רבינו דדעח לזה
 לעשה אלא אתי לא בדרכיו דוהלכת קרא דעיקר ד׳( סי׳

 . עיי״ש אותן ולשמור והמלוות התורה בדרכי ללכת יתירה
 בלא״ה שהרי .דל הגאון של לדרכו במנין באה אינה וא״כ
 תבא( )פ׳ הראב״ע כתב וכן .בפ״ע מלוה כל נמנו כבר

 שדרשו ומה .נגיי״ש במעשה •בדרכיו והלכת בלב תשמור כי
 ערומים מלביש הוא מה הלכו אלקיכס ה׳ דאחרי מקרא

 וכו׳ מתים קובר הוא מה כו׳ חוליה מבקר הוא מה וכו׳
 . בהכי מיירי לא דקרא דפשטי׳ .הוא בעלמא אסמכתא

 : וכמשכ״ל שם אבל( )בהלכות דל הרמב״ם ג״כ וכמש״כ
הנך דכל שכתבו .ז״ל -והרמב״ן הרמב״ם דברי ע״פ והנה

 הדל שם דסוטה •.וסופ״ק דמציעא בפ״ב שנמנו
 ' דמני מתים קבורת גם ובכללן .לרעך דואהבח עשה בכלל

 דל זהרמ״ה יונה. ורבינו .לההוס׳ לכאורה קשה התם.
 לרעך ואהבת .ב״ד מיתות בחייבי דדרשינן דהא שכתבו
 קאי דלא מוכח דע״כ היינו .יפה מיתה לו ברור כמוך
לח" חיימיו דחייך קרא גלי מוחיים .מיתה אלאחר אלא



2s9 קמה יט עשה ז״ל לרס״ג המצות ספר

 לאוקמי לן הוה לא דאל״כ .לעיל שביארנו וכמו .חברך
 והשתא .בב״ד מיתה שנתחייב! הרשעים ב״ד מיתות בחייבי

 מ״ח .מחיים שייך ולא מיתה אלאחר קאי דקרא נהי א״כ
 מנ״ל וא״כ קבורה. בכשרים.ולמצות שפיר מיתוקמא אכתי

 יפה. למיתה דרשיעי ב״ד מיתות חייבי קרא מהך לרבות
 דלחצות דה״ל די״ל .לק״מ וסייעתם התום׳ דלדעת איברא
 קבר דכי עשה בזה יש דכבר .קרא צריך 'לא קבורה

 כל דאיתרבו .וגו׳ הלין דלא ול״ת .ההוא ביום תקברנו
 לגירסת ע״ב( )מ״ו הדין נגמר בפרק וכמבואר המתים

 רל״א( )עשין בםה״מ הרמב״ם כתב וכן תצא( )פ׳ הילקוע.
 בזהר הרשב״ץ וכ״כ שם. ראשון( )בשורש דל והרמבץ

 )הי׳ תצא פ׳ ובחינוך .עיי״ש סי׳יכ״ה( ל״א )עשין הרקיע
 תצא( ׳)פ עה״ת הרמב״ן ובפי׳ ק׳יד( )עשין ובסמ״ג תקל״ז(

 ראיתי אבל .עיי״ש ה״א( אבל מהלכות )פי״ב וברמב״ם
 עשה וגם .כלל מנה לא הלין דלא דל״ת ז״ל הגאון לרבינו
 במספר אלא העשין. במגין מנה ילא תקברנו דקביר

 הב״ד או הצבור על חובה המועלות מלות שהם הפרשיות
 . עיי״ש התלוי נבלת יקברו ,כתב הצבור במקום שהם
 .שכן קושיא. מקום בזה הלאו-אין מגה שלא מה והנה
 בהרבה אצלנו שנתבאר כמו דל הגאון רביגו של דרכו

 מביא אינו ול׳'ת עשה בה שיש מצוה דכל .כידב מצוות
 עובא תמוה שהדבר אלא .משניהן אחד אלא במנינו

 דלא דס״ל מבואר ע״כ הפרשיות' במספר העשה דמדמביא
 פשעי׳ כדמשמע בלבד. הב״ד על אלא זו מלוה רמיא
 כפשעי׳ בלבד בנתלין אלא זו עשה ליכא בב״ד וגם .דקרא
 כי קרא דכהב בעעמא וגם .דכתיבא הוא דבנתלין .דקרא
 ח״א )בהשו׳ הרדב״ז כתב וכן .כן מבואר תלוי אלקיס קללת

 בהרוגי אלא תקברנו קבור דכי משה דליכא שי״א( כי׳
 שלא שכתב דבמה ואע״ג . עיי״ש מחים בשאר ולא ב״ר

 ולא ח’ל אלא מחים בשאר בפוסקים ולא בגמרא לא נזכר
 . שהבאתי הראשונים דברי כל אשחמיעהי׳ . עיי״ש עשה
 ,דעת שכן חזינן מ״מ .בזה ז״ל האחרונים .השיגוהו וכבר
 ב״ד בהרוגי דגס ס״ל מינה זטדיפא . דל הגאון רבעו
 דאמרינן הא ולפ״ז . בלבד בנחלי] אלא זו עשה ליכא

 תקברנו קבור כי ת״ל מנין מה״ת לקבורה רמז שם בגמרא
 ולא ואסמכתא בעלמא רמז אלא זה. דאין ס״ל . טי״י״ש

 במחניתין להדיא דמבואר כיון כ’א והשתא . 'מדאורייתא
 מחו את המלין כל אלא אמרו בלבד זו ולא דחנן שם

 איתיה הל״ת דעכ״ם מזה ומבואר . עיי״ש בל״ת עיבר
 ל״ת מיהת למנות דהו״ל תמוה הדבר וא״כ . המתים בכל
 עלמחו. עובר יחיד כל דגם כיון.הלאויןבמספר תלין 'דלא

 העשה. בכלל נכלל זה ואין . במחניתין כמבואר זה בלאו
 -וכל הבה״ג וכן . בלבד ובב״ד ננתלין אלא נוהגת שאינה

 בכל הנוהגים .הלאוין במנין זה לאו מנו אחריו הנמשכים
 נכלל דלא דאע״ג לזה לומר נראה והי׳ .עיי״ש ויחיד יחיד
 עשה בכלל הדל מ״מ הא .תקברנו דקבר בעשה זה לאו

 הרמב״ס וכמש״כ . הגאון מנה שכבר .לרעך דואהבת
 עשה בכלל הו״ל מתים דקבורת שהבאתי דל והרמב״ן
 בכלל הו״ל להלינו שלא דגם צ׳ל ולנדז .לרעך דואהבת
 איח בשעתי׳ מ’מ אח״כ דקוברו דאע״ג . לרעך ואהבת

 מלבד דא״כ אלא .-זלזול אלא אהבה זו בזיונאואין לי׳
 שבנתלין העשה גס למנוח הו״ל לא דא״כ לפ״ז דחמוה מאי
 עשה בכלל דהו״ל לי׳ דתיפוק ,הפרשיות במספר הב״ד על

המתים ובכל .ישראל בכל אפי׳ שנוהגת לרעך דואהבת
י 37 לז

 .דהיינו .עשין בשתי עוברין שהב״ד לומר ואס .כולן
 הרי לרעך. דואהבת העשה מלבד תקברנו דקבר בעשה
 אלא בה נפקותא דליכא כזו עשה ז״ל גאון של לדרכו
 אצלנו שנתבאר כמו .במנין באה אינה בשתים עלה לעבור
 לדעת לעיל שהקשינו כמו ג״כ קשה בלא״ה .דוכחי בכמה
מה שייך לא ז״ל הגאון רבינו דלדעת וסייעתם. התום׳

: וכמבואר לדעתו שתירלנו
ה״א( אבל מהלכות )בפי״ב לח׳נו להר״ב ראיתי

, יקבר שלא צוה אס וז״ל שם הרמב״ס מש״כ על
 תקברנו . קבור כי שנאמר מצוה שהקבורה לו שימטין אין

 רבינו דעעם כיון וקשה וז״ל שם בלח״מ וכתב .טכ״ל
 וספק איפשיעא דלא בעיא דהוי משוס לו שומעין דאין

 משוס העעם לתלות לו הי׳ לא א״כ .לחומרא איסורא
 דזהו .בזיונא משוס דהקבורה משום אלא .מצוה דהקבורה

 )סי' העור וכ״כ .לו שומעין דאין לומר מהאיבעיא הצד
 בעיהבעיין דלא ס״ל דרכינו וי״ל זה.וכו׳. עעם שמ״ח(

 דא״ר דאמרי וכאיכא מה״ת קבורה דאין דס׳ל משוס אלא
 קמא ללישנא אבל וכו׳. מנין מה״ת לקבורה יוחנן/רמז

 אפי' דרשינן מריבוי תקברנו דקבור דקרא לי׳ דאית דר״י
 דכיון בעיא. ליכא בל״ת עובר מהו זהמלין מתים שאר

 שלא לומר כמיני׳ כל לאו מתו לקבור מה״ת מציה דהיא
 :סנהדרין( מהלכות )בפע״ו פסק דרבינו וכיון .יקברוהו
 ■ כתב לכך .בל״ת עובר מהו דהמלין דר״י קמא כלישנא

 מבואר .עיי״ש עכ״ל מלוה היא דהקבורה משוס העעס כאן
 שם דאמרינן לישע תרי הנך דל הרמב״ם דלרעת מדבריו

 בהכי פליגי רשב״י משוס דר״י אליבא הדין נגמר בפרק
.ס״ל . וכו׳ בל״ת שעובר מחו את למלין מנין דל״קדקאמר

 בלבד זו ולא דהתם במחניתין דחנן ומאי .הוא דמדאירייתא '
 ל״ת היינו .בל״ת עובר מתו את המלין כל אלא אמרו

 מה״ת לקבורה רמז דקאמר ולל״ב .מדאורייתא גמורה
 בעלמא מדבריהם מלוה אלא בזה דליכא כדל וכו'.. מנין
 דחנן ומאי הכתוב. חן אסמכתא רמז אלא בזה ואין

 .דדבריהם ול*ת מדרבנן אלא אינו בל*ת דעובר במתניתין
 שבע באר הר״ב וכמש״ג .דוכתי בכמה כיו״ב אשכחן וכבר

 והא .עיי״ש ע׳( )סי׳ יאיר חות ובתשו' דתמיד( )סופ׳יק
 כפרה. משוס או הוא בזיונא משום קבורה החס לן דמיבעיא

 עיי״ש. וכו' גברא לההיא דליקברוה בעינא לא אמר אס ונפק״מ
 מתים בשאר קבירה מצות דאין דר״י בחרא ללישנא רק היינו
 בזה דיש כיון קמא ללישנא אבל . בעלמא מדרבנן אלא
לא למימר כמיני׳ כל דלאו פשיעא . דאורייתא ועשה ל״ת

: למיקבר בעינא
nDVftl רבינו דעת ג״כ היא דזו לומר אפשר לפ״ז 

מדעת איפכא ס״ל דלהלכה אלא . ז״ל הגאון
 משוס קבורה להו דאיבעיא דגמרא דסהמא דכיון .הרמב״ם

 דר״י בחרא כלישנא ס׳ל . כפרה משוס או הוא בזיוגא
 וא״כ . הכי דקיי׳ל ודאי משמע . ההם בה וטרי ושקיל

 משה ולא לאו לא ליכא מתים בשאר מדאורייתא לפ׳ז
 העשה הגאון שמנה אחר שפיר ולהכי .בלבד בכתליי אלא
 ־ למנות עוד הוצרך לא הפרשיות במספר תקברנו קבור דכי

 דכאן ובפרע .כיו״ב בכל דל וכדרכו .תלין דלא הלאו
 אלא אינו תלין דלא דהלאו מהלאו. יותיי- • כוללת העשה
 ביראים דל הרא״ס וכמש״כ בוקר. עד הלילה כל בלינת

 שם היראים גידסת דלפי אמת הן .עיי״ש דנ״ב( )סי׳
דהתם במתני׳ דגרהי ק״ג( )עשין הסמ״ג גירסת היא וכן

ומתירין
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 הלין לא שנאמר בל״ת עיבר לאו ואם מיד איתו ומהירין

 בלא עובר החמה משקיעת דחיד משמע .עיי״ש וכי׳
 בברייתא כדקתני החמה שקיעת עס היתה דהתליי׳ .חלין
 המרפא לפי תצא( )פ׳ בהפרי הוא וכן .עיי״ש התם

 היראים שהרי .מוכרח זה אין דע״כ אלא . עיי״ש שלפנינו
 .בוקר עד בל״ת עובר דאינו כתב מ״מ כך דגירסהו אע״ג
כך הניחו אלא מיד התירו שלא לאו ואם דמפרש וע״כ

:בוקר כשיגיע בל״ת עובר תלוי
דמתניתין לתנא לי׳ למה לפ״ז לכאורה דקשה איברא

 הלילה כל לינת אחר אלא שאינו בל״ת למיתלי
 אותו שמתירין למה עעס ליהן שבא מאחר הרי .בוקר עד

 קבור דכי בעשה עובר לאו ואם למיתני הו״ל טפי מיד
 משתשקע בעשה מיד עובר דנמצא .ההוא ביום תקברנו

 מתירין ע״כ החמה לשקיעת סמיך דנתלה וכיון .החמה
 fof> בזה לגו אין וע״כ .בעשה לעבור שלא מיד אוחו
 נקט ולהכי .החמה בשקיעת מיד עובר בל״ת דגם לומר
 וא״כ .דקרא ברישא כתיב וגס מעשה זטפי דחמיר ל״ת

 .בוקר עד בל״ת עובר דאינו' שכתב להיריאיס קשה הדבר
 .מיד אותו ומתירין קאמר דהכי ולומר לדחוק יש ומיהו

 צריך בע״כ וא״כ .ההוא ביום תקברנו קבור כי כדכתיב
 . החמה שקיעת קודם ביום בו לקברו כדי להתירו למהר

 תלין דלא בל״ת ג״כ עוברים תלוי שהניחו אלא לאו ואס
 דתקברנו בעשה עברו שכבר מה מלבד בוקר עד כשילין

 אינו דלהיראיס מבואר עכ״פ שיהי׳ איך ההוא. כיוס
 .בוקר עד הלילה כל בלינת אלא תלין דלא בל״ת עובר

 .בדבריו עיי״ש שי״א( סי׳ ח״א )בתשו׳ הרדב״ז העלה וכך
 דפרק במתניתין שלפנינו הגירסא לפי משמע ודאי וכן

 בספרי הוא וכן . בל״ת עובר לן ואס דגרסינן הדין נגמר
 ג״כ והיא . עיי״ש שס,> בז״א שהביא כת״י גירסת לפי

 וכן .עיי״ש סנהדרין( מהלכות )בפט״ו הרמב״ס נירסת
 בזה מש״כ ועי׳ .עיי״ש שס בסנהדרין הרח״ה מרפת הוא

 ומיהו .עיי״ש תקכ״ו( )סי׳ או״ח ברכה מחזיק הר״ב
 לאו דגם דס״ל נראה שם בסנהדרין ז״ל הרמ״ה מדברי

 הברייתא על שם שכתב .החמה בשקיעת מיד הוא תלין דלא
 החמה לשקיעת סמוך עד אותו משהין כילד הא דקתגי

 אלא וכו׳ שחרית אותו הולין היו לא כיצד הא וז״ל .וכו׳
 ממהרין ביום שהות שאי! שכיון .החמה לשקיעת סמיך

 משמע .עיי״ש עכ״ל נבלתו תלין בבל יעברו שלא להורידו
 אינה הרא״ס דעת יעכ״פ .בב״ת עובר היום בסוף דמיד

 וא״כ .ז״ל הגאון רבינו דעת ג״כ היא דזו י״ל וא״כ .כן
 מיד עובר העשה אבל .ואילך מבוקר אלא חל אינו הלאו

 תקברנו קבור כי בקרא כתיבי דבהדיא .החמה בשקיעת
והילכך .מהלאו •׳והר כוללת דהעשה ונמצא .ההוא כיום

:הלאו למנות הוצרך לא ושוב העשה מנה
נמצא דלפ״ז . בזה עיון מקום יש עדיי] דלכאורה אלא

 מצוה שוס מדאורייתא ליכא הגאון מבינו דלדעת
 הרא״ס מדברי גס נראה שכן ובאמת . מהים שאר בקבורת

 שמגדף .יוצרכו צוה וז״ל שכתב רנ״ב( )סי׳. ביראים ז״ל
 וכו׳ העץ על 'נבלתם תלין שלא ונתלו שנסקלו ע״ז ■ועובד
 אלא אינו תלין דלא דלאו דס״ל להדיא נראה . עיי״ש עכ״ל

 הביא לא תקברנו קבור דכי; העשה ..והנה בלבד בנתלין
 מנה לא הבה״ג ■ וגס . בנתלין ,אפי כלל ביראים הרא״ס

 ־. י' א׳( )בשורש ז״ל הרמב״ן בזה העיר וכבר . זו עשה
ש״ל מתיי קבורת מצות שמנה במה הבה״ג כוון דלזה

יט עשה ז־ל ג
 הרמב״ם השגת על השיב ובזה .המתים בכל שייכא זו דעשה

 אליבא אבל . בדבריו עיי״ש שני( )בשורש הבה״ג על
 מדבריו מבואר דבהדיא . כן יתכן.לומר לא ז״ל דהרא״ם

 למצוה לן נפקא לא מתים דקבורת נ׳( סי׳ )ביראים ז״ל
 .דסוטה סופ״ק כדדרשינן . תלכו ה׳ דאחרי מקרא אלא

 כדדרשינן בה ילכו הדרך את להם דוהודעת ומקרא
 תקברנו קבור דכי עשה אבל . עיי״ש דמציעא בפ״ב

 הוצרך דלא לומר ואין . כלל הזכיר לא בנתלין האמורה
 אחריני-. מקראי קבורה מצות הזכיר שכבר אחר להזכירה

 .־ ביראים ז״ל הרא״ס של דרכו זו דאין דחלבד דז״א
 דנפק״ח משום זו עשה להזכיר הו״ל דעכ״פ תמוה בלא״ה

 . דוקא מיתה ביום לקברו שחייב לעני] עשה בהך
 ביום תקברנו בה דכתיב זו בעשה עבר. החמה ומשתשקע

 דוהודעת ומקרא . הלכו ה׳ מקראידאחרי משא״כ . ההוא
 .מצותו קייס אוחרא וליומא למחרת אפי׳ שקברו כל להם
 אינו וגו׳ תקברנו קבור דכי ז״ל להרא״ס דס״ל לומר ואין
 דהרי . פשה .חשיבא ולא .תלין דלא הלאו פירוש אלא

 .ל״ת מצות נבלתו הלין לא תצא( )פ׳ בספרי קחני בהדיא
 לומר אפשר ואולי . עיי״ש עשה מצות תקברנו קבור כי

 אס אלא תנן לא הדין נגמר דפרק דבמתניתין דכיון דס״ל
 קבור כי העץ על נבלתו תלין לא שנאמר בל״ת עובר לן

 הספרי ■על פליג דידן דתנא משמע . עיי״ש וגו׳ תקברנו
 עשה חשיב ולא הוא הל״ת בכלל תקברנו קבור דכי וס״ל

 שיהי׳ איך . ול״ת בעשה דעובר קחני מדלא . בפ״ע
 וגו׳ תלין דלא קרא כולי׳ ז״ל הרא״ס דלדעת חזינן עכ״פ

רבינו לדעת שביארנו כמו ממש .* לחוד אנתלין אלא קאי לא
: ז״ל הגאון

 הכריח כבר דהרי לפ״ז לכאורה טובא .קשה • אבל
מלוה ע״כ המתים כל דקבורת שם ז״ל הרמב״ן

 שלו עשה שמצות דוכתי בכמה מבואר שהרי . חמורה
 מצות ואפי׳ . ונזיר גדול כהן דטומאת אפי״לאוי דוחה
 מבשאר יותר בה והחמירו . כרת בהן שיש ומילה פסח

 רל״א( )עשין בסה״ח ז״ל והרמב״ס . ברמב״ן עיי״ש מצות
 מי לו שאין המת ולכן שם ו־ז״ל אחר בדרך הכריח

 שמצוה המת כלומר . מצוה חת נקרא בקבורתו שיתעסק
 . ע״״ש עכ״ל תקברנו קבור באמרו לקברו אדם כל על

 .זו בראייתו אללי טובא תמוהים ז״ל ׳הרמב״ן דברי אמנם
 להביא יש משם דאדרבה אלא מהתם הכרח שאין זו דלא
 דאמרינן עלה ע״ב( )י״ט דברכות בפ״ג דהרי . איפכא ראי׳
 מ״ט . בשוק אפי׳ פושטו■ בבגדו כלאים המוצא א״ר אר״י

 שיש מקום כל ה׳ לנגד תבונה ואין עצה ■ואין חכמה אין
 ולאחותו מדהניא פרכינן . לרב כבוד חולקין אין ה׳ חלול

 בנו את ולמול פסחו את לשחוט הילך שהי׳ הרי ת״ל מה
 . יטמא לא אמרת . ויטמא יחזור יכול מת לו שמת ושמע

 . מצוה לחת מטמא אינו כך להם מטמא שאינו כשם יכול
 הוא. מנומא אבל מטמא דאינו היא לאחותו . ולאחותו ת״ל
 תבונה ואין ,עלה ואין חכמה אין לימא אמאי . מלוה למת
 ולגמר . ולאחותו דכתיב התם שאני ומשיי . ה׳ לנגד
 הוא מטמא אבל וז״ל ופירש״י . י־ייי״ש " וא״ת שב מינה
 שב . תורה דבר ודוחה הבריות כבת הוא מלוה לחת

 מפני תורה דבר לעקור התירו רבים דברים . של וא״ת
 במעשה דבר עיקר דאינו היכא הבריג י כבוד ומפני סייג

 עכ״ל וכו׳ מאיליו נעקר ת במקומו יושב אלא בידים
מלוה מת דקבורת נאחר >; תינח הא והשתא . ״”עי

זסוי־'/



יט עשה דל לרה״ג המצות ספר
 בשוק בגדו דומיא־דפושט בלבד הבריו׳ כבוד משוס חלת בה חין

 בה יש מלוה מת דבקבורת איתא אס אבל . שפיר פריך
 מאי א״כ .תקברנו קבור דכי מקרא דאורייתא עשה ג״כ

 אימא לעולם ודילמא .לזה זה מנין ומאי לרב מהתם פריך
 .דאורייתא איסור שוס לדחות כדאי הבריות כבוד דאין לך

 דעשה קרא גלי מלוה ובמת .וכו' טלה ואין חכמה דאין
 שבחורה,. מלות שאר כל למידחי כ״כ אלימא דקבורה

 בקבורת בתורה ע’ק שוס דליכא מזה מוכרח ודחי אלא
 . בלבד הבריות כבוד משום אלא בה ואין מלוה. מת

 כבוד דגדול מזה דחזינן לרב מינה פריך שפיר זהילכך•
 וגס .ומילה כפסח שבחורה חמורות עשין לדחות הבריות
 ולגמר שפיר לי׳ פריך ולאחותו דכחיב ההם שאני כדמשני

 דההיא משום .שחני שיא״ת ולשנויי ,לדחוק' והוצרך .מינה
 אלא מלוה שום בה דאין בשוק בגדו מפשיטת טדיפא לא

 דברי. איפוך מזה לנו מוכרח הרי .בלבד הבריות כביד
 שאני שיא״ח דמשני מאי דלפי תמוה וביותר .ז״ל הרמב״ן

 מקרא בעלמא גס ילפינן שפיר דבשוא״ת ודאי משמע
 ביותר החמורים אפי׳ דאורייתא איסורא דמדחינן דולאחותו

 מת דבקבורת איתא ואס למסקנא. הבריות כבוד מקמי
 דאורייתא ■גמורה בה׳יג״כעשה יש הבריות כבוד מלבד מלוה

 למילף מלינן היכי תמוה הדבר .תקברנו דקבור מקרא
 עשה משוס אלא דדחי קרא גלי לא ודילמא .לטלמא מינה

 אפי' היא אלימתא דטשה קרא לן דגלי .תקברנו דקבור
 הבריות לעולס_כביד אבל .ומילה כפסח חמורות משין לגבי

 דאין .בשוא״ת אחי' כלל דאורייתא איסורא שום דחי לא
 מוכרח ודאי חלא .ה׳ נגד תבונה ואין טלה ואין חכמה

 הבריות כבוד משוס אלא מלוה מת בקבורת דאין מזה
 בחשו' וראיתי .בה ליח דאורייתא עשה ושום .בלבך
 מההיא דקשה מאי שהרגיש י״ב( )סי׳ החדשות ארי׳ שאגת
 עשה דיש רל״א( )עשין בסה״מ סרמב״ס למש״ב סוגיא

 מלוה דמת הא דע״כ לתרץ וכתב .המתים כל בקבורת
 שאיק כמו הוא דקבורה עשה משוס לאו ומילה פסח דוחה
 ריש אשכחן ובהדיא .קרובים דטומאת עשה מפני נרחין
 בה שיש דפסה עשה דאתי ע״א( ט’)נ נשחט תמיד פרק
 פ״ג ובריש כרת. בה שאין דהשלמה עשה ודחי כרת

 עשה ודחי כרה בה שיש דפסח טשה אחי אמרינן דזבחיס
 עשה שם בתוס׳ פי׳ ולחד .לויה במחנה הנכנס יוס וטבול
 לאו ומילה לפסח דוחה מלוה ימח הא וע״כ .היא גמורה
 ושפיר הבריות. כבוד משוס אלא הוא דקבורה עשה משוס

 מן דבר דוחה הבריות דכבוד מינה להוכיח הש״ס רצה
 לטנ״ד. הס חימא ודברי שהאריך. בדבריו עיי״ש התורה
 . מקרא הכי דרשיינן הוה לא אי לדבריו מקוס הי׳ דודאי

 דולאחוחו דקרא מיחורא הכי דריש דבברייחא כיון אבל
 עשה מפני נדחין עשין מדשאר בזה יש הכרח איזה א״כ

 .דהשלמה ועשה לוי' במחנה יום דטבול עשה •כמו דפסח
 .ומילה דפסח עשה מקמי תדחה מלוה דמת עשה דגם לומר
 לסברא לרב דס״ל . וכיון .דולאחותו קרא גלי הכא הרי

 הבריות כבוד מפני נדחה דאורייתא איסור שוס דאין פשיטה
 שפיר לן אית ,ה׳ לנגד תבונה ואין טלה ואין חכמה דאין

 מלוה מת דקבורת דעשה דולאחותו קרא דגלי למימר
 : החמורות ומילה דפסח טשה למידחי כ״כ אלימא
שהי' הרי ת״ל מה ולאחותו קחני דהתס בברייתא והנה

 שמח ושמע בנו את ולמול פסחו את לשחוט הילך
לו א כשס יכול יטמא לא אמרת ויטמא יחזור יכול מת לו
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 לאחותו ולאחותו ת״ל מלוה למת מטמא אינו כך להם מטמא
 ופירש״י .מלוה למת הוא מטמא אבל מטמא דהינו הוא
 וחלה היא פסח שחיטת ועונת היאיל יטמא לא אמרת ז״ל

 מלעשות בטל יטמא אס בכרת שהוא פסת חובת טליו
 . מיי״ש טכ׳ל היא כרת מצות נחי בנו את ולמול .פסח
 על שקאי מפני יטמא לא אמרת בד״ה שם התום׳ וכ״כ
 פסח דעושה משמע פסח ועו.^ וכה״ג נזיר שהוא 'אדם

 מעשה גבי דבזבחים ותימא .לקרובים לטמא רשאי גרידא
 בע״כ אחיו וטמאוהו בע״פ אשתו שמחה הכהן דיוסף
 פריך ומאי .יטמא לא דקאמר דהכא ברייתא מהא ופריך
 . כדפרישית בו האלו קדושות דכל דמיירי הכא שאני דילמא

 נראה כן על ליטמא. רשאי אימא גרידא פסח עושה .אבל
 וא'ת גרידא. פסח עושה .אפי׳ יטמא לא אמרח .לפרש

 דלא כדפירש״י יי׳ל .יטמא לא אמרת לי' פשיטא מהיכא
 שיש עשה וידחה קרובים כטומאת כרת בו שאין טשה אתי

 על דפריך החס וא״ח ומילה. פסח עושה כגי! כרת בו
 'כעישה מיירי דהכא לחלמודא מנ״ל הכהן דיוסף מעשה
 גבי כמו פסחו עושה גבי כייל מדלא וי׳ל לחוד. פסח

 ז״ל דבריהם לכאורה והנה עיי״ש. עכ״ל וכו' אחרים
 דלא תירצו כבר דהרי .מובנים אינם השניה בקיש״תס

 יא'כ .כרת בה שיש עשה ודחי כרת בה שאין עשה אתי
 להלמודא לי׳ דפשיטא י׳ל שפיר גופא הוכחה הך מכח

 ראיתי וכבר לחוד. פסח בחישה אפי׳ מיירי דברייתא
 היא ראשונה קושיא וז״ל וכתב בזה שהרגיש ז״ל ;להרש״א

 כעישה דולאחיתו לקרא אוקמא סברא מאיזה דברייתא לתנא
 דעושה אימא .לאחותו מטמא אינו הכי דאפי׳ לחוד פסח
 ביש אלא קרא איירי ולא אפי''לקרוביו מטמא לחור פסח

 מטמא אינו ייק/א לאחותי הכי ׳'פי^ • הקדישיח שלש בו
 כרת בה שאין עשה אחי דלא ותי' .מטמא מלוה למת אבל
 הקשו ושוב גרידא. פסח כטישה אפי׳ לקרא אוקמא כו׳

 טשה מלוה מת מלינו דהא מוכרחת אינה סברא הך דע״כ
כ’יא כרת. בו דפסחשיש עשה ודוחה הוא כרת בה שאין

 גרידא פסח בעושה איירי תנא דהאי למימר לתלמודא יונ״ל
 מדברי לי' משמע דהכי ותירצו .לאחותו מטמא אינו דאפ״ה

 דל דבריו אבל . עיי״ש טכ״ל וכו' כייל מדלא התנא
 ראשונה קושיא הדרא לדבריו דא״כ .טובא אצלי 'מתמיהים

 לאוקמי מנ״ל גופי׳ דברייתא דחנא .לדוכתה התום׳ של
 .לה מטמא אינו דאפ״ה לחוד פסח בטושה דולאחותו קרא

 כה״ג קדושות שלש בו כשיש אלא קרא מיירי דלא אימא
 לאחותו. מטמא גרידא פסח עושה אכל .פסח ועושה ונזיר

 שאין עשה מקמי נדחה כרת כה שיש עשה דאין משוס ואי
 מלוה מת גס דהא .סברא זו אין ע״כ הרי .כרת כה

 . כרת כה שיש דפסח עשה ודחי הוא כרת בה שאין עשה
 לעשה ראי׳ להביא ליכא מלוה דמת עשה דמן ועכל״ל

 דאין עומדת במקומה הקושיא וא״כ .קרובים דטומאת
 הקושיא נראה'דעיקר אבל התום׳. של שניי׳ לקושיא מקוס

 וברייתא לתנא דודאי . פשיטיס החום׳ ודברי ליתא מעיקרא
 קרא לאוקמי לי׳ דמשמע ורש״י החים' תירצו שפיר ג?פי'

 דלא משום גרידא פסח בעושה אפי׳ יטמא לא דולאחותו
 דפסח עשה ודחי כרת בה שאין קרובים דטומאת עשה אתי
 ופריך לתלמודא הקשו שפיר מ’דמ אלא .כרת בה שים

 יט״ה אשתו שמתה הכהן 1דיוםן מעשה על ברייתא מההיא
 רולאחותו דברייחא להלמודא מנ׳ל .בע״כ אחיו וטמאוהו

סברא מנח הכי לי׳ משמע ואס גרידא. פסח בעושה מיירי
דאין
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 .כרת בה שאין עשה מפני נדחה כרת בה שיש .עשה דאין
 דהא .לבד סברא ההיא מכת אלא למיפרך הו״ל לא כ’'א

 .סברא הך מכת לא אס קושיא שוס ליכא זו מברייתא נס
 למיפרך. לתלמודא דהו״ל הוא עצמה סברא הן־ מכת 'א״כ
 עשה משוס כרת בה שיש דפסח עשה ודחו טמאוהו איך
 לתלמירא לי׳ דעדיפא ועכצ״ל .כרת בה שאין יטמא דלה
 .איפנא בהדיא בה שמתבאר דולאחותו מברייתא למיפרך טפי

 מברייתא זו סברא בלאו ע״כ וא״כ בעלמא מסברא מלמפרך
 דפסח עשה מידתי דלא הכי לתלמודא לי׳ משמע גופא

 מנ״ל ,התום דמקשו והייני .קרובים דטומאת עשה מקמי
והוצרכו .מיירי לחוד פסח בעושה דברייתא לחלמודא

: אצלי פשוט וזה שתירצו, מה לתרץ
לי׳ דפשיטא הא שס ,והים דלפיר׳ש״י מבואר עכ״פ

אפי׳ קאי יטמא לא דולאחותו דברייתא לתנא
 עשה אתי דלא משוס רק היינו .גרידא פסח בעושה

 דפכח עשה ודחי .כרת בה שאין קרובים דטומאת
 לכאורה מוכח כרחך *על כן אס והשתא .כרת בה שיש
 משוס לא מצוה מת מקמי נדחית דפסח דעשה דהא 'מזה

 נדחה כרת בה שיש עשה אין דהא .הוא דקבורה עשה
 כביד 'משום אלא .זה אין וע״כ .כרת בה שאין עשה מפני

 וא*כ .כרת בה שיש עשה אפי' למידתי דאליס הבריות
 איסורא שוס דאי] דאמר לרב ברייתא .מההיא שפיר פריך

 ז’לפ גס מ’דמ אלא .הבריות כבוד מפני נדחה דאורייתא
 ראי' מכאן דאין דנהי .מיחרצו לא ל’ז הרמב״ן דברי

 פסח מדדחינן היכרזתו תמוה מדיין מ״מ .מדעתו איפיך
 דעשה לומר מצוה מת מפגי ונזיר דכה״ג ולאוי ומילה

 לפנינו מבואר שהרי .היא גמירה עשה מחים דקבורת
 כבוד מקמי אלא דמידחו הוא דקבורה עשה מקמי דלא

 משס להוכיח מקום יש לפ״ז גס אכתי ובלא״ה . הבריות
 דעשה איתא .דאס וכמשכ״ל. ז״ל הרמב״ן מדברי איפיך
 פריך מאי .היא גמורה עשה מתים בשאר תקברנו דקבור

 משוס היינו החס ודילמא לרב. דולאחוחו ברייתא מוך
 בהדי מהים דקבורת רטשה דולאחוהו דקרא יחורא דגלי
 עשה אפי׳ למידתי אלימא מלוה מה כקבורת הבריות כבוד

 לחוד הבריות כבוד משום אבל .כפסח כרת בה שיש
 .כרב דאורייתא איסור שום דחינן דלא לך אימא לעולם

 דטומאח טשה מקמי דפסח עשה נמי דחינן דלא היכי כי
 דאורייתא עפה דליכא מזה מוכרח ודאי אלא .קרובים

 הבריות כבוד משום אלא בה ואין מצוה מת בקבורת
 שס החים׳ שהביאו ז״ל מקוצי השר פי' לפי מיהו בלחוד.

 דיוכף מעשה על דולאחותו מברייחא בזבחים דכרין בהא
 גרידא פסח בעושה אף דפרין/דע״כ .בע״ס שטמאוהו הכהן
 פסח עושה ס״ד דאי . דבר״חא להנא לקרובים מטמא אינו

 שמטמא למימר דולאחותו קרא לי למה .לקרובים מטמא
 דמטמא פשיטא וכו׳ לקרובים דמטמא כיון .מצוה למח
 מצוה מת גבי טפי קדושה לו ליהן חזית דמאי .וכו׳ מלוה למת
 כמש״כ מוכח ט״כ לפ״ז .׳ עיי״ש טכ״ל הקרובים מן יותר

 היכי דאל״כ .בו יש גמורה עשה מלוה דבאמת הרמב"ן
 בטומאת אימא .קרובים מטומאת מלוה מת בק״ו מייחי

 . דפסח לעשה דדחי הוא קרובים דטימאת עשה קריביס
 דאין הבריות כבוד משוס אלא בו שאין מציה מת משא״כ

 לא דולאחוחו קרא ־דגלי לאו אי’וכו׳. עצה ואין חכמה
 דברי לפי דגס אמת הן דפסח. עשה דדחי למימר הו״ל

קרובים מטומאת בק״ו מייחי היכי לכאורה יקשה ן’הרחב

 המתים בכל שייכא תקברנו דקבור עשה הרי מצוה למת
 איכא קרובים דבטומאת נמצא וא'כ .לחוד מלוה בחת ולא
 עשה נמי איכא קרובים דטימאת עשה דמלבד .עשה תרי

 מצוה- משא״כיבמת מאחר. גרע דלא תקברנו. דקבור
 דאיכא לקרובים מטמא ואס עשה. חדא אלא דליכא

 מצוה למת להטמא מינה נגמר היכי .עשה תרי בקבורתם
 דמילתא לקישטא יקשה וביותר אחת. עשה אלא בו שאין

 מולאחוהו גמרינן מצוה ולמת מטמא. לא דלקרוביס
 קרובים טומאת דהרי .וכו׳ בארעא יציבא ונמצא .דמטמא
 דליכא במ״ח כ״חשא עשה תרי בה דאית יותר חמורה

 חמור מצוה מת מקום דמכל נראה מיהו .עשה חדא אלא
 הוא גדול דגנאי .הבריות כבוד משום נמי בי׳ דאית יותר

 דמציעא )בפ״ב כמש״כהתום׳ קוברי]. לו ואין שמונח מה
 ע*ב( )ל׳ העדות שבועת ובפרק .אלא בד״ה ע״ב( ל׳

 בהדי דירי' עשה והילכך .עייש״ה באיסורא אבל בד״ה
 קרובים. דטומאת עשה מתיי טפי חנדר הבריות כבוד

 בקמרת י עשה דיש הסוברין כדעת מזה מוכח ועכ״פ
 משוס אלא מצוה במת דאין ׳נמצא דאל״כ .המתים כל

 בק״ו מצוה מת מייתי היכי וא״כ .בלחוד הבריות כבוד
 דשפיר .כלל הכרח מזה דאין נראה מיהו .קרובים מטומאח

 ומטמאין לקרובים מטמאין שאין וכה״ג מנזיר בק״ו חייתי
 שמטמא דין אינו לקרובים ■שמטמא פסח עושה מצוה למת
 ע״ב( )ל״ה סנהדרין הר״ן בחי׳ מבואר וכן מצויה. למת
 ובזה .עיי״ש מקיצי השר כתי' ממש שתי' ריב״א בשם

 הבריות כבוד דהכא חזינן דהא .מידי למיפרך ליכא תו
 שאין אע״ם ונזיר דכה״ג .שבתורה מעשה טפי חמור

 ־ הכי אפי׳ דאורייתא גמורה עשה בה שיש לקרובים מטמאין
 דמטמא איתא אס פסח דעישה מינה א״כ .מצוה למת מטמאי!
. הבריות כבוד משים מלוה למת שמטמא כ״ש־ לקרובים

: כלל עשה בו שאין פ’אע
 דמת לומר ראי' שום ליכא דמההיא חזינן הרי עכ״פ

שם ש״א בחשו׳ ועי׳ .בקבורתו’ עשה יש מציה
 ז״ל הראשונים שהביאו הישנה גירכא שס שפירש מה דלפי

 לכהן מה מכהן נילוף וכ״ת דגרסינן .שם דברכית בסוגיא
 שכן לנזיר מה מנזיר ניליף וכ״ת בכל שיה שאינו ,לאו שכן
 בקבורת עשה דיש משם מוכרח היה .עיי״ש בשאלה ישנו
 דע״כ פס עצמו הוא כתב כבר אבל .עיי״ש מצוה מת

 ז״ל הרמב״ן בדברי וגם .עיי׳ש כן פירשו לא וחוס׳ רש״י
 דלא בהדיא מבואר הכהגיס( )שער האדם בחורה גופי׳
 מה וכן .ראשונים בשאר מבואר וכן .עיי״ש כן פירש
 שיתא עד ותני דקרי במאן מדקיי״ל להכריח שם שרצה
 לי׳ לית דמחני ומאן ונזיר כהן לו מטמאין גברי אלפי

 אין דהא .הבריות כבוד .משוס בזה שאין אט״פ .שיטורא

 דבריו אין בדבריו. עיי״ש כביד מניעת אלא בזיון כאן
 כשאין לכבוד שראוי כל דודאי לדעתי. כלל מוכרחין

 הוא והרי .בזיון בזה יש .לו הראוי כבודו לו לתת חוששין
 דמדלגין מההיא מוכח וכן .וכו׳ הבריות כבוד גדול בכלל
 . עייש״ה שם( דברכוח )בסוגיא וכו׳ ארונות ע״ג היינו

 כבוד דמשוס שפ״ה( )סי׳ בראב״ן מבואר מינה ועדיפא
 בביהכ״נ . להדליק לשמש מוחר _ בחושך .ישבו שלא צבור
 ל״ת שדוחה הבריות. כבוד דגדול משוס הבדלה. קידם

 בזיון שים בזה דליכא דפשיטא אע׳ג .עיי״ש וכו׳ שבתורה
 להאריך ואין . שבת איסור משוס חדליקין כשאין לצבור

:כאן בזה
גס
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 מדתניא מהים קכידת3_מ^ט_ דיש ראי׳ להביא אין ן□
המת את המשמר ע״א( י״ח נחתו מי )ר״פ בברכות •

 התפילין ומן התפלה ומן הק״ש מן פטור מחו שאינו פ’אע
 שאינו דאע׳פ והיינו .עיי״ש בתורה האמורות מצות ומכל

 עוסק הו״ל מ״מ . קרובים דטומאח מ״ע בי׳ וליח קרובו
בקבורת דגם לכאורה ומבואר המצות. מכל ופטור במציה

 במסייע דגם די״ל ראי׳ זו אין אבל .עשה איכא המתים כל -
 לעושה דנטפל .גמצוה עוסק חשיב במצוחן לאחרים ונטפל
 ע״ב( ה׳ דמכות )סופ״ק כדתנן . מלוה כעושה מציה

 דכותבי ע״א( כ״ו דסוכה )פ*ב מדתניא מבואר וכן . ;עיי״ש
 פעורין תגריהן ותגרי ותגריהן הן ומזוזות תפילין ספרים
בתורה האמורות מצות ומכל התפילין ומן התפלה ומן מק״ש

 מצוה לעושי מסייעים אלא אינם הני כל והרי .טיי״ש ■
 הכא והילכך המצות. .מן ליפטר במצוה עוסק להו וקחשיב

 במצוה עוסק חשיב מהו שאינו פ’אע המת את המשמר נמי
 .במצוהן להם מסייע והוא המת של הקרובים מצות .משוס
 הרמב״ם דעת לפי מיהו ..מציה ליכא גופי׳, דבדידי׳ אע״ג

 ליתא קרובים טומאת דמצות ה״ו( אבל מהלכות )בפ״ב
 דרוב אלא .וכמבואר משם ראי׳ מקום יש .בכהנים אלא

 משס אין וא״כ .כידוע בז>ן עליו חלוקים ז״ל הראשונים
 דלית י׳י׳לף־אע״ג ובלא״ה שנתבאר. כמו כלל הכרח שוס
 . דדבריהם מלוה מיהת בה אית דאורייתא מצוה בה

 דר״י בחרא ללישנא ב(’ע )מ״ו הדין נגמר בפרק .וכמבואר
 דאפי׳ .מה״ת לקבורה רמז מכאן תקברנו קבור כי ;דקאמר

 חזינן מ״מ .בעלמא אסמכתא אלא זו דאין למשכ״ל
 לפי ולפ״ז .אקרא ואסמכוה מציה בה יש מיהת דמדרבנן

 פטור דרבנן במציה עוסק דאפי' ז״ל האחרונים שהעלו מה
 שם דסוכה 'בפ״ב מדתניא מוכח וכן .דאורייתא ממצות

 התפילין.. ומן התפלה מן פעורין חופה בני וכל .דהשישבינין
 דהו״ל משוס טעמא שס ראשונים ושאל התוס׳ ולדעת
 חופה בני וכל שושבינין ודאי והרי .עיי״ש במציה עוסקין

 שייך לא למצוה מסייע דמשוס .מדרבנן אלא מצוחן אין
 ועיקר דאורייתא מצוה בה ליח גופי׳ חתן דשמחח .החס

 מזה ומבואר באחרים' סיוע בה שייכא לא שבנשואין המצוה
 מתפילין פיטרת דדבריהס וכלה חתן שמחת מצות דאפי'

 כלל משם ראי׳ אין בלא״ה ז’ולפ .בזה ואכמ׳ל דאורייתא
 מדאמרינן ראי׳ להביא אין גם .דאורייתא מ״ע בקבורה שיהי'

 מהכא המלוה מן פטור במצוה והעוסק ע״ב( כ״ה דסוכה )בפ״ב
 טמאים היו אשר אנשים ויהי דתניא נפקא מהתם נפקא
 אומר יצחק רבי וכו׳ היו מי אנשים אותן וגו׳ אדם לנפש

 בע״פ להיות שלהן שביעי שחל היו מלוה במת עוסקין כו׳
 דיש לכאורה מבואר במצוה עוסק לי׳ ומדקרי .עיי״ש וכו׳
 . קאי אקרא דהא . מצוה חת בקבורת מדאורייתא מ״ע
 רש״י פירשו כבר דבלא״ה . מידי מוכח לא באמת אבל

 .דוקא לאו החס דנקט מצוה דמת שם ז״ל א”והריטב ותום׳
 כהניס »קפרשת האמורים כגון . לקרובים כלומר אלא

 קרובים דקבורת משוס והיינו • עיי״ש להן מטמא שכהן
יטמא לה דאמר ע’כר דקיי״ל בה יש דאורייתא ע’מ ודאי

: חובה
 הגאון רבינו לדעת לומר אפשר שפירי א׳כ והשתא

. המתים שאר בקבורת מ״ע שים דליכא ל”ז
 מנאה לא ולכן . הב״ד י על מ״ע בהי שיש 'מבנתלין חוץ

 שהביא הראי' וגה . שביארנו כמו . הפרשיות במספר אלא
מי לו שאין המת שקראו ממה שס בסה״מ ל’ז .הרמב׳יס

 כל על שמצוה המת כלומר , מצוה מת בקבורתו שיתעסק
 אין . עיי"ש עכת׳״ד תקברנו קבור באמרו לקברו אדם
 מצוה משוס מצוה מת לי' דקרי די״ל דמלבד . הכרע מזה

 גופי' הרמב״ס וכמש״כ כמשכ״ל בה שיש דמדבריהם
 הרגישו וכבר . מדבריהם זו ומצוה אבל( מהלכות )בפי״ד
 דברי בסתירת אחרונים ושאר שס חיים במים הפר״ח

 ל״ת דדחינן דכיון י״ל בלא״ה . בזה ואכמ׳ל בזה הרמב״ס
 נמי דחי מצוה ומת .הבריות כבוד משוס מיהת דדבריהס

 משוס •אלא זה שאין אע״פ . ומילה ופסח ונזיר דכהן לאוי
 לה קרי . • בתורה מבוארת מלוה בה ולית הבריות 'כבוד
 אפי׳ לדחות מינה ועדיפא > כמצוה דדינה .מאחר . .מצוה

 : להאריך ואין כרת בהן שיש ומילה דפסח עשין
קבורת ודאי דהרי טובא קשיא ודאי הא עדיין אמנם

 לרעך דואהבת עשה בכלל מיהת הו״ל מתים
 השתא דקיימינן וסייעתם ההוס' דעת לפוס דאן! . כמוך
 הרי . מיתה לאחר אלא קאי לא לרעך דואהבת עשה דהך

 לא ותו . היא בכל השוה ועשה . היא מיתה לאחר קבורה
 שעל העשה הפרשיות במספר למנות ל’ז להגאון לו הי'

 לאוקמי מנ״ל לפ׳ז תמוה וגס .הגחלין בקבורת הב״ד
 דנהי . הרשעים ב״ך מיתות לחייבי לרעך דואהבת קרא.
 קרא הך מיהוקיס לא וסייעתם התוס׳ שהכריחו מה דלפי
 לקבורת לאיקמי׳ דאפשר כיון מ״מ . מיתה לאחר אלא

 ב״ד מיתות־ ■ חייבי למיתת לאוקמי' תיתי מהיכא הכשרים
 בקבורת אחריתא עשה ליכא הגאון לרבינו דהא . הרשעים

לפיס לכאורה טובא ע’צ וזה .לעיל שהקשינו וכמו אדס כל
:זו דרכנו

 דודאי דאע״ג ז׳י׳ל כגאון רבינו בדעת לומר נראה ולכן
כמוך. לרעך דואהבת עשה בכלל המתים כל קבורת

 דבהדיא . הכי למימר ליכא ע״כ הנהלין בקבורת מ״מ
 בקרא מדכחיב זה׳. לעניין זו מצוה מכלל קרא אפקינהו

 כי ההוא ביום תקברנו קבור כי הטן על נבלתו. תלין לא
 מפני תלוי זה מה מפני כלומר .וגו׳ תלוי אלקיס קללת

 )סו״פ וכדחנן .מתחלל שמים שס ונמצא השם את שבירך
 מפני לאו דאי קרא דגלי הרי . עיי״ש א(’ע מ״ו הדין נגמר
 . חטאו לגורל העץ על בנוולו להניחו ראוי הי׳ השם חלול

 וז״ל :זה׳ מקרא טל תצא( )בפרשת ז״ל הרמב״ן וכמש״כ
 ורבותינו . ועשה בל״ת עובר הטן על תלוי המלין והנה
 קללת כי ולדעתם .וכו׳ מתו את המלין בכל כן דרשו

 לא .חטאו לגודל לנוולו ראוי שזה פ’אע לומר תלוי אלקיס
 ומעתה . עיי״ש עכ״ל תלוי אלקיס קללת כי .כן .העשה

 דואהבת עשה בכלל המתים כל דאע״גדקבורת נראה א״כ
 בהן יש ז״ל הראשיניס רוב דעת לפי וא'כ היא לרעך

 דקרא מייתורא דאיתר/$ .תקברנו דקבור .עשה שתיטשין
 מ״מ . כמוך לרעך דואהבת ועשה . המתים שאר גס

 דבהדיא .בלבד תקברנו דקבור עשה אלא ליכא בנתלין
 בעשה גס תלוי אלקיס דקללת טעמא לאו דאי קרא גלי

 בהו לנו אין השתא גס הלכך . עלייהו מזהיר הוה לא זו
: בלבד זו עשה אלא

 הדין נגמר )בם׳ דאמרי׳ מהא לכאו׳ קשה דלפ״ז איברא
גבוה הי׳ הסקיל׳ בית התם דתנן ע״א(׳אהא מ״ה

 ורמינהי האי כולי בעינן ומי עלה ופרכינן .וכו׳ קומות שתי
 אר״נ וכו׳;י טפחים עשרה. להמית כדי בו שיש בור מה

 . עיי״ש יפה מיתה לו ברור כמוך לרעך ואהבת א״ה ארב״א
מכלל דאימעיטו שנתלין ע״ז ועובד דמגדף נימה והשתא

קרא



הרם׳ המצות ספר294
 יותר גבוה שלהס הסקילה בית יהי׳ לח לרעך דואהבת קרא

 כלל חילוק אשכחן דלא ליהא ודאי וזה .טפחיס מעשרה
הי׳ אחד סקילה דבית ממהגיתין ודאי משמע וכן .בגסקלין

הי׳ לא מדינא דבנתלין נהי תימא ואפי׳ .הגסקלין לכל
 דבעשרה .האי כולי שלהם הסקילה בית להגביה צריך

 ליכא דמיהת כיון מ״מ .מיתה שיעור בו שיש סגי טפחים
 לחלק רצו לא .בנתלין אפי׳ יותר להגביהו בהכי איסורא

 הקנו אלא .שונים סקילה בתי שני ולתקן הנסקלין בין בזה
כולם. הניסקלין לכל ראוי שיהי׳ אחד סקילה בית להם
 נימא מי .נתלין הנסקלין כל דאמר לר״א קשה אכתי מ״מ

 עשרה אלא קומות שתי גבוה הי׳ לא הסקילה בית דלדידי׳
.בהכי פלוגתא שום אשכחן דלא ליתא ודאי הא .טפחים

,עיי״ש מודו כ״ע דברישא מכלל בסיפא מדפליגי וגם
 מ״ה )שם דגמרא בסוגיא המבואר לפי לומר אפשר מיהו
 מודה מ״ח נתלין הנסקלין כל דאמר לר״א דאפי׳ ע״ב(
 . המגדף על קאי לא תלוי אלקיס קללת דכי דקרא
ומשוס .ומיעוטי בריבוי• לקרא דדריש אלא .ע״ז ועובד

 דלא תלוי אלקים קללת דכי המיעוט מהדדי. ^דמרחקי
 דרישא מהריבוי .עע״ז דהיינו לו והדומה מגדף אלא משמע ~

 כל מיני׳ מרבה ותלית. והומת סתמא דכהיב ^זיקרא
 מאי ע״כ לר״א גס א״כ והשתא .עייש״ה לתליי׳ הנסקלין .

 מגדף אלא משמע דלא תלוי אלקיס קללת כי קרא דמס־ים
 ז״ל הרמב״ן כמש״כ היינו .ע״ז עובד דהיינו .לו ודומה׳

 דאע״ם .בהנך טעמא לפרושי אתי דקרא לעיל שהבאתי
 תלויים ולהניחם ביותר לנוולס ראוי והי' מאוד גדול שחטאם

 שקללת מטעם לקברם הכתוב חייב מ״מ .לקברם ולא
 לר״א גס א״כ והשתא .■השם חלול בדבר ויש תלוי אלקיס

 אלא לרעך דואהבת עשה מכלל הכתוב שהוציא לנו אין
 פירש לא דבהן .הנסקלין שאר ולא ע״ז ועובד מגדף

 משום פשוט שהטעם משוס דהיינו וי״ל .כלל טעס הכתוב
 עוד כאן בהן הכתוב והוסיף .כמוך לרעך דואהבת עשה
 עשה בכלל שאינם ע״ז ועובד המגדף אבל אחת. עשה

 הטעם לפרש הכתוב הוצרך .חטאם לגודל לרעך דואהבת
 מ״מ לכך ראויין אין עצמן שהם דאע״פ .השם חלול משוס

 גס א״כ והשתא .מיד בקבורתם חייבין השם חלול מצד
דשאר כיון דרבנן. אליבא כמש״כ שפיר ניחא לר״א

 קומות שתי גבוה הסקילה בית להם צריך ע״כ הנסקלין $
 למגדף גם .לרעך דואהבת עשה מכלל נפקי דלא ^שוס
 נמוך בפ״ע מיוחד הסקילה בית להם תקנו לא ע״ז ,עובד

 ליכא מ״מ כ״כ להגביה בהנך מצוה דליכא דנהי כיון . מזה
 ע״ב( )נרו התם דאמר דלר״מ ואע״ג בהכי. איסורא

 האומים אחין לשני דומה הדבר למה חשל משלו בברייתא
.עיי״ש הנתלין בכל תלוי אלקיס קללת דכי טעס שייך .וכו׳

 נתלה דאין ס״ל כרבנן ר״מ מסתמא דודאי נראה מ״מ
 שפיר ניחא לדידי׳ גס וא״כ .ע״ז ועובד המגדף אלא

 שם בחי׳ ז״ל יונה לרבינו שראיתי אמת הן . כדכתיבנא
 הנסקלין דכל לי׳ דאית קאי דר״א אליבא דר״מ שכתב
 ליכא דלדידי׳ .בעיקר ידו פושט שאינו מי ואפי׳ .נתלין

 מה לפי אבל .ז״ל בדבריו עיי״ש דמתניתין טעמא למיחר
 י״ל שפיר לר״א גם דודאי י .כלל מוכרח זה אין שביארנו
 דבריו עיקר גסי .־ לעיל שביארנו כמו דמתניתין כטעמא

 לר״א דגם בברייתא לעיל מבואר להדיא דהא תמוהים ז״ל
.ועע״ז אמגדף אלא קאי לא תלוי אלקיס קללת דכי קרא

ראיתי וכבר כחשכ״ל. קם דגמרא מהוגיא מבואר וכן

יט עשה ז״ל ג
שהרגיש תצא( )פ׳ הספרי על יהודה באהלי מהרי"! להרב

בדוחק דבריו ליישב אתי ויש .עיי״ש בתימא והניחו בזה
תלוי אלקיס קללת כי דקרא פשטי׳ לפוס דודאי לומר

מריבוי דאיתרבו דאחר אלא .ועע״ז מגדף אלא משמע לא
כי דכתיב דקרא טעמא יקשה לתליי׳ הנסקלין כל ■ומיעוט

אלא נתלה לבד אלקיס מקלל לא והרי .תלוי אלקים קללת
קרא לפרש נצטרך ע״כ ולהכי .לתליי׳ איתרבו הנסקלים כל

אנפשי׳ ומוקיס דחיק קרא וע״כ .אחין דשני המשל ע״פ
רבינו בכוונת קצת נראה כן .לאשמעינן ר״מ 'דאתי והיינו

 ודאי גם .מוכרח זה דאין כתבנו דכבר אלא .ז״ל יונה
: להאריך ואין .ס״ל כר״א דר״מ לומר טובא דחוק

 ז״ל הגאון לרבינו דגם לומר אפשר שפיר לפ״ז ומעתה
המתים. בכל גס תקברנו דקבור עשה דקאי ס״ל

מ״תורא דאיתרבו .קאי החתים כל על הלין דלא לאו וכן
דסוגיא פשטא לפום וכדמשמענמי בספרי. כמבואר .דקרא

למנותן הוצרך דלא אלא דהתס. ובמתניתין שם דגמרא
 דואהבת עשה בכלל נכללו שכבר אחר והלאוין העשין במנין
 הנתלין שבקבורת עשה אלא מנה לא '■ולכן . כמוך לרעך
 ומקומה . שביארנו כמו לרעך דואהבת עשה בכלל שאינה

 .בלבד הב״ד על אלא רמיא דלא משוס הפרשיות׳ במספר
 העשה שמנה אחר . למנות הוצרך לא שבנתלין תלין דלא ול״ת

 : לעיל שביארנו וכמו ז״ל וכדרכו .מהלאו יותר שכוללת
מלבד אחריהם והנמשכים ז״ל והרמב״ס הבה״ג והנה

.בכל ששוה כמוך לרעך דואהבת עשה שחנו מה
 ז״ל הגאון רבינו אבל .הגר את דואהבתס שהע ג״כ מגו
 נפקותא ליכא דהרי .לשיטתי' בזה ואזיל .זו עשה מנה לא

 . וכמו .עשין בשתי הגר על לעבור כדי אלא זו בעשה
 >3י> מהלכות ובפ״ו ר״ז )עשין בסה״ח ז״ל הרמב״ס שביאר
 C^-., רבינו של דדרכו אצלינו נתבאר וכבר .עיי״ש ה״ד( דעות
 אחת עשה אלא בזה כיוצא בכל למנות שלא ז״ל הגאון

 בזה מנה לא ולכן הכל. שכוללת עשה אותה דהיינו בלבד.
 והגר. האזרח הכל שכוללת כמוך נרעך דואהבת עשה אלא

 בעלמא לחזוק אלא באה שלא גר דאהבת עשה והשמיט
 אמת הן בפ״ע. חדשה מלוה כאז ואין שכרה.. ולהגדיל
 דס״ל ז״ל מדבריו דנראה אלברגלוני. הר״י באזהרת שראיתי
 י לקבל המצוה ג״כ נכללת הגר את דואהבתס עשה דבכלל
 יחסה וז״ל שם שכתב .השכינה כנפי תחת להכניסם גרים

 יקבלוהו .חסיתי ה׳ בך באומרו להתגייר הבא גר בצלכס
 ראיתי וכבר ..עיי״ש עכ״ל וכו' , מצות קצת ויודיעוהו
 הכניסו לא לחה שתמה מ׳( )עשין בזה״ר ז״ל להרשב״ץ

 .לקבלם בב״ד מיוחדת מלוה שהיא .גרים קבלת המצות בכלל
 משום מיד אותו מלין ע״ב( .)מ״ז ביבמות שאמרו ׳כמו

 י״א דכתובות )בפ״ק ואחרו .וכו׳ משהינן לא מצוה דשהויי
 מפני והוא .ב״ד דעה על אותו מטבילין קטן גר ע״א(

 שתבוא היא ראויה וא״כ .גרים לקבל שנתחייבו הזו המלוה
 אותה נסמוך מצוה איזה על יודע ואיני .פרטי במנין
 שהיא כתב שם אחרון ובקונטרס .בדבריו עיי״ש שם עכ״ל
 אלו .'ודבריו עיי״ש ישראל בן של וטבילה מילה מצות בכלל

 זה ענין מאי .לענ״ד ביאור להם .ואין אצלי מתמיהים
 ' מטומאה לא אם כלל ליכא בישראל טבילה כי וגס .לזה

 .בלבד מילה אלא טעון אינו ישראל ערל אבל .לטהרה
 כפשטה ע״א( )צ״ב דפסחיס סוגיא ז״ל הרב לקח וכנראה

• ר״>ז3 שם התום' מש״כ ועי׳ תמוה. הוא אבל .עיי״ש
רואיה אנו הרי אבל .בזה ואכמ״ל שם ובאחרונים .אבל

דהר״י



יהושעדבר יא י סימן שחת

 הגר״ז עם מזה דברתי אני שגם ובזכרוכי קאמר יפה נש
 ס״ב סי׳ ח״ב הדשן תרומת מתשר גם והבאתי ז״ל ענגים

 והביא תשובה צריך אם בקטנותו עבירה שעבר בקטן שם
 ואח״כ בגדלותו לשלם חייב שהזיק שקטן הבכ״ג מן כריו

 הוא רעה דשי׳ דוכתין בכמה תלמודא דייקי אי ונראה -ל
איזה שיקבל הוא טוב נראה לכך ידו מתחת מכשולות :עשו

עכ״ל. כפרה
 דהאיסורין משום למלתא טעמא שליט״א מעכ״ת דיהיב ;

 מאי דא״כ לפנ״ד נהירא לא לתקלה נחשב לכן בנפשו ■גמין
 האיסורין בשוגג גס הא תקלה איכא הוא דמזיד ומשום
 שוגג בין לחלק אין בנפשו פגם דלענין כפרה וצריך :נפשו
 ס״ט דף בשבת זצ״ל אריק לכגר״מ תורה טל בספר גם ,מ״ש

 כרמ״א דברי על שליט״א מעכ״ת שמסתמך למה ובפרט ׳"ש
 דברים להאכיל דאין ופרמ״ג וש״ן ז׳ סעיף סוף פ״א !י׳

 טבע לו וגורם הלב שמטמטם בזקנותו לו מזיק זה כי !תינוק
 דמ״ש ודאי אלא מזה גדול שוגג לך שאין מיירי בתינוק שם

 אסרה זה שדבר יודע שהקטן דמאחר היינו במזיד תקלה
 יודע שמ״מ כיון ע״ז קטן הוזהר שלא אלא ישראל לכל

 כועס כקב״ה פ״ז חש לא ואם זו מעשה שיעשו הקב״ה ון
 תקלה זו והתרחקות מענישו שאינו אפ״פ לו מלהטיב (רחק

 כלומר וכר לקטן הוא רעה דסי׳ כנ״ל התה״ד ׳שכ וזה י
 לו היא רעה 7סי מ״מ המעשה עצם על עונש לו שאין

ולא במזיד רק וזה לו מטיב ואינו עליו כועס שהקב״ה
המלך. גזירת על לעבור נתכוון לא דהא בשוגג

 לתרץ שרוצה שליט״א מפכ״ת לדברי מקום אין שוב כן כי
 אינו זה כנ״ל ולפי זביחה בר מקרי דסומא הא גם בזה
 שלימה דעת בר שאינו משום רק המצות מן שנפטר קטן
 עבר אם אצלו היא תקלה דעכ״פ אמרי׳ שפיר עלי׳ :מנא

 פטרתו ואפ״ה דעת בר שהוא סומא אבל הנ״ל נטעם
 אלא ,עלי רחמנא דחם משום לאו ע״כ ל״ת המצות מן

מכבשי שהוא טעם מאיזה למצות שייכות שום לו ׳אין
 מחויב ואינו גמור בהיתר האיסורין לו הותרו ודאי

שפיר במזיד עבר אם אף כלל תקלה כאן ואין כלל בהם
זבימה. בר חשיב אמאי הגרעק״א הקשה

אהרנברג מנחם יהושע

נן?'0ון
בז

 זכיתי לא הדברים אלו פכ״ל בהן כיוצא שמיעה שהן אותן עם
תלמוד. אצלי וצריכין להבין

כשומר הוי אי אבידה שומר שנעשה בסומא נסתפק ואשר )ב(
 או לעניא ריפתא למיהב ממ״ע שפטור מכיון שכר

 אבידה ושומר תקפוץ ולא תאמץ דלא מל״ת מפטר דלא כיון דילמא
 משא״כ דצדקה במ״ע שקשורין כיון צדקה של מהלאוין גם מפטר
 ככל כוי וממילא מהלאוין ולא מהמ״ע רק מפטר לא שמא סומא
 דבריו את שהבנתי ולפי״מ עכת״ד שכר שומר דהוי אבידה שומר

 בהמ״ע קשורין צדקה של הלאוין כ״ת לפי״ד אם ידענא לא אך
 בסומא גם א״כ מהלאוין נמי פטור מהמ״ע פטור במצוה עוסק ואם

שבה מהלאוין גם נמי פעור דצדקה מהמ״ע דפטור כיון הכי נימא
המ״נג עם וקשורין הואיל

להסתפק מקום דאין נלענ״ד אבידה שומר דין ולענין )ג(
 לא אבידה שמירת דהא חדא טעמי מתרי בזה

 דסומא וכיון השיבם דהשב עשה משום אלא במצוה עוסק מיקרי
 על מוזהר הי׳ ואלמלי כלל במצוה עוסק בגדר אינו מ״ע מן פטור

 והמצוה אבידה בשמירת שעוסק מחמת מפטר הי׳ לא הצדקה
 מחייבו שהשכל מצוה אינו ודאי לבעלים להשיבה כדי אבידה לשמור

 ציוותה דהתורה לאו אי מבירו באבידת לטפל מחייב השכל דאין
 שומר או מנס שומר הוא אם בין חילוק אין סומא דלגבי ועוד ע״ז
 בב״ק אמרי׳ דהא מלשלם יהודה לר׳ פטור כך ובין כך דבין שכר

 ופטור שבתורה המשפטים מכל פוטרו יהודה ר׳ הי׳ דוכן פ״ז דף
 חייב דסומא נאמר אם אף וממילא דמשפטים מפטור יליף ממצות
 שהשכל מצוה דהוי שליט״א מעכ״ת שכתב מטעם צדקה במצות
שומרין ממצות מ״מ בצדקה חייב נח בן דגם משום או מחייבו

פטור. ודאי

יא סימן

תשכ״ט. בשלח פ׳ עש״ק "ה.
 דוב מוד״״ר הגדול הגאון הרב זיוי לכבוד תניינא ולמא

תל־אביב. לב איזור רב שליט״א, ׳הנטל

 שכוונתו הקודם במכתבו דבריו לפרש כתב אשר ג״ד
מ״מ ל״ת מאזהרת הסומא נפטר אם דאף לומר

 ]אם כן לומר דאפשר שם כתבתי אנכי גם הנה השכל ד
 הכוונה שאין מוכיח וכתבו שליט״א כ״ת של מכתבו ך

 לדברי דחייתו מ״מ כך נאמר אם שאף לדעת שהראיתי לא
 דפוטר מוכח מקרא רק ילפינן לא גולה אינו דסומא דמהא

 אם אף דהא הוא דחי׳ לאו מלאוין ולא מעשה רק ימא
מן פטור אי גלות או מיתה לחייב אין לרצוח שלא השכל ד

 לא מאזהרת מפטר דלא מהא הפרמ״ג מוכיח ושפיר
תרצח.

 מ״ש לא הנה בצ״ע שהנחתי גאון נסים רבינו .דברי לפרש
 מדין ולעבדו בקולו ולשמוע הקב״ה ידיעת חיוב כי הגאון

 מעכ״ת וכמ״ש בפשיטות היטב מובן דזה להבין לי קשיא :ן
אלא השמיעה מצות נצטרפו ולא שם הגאון שסיים מה אך

 ותורותי חקותי מצותי וישמור עה״פ מרשב״ם הביא ואשר )ד(
כיו טלם אורחים והכנסת וכו׳ גזל כגון שכ׳

 על מוזהר נח דבן מזה והוכיח עכ״ל וכר תורה מתן קודם נוהגין
 כרשב״ם דכוונת לומר קשה לפעג״ד מחייבתו שהשכל לפי הצדקה

 אחר אפי׳ שהרי תורה מתן קודם בזה ומייבין מוזהרין שהיו היא
 רשות אלא חיוב אורחים הכנסת מצות הוי לא לישראל תורה מתן

 מ״מ השכינה פני מקבלת וגדולה גדול ענין בה שיש עפ״י שאף
 ע״ב ריש קכ״ז דף בשבת כדאיתא חסדים גמילות בכלל אלא אינה

 גמילות פשה לא שאם חובה בגדר אינה חסדים גמילות מצות וכל
 ע״ז שיענשו מצינו לא ריתחא בעידן דאפי׳ ע״ז נענש שיהי׳ חסדים

אבל יטול הרבה שכר אותה עשה שאם רשות של מצוה היא אלא
 הרמב״ם ומ״ש פשה אזהרת על שעבר מקרי לא פשה לא אם ■

 לרעך ואהבת בכלל הן גמ״ח של מצות דכל כ״א -אבל מה׳ בפי״ד
 מקיימם אינו אם אבל זו מצוה מקיים מקיימם שאם היינו כמוך

 יעשה שלא רק אתא הפשה עיקר דהא זו פשה על שעבר מקרי לא
 בשבת כדאמרי׳ לו יעשו שאחרים רוצה שאינו מה רעה לחבירו

 ז״ל המהרש״א שמפרש ׳וכמו תעביד לא לחברך סני דפלך ל״א דף
 תעשה בלא בכה״ג אלא איירי לא דקרא לי׳ דמשמע שם במיא״ג

 כמוך לרעך ואהבת קאי ועלה כתיב תטור ולא תקום לא דגבי
 לא עובה לו לעשות לגבי אבל וכר דסני דכל רעה לו תפשה שלא

 וכן חבירך לחיי קודמין חייך כדאמרי׳ כמוך לרעך ואהבת קאמר
 וכ״מ המהרש״א עכ״ל ודו״ק פיי״ש יונתן תרגום דברי מוכיחין

 לא כמוך לרעך ואהבת ד״ה פ״ב פ״ד דף בסנהדרין רש״י לשון
 לעשות מפן שאינו דבר אלא לחבריהם מלעשות ישראל הוזהרו
 מצוה שכ׳ ה״ג דיעות מה׳ בפ״ו הרמב״ם לשון וכ״מ פכ״ל לעצמו

 ממונו על ולחום בשבחו לספר צריך לפיכך וכו׳ לאהוב אדם כל על
 כתב ולא עכ״ל עצמו בכבוד ורוצה עצמו ממון על חם הוא כאשר

 ׳שכ רמ״ג מצוה בחינוך וכ״מ מבירו עם חסד לגמול צריך דלפיכך
 עצמו עם מתנהג שהוא כמו מבירו עם שיתנהג וכר זו מצוה ודיני

 יספר דברים עליו יספר ואם נזק כל ממנו ולהרחיק ממונו לשמור
 חבירו בממון נזהר ולא עלי׳ ועובר וכר כבודו על ויחוס לשבח

לדעת דבר ■בשום שצערו או בממון אותו כזיק אם וכ״ש לשמרו



יהושע יא סימן שתת דבר כח
 שאינו אלא לחבירו רע פועל אינו דאם מוכח עכ״ל זו עשה בטל

זו. עשה בטל לא טובה לו עושה
התנה שלא אפפ״י לחבירו טובה העושה קיי״ל דהא ותדע )ה(

 עשית בחנם לומר יכול ואינו לו לשלם צריך עמו
 דאפילו ומשמע ד׳ סעיף סוף רס״ד סי׳ בחו׳׳מ הרמ״א כמ״ש עמדי
 בהכניסו כגון זו טובה בעשיית מידי הפסיד ולא קטרח דלא היכא
 אמאי לחבירו טובה לעשות חיוב דאיכא נימא ואם בביתו לדור
 דמצוה משום לו לשלם דא״צ מהיזק אותו ממציל מ״ש לו לשלם צריך

 מקיים קעביד אי אלא בכך מחויב אדם דאין ודאי אלא קעביד
 הקב״ה דהקפיד דחזינן דמאחר והיינו כמוך לרעך ואהבת מצות

 טובה שעושה כל באהבה לחבירו האדם הנהגת שתכי׳ רצונו וזה
 נצטווה לא שפ״ז אפ״פ גדול ושכרו הקב״ה רצון מקיים לחבירו
 ומ״ש — טובה לו שיעשה ולא רעה לו יעשה שלא רק היא דהציווי
 המצוה בכלל היא מהיזק חבירו ממון לשמור דגם הנ״ל החינוך

 שיפסיד לו רע דבר לידי מבירו יבוא ישמור לא דאם משום היינו
טובה לו עושה שאינו אלא רע לחבירו נעשה שלא כל אבל ממונו

רשות. בדרך אלא חובה בדרך זו מצוה בכלל אינו
כאילו כנ״ל מאבל פי״ד ברמב״ס שנראה מה א״ש ובזה )ו(

 של משה מצות ואמר דפתח וני׳ מיני׳ עצמו סותר
 שכל ואפ״פ כתב ואח״כ וכף אבלים ולנחם חולים לבקר דבריהם

 תמהו וכבר כמוך לרעך ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם אלו מצות
 וראיתי מדבריהם להו קרי אמאי לרעך ואהבת בכלל הן דאם ע״ז

 בשם שכתב י״ט פשה לרס״ג םפה״מ על ז״ל פערלא כר״י בפי׳
 בפרטן אלו מצות דכל כוונתו שמבאר ספר קרית בס׳ ז״ל המבי״ט

 להם דוהודעת מקרא אחת כל שדרשום ומה כלל בתורה נזכרו לא
 כל ואין בהכי מיירי לא דקרא דפשטי׳ הוא בעלמא אסמכתא וגף

 מדבריהם אלא עצמה בפני מצוה בכלל להיות ראויי׳ מהן אמת
 לרעך דואהבת פשה מצד נינהו מדאורייתא כולן כלל בדרך ומ״מ
 כל דבריהם שמצד בזה נפק״מ מאי להבין זכיתי ולא פכ״ל כמוך
 מצות מונה אינו הרמב״ס הלא עצמה בפני מצוה מהן אחת

 כפת תח״י ספר הקריח ואין מצות התרי״ג מנין בכלל דדבריהם
 המצות דאלו דה״ק הרמב״ם דברי מאד נכונים דרכנו לפי אבל

 בכלל הן מ״מ אך חובה אינם דמדאורייתא מדבריהם הן חיוביות
 פלי׳ ומקבל מדאורייתא זו מצוה קיים פשאן שאם לרעך ואהבת

 אלא התורה רצון שכך כיון מדאורייתא רשות של מצוה כפושה שכר
דדבריהם. עשה על עובר אלא אינו פלי׳ עובר ואם פ״ז ציוותה שלא

בד״ה א׳ שורש ספה״מ על סופרים קנאת בספר ועי׳ )ז(
 דאף מדבריו שנראה וכף שחיטה מצות דלגבי איברא

 וז״ל שם שכתב רשות של מצוה אלא חיובית מצוה אינם מדרבנן
 קוברים שם שאין בדרך מת המוצא או ויורשיו המת קרובי דאילו

 מקרא מצווין שהן אמרו באלו מצוה מת הנקרא וזה הוא אלא
 מצות מדאורייתא חלה לא אדם כל שאר על אבל תקברנו דקבור
 להטפל רשות" של מצוה היא /"מדרבנן אלא קבורה

 לרעך ואהבת של הכתוב אל ז״ל והסמיכות חסדים גמילות בכלל
 מהל׳ בפי״ד נזכרה וזוהי גמ״ח מצות מיני שאר ג״כ שהסמיכו כמו
 שמדרבנן לומר שייך דמה בפיני תמוה זה ודבר פכ״ל וכף אבל
 הרי שיעשו הקב״ה רצון זה אם נפשך דממה רשות של מצוה היא
 שלא אפ״פ הקב״ה רצון לקיים מדאורייתא רשות של מצוה היא

 חכמים ביד כח מה הקב״ה רצון אינו ואם בתורה ע״ז ציוותה
 ביד כח אין הא לעשותו ומצוה הקב״ה לפני הגון זה שדבר לומר

 כח בהם אין אבל כדבריהם לעשות אדם ולחייב לגזור אלא חכמים
 כלומר בזה יתברך רצונו שיהי׳ הקב״ה רצון בו שאין דבר איזה לעשות

 רבנן אמרו אם ודאי אלא שכר יקבל קעביד ואי עביד לא בעי דאי
כק״ם דברי כן על רשות ולא האדם על חובה קבעוה ד״ז נעשות

גדול. ועיון תלמוד אצלי בזהצריכין
ישראל דאף המתבאר דלפי הנ״ל הרשב״ם לדברי ונחזור )ח(

 פ״כ חסדים גמילת על התורה מן מוזהר אינו
קודם נוהג הי׳ אורחים דהכנסת כרשב״ס דמ״ש לומר אפשר אי

 טונסו אלא תורה מתן קודם פ״ז מוזהרין שהי׳ כוונתו תורה מתן
 אצל דמצינו חורה מתן קודם עוד בה. שנהגו טובה מדה הי׳ שזה

 הכנסת דנקט הא א״ש ובזה זה מנהג שנהג פ״ה אבינו אברהם
 משום אלא חסדים גמילת מצות שאר או צדקה נקט ולא אורחים

 גמילות מצות שאר משא״כ ע״ה א״א אצל בפירוש מצינו זו שמדה
 תורה מתן קודם אפילו בהם שינהגו ראויין שהיו אע״פ חסדים
 נאמר אם אבל מפורש אותן מצינו לא בהם נוהג הי׳ שא״א ובודאי

שהשכל משום תורה מתן קודם פ״ז מוזהרין שהי׳ לומר דכוונתו
_________דנסט. אורחים ?סתהכ מאי_איריא מחייבת:__________

 דב״נ שהבאתי שלי הראי׳ שליט״א מעכ״ת שדחה ומה )ט(
שבגלל ד׳ דף בב״ב שאמרו ממה הצדקה על מוזהר

 לא ועושה מצווה אינו ואי עונשו לו תלו נבוכדנצר שעשה הצדקה
 ממה מפכ״ת ודמי כ״א דף בסוטה כדאיתא לתלות הזכות מהני

 ומשמע במצות דאיתחייב עבדא שאני אימא איבפית שם שאמרו
 איתחייב דלא משום צדקה שיתן לנבוכדנצר פצה לתת אסור הי׳ דלכן

 במצות דאיתחייב עבדא שאני שאמרו דמה לפפנ״ד צדקה במצות
 מותר הי׳ המקדש בית בנין במצות דאיתחייב דמשום הכוונה אין

 הו״ל דא״כ ביהמ״ק בנין פ״י עונשו לכפר להורדום פצה לתת
 דפבד הכוונה אלא פבדא בה דאיתחייב ביהמ״ק בנין שאני למימר
 פצה לו לתת מותר לכן לישראל ודמי במצות דאיתמייב מנכרי עדיף

 הקב״ה הקפיד נכרי שהי׳ נבוכדנצר משא״כ מעונשו להתכפר איך
 בית בתשובת מצאתי וכן להתכפר איך פצה לו שנתן על דניאל על

 הנ״ל הגמ׳ מדברי להביא רצה שמתחילה ג׳ סוסי׳ חאו״ח יצחק
 לדחות דיש כתב ואמ״כ ביהמ״ק בבנין חייבין אשה וכן דעבד
 ואינו מצוה לפשות פצה לו לתת מותר מ״מ פטורים דעבדים דנהי

 הגמ׳ כוונת וזה שסיים וממה פכ״ל הגמ׳ כוונת וזה לנכרי דומה
 דיוק מחמת דהיינו ונראה הגמ׳ כוונת דזהו כך דהחליט משמע

 נכרי מתחייב אימא האיבעית לפי דאף קאמינא שפיר ומעתה הנ״ל
מפני בזה שיתכפר פצה לו לתת אסור שהי׳ אלא צדקה בנתינת

נכרי. שהי׳
 במצות דאיתחייב פבדא שאני מלשון כי דאף אמינא ואגב )י(

כמ״ש ביהמ״ק בבנין חייבין דעבדים ראי׳ ליכא
 להורדוס פצה לו שנתנו הדבר מגוף ,ראי יש מ״מ הנ״ל הבי״צ
 ביהמ״ק בנין על מצווה דפבד פ״כ עונשו ויתלו ביהמ״ק שיבנה

 דמכאן שפיר ויתכן כנ״ל תולה המצוה אין ועושה מצווה אינו דאי
 צ״ע אך — ביהמ״ק בבנין מייבין נמי דנשים הרמב״ם לדברי מקור

 לתלמוד יוצאים התלמידים התם דאמרי׳ פ״א ס״ב דף בכתובות
 המחלקות דבר לכל שנאמר בבית וחודש כאן חודש אמר רב תורה

 בלבנון יהי׳ חודש שנאמר בביתו ושנים כאן חודש אומר ור״י וגו׳
 דאפשר ביהמ״ק בנין שאני מהאי אמר לא מ״ט ורב ואמרי׳ וגו׳
 הרווחה לי׳ דאית התם שאני מההיא אמר לא מ״ט ור״י אחרים ע״י

 בבית שיהי׳ פלי׳ מקבלת לפיכך ביתא רווח דאיכא כיון ופירש״י
 מזונות לה יש שכר לו שיש שכיון חדשים משני אחד חודש המלך

 משמע רש״י עכ״ל היא דילי׳ מצוה ת״ת אבל ותכשיטין מרווחים
 שיש אמינא הוי אלא היא דילי׳ מצוה דתורה משום לאו דאי

 הרווחה לי' לאית דמי הוי בעלה של התורה בלימוד חלק להאשה
 ביהמ״ק מבנין יוחנן ר׳ יליף איך א״כ וקשה המצוה רווח מחמת

דבזה נמצא הרמב״ם כמ״ש ביכמ״ק בבנין מחוייבין נשים אי הלא
 לצאת שרשאי ממה יותר ביהמ״ק לבנין לצאת לבעלה מרשה שהיא <

 דילה מצוה גם והוי ביהמ״ק לבנין מסייעת עצמה היא ברשות שלא
אך באתי ולא וצ״ע היא דילי' מצוה דרק תורה תלמוד משא״כ

להעיר.
 קל״א בסי׳ הריב״ש בתשובת לפימ״ש מעכ״ח שנסתפק מה )יא(

חייבה והתורה הבן על המצוה עיקר הבן דפדיון
 את לפדות זו ממצוה סומא מפטר אי הבן עבור לפדות כאב את
 התורה הטילה סומא שאינו הבן מצות שהיא כיון דילמא או הבן

 זה ספק לפשוט יש לפענ״ד סומא שהוא אע״פ כאב על החיוב
 לפדות אשה מפקדא דלא מנלן פ״א כ״ט דף בקידושין דאמרי׳ מהא

לפדות מצווה עצמו את לפדות שמצווה כל תפדה תיפדה בנה את
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שליט״א, רוזנטל דוב מוה״ר הגדול הגאון הרב לכבוד
תל־אביב. לב איזור רב

 ממצוה פטור דרבנן במצוה כעוסק דגם כעלה אשר ע״ד )א(
ע״כ סי׳ בא״א כפרמ״ג דקדק כן הנה דאורייתא

 מעכ״ח ומ״ש זה מכלן שצ״ע כתב אך שם כמג״א מדברי ד׳ ס״ק
 חייבתו לא מקום של במלאכתו עוסק שכוא דכל כר״ן מדברי
 דה״ה מזה ללמוד אין לפענ״ד אחרת מצוה לקיים לטרוח התורה

 הוא שמדאורייתא בדבר בעוסק הר״ן כוונת די״ל דרבנן מצוה
 משיב תסור לא משוס דאיכא כיון י״ל אך מקום של מלאכתו

מקום. של ומלאכתו מדאורייתא

 יתר כל וכן בד״ה ,ג סי׳ מ״א יעב״ן בשאילת לפימ״ש אך >ב(
דמשיב אמרי׳ לא דרבנן מצוה דהעושה וכו׳ גמגומיו

 כר׳ הלכה לי דאמר מאן דאמר יוסף מרב וראי׳ ועושה כמצווה
 דלא טבא יומא לי׳ עבידנא כמצות מן פטור סומא דס״ל יהודה

 עכ״פ חייב סומא נמי דלר״י התום׳ כתבו וכבר ועבידנא מפקידנא
 מפקידנא דלא קאמר כיכי א׳׳כ כנכרי יהא שלא מדבריהם במצות

 מפקידנא דלא ואת״ל וכר סופרים מדברי פקיד מיפקד והא ועבידנא
 לא דאורייתא לגבי דרבנן מינה שמעת מיכא קאמר מדאורייתא

 תסור לא דכתיב דאע״ג מכא ומוכח עכ״ל חשיב ועושה מצווה
 לעשותו כמקום מפי כנצטווה משיב לא אכתי מ״מ וצוונו ומברכין

 גבי חשיב דלא דכ״ה יתכן וא״כ משיב כרשות כמקום לגבי ועדיין
 ידה על נפטר ולא כמקום של מלאכתו כעושה דאורייתא מצוה

דאורייתא. ממצוה
 ילפינן כמצוה מן פטור במצוה דעוסק דכא כיון לומר יש אלא

נמי נהי שפיר לפיכך וכו׳ רשות דרך מה בדרך מובלכתך
 הוי לא נמי רשות מ״מ דאורייתא לגבי מצוה נקראת דרבנן דאין
 דרך בכלל ואיט דרבנן מצוה על מדאורייתא לעבור אסור דהא

רשות.

קברו דתנן אהא דברכות בפ״ג יונה רבינו מדברי אבל )ג(
 שיגיעו עד ולגמור להתחיל יכולין אם כמת את

 דרבנן במצוה דהעוסק מוכח יתחילו לא לאו ואם יתחילו לשורה
 דתנחומי משום יתחילו דלא טעמא התם דקאמר ממצות מפטר לא

 מן חסדים וגמילות הוי חסדים גמילות דבכלל מדאורייתא אבלים
 ולפיכך חסדים גמילות זו הדרך את להם והודעת כדאמרי׳ התורה

 דדוקא לכדיא הרי עכ״ל המצות מן פטור במצוה שעוסק דכיון אמרו
 הנ״ל הפרמ״ג על ותמהני מפטר דאורייתא מצוה דהוי משום

 שיגיעו אחרי ק״ש לקרוא שהות דבאין המג״א ממ״ש דבריו שדקדק
 תנמומין במצות התחילו לא שעדיין מכיון קודם לקרות צריך לשורה

 כמבואר דאורייתא הוי תנמומין דמצות לומר להפרמ״ג ניח״ל ולא
 מפורש כמג״א כדברי הלא הא מנלן בצ״ע הניח זה ומשום בדבריו
 כמו דאורייתא אבלים דתנחומי דס״ל ומשום יונה ברבינו להדיא
 להפרמ״ג לי׳ דמשמע משום ואי ע״ץ ספר בשם שם כפרמ״ג שהביא
 מ״מ סופרים מדברי רק כוי דלא מאבל פי״ד כרמב״ם מדברי
 — הא מנלן לשאול ואין יונה רבינו דברי פי על כמג״א דברי נכונים

 דברכות פ״ב עתויו״ט כתב דבריו בסוף עצמו שכפרמ״ג ראיתי שוב
 צ״ל ע״כ הנ״ל יונה רבינו דברי הביא שם וכתוי״ט עכ״ל מ״ב

 שהניח ממה בו מזר ר״י בשם כתויו״ט דברי כפרמ״ג שראה דלאחר
 דאורייתא מצוה דהוי משום דטעמי׳ כמג״א דברי גס ומפרש בצ״ע

כעוסק דרבנן במצוה דגם וכמג״א מכפרמ״ג ראי׳ שום אין וממילא
כמצות. מן פטור בה

המצות מן פטור דרבנן במצוה עוסק אי הדבר ובעיקר )ד(
 בזה שנסתפק כ״ה דף סוכה לנר בערוך עיין

שלא ופלא בצ״ע והניח אותם ודחה ולכאן לכאן ראיות והביא

 ובספ כנ״ל יונה מרבינו ולא הנ״ל כמג״א בדעת מפרמ״ג הזכיר
 כ ואמ״ע כנ״ל ספיקו הביא כ״ב ס״ק תר״מ סי׳ יעקב ביכורי

 דר מצוה בכל דכא מבטל דרבנן מצוה משום דגם נ״ל מ׳׳מ אכן
 מב זה מטעם דכא מדאורייתא שהיא תסור לא מצות ג׳׳כ מקיים

 כ אבל עכ״ל כ״ג דף בשבת כדאמרי׳ וצוונו דרבנן מצות על
 לוו וכעת.נלענ״ד הכרח אין תסור לא משום דאי לעיל כערותי

 אוו תקנו לא דרבנן כמצוה של כתקנה דתחילת דמסתבר עוד
 לת דלמ״ל דאורייתא ממצוה יפטר בה שהעוסק כ״כ במומר
 לכמל לחזור יכול אשר אחרי חנם דאורייתא מצוה לבטל כזאת
 דקי וכמו דאורייתא כמצוה לקיים כדי שהפסיק אמרי דרבנן

 דאורייר מצוה שום אין שתיכן לעשות אפשר אי דאם תרפ״ז בסוסי׳
 במל בכתחיל דגם כול״ל כ׳׳נ דרבנן מגילה מצות מפני נדחית
 דר כשכמצוה וכ״ש מפני׳ נדמית דאורייתא מצוה שוס אין דרבנן

 אח לעשות יכול אינו דאורייתא והמצוה אח׳׳כ גס לעשות יכול
 ג נימא א׳׳כ תיקון דאורייתא כעין רבנן דתקון דכל משום ואי

 ע^ אין כ״נ דאורייתא עשה דוחה דאורייתא עשה שאין דכשם
 דר> כמצוה שיכי׳ דלענין ודאי אלא דרבנן עשה דומה דאורייתא

 וממי! רבנן תקנו לא דאורייתא מצוה כנגד לעמוד ומשוב אלים
 כמצו כו״ל דאורייתא ממצוה יתבטל דרבנן כמצוה שע״י במקום
 ב! סובר אינו בכה״ג דרבנן המצוה -מנטל -ואם שאינה כמו דרבנן
 רש! כמו וכוי מעולם דבריכם אמרו לא דככי דאדסתא תסור
 כ בה להפסיק וכ״ש דאורייתא מצוה מפני לבטלה שצריך גמור

בככ״ג דבריהם חכמים העמידו דלא דאורייתא מצוה לקיים
מצוה. לעסק כלל מיחשב

 דסוג כתום׳ שכתבו דכמו לחדש שליט״א ככדר״ג וברש )ה(
משנ בסומא דשייך כ״ה מדרבנן במצות חייב

 ש! טעמא ,כתום כדכתבו דכתס דמי לא לפענ״ד מדרבנן שומרין
 שי לא משפטים בענין אבל במצות רבנן חייבוהו כנכרי נראה יהי׳
 שפטר! במשפטים לחייבו עליו רבנן יחמירו ואמאי טעמא האי

 ממשפטי פטור מדרבנן אף יהודה דלר׳ ראי׳ לי ויש — כתורה
 סוג דאמר יהודה כר דלא מתני׳ ע״ב פ״ו דף בב״ק דאמרי׳ מהא

 שבי ישן קתני ,ומתני פטור חבירו בייש אם ופירש״י בושת לו אין
 ד> נימא ואי עכ״ל חייב סומא אלמא הכי תני לא ובסומא פטור

 יכה כר דלא דמתני׳ מנ״ל מדרבנן במשפטים חייב נמי יהודה
 שבי סומא קחני דלא והא יהודה כר אפילו לאוקמא מצינו הא

ממי! פטור מדרבנן דאף אע״כ חייב מדרבנן דעכ״פ משום פטור
וז״ב. מדרבנן אף שומרין ממשפט דפטור ה״ה

שומרים משפט שייך דבסומא שליט״א מעכ״ת וברש )ו(
 ר מ״מ ממשפטים דפוטרו יהודה לר אף התורה

 ע ומסתמך לשלם חייב לשמור ורצונו מדעתו עצמו חייב כסומא
 ש! שלוקח על שכר שומר תורה דמייבתו ע״ב נ״ו כתובות התום׳
 בפר: הכתוב לכל עצמם ומשעבדים שלו הנאה שכל לפי ושואל
 - מפכ״ת עכ״ד שהתחייב לפי חייב דשומר כרי התוס׳ מכ״ל
 בשת כיינו בו עוסקין שאנו מענין כדבר אין דבריו נפי גס כנה

 שוב דין לו שיש אלא לשמור עצמו חייב לא ודאי דבזה אבידה
 סוב אם וא״כ אבידה ולכשב לשמור אותו חייבה שהתורה מפני
 עצי והוא לשמור התורה חייבתו ולא אבידה השבת ממצות פטור

 שיג נותן הדק הנ״ל התום׳ לפי״ד הרי לשמור עליו קכל לא
 ב חייב שסומא אומרים היינו אם אפילו שומרין ממשפט פטור

 צר קרא בלא גם שומרין ממשפט מ״מ יכודא לר אף המשפטים
התוו וחיוב לשמור נפשי׳ שעבד לא שהוא כיון פטור להיות

עלי׳. ליכא ולהשיב לשמור

לשמ סליו בקיבל שאפילו אני אומר דמלתא לקושטא אך )ז(
 כנ ,דכתום שומרן מדין מלשלם פטור מבירו חפן

 לש! כתורה חייבתן לשמור עצמם את דחייבו דמשום כתבו לא
דמאו כלומק בפרשה ככתוב לכל עצמם את שחייבו משום אלא
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 כ״א לשלם חייבין ששומרים אמרה והתורה שמירה עליהם שקבלו

 אמרי׳ אם וממילא התורה דין כפי לשלם עצמם מל כקבלו הוי כדין
 השומרין של החיוב דין עליו נאמר ולא משפטים בדין אינו דפומא

 לא אם עצמו חייב לא מ״מ בשכר לשמור עצמו שקבל אפילו שוב
 דין מחמת לא מתחייב דאז פקח כדין לשלם בפירוש עצמו שחייב

 שאינו בדבר להתחייב נפשי׳ שמשעבד כמי אלא שבתורה שומרין
 שאנו אבידה לשמירת שייכות שמן אפילו לו אין ודאי וד״ז חייב

 סוד״ה ע״ב נ״ד דף כתובות בתום׳ ראה לדברינו ודוגמא — עופקין
 לכותבה דעתו אין וכר עצמה הכתובה אבל וכר דת מל לעוברת

 כמו אלא עצמו התחייב לא וה״נ וכר חכמים שחייבוהו כמו אלא
ודו״ק. התורה שחייבתו

 רק ולא חובה הוא חסדים דגמילות אי׳ר שהביא ומה )ך!(
ע״ב מ״ט דף בסוכה רש״י מדברי רשות של מצוק _

 מספיד כגון ופירש״י בממונו בין בגופו בין גמ״ח דאמרי׳ אהא
 עכ״ל ובהמה כלים משאיל מפות לו מלוה ובממונו וכר חתן משמח

 חובה הוי בגופו אינך דה״ה משמע חובה היא מעות להלות והרי
 דמצות כתבו המצוה מוני הראשונים כל דהנה ראי׳ זו אין לפענ״ד

 הרמב״ס' וכ״כ קמשתפי דחקו בשעת לעני בהלואה תלוה כסף אם
 וש״ע הטור מלשון וגם ישראל לעניי להלוות מ״ע ה״א ממלוה בפ״א
 ואפילו וכר ישראל לעניי להלוות מ״ע שכתבו ס״א צ״ז סי׳ חו״מ
 בדברים אף ולההנותו שעה לפי להלוותו מצוה להלוות שצריך עשיר

 לעניי רק היא עשה דהמצות משמע עכ״ל לו ההוגנת עצה וליעצו
 בדברים דלההנותו דומיא בעלמא מצוה רק ליכא לעשיר אבל ישראל
 גמ״ח בכלל אלא הן המ״ע בכלל לא ודאי דהני ההוגנת עצה וליפצו
 בטו״ז ופי׳ חסדים גמילות בכלל רק היא לעשיר להלוות וה״נ
 מצוה עשיר ואפילו הטוש״ע לשון על שעמד שם הסי' לסוף קרוב

 אמר ולא שעה לפי כאן אמר למה קשה וז״ל שפה לפי להלוותו
 אף ולההנותו למ״ש יש שייכות מה ותו הסימן בריש כמו סתם

 בקרא דיוקים ב׳ לו דיש ונראה כאן לזה שייכות מה וכר בדברים
 לא ]כלומר אלו דברים לב׳ העני דסמיך הפני את תלוה כסף דאם
 מצוה יש לעשיר דגם משמע נשך[ עליו תשימון ולא כנושה לו תהי׳
 יש כסף דוקא כסף אם דהיינו אלו דברים לב׳ נוגע שאינו מה

 מצוה יש כראוי וליפצו בדברים לההנותו משא״כ מצוה בימוד לעני
 הפני יום ל׳ שהיא הלואה סתם דדוקא דיוק יש תו לעשיר אף

 כן על לעשיר אף מצוה בה יש שעה לפי הלוואה משא״כ קודם
 הטו״ז עכ״ל יום ל׳ שהיא בסתם ולא שפה לפי להלוותו מצוה אמר

 אינו יום מל׳ יותר דהיינו מרובה לזמן כסף דהלואת מדבריו ומבואר
 למכור שיוכל עד שעה לפי לו לפזור מצוה רק יש ולעשיר לעני אלא

 בפירוש לאו זאת גם ואף טובה ובעצה בדברים ולההנותו מנכסיו
 אינו תלוה כסף אם דקרא פשטי׳ והנה אתיא מדיוקא אלא נאמר
 אחר במקום שנאמר ממה חובה שהיא למדו חכמים רק רשות אלא

 וא״כ בעני איירי תעביטנו דהעבט קרא והאי וגר תעביטנו העבט
 שיש התורה שגלתה הדברים באלו אבל בעני אלא חובה ללמוד אין

 דקרא לפשטי' הדרינן שוב תלוה כסף דאם בקרא בעשיר אף מצוה
 גמילות כל כמו חובה ולא רשות של מצוה כלומר רשות אלא דאינו

חסדים.

 שפה לפי לעשיר להלוות חיובית מצוה דיש את״ל ואף )ט(
לכסף שצריך שעה באותו עני לי׳ דהוי משום היינו

 למכור שיצטרך אלא למכור יכול אם אבל מנכסיו למכור יכול ואינו
 לו שמזדמן כגון נכסיו להרבות להכסף כשצריך וכ״ש ויפסיד בזול

 לא בכה״ג וכיוצ״ב בו להרויח כדי לקנות ורוצה בזול קנין אחה
 גמילות משום רק הוי לא ודאי וכה״ג לו להלוות חובה שיהי׳ מצינו

חסדים.
 בממונו חסדים גמילות דבכלל בסוכה רש״י קאמר שפיר ולפיכך

אבל לעשיר מפות להלוות דהיינו מפות להלוות הוי
 דלא חסד גמילת לקרותו שייך לא חובה שהיא לעני מפות להלוות

 חייבתו שהתורה משום אלא הדבר עושה העני פס חסד עשיית מצד
חסד. מצד רק ולא הדין מצד לפשות וצריך

יהושע
 ואהבת שהוא דמשמע הרמב״ן מלשון שהביא ומה )י(

חבירו את לאהוב חיובית מצוק שהיא כמוך לרעך
 כן אמנם לו להרע שלא רק דאינו בשבת כהמהרש״א דלא כנפשו
 אבל כן משמע הטוב בכל נפשו את יאהב כאשר הרמב״ן דלשון

 ולחוס בשבחו לספר צריך לפיכך ה״ג מדיעות בפ״ו הרמב״ם לשון
 ולא עכ״ל עצמו בכבוד ורוצה עצמו ממון על מס כאשר ממונו על

 כדעת משמע ממונו ולשמור חבירו את לכבד צריך לפיכך כתב
הרמב״ם. בדעת דברינו כתבנו ואנחנו המהרש״א

 הביאו בתשר הר״ן שיטת קצת לישב למדנו דרכינו ולפי )יא(
ספר דהמשאיל כ״ט ס״ק מחו״מ ע״ב בסי׳ הש״ך

 מפרוטה ופטור קפביד ומצוה דהואיל מלשלם פטור ונאנס לחבירו
 ל״ד ס״ק שם והקצוה״ח השואל של הנאה כל דאין נמצא יוסף דרב

 כ״ע אונסין דלפנין ע״ב מ״ז דף בקידושין דאמרי׳ מהא הקשה
 הר״ן ולפי״ד משאלה גרפא דלא קאי הלוה ברשות דמלוה פליגי לא

 שם המקנה הקשה וכן קפביד מצוה דהמלוה משאלה גרפה הלא
 אבל לישב ונדחק תמה שיפה שכתב י״ז ס״ק שם בנתיבות וע״ע

 עשיר אפילו דמשמע סתם בלוה מיירי דהתם לומר יש להנ״ל
 גמ״ח של מצוה רק הוי דלא משום באונסין דחייב אמרי' בכה״ג
 — חובה שהיא יוסף דרב מפרוטה המלוה נפטר ולא רשות שהיא

 למ״ד התם קאי דהא עשיר בלוה מיירי דע״כ נלענ״ד ולכאורה
 הפוסקים לשיטת קשה פני בלוה ואי לחזרה בעלים ברשות מלוה
 אמאי להדיוט כמסירה לגבוה אמירה אמרי׳ לעניים בצדקה דגם
 כלום הלוה הוציא שלא זמן שכל נמי דנהי בו לחזור המלוה יוכל

 ההלוואה הלוה יקנה מ״מ בהמלוה החזיק לא עדיין המלוה מן
מיני׳ ובבקשה בזה עיון לי צריך עדיין אך לפני להלוות אמירה ע״י

דבר. ויודיענו בזה שיעיין דמר ל/׳^

 הר״ן תשו׳ על עוד שהקשו מה נמי א״ש הנ״ל ולפי )יב(
מצוה _ספר המשאיל דדוקא מדבריו שנראה הנ״ל

 ולא להשאיל מצוה הוו לא דכלים משמע לא כלים שאר אבל קעביד
 עה״פ משפטים פ׳3 .פה״ת יפות בפנים ועי׳ כסף להלוואת דמי
 התורק צוותה שלא מכסף כלים »״ש מאטע דיהב תלוה כסף אם

 לשבח טעם שהוסיף סי׳־מ״ז ח״א יושר אמרי בתשו׳ וע״ע עליו
 דבאיכא הר״ן פפי״ד למילתא טעמא ג״כ הסברתי בפניי ואני פ״ז

 כלים להשאיל מצוה יהי׳ אם וא״כ מאונסין הלוה פטור מצוה
 יאנס אם פסידא לידי לבוא המשאיל יוכל מאונסין השואל ויפטור

 מיחייב לא כסף דאף מהמכילתא שם יפות בפנים דקדק כבר והרי
 לא לכן עיי״ש הפסד לידי יבוא שלא המלוה בטוח אם רק להלוות
 זצ״ל ענגיל הנר״י ע״ז הקשה אבל כלים השאלת על התורה צוותה

 דבחד הנ״ל בסוכה רש״י מדברי ג׳ סי׳ ח״ב פורת בן שו״ת בספרו
 ופ״ז ובממונו בגופו הוא דגמ״ח הש״ס דאמר אהא להו כייל כללא
 ובהמה כלים ומשאילו מפות לו מלוה וז״ל ובממונו ד״ה רש״י כתב

 בהשאלת ג״כ ישנה מפות בהלוואת שישנה המצוה אותה וא״כ פכ״ל
 זצ״ל חיים החסך בעל הגאון שנם וכמדומה פכ״ק ובהמה כלים

כפת. תח״י ואינו מזה הפיר חסד אהבת בספרו
והשאלת מעות הלוואת רש״י שכייל דמה לק״מ הנ״ל לפי אך

 מצות מכח אלא אינו דזה לעשיר הלוואה היינו ובהמה כלים
 להר״ן ס״ל לכן היא גמ״ח מצות משום כלים השאלת ואף גמ״ח

שאיננה גמ״ח דמצות כנ״ל שלו הנאה כל כלים השאלת הוי דשפיר
להמשאיל. יוסף דרב מפרוטה פוטרת אינה רשות אלא

 ענין לאיזה להבין זכיתי לא הקטנה מהיד שהביא מה )יג(
אורחים הכנסת כגון שבגמ״ח המצות חז״ל חילקו

 אחרי מדרבנן בפ״ע מצוה מהם אחת .כל שיהיו וכו׳ חולים וביקור
 כמוך לרעך ואהבת של דאורייתא אחת במצוה נכללים שכולם
 מצוה בקיום התועלת מה הדרך להם מוהודעת או בדרכיו והלכת

וצ״ע. מיוחדת



סנהדרין דבר

 דהא הדין, עינוי משום מיד להמיתו צריכים

 הרמב״ם ושיטת קיימינן הרמב״ם בדברי אנן

 כל הדין עינוי משום דליכא היא ה״ד בפי״ב

 מה רע״ד באות לעיל ועיין היום. אותו

 הנ״ל הרמב״ם לפי ועכ״פ עליו, שהקשינו

 על גם דסוגיין בברייתא הקפידו למה צע״ק

 דשמא משום וי״ל לשקיעה. סמוך גמ״ד

 להמיתו שצריכים כיון להמיתו, ישכחו

החמה(. לשקיעת סמוך

 אלא הסיפרי אתי דלא יתכן איברא,

 סמוך אותו שתולין לחוד הא למימר

הלנה, לידי לבוא שלא בכדי הזזמה לשקיעת
החכמה, אוצר *

 ואין כלל, והסקילה בהגמ״ד ול?ן^איירי

 הספרי של להתנא דס״ל ראי׳ להביא

 דלעולם בשחרית, היו וגמ״ד שהסקילה

 סמוך הי׳ הגמ״ד שגם דס״ל למימר איכא

 משום התלי׳ את דהזכיר רק החמה לשקיעת

 משום הוא ממתינים למה דמילתא דטעמא

 לאחר אבל להלינו, יבואו שלא כדי התלי׳

 הגמ״ד את גם משהין שהיו ה״ה שממתינים

 )וכן לתלות ישכחו שלא כדי והסקילה

 על ורק לספרי(, הנצי״ב בפירוש ראיתי

 דמכיון הכ״מ, כקושיית קשה הרמב״ם

 לא והסקילה, הגמ״ד את הרמב״ם שהזכיר

 שהיו שמשמע באופן להזכירם לו הי׳

שחרית. אותם עושים

 ולאו קבורה מצות בענין שח(
דהלנה.

 אמרו בלבד זו דלא דתנן במתניתין עיין

 בל״ת, עובר מתו את המלין כל אלא

 נפקא. תקברנו דקבור דמרבויא ופירש״י

 תקל״ו במצוה החינוך של מלשונו והנה

 של הפסוק דפשטות דס״ל משמע ותקל״ז

רק קאי תלין דלא ולאו תקברנו דקבור עשה

ג׳ קנ׳זר

-a׳?)7 תיז משה ע״ב ׳ן
•!>*<

 ב״ד הרוגי שאר ואפילו לחוד, הנתלה על

 מיני׳ דמרבינן ריבויא מהך אלא ידעינן לא

 מתים, שאר בגדר הם והרי מתים, שאר

 התלוי נעזוב שלא וז״ל, שכתב דעיי״ש

 כתב תקל״ז ובמצוה עכ״ל, העץ על להלין

 וכו׳ ההוא ביום שנתלה מי לקבור וז״ל,

 זו מצוה שאין ז״ל שאמרו מה המצוה מדיני

 מצוה ב״ד הרוגי כל אף אלא לבד בנתלה

 המצוה בכלל גם הריגתם, ביום לקברם

עכ״ל. וכו׳ מותו ביום ישראל מת כל לקבור

 דס״ל משמע הסמ״ג מלשון אמנם

 דלא ולאו תקברנו קבור של הפסוק דפשטות

 על רק ולא ב״ד הרוגי כל על קאי תלין

 בגדר רק אינם ב״ד הרוגי וכל לחוד, הנתלה

 וז״ל, שכתב ק״ד בעשין דעיין מתים, שאר

 הריגה ביום ב״ד הרוגי כל לקבור מ״ע

 עכ״ל, ההוא ביום תקברנו קבור כי שנאמר

 ב״ד הרוגי לא וז״ל, כתב קצ״ז ובלאוין

 להדיא ומשמע עכ״ל, וכו׳ אמרו בלבד

ב״ד. הרוגי כל על קאי הפסוק דפשטות

 מאי ע״פ בזה מינה נפקא יצויר ואולי

 י״א פיסקא תצא כי פר׳ בסיפרי דתניא

 על ב״ד להזהיר אדמתך תטמא ולא בזה״ל,

 שלא המצווין הם דב״ד להדיא הרי ע״כ, כך

 הזהרה דהך יתכן והרי המת, את להלין

 דכל ריבויא על קאי לא לב״ד מיוחדת

 אלא הוזהרו לא מתים בשאר אלא מתים,

 את המלין דכל וכלישנא לחוד, הקרובים

 על אלא הזהרה בהך ב״ד הוזהרו ולא מתו,

 שאר של הגדר על ולא להדיא דכתיב מאי

 הרוגי שאר גם שאם יוצא לפ״ז וא״כ מתים,

 מתים דכל מריבויא אלא ידעינן לא ב״ד

 א״כ המתים, כל כשאר רק דינם ביסוד והוו

 אבל לחוד, הנתלה על אלא ב״ד הוזהרו לא

בכל קאי הפסוק דפשטות הסמ״ג לדעת

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 421 מס עמוד {9} אהרן בן משה רוזמרין, סנהדרין



סנהדרין דבר תיח
w<l42׳J4w7'n

 א"כ מתים שאר בגדר רק ואינם ב״ד הרוגי

 הא )ועכ״פ לב״ד אזהרה הך איכא בכולם

 ב״ד שהוזהרו היכא שאפילו נראה מיהא

הוזהרו(. הקרובים גם מ״מ אבל

דעיין צ״ע, זה בכל הרמב״ם שיטת והנה
’ החכסה! !אוצר

 שצונו היא וז״ל, שכתב רל״א במ״ע בסה״מ

 אמרו והוא שנהרגו ביום ב״ד הרוג לקבור

 וכו׳ ההוא ביום תקברנו קבור כי יתעלה

 כל שנקבור לומר רוצה מתים בשאר וה״ה

 ומדבריו עכ״ל, וכו׳ מותם ביום ישראל מתי

 הרוגי כל על קאי העשה דפשטות משמע

 מהל׳ בפט״ו גם מלשונו משמע וכן ב״ד,

 ס״ו ל״ת בסה״מ אמנם עיי״ש. ה״ח סנהדרין

 הנתלה על רק קאי הלאו דפשטות משמע

 על תלוי מעזוב שהזהירנו שם, וז״ל לחודי׳

 ברכת פרסום מזה יתחדש דלא כדי ללון עץ

 בהל׳ בה״ז גם )ועי׳ עכ״ל וכו׳ השם

 אם וצ״ע סק״ב(, ש״ט ובאות שם, סנהדרין

העשה. ובין הלאו בין בזה לחלק שייך

 תלוי על רק ב״ד אזהרת קאי אם והנה

 הויא לב״ד הזהרה הך אם לעיין יש א״כ

 שלא דוקא או קבורה, בלא להלינו שלא

 העץ מן שהורד לאחר אבל העץ, על להלינו

 על רק דמוטל מתים כשאר הוא הרי

לקוברם. הקרובים

 בסוגיין יונה רבינו בחידושי שו״ר

 על קאי לא תלין דלא קרא דעיקר שביאר

 תלין לא קרא קאמר הכי אלא דוקא העץ

 אלא מקום בכל ולא עץ על לא נבלתו

 עץ, הזכיר ומש״ה בהוה הכתוב שדיבר

 כלל להלינו שלא מצווין ב״ד דגם שם וכתב

העץ. על שלא ואפילו

 שפירש ספרי על הנצי״ב בפי׳ שו״ר

 אחראין שב״ד היא הנ״ל הספרי שכוונת

וזהו מתם, את ילינו לא שהקרובים להשגיח

משה ע״ב מ״ו

 דרשא הך בביאור הנ״ל כדברינו דלא

 מצות בכל גם דהא צ״ע דבריו מיהו דסיפרי.

 בדבר שהמצווה לראות אחראין הם הרי

חיובו. את יקיים

 דאורייתא המצוה בענין שט(
 דרבנן והמצוה קבורה של
קבורה. של

 את המלין שכל דתנן במתניתין עיין א.

 בשם ר״י לה רבי ובגמ׳ בל״ת, עובר מתו

 צ״ע ולכאורה תקברנו. דקבור מקרא רשב״י

 מקרא לה ילפינן ע״ב ל׳ דף בב״מ שהרי

 אשר הדרך דאת קרא שם דמייתינן אחרינא,

 זו בה גמ״ח, זו הדרך את ודרשינן בה, ילכו

 אבל מהל׳ בפי״ד ברמב״ם גם ועיין קבורה.

 וכו׳ דבריהם של מ״ע וז״ל, שכתב ה״א

 של מ״ע דהויא דכתב והא עכ״ל, ולקבור

 דבה דקרא דס״ל משום היינו דבריהם

 כנ״ל צ״ע אמנם הוא. בעלמא אסמכתא

 מקרא הא זו אסמכתא בעינן הלכתא למאי

 מדין המתים לכל מרבינן תקברנו דקבור

 משמע שם הרמב״ם דמדברי ואע״ג תורה,

 גם מרבינן קבורה זו דבה אסמכתא דבהך

 אבל ולוי׳, הספד כגון קבורה, צרכי כל שאר

 עצם את גם שם הזכיר להדיא הרי מ״מ

 היא דקבורה כהנ״ל צ״ע וא״כ הקבורה,

תורה. מדין

 את המלין דכל מלישנא דהנה ליישב ויש

 בלאו עובר שאינו משמע בל״ת עובר מתו

 דהיינו לחוד, במתו אלא תלין דלא

 דקבור למ״ע דהה״נ לומר ואפשר הקרובים,

 וא״כ כמתו(, חשיב מצוה )ומת תקברנו

 מדבריהם מצוה הך דאתיא למימר איכא

 שלו, שאינם מתים בשאר גם מצוה לשוי׳

אע״פ בהם להתעסק דמצוה בזה ונאמר
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תיט משה ע״ב מ״ו סנהדרין דבר

 מצרה. מתי הוו ולא קוברים להם שיש

הרמב״ן בהשגות כן מצאתי ושוב

 שהשיג דעיי״ש א׳, שורש בסוף לסה״מ

 מתים קבורת מנה למה הבה״ג על הרמב״ם

 מדבריהם, מצוה רק שהיא מאחר למ״ע

 למה תמי׳ ואני וז״ל, הרמב״ן שם וכתב

 כי מתים קבורת תשובתו בכלל הרב הזכיר

 עשה מצות בה יש בודאי מתים קבורת

 מ"ע וזו ההוא, ביום תקברנו קבור כי דכתיב

 הרב הביא וכבר הרב, ומנאה בספרי דרשוה

 ולא המתים לשאר הנתלה מן שדרשו מה

 בלא עובר מתו את המלין כל אלא עוד

 כן מתים לשאר ל״ת שנלמוד וכמו תעשה,

 את מנה שלא ההלכות ובעל העשה, נלמוד

 במתים למנותו הוא חייב בנתלה הזה העשה

 בעל על הרב הקפיד שמא וא״ת סתם.

 אמר ולא מתים קבורת שאמר מפני ההלכות

 קרובים, אלא בה מתחייב שאין מתו קבורת

 ודאי קרובים שבמקום תורה אינה זו גם

 יהי׳ קרובים שם אין אם אבל מוטלת עליהם

 פסח דוחה שלו עשה שמצות מצוה מת

 מצות משאר יותר בה והחמירו וכ״ג ומילה

 דקבורת דאע״ג מדבריו ומבואר עכ״ל.

 היכא מ״מ אבל הכל על מוטלת מתים

 כי במצות מצווין הם רק קרובים דאיכא

 בה של דרבנן המצוה משא״ב תקרבנו, קבור

 דאיכא אע״ג מתים בשאר איירי קבורה זו

 שכוונת לפרש הרמב״ן רצה ולכן קרובים,

 שקבורת הבה״ג על להשיג היא הרמב״ם

 מצוה רק היא קרובים( )כשיש מתים שאר

 כתב לא שהבה״ג הרמב״ן )ותי׳ מדרבנן

מצוה(. מת לרבות שרצה משום מתו

 בב״מ דפרכינן מאי פי על ליישב יש עוד

 מקרא גמ״ח נתרבתה שכבר דמכיון שם

קבורה, לרבויי תו בענין למה הדרך דאת

 גמ״ח, בכלל הויא קבורה גם דהלא

 לפי ואינו לזקן אלא נצרכה דלא ומפרקינן

 מ״מ אבל מגמ״ח הוא דפטור דאע״ג כבודו

 שגם לומר יש ולכאורה בקבורה. הוא חייב

 בזקן נוהגת אינה תקברנו קבור של המ״ע

 שלו, הבריות כבוד משום כבודו לפי ואינו

 דוחה הבריות שכבוד בעלמא שמצינו וכמו

 הך בעינן—שפיו ומש״ה בשוא״ת, מצוה

 לחייב בכדי קבורה זו דבה מדבריהם מצוה

 שההנחה יתכן אמנם כבודו. לפי ואינו זקן

 מתחייב אינו כבודו לפי ואינו שזקן הנ״ל

 היא תלוי׳ תקברנו קבור כי במצות

 ע״ב ל׳ דף בשבועות דעיין במחלוקת,

 הא בענין דעות ב׳ שהביאו אבל בתד״ה

 בשב ומצות איסורים דוחה הבריות דכבוד

 אלא דוחה אינו שם אחד תירוץ דלפי וא״ת,

 ומת בשוק ערום כעין גדול בזיון של בציור

 אינו גדול בזיון דליכא היכא אבל מוטל

 כבודו לפי ואינו דזקן ואע״ג כלל, דוחה

 איסורא "מ מ אבל אבידה מהשבת פטור

 דף בברכות כדאמרינן ילפינן לא מממונא

 שכתבו אחר תירוץ ולפי עיי״ש, ע״ב י״ט

 בזיון דליכא היכא שאפילו יוצא שם תוס׳

 איסורים דוחה הבריות כבוד מ״מ האי כולי

 הראשון התירוץ לפי וא״כ בשוא״ת,

 זו דבה דרשא לי למה קשה אכתי שהבאנו

 ואינו לזקן לה דבעינן לומר דאין קבורה,

 קבור ממצות הוא דפטור כבודו לפי

 לפי ואינו זקן גם דהא אינו, דזה תקברנו,

 דהא תקברנו קבור כי במצות חייב כבודו

 ערום כעין גדול בזיון הויא לא לכאורה

 ואינו שזקן שם בב״מ דמבואר ואע״ג בשוק,

 אולי מ״מ אבל מגמ״ח פטור כבודו לפי

 שהוא דבר היא שגמ״ח דמכיון משום היינו

נחשבת היא הרי להזולת, לעשות מחוייב
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-סנהדרין דבר תב

 כי מצות אבל אבידה. והשבת ממונא כמו

 למקום אדם בין חשיבא אולי תקברנו קבור

 ואיסורא תלוי אלקים קללת כי וכדכתיב

 היכא )ובאמת בזה וצ״ע ילפינן לא מממונא

 לסי גם אולי זקן מאותו חוץ קרובים שאין

 במצות יתחייב שם שבתוס׳ השני התירוץ

 משום איכא בכה״ג דהא תקברנו, קבור

 תקברנו, דקבור במ״ע גם הבריות כבוד

 מת ולהיות מצוה, מת יהי׳ שלא דהיינו

שם(. כמש״כ גדול בזיון חשיב מצוה

 שנ״ז סי׳ ביו״ד תשובה בפתחי עיין והנה

 שאסור ראש בשמים שו״ת בשם שהביא

 שכמו פשוט ונראה גמור, רשע אפילו להלין

 של המ״ע עליו שנאמר הה״נ להלינו דאסור

 בו שייך אם לחקור יש אמנם תקברנו. קבור

 קבורה, זו בה של מדבריהם מצוה הך גם

 לקבור מצוה עלי׳ רמיא באס הוא ונפ״מ

 שלו שאינו במת דהא קרובו, שאינו רשע

 מצוה הך משום אלא מדאורייתא חייב אינו

 והנה לעיל. שכתבנו וכמו לחוד מדבריהם

 בפי״ד ברמב״ם דעיין כך, הם החקירה צדדי

 עשה מצות וז״ל, שכתב ה״א אבל מהלכות

 ולהתעסק וכו׳ חולים לבקר דבריהם של

 ולילך הכתף על לשאת הקבורה, צרכי בכל

 הן ואלו וכו׳ ולקבור ולחפור ולספוד לפניו

 שיעור, להם שאין שבגופו חסדים גמילות

 הן הרי מדבריהם אלו מצות שכל אע״פ

 הדברים כל כמוך, לרעך ואהבת בכלל

 עשה אחרים לך אותם שיעשו רוצה שאתה

 עכ״ל, ובמצות בתורה לאחיך אותן אתה

 במצות גם היא נכללת שקבורה שכתב הרי

 מצות הך והנה כמוך. לרעך דואהבת עשה

 רשע, אדם על קאי לא ואהבת של עשה

 מהל׳ בפ״ו מיימוניות ההגהות שכתב וכמו

בתורה רעך שהוא ודוקא וז״ל, ה״ג דעות

משה ע״ב מ״ו

 תוכחה מקבל שאינו רשע אדם אבל ובמצות

 פסק וכן עכ״ל, וכו׳ לשנאותו מצוה

 ע״ס רוצח הל׳ בסוף להדיא הרמב״ם

 איתא וכן ע״ב, קי״ג דף בפסחים הסוגיא

 אם )וצ״ע ה׳ ברייתא ט״ז פרק דר״נ באבות

 הנ״ל בהלכה הרמב״ם של כוונתו גם זוהי

 בתורה "אחיך שכתב במה אבל בהלכות

 מכיון אם לחקור יש וא״כ ובמצות"(,

 לרעך ואהבת בכלל גם קבורה שנכללת

 ברשע קבורה רבנן תיקנו לא שוב כמוך

 דנכללת דאע״ג או לשנאותו, שמצוה גמור

 וכמו כמוך לרעך דואהבת בקרא גם היא

 בזה תיקנו רבנן מ״מ אבל הרמב״ם שכתב

 הקבורה, מעשה עצם על מדבריהם מצוה

 וכמו גמור, ברשע גם שייך זה הרי וממילא

תקברנו. קבור של דאורייתא המ״ע

 המצוה דקאי קצת להוכיח שיש ונראה

 שם בב״מ מהסוגיא כשרים. על רק דרבנן

 זו בה גמ״ח זו הדרך את שם, דאמרינן

 היא, גמ״ח נמי דקבורה ופרכינן קבורה,

 לסי ואינו לזקן אלא נצרכה דלא ומתרצינן

 לאסמכתא בעינן אמאי צ״ע ולכאורה כבודו,

 גמ״ח שגם מאחר גמ״ח זו הדרך דאת

 כמוך, לרעך ואהבת במצות היא נכללת

 וכו׳, הדברים שכל הרמב״ם שכתב וכמו

 שגם הוא ברור דבר שיהי׳ איך יהי׳ אמנם

 לא גמ״ח זו הדרך דאת דרבנן אסמכתא הך

 משנאיך בי׳ כתיב דהא גמור, ברשע נאמרה

 זו "בה שנוהגת נאמר אם וא״ב אשנא, ה׳

 דהו״מ ה״ה א״כ ברשעים גם קבורה"

 קבורה זו בה דבעינן שם בב״מ לשנויי

רשע. אפילו לרבות

 כלל קבורה זו בה דדרשינן בהא והנה

 צרכי כל אבל מהל׳ בפי״ד שם הרמב״ם

כתב דהא עצמה, הקבורה רק ולא קבורה
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תכא משה ע״ב מ״ו סנהדרין דבר
 על לשאת קבורה צרכי בכל ולהתעסק וז״ל,

 ולקבור ולחפור ולספוד לפניו ולילך הכתף

 של שהאסמכתא נאמר אם והנה עכ״ל. וכו׳

 יוצא "כ א כשרים על רק קאי קבורה זו בה

כדברי רשע קרובו לקבור שחייב שאע״ס
* 1 !1234567 .אה״ח

 של עשה שהמצות הנ״ל ראש הבשמים

לרשעים בנוגע גם נאמרה תקבעו קבור אוצרהחכםו" י י

 הדברים בשאר חייב אינו אכתי מ״מ אבל

 אלא אינו זה דין של עיקרו שכל מאחר

 על קאי לא זו ואסמכתא דבה, מקרא

רשעים.

 של האסמכתא קאי אם שאפילו נר׳ גם

 רשעים, שהם רחוקים על גם קבורה זו בה

 להקבורה בנוגע רק דהיינו יתכן מ״מ אבל

 לא אבל דאורייתא, המ״ע דוגמת עצמה,

כבוד. דברי שאר לגבי

 מנחת ספר שבסוף מנחה בקומץ עיין ב,

 הרדב״ז דברי שהביא תקל״ז במצוה חינוך

 הרוגי שאינם המתים שבכל שי״א בתשובת

 דקבור מ"ע אבל איכא תלין דלא ל״ת ב״ד

 ביו״ד מהרש״א בגליון )ועיין ליכא תקברנו

 הקומץ בעל שרצה מה אמנם שנ״ז(, ר״ס

 הרמב״ם דעת היא שכן שם לומר מנחה

 בפי״ב הרמב״ם כתב להדיא דהא ליתא,

 שנאמר מ״ע היא שקבורה ה״א אבל מהל׳

 רק ולא מתים בכל שם ואיירי תקברנו, קבור

 בסה״מ גם להדיא כתב וכן ב״ד, בהרוגי

 ראי׳ להביא אין והנה עיי״ש. רל״א במ״ע

 את המלין כל דתנן מהא הרדב״ז לדברי

 את הזכירו ולא תעשה בלא עובר מתו

 למה הגון טעם שכתב בערל״ג דעיין העשה,

 דבאמת ועוד העשה. את גם התנא הזכיר לא

 להדיא דהא מאד, הן תמוהין הרדב״ז דברי

 דקבור מקרא מתים שאר בסוגיין מרבינן

ופירש״י דרשב״י, וכמימרא תקברנו

 הפסוק והיינו דריש, קא דתקברנו דמריבויא

 הרדב״ז כתב היאך וא״כ העשה, של

 )ועיין עשה שום ליכא מתים שבשאר

 מריבויא שלא שפירש בסוגיין יונה ברבינו

 תקברנו קבור כי דכתיב דמכיון אלא קדריש

 לחוד בהא מחובתם נפטרין ב״ד שאין חזינן

 הם הרי אלא העץ מן אותו שמורידין

 אותו קברו שלא וכל לקוברו, גם צריכים

 תלין לא קרא וה״ק בל״ת, קיימי אכתי

 ומכיון מקום, בשום ולא העץ על לא נבלתו

 רחמנא, אזהר מתים אשאר שגם חזינן שכן

 עץ לינת על רק הכתוב הקפיד אם דבשלמא

 זה, לאו נאמר בנתלה שרק לומר שייך הי׳

 קבורה ע״י אלא נפטרין שאין מכיון אבל

 לשאר הנתלה בין לחלק סברא אין שוב

 קפידא, איכא מתים בשאר גם אלא מתים

 אתי לא דבריו לפי וגם יונה, רבינו עכת״ד

 לא דבריו דלפי דאע״ג שפיר, הרדב״ז דברי

 קרא הביא ולא מהלאו, אלא רשב״י מיירי

 דקיימי מיני׳ להוכיח אלא תקברנו דקבור

 מכיון מ״מ אבל קבורה, שעת עד בלאו

 לענין מתים לשאר נתלה בין לחלק שאין

 קבור דכי בקרא הכתוב הקבורה מעשה

 העשה קיום שלענין הה״נ א״כ תקברנו,

 ועי׳ ביניהם, לחלק אין קרא בהך הכתוב

שם(. יונה רבינו של בלשונו

עכו״ם. קבורת בענין שי(
 נבלתו תלין לא כ״ג כ״א בדברים כתיב

 כי ההוא ביום תקברנו קבור כי העץ על

 אדמתך את תטמא ולא תלוי אלקים קללת

 וכתב לנחלה. לך נותן אלקיך ה׳ אשר

 על אדמתך את תטמא ולא וז״ל, הרמב״ן

 שלא בעבור בלבד טעם איננו רבותינו דעת

מותר יהי׳ כן שאם אדמתך, את תטמא
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משה ע״ב מ״ו סנהדרין דבר תכב

 והנה שני, לאו הוא אבל לאתן, בחוצה

 עובר בארץ המת אפילו או התלוי המלין

 בעשה לארץ ובחוצה ועשה, לאוין בשני

 כאשר התלוי מן למד שהוא אחד ול״ת

 מלכי יהושע קבר הזה ומהלאו פירשתי,

 הקללה בתלייתן שאין אע״פ ביומן כנען

 אבל ע"ג ועובד במגדף רבותינו שהזכירו

 שחשש או הארץ, טומאת משום ״בהם4הי

 האחים שני של המשל מן אלקים לקללת

 דס״ל מדבריו וחזינן עכ״ל. פירשתי כאשר

 הוריד ומש״ה העכו״ם, את גם להלין דאסור

 דבריו דמסוף רק כנען, מלכי את יהושע

 בעכו״ם שייך לא אם לי׳ דמספקא משמע

 לחוד תטמא ולא של שני לאו הך אלא

 גם בעכו״ם שייך האם או בארץ, רק שנוהג

 שני בתרגום בזה ועי׳ תלין, לא של הלאו

כ״ד. ט׳ אסתר על

 אלא תלין לא שייך דלא פשיטא והנה

 את המלין כל במתניתין וכדתנן לחוד, במתו

 הרמב״ן כתב וכן בל״ת, עובר מתו

 )הובא א׳ שורש בסוף לסה״מ בהשגותיו

 לומר יתכן היאך צ״ע ולפ״ז הקודם(, באות

 הלא העכו״ם את להלין שלא שמוזהרים

 שצידד מה לפי ובשלמא מתו, אינו עכו״ם

 לאו משום יהושע להו דקבר לומר הרמב״ן

 תטמא דלא דלאו למימר איכא תטמא דלא

 משום שלו שאינם במתים אפילו בארץ נוהג

 לאסמכתא בעינן אכתי )ומ״מ הארץ טומאת

 בחו״ל, שלו שאינם למתים קבורה זו רבה

 מה לפי אבל באריכות(, הקודם באות עיין

 צ"ע תלין דלא לאו משום דקברינהו שצידד

 במתו אלא איירי לא בודאי זה דלאו טובא

מתו. אינו ועכו״ם וכהנ״ל לחוד

 קוברים שום כנען למלכי היו שלא וצ״ל

מצוה כמתי נחשבים היו ומש״ה אחרים

 כמתו דחשיבי משום תלין בלא שנכללים

 מכיון מ״מ אבל להם היו אם )ואפילו

 לומר יש כן אם אותם קוברים היו שלא

 קוברים(, שום להם אין כאילו נחשבו דשוב

 הוא שעכו״ם לומר יתכן דהיאך תתמה ואל

 כתב דכבר מידי, קשה לא דזה מצוה, מת

 מצוה דמת רל״א במ״ע בסה״מ הרמב״ם

 וא״כ קבורה, מצות בו שיש מת הוא פירושו

 תלין לא של הלאו בעכו״ם גם דשייך מכיון

 של התנאי דחסר רק תקברנו, קבור ומצות

 דלית דהיכא למימר איכא שפיר א״כ מתו,

 הכל על ומוטל מצוה מת חשיב קוברים לי׳

לקוברו.

 ס״א דף בגיטין דעיין צ״ע לכאורה אמנם

 עניי עם נכרים עניי מפרנסים דת״ר ע״א

 מתי עם נכרים מתי וקוברין וכו׳ ישראל

 דברי ולפי ע״כ, שלום דרכי מפני ישראל

 שלום, דדרכי טעמא ל״ל צ״ע הרמב״ן

 בתורה, מפורש ל״ת דהוי לי׳ תיפוק

 דבעכו״ם הרמב״ן שצידד מה לפי ובשלמא

 לחוד תטמא דלא בל״ת אלא קיימינן לא

 בקבורת דאין דתנינא דהא לומר אפשר א״כ

 בחוצה איירי שלום דרכי משום אלא עכו״ס

 דלא אזהרה הך ליכא התם דהא לארץ,

 אבל שם, עצמו הרמב״ן שכתב כמו תטמא

 גס בעכו״ם דשייך הרמב״ן שצידד מה לסי

 בעינן אמאי צ״ע א״כ תלין לא של הלאו

 בחו״ל דאיירי דנהי שלום, דדרכי טעמא

 אכתי מ״מ אבל תטמא דלא לאו שייך ולא

 דאיירי לדחוק וצריך תלין. לא משום איכא

 קרובים עכו״ם לאותו לו שיש באופן

 ולא מצוה מת חשיב לא ומש״ה לקוברו

 דמ״מ רק תלין, דלא בלאו הישראל מתחייב

 מתי עם בהם ולהתעסק לעזור חייבין אכתי

שלום. דרכי משום ישראל

החכמת



תכג משה ע״א מ״ז סנהדרין דבר

 ותירץ האחרים, שיתייסרו כדי שביזהו רק

 לא האחרים שיתייסרו דכדי טעמא דהך

 דאז דשכיבי יקרא דהוי נאמר אם אלא שייך

 להם שאמר במה שיסרם לומר שייך שפיר

 ולא מותם לאחר אותם גם יבזה כן שכמו

 יקבלו לא אם דשכיבי יקרא הך להם יהי׳

 מאי דחיי יקרא הוי אם אבל תוכחתו,

 טעמא אלא שייך לא וא״כ להו, איכפת

 דמשום דפרכינן והיינו לחוד, דאבוה דכפרה

 הרי דישראל. ליקרא לי׳ משהו דאבוה כפרה

 שיתייסרו דכדי זה טעם כתב דרש״י שפירש

 הוי. דשכיבי יקרא דהספידא הצד לפי רק

רש״י שכתב ע״א נ״ו דף בפסחים עוד ועיין

 ולא כפרה משום אביו עצמות גירר **־וז״ל,

 ומפני נאה ומטה בדרגש בכבוד קברו

 ויווסרו רשעו על שיתגנה השם קידוש

 הטעמים שני שם שכתב הרי עכ״ל. הרשעים

 כדי ועוד כפרה משום חדא ביזהו, בלמה

 דכוונתו צ״ל החו״ח דברי פי ועל שיתייסרו,

 אז הוי, דחיי יקרא הספידא ראם לומר היא

 וכדאמרינן כפרה משום דביזהו נקטינן

 אז הוי, דשכיבי יקרא הספידא ואם ,׳בגמ

הרשעים. שיווסרו בכדי שביזהו נקטינן

 הך לרש״י לי׳ למה צ״ע אכתי אמנם

 ולמה הרשעים, שיתייסרו דבכדי כלל טעמא

 לפי גם בגמ׳ שנזכר דכפרה בטעמא סגי לא

 דפרכינן והא דשכיבי, יקרא דהספידא הצד

 היינו דחיי יקרא דהספידא הצד על דוקא

 א״כ הוא דשכיבא יקרא הספידא דאם משום

 שתהא בכדי כבודו לבטל יכול שהי׳ פשיטא

 היו דלא במתניתין שמצינו וכמו כפרה לו

 להם שתהא בכדי ב״ד הרוגי על מתאבלים

 דגם אע״ג שם, שפירש״י וכמו בכך, כפרה

 שפירש״י כמו דשכיבי יקרא הויא אבלות

דרשות, טירדא בד״ה ע״א כ״ה דף בסוכה

 וברש״ש תקל״ז במצוה במנ״ח ועיין

 הלנה של שהלאו שכתבו בסוגיין וערל״ב

 כל וכמו השחר עלות עם אלא חייל לא

 קבור של העשה על אבל שבתורה, לינות

 מיד עובר הוא הרי ההוא ביום תקברנו

 הרמב״ן שיטת לפי וצ״ע החמה. בשקיעת

 בלאו עובר מתי תטמא דלא לאו נמי דאיכא

 שקברו דכתיב כ״ט ח׳ ביהושע ו^עיי״״ש זה.

 ואם השמש, כבוא ערב לעת עי מלך את

 שצידד מה לפי א״כ כן עשו שבדוקא נאמר

 לא של הלאו אלא ליכא שבעכו״ם הרמב״ן

 הלאו על שעוברים מוכח הרי לחוד תטמא

 מה לפי אבל מיד, החמה שקיעת עם הזה

 הלאו גם בעכו״ם דאיכא הרמב״ן שצידד

 לא של הלאו שלעולם אפ״ל תלין לא של

 דקברו והא השחר, עלות עד חייל לא תטמא

 של העשה משום היינו השמש כבוא אותם

 של הלאו כמו בעכו״ם דשייך תקברנו קבור

 עד הוא עשה דההוא ושיעורא תלין, לא

וכהנ״ל. החמה שקיעת

ע"א "ז מ דף

 יהודה מלך חזקיהו זה שיא(
אביו. עצמות שגידר

 יקרא משום ואי דפרכינן בסוגיין עיין

 כפרה לי׳ דתיהוי היכי כי טעמא מאי דחיי

 לי׳ משהו דאבוה כפרה ומשום לאבוה

 שהי׳ וז״ל, ופירש"י ע"כ, דישראל ליקרא

 שיתייסרו כדי כל לעין וביזהו רשע אביו

 דא״כ וחיי החמרא והקשה עכ״ל. האחרים

הוא דחיי יקרא דהספידא לומר נוכל אכתי
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דוד יד,בעי,כטזרי דברי
 כך הוא הכלל מ״מ הכביד סכי לא

 אח״כ הזהיר וע״כ בעשירות, תלוי שהכבוד
 לבבי ירום שלא על דקאי כו׳ לכם השמרו

 ,יש" שכתב וזהו הכביד, אחר וירדוף
 עשיתם אתם ארלכס מטר ונתתי אח״כ

 עלי, שמוטל מה אעשה אני שלכם את

בזה: שדברתי מה אני מבאר

דתית קשה כי׳. אומר היא בדוד יק

 שהוא מדוד חח־לת להביא לרש״י

ראיה אין דוד דגגי וי״ל לדניאל. קודם

 סתם אבל במקומה שתפלת לקטורת רק

 מביא ע״כ מנלן׳ כאן דחזכיר עבודה

 אנת די אלהך המלך לו שאמר תחילת

 מהכא ואי ענודה, סתם והיינו ליה לפלח

 דאמריכן קאמר התורה על דשמא הו״א סגד

 מקריב כאילו קרבנות פ׳5 העוסק כל

מדוד מביא ע״כ לא, חפלה אבל קרבן

: תפלת בפירוש שבזכר

ממי לתם היה לא וכו׳, מהרה )יז(
 פירש״י בראשית בקוף ללמוד

 שעלה ־יש; יוי של באבדן שראו אע״פ

 דור נכנע י‘י עולם שליש והציף אוקיינוס

 היה שלא אמר וכאן מתם, ללמוד המבול

 קאי דכאן י״ל ללמוד, ממי המבול לדור

 סבירים היו המבול שדור ארכא, לפכין

 הגזירה בטלה ארכא לתם שניתן שכיון

 שיש שאע״ס רואים אתם אבל שעליהם,

 :טפי חייבים ע״כ הגזירה, בטלת לא ארכא

 הינק אלא כו׳ בו ולדבקה”^)כנ^
לעיל בתלמידים.

 תירא אלתיך ה׳ את בפסוק זו בפרשת

 נראה מדבק, ונו על כלום פירש לא

 לומר אפשר וכי להקשות שייך אין דשם

לדבוק לד אפשר אס הכי קאמר דה״ב כן.

 לדבק לך שא״א אלא ע3תש וגשמו אז בו

 כאן משא״כ גשמו תשבע לא לכן בו

 ראה ונפרשת בו, שנדבק עלינו שמלוה

 בדרכיו הדבק ופירש״י חדבקין ובו בפקיק
 הדבק מלפרש פשוטו יותר שהוא לפי

 הדבק לומר א״א כאן אבל בתלמידים,

בכל ללכת בהדיא שנאמר לפי בדרכיו

_______: זה על דמורה דרכיו_______

השבח מה כי׳ מכם ועצמים מ(7
שמשבח ההוא

 ג״ב כתב זו פרשת לעיל האמורייס. את

 כתב ולא ממך עצימיס ותם עצום אתת

 לפי י״ל כאן. שהוכיח ההוכחה רש"' שם

 מכס בעצומיס דאפילו לעיל שזכרתי מה

 שם לתרץ דנא אלא רבותא ג״כ יש לחוד

 וה־ריש כפל דאמר קושיא יש ה״ב קישיא,

 דתחילה אלא גדולים, גויס וירשתם ה׳

 אתם כי הגוים כל ה׳ וחיריש אמר

 עצומים גויס וירשתם ואח״כ מהם עצומים

 בהדיא כזכר זה דדבר וכיון מכס, אפי׳

 זה: דבר רש״י נקיט ע״כ נפסוק

לא ת״ל כו׳ איש יתיצב לא )כה(
מלשון יתיצב.

 י״ל דאדרבת כן, ללמוד אין יתיצב לא

 ותו יתיצב, לא אחד איש דוקא דה״ק

 יחיצב לא ג״כ כתיב זאת פרשה דבריש

 קשה כאן אלא כלום, רש״י פירש ולא איש

 אח״כ שנכתב כיון יתיצב לא הך כלל ל״ל

 יתיצב לא בודאי א״כ כו׳ ומוראכם פחדכם

 והו״א בכשפיה אשה לו אם דקמ״ל אלא

 לא מעלה של פמליא את שמכחישים דכשפים

 ואיש יתיצב, לא קמ״ל פחד אצלם שייך

הבשן: מלן עוג מרבה

ראה פרשת
 מדכחיב לפרש תטעה דלא כו׳. גריזיס בהר האמורות וקללה, ברכה )מ(

אשר



ירמיה □דע א׳ ם׳ דיעית י־ ט׳ פרה יםוה*ת דברי
 לפרש ג׳כ לריך • ע׳ש ה" #דינור דע״פ חעקרו ק־ק־הן דאת

:יביויח גייסי דל כדעתם מלתא ולמגדר שעז להוראות
 שהקשו הואיל גדיה עיב ל״ז דף קדושין גייס׳ גתיס׳ וע־עי

יקה ינח שנכבשה קודם •הישע נייד־ פקח הקרינו האיך
 ע-ך ,ועי כנ«ל ג*כ וציל הדינור פ*פ שעשו וחי׳ האדן

עיש: ובורר־ן בדיה •א ע »*ב קדוש־ן בחוק׳
 וע׳ס נאנלס נביא פ’ע בנע׳ ע׳א כרב שביעות במק׳ חך׳

ברוח ופ*פ ומי׳אכי זכרי׳ וגי וברש׳י נשרשה נביא
 קצה לע״ין יש נזה ע:?• בדבר עעם ואין עשו הקודש

עזמ״ש:
 הדינור פזע דאחאב נובח* מני ע׳א ה׳ דף חולין ובמס׳

שהיא הזיע דהדיביד שפי׳ שם בדיעניא ועי׳ שאני
: הנביא נאמן דבמציא־ת ג־כ ומדברי׳ ע׳ש כמר

בדים שם קדשים ובצאן ע«א ז ע דף מעורה במק׳ תך׳
 ע־׳ש בהיכתא נאוית שואלי׳ שאין בעני! יהושע א*ל

דף שס ולמיס' • ע*ש הרי נד״ה ע׳א מ״ה פירובץ וברש••
:ע*ש זמן כל בד־ס עיב סיג

 ב״ח דרבס במעשה ע׳א קי״ד דף מיב במס׳ נש«מ וע־ע
הדינור ע״פ שונעית לבן ע א מנומא רהי׳ שכ׳ ואל"

 ב־נק׳ בתיס׳ ועיי • כאמנות דל״ש שאני דעצמו משיל ועי׳ עיש
 ע׳ש ע׳א ז * דף בכורות אננזי ובריינו נתב נרו פידובץ

ג*כ ונראה • אלי׳ יבוא אם עמית במס׳ דאי׳ במו א־׳_ ושם
" " , הוזבמוזן אוצר

:עיש נמליאות דכאמן
 ת״ל שכתב ע׳ מצוס להידביז ל,יד מצורות בס׳ דאיתי ודגה

לי נאמר הנביא ואמי מפ*מ יד׳ אם מקתפק ואני
 אמדה דלא כיון הכיפה זו חשיב אם כך שהדין בכב־אה
 לא אמרי׳ ניר בכה״ג אד נבואה דרך אלא ומקבלסו מדעתו
 בכיג להלכה מהנ׳ל הניאה לפי ולכאי׳ עמל• ה־א בשמים

: בכת הרמב״ם מלשון כמ״ש הנב־א דנת מהכי לא
נזה שהאריך ר׳ ס*ק ניב סי׳ או״ח יוקף בברכי חך׳

עיש:
 שנשא ביהישיע • עיש לרבות בדיה ע״ב ליה קועה םוק׳5 וקי׳

פ״ש: הדיבור מ*פ הי׳ שעא שכי רחב
 מק* קוף ביזויהע עי׳ במציאות קול סבת בגאמנת

מ׳ש: יגעות
 ממש׳ היו פי: בירושלמי' גרע במציאות הנביא לכנאטנרת

בתה וביש״י ע״א ק״ח שבש וגר׳ ־ ע*ש פקחים
 •׳ 'ק" הישב׳א שו׳ת ימי' עירי וכי׳ אל" יניא אם מאי

:עיש שם ליש בן נפלנו* מ׳ש
 ייבר" ח׳ ע*ב כינו נאמרה שעה בהוראות הנביא בנאמנת וע*ע

עושה ה" נ לא ממקרא וכנראה עיש נגדעץ לו הומרה
ע״ש: אלת כל לבדו

 הדלקת בברכת מ״ש ל׳ כ״ע עשין נקמיג לדין בנביא ע־ע
משום זצוט דשייך שס מים וניע מיש• יציע שבת נד

 קזהיי• דירעי' שכ׳ א* עזונץ ‘בה נקמ״ג ועיע • תשמע־ן אליו
:ע״ק ה׳ מפי דרבנן מצירות ערוב• על

עשירי פרק
 ימות עלית שיאמר כנין אומר שהנביא הפורענות דנת ד׳ד

עמדו לא אם יכ״באלו מלחמה א• רעב פלונית שנה אי
 חקד ורב אפים ארן שהקניה וכו* לנבואתו הכחשה ב« אץ דב־י׳

 באה ולא וכך כך שיהי׳ ואמי העיבה על סנעיח אם אבל וכו׳
 שיגזור עוגת דבר נמל שק־ נביא שהיא בידוע ש־זע־ העו.ה

 אלא ע־בה נדנד ז־ ש מל־כי חחיילא א־ט סנאי צל אפ" ל יהא
 וחזר ׳,הישע עם ימושו שלא לצדיקי׳ כשהבעיח הראשי!־ בח־בן
בלבד עונה שנדבת למדת הא • שבת נמש׳ מפילש חש בדבר״

: וכי• יבחן

 לפשר ולא דברי* לקתיר שיביא זיל סימנים מדרך זז אין ד.נה
• נגע* המקום נתיבודו לכתוב מד־כו אץ נס הקשירה

 מלשון היא שבס. בהק׳ עד וכו׳ מציע "ונא מ! בי ושמעתי
שס נמלא" בלתי סראנ״ד שהשגת אחת נהדפקה וכי סראנ״ד

: אלה דנתם מקדו
 לנבואה לרבים נביא נץ לחלק בלייע ע" מצ״ע בהקתירה אבל

• ע״ש סנמא יגרום שמא אי;'ל מיש לסרן בלבד לעצמו

: ליישב יש כז״ש אנל התל ברכות
מך׳

 כביאה נץ לחלק דבר" פ" שיק על בהקדמתו נעצמו והימנ״ס
 פעמים איזה נכפל קודש ומקרא ־ עיש לאתרים לנביאה לעצמו
 בתוכם המה אשד ?גויס לעיני החל לבלתי שהי למען "ו^עש

xft !כ׳ יחזקאל מצדים. מאק להוציאם גיכיהם ל אליהם הי עד: 
 דאי׳ הכיל עיא תה שבח נמק׳ ד־נ־ לימד לפ״ד והיראה

•ויאפר דכת־ב זה חוץמדבד וכו׳ פונה יצאה.#דה לא ־54־
 על והכא״קי* הנאנחת האנשים עצחות מל חי׳ ומפייה וכ׳י ה׳
 הצתקי׳ הצחות על וישים וכי׳, בתוכה הנעשית החיפנית כל

 עיש..כ וכי׳ ח־ מ ולא למחית נידם הי׳ ישלמווכי׳ שלא וכו׳
 על ונאנק־׳ הנאנח" מצחות על לרשום כאמרה הנביאה הנה

 ומדה״ר ורשעי הצדיק נץ להבדיל הנעשות החופנות
 הנאנחים נכלל אינם ואיב ויאמיחו למחית נזם הי׳ כי שאמ-ו

 חיל ועיש לע־בה סנעחה כאממז עליהם ולא וכו׳ והנאנקים
 תקם יצא לא לעונה תנאי על אפי׳ ע«א ז׳ דף ברכות במק׳

 גס לחלק ג״כ תש נ־אח הכיל ובהקדמתו פה ברמתם וכמ״ש
 מהבעחות שם רז״ל שאמרו כמו לעצמו לרבים ובין לעצמו בין בזה

 מצר מהדברים לחלק גס לדנים לנבואה פיס רביע למשה הש"
 לאוהב וצדק רשע ההבדל ידעו למען אשרה" הנבואה כי עצמם
 v.b כילה הנבואה שיקום מוכרח נס ה״ לק עלי׳ 'הנאנח.ישע

 הקניה אין כזה ובתנאי נאנח־' הבלתי לאלה וגס לרבים מוקר ״0
 מיד ה" שנזירה המעשה בגד־ היא יק ממש תנאי איט כי חוזר

 כמיק וגס תנאי בגד־ כלל וא־ני לס־כיח ובידם מוכיח־׳ הבנת־ על
 ומי יצאה רזיללא וע׳ש שאת והוראה למוקד לרבי׳ כבואה היא
 כחזלש וכ־אה תנאי איש באמת אבל כפנאי דנראה הוא וכי׳ חוץ
 בת במושב נא פ׳3 הרמבי׳ן דבר־ ליישב יש ונזה חז־ה אינה אבל

הגע׳ נגר שהוא שכיאה בפנ+ בץ שמחלק ע׳ש וכו׳ ישראל

 לשיסשמפחיצה נחק־מסו הימב״ם מללש־ן נפר־׳חשעמד
 אבל קיים ולבסוף בע.ה א" לעונה מנאי על אפי׳ כתב

 ממאמר עונה בבשורה אדם בת להבעיח לנביא הקב״ה שיאמר
 דכראה עכ״ל ההוא העוב יתקיים לא ואח״ב שנאי בנא מוחלע
 ־ץ8>ך האי לתרן שבא נראה וגמיש • ע״ז מיש עיש תנאי בלי דוקא

נ וכיניש לתנאי סנאי נץ ולקלק כתל שבת במס* וכו׳

 דיערת הלכות
______ ראשון פרק

 מזו משונה וזו ארם מבני ואחד אחד לכל יש הרבה תעית
 וכעק חמה נעל שהוא שאדם י ־ ביותר מענה ורחוקה

 יכעק ואם כלל כ־מק ואיני עציו מיושנת שרעשו אדם יש י סמיד
 ■ ביותר לב גנה שהוא אדם יש • שנים בכמה מעע כעק יכעס

 נפשו תשבע לא תאוה בעל שהוא יש • במפר רוח שפל שהוא יש
 לדבר" אפי' ישחו׳ה ולא עכור לב שהיא יש • נתאוה מחלון
 נפשו תשבע שלא רחבה נפש נעל •ש • לק צריך שהשף מעסים

 - כקף ישבע לא כסף אוהב שנאמר כמתן שבעילם ממין מכל
 ירדף ולא לו יקפץ שלא דברמעע אפי׳ שדיו נפשו עקצ־ ויש

 ידו על וקונן נרעב עצמו מקנף שהוא ויש ־ צרכו כל להשיג
 כל מאבד שהות ויש גדול־ בצפר אלא משנו פרועה א־כל ואיט
 מהולל כנין התפיס כל שאר אלי דרכים ועל • לדעתו בזו ממוט
נקש וכיוצא לב ואמין לבב ורן ורחמן ואכזרי ע יש וכילי ואינן

 סכועק נהם כי אף דיעות האלה אדם בבי לתכינס קרא
׳3 א׳ נחום קריש במקרא כנמצא ־ חמה נעל שקורא

 הוא פכיז כועס ומרה יזיל ש כמי אדם של נםנינתניפו שהוא
 כנודע האדם בנפש פועל ושכינתו סגוף אשר הנפש מסכיבת

 בתכונת שנ*כ תאוה בעל אחיז וכ״כ • קמח בעל נקרא וצנן
 ורעה בדעתו ויעלי בנפש יעלו אלו והרגשית נהנפש ופועל סניף

 שיעיררו סדכשס־ עניני על השכלה על כמו הרגשה מל נאמרה
 תאום ידע ופציט • נפשו ותאוח הרגשית מם השכל להקתם
 סבוא היאשינה • ידעתיו כי אהבה ועל ובו׳ ■דע ואדם גופנית

 על חאוס ונפל ז בפלחה ולשי! י הנפש יליד והשר׳ לנפש מניף
 בלבד הכפש תכינה הגאיה משאיב יצאו וממט בעלי׳ האדם כ•

ס׳: עיז משלי כבמקרא לב גנץ סקרא

ב וכו• עכור לב שהוא יש

 יפלו משי רעית■ אי עונות. אס הרגשות כפי כי הלי מהרת
ננ3

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 30 מס עמוד וולף בנימין בן ירמיהו לוו, א



י ירמיהו מדע ריעות הלכות ב א פרק דברי
 רע וי״ב במו לה־ו: קשי׳ דסויץ לדונו האח־ון נקציז כפשהכעק מהרגשות הנקי הלב וטהרות קריעות ממנו האדם בלב

V: יפה מיתה לו ברור רז״ל כמ״ש הוא : וכי' לבנו ומהר ובתפילה ™**רעות
 דרך אינה ודעה דעה שבכל מזו זו הרחוקות קליות שמי ה»ג

:וכו׳ לעצמו לנמק ולא בהן ללכת לאדם לי ראוי ואין שזבה

 מכל ודיעה דכה שבכל בימנית מדה היא הישרה הדרך היד
משמ רחוקה שהיא הריעה והיא לאדם לד שיש הריעות

 צוו לפיכך • לזו ולא לזו לא קרונה ואי׳ שיה ריחוק הקצוות
 אותם ומשער שמיר דעוהיו שם אדם שיה" הי־אשינים החכמים

: וכו׳ בגופו שלס שיהי׳ כדי אמצעית נדרך

: ’וכו השם כל וכו׳ לפיכך
:12345־67^ה״ח־

 ע״נאמררינ״ל ה׳ סומה ונמס׳ ע״א ה׳ דף קטן מועד במס׳
שלהקב״ה בישועתו ורואה זוכה בעוה־׳ז אורחותיו השם כל

 אצא: ושם א״ת מ תילים בישעאגדים" אראכי דיך *ושם שנאמר
: ע״ם דרך ושם

 כי אחיי כי וכוי משכיל דוד בייהי להלן רבינו עמ״ש מסכים
ישועות כל לקמת עליו לעשות בידו אשר האדם יעשה

 ה״א פ״ב חגיגה במס׳ ובירושלמי לשוא מעשינו כל בלעדיו אבל ה׳
שלג של וא׳ אור של א׳ שבילים לשמ דומה הזו התורה שם גמ׳3

 באמצע יהלך יעשה מה בשלג מח בזה הימה באור מת בזח הימה
 העושה כל אמר אילצי בן יחיא ל׳ ׳ח כ פ׳ קוף דר״נ ובאבדה עכ״ל
 אין דרך הזה בעולם עיקר אותו עישין תפל ארץ ודרך עיקר ד״ה

 נמהד״ד מפל משלו ־ בעוה״ז תפל אומו עושין' תפל וד״ת עיקר
 של ואחת אור של אחת דרכים שני בין כונית שהיא לא־סטרטיא

 שלג נגד מ־לך ואם נאור נטוה הרי האור כנגד מהלך אם פלג
 שלא בעצמו ויזהר בינתים •לך יעשה כיצד ■ בצינה ליקה הוא קרי

:עכ״ל בצינה ילקה ושלא באור כווה י
ודרך הה־רה חכמי החכמים בחלו אשי האמצעי הדרך ודגה

 לא עידנו צפני אשר גשמי ברבר אבל • לו יקרא הקודש
 לא אשר בדברים נס ומה • כנידע האמתי האמצע־ האדם ידע
 הנפש rתכיני המה כאשר ובהיר צח בשכל רק בשר בעץ יראו

 ולא מעמיד פ־ האמצעי פח לחמר להגביל ידע ומי האיש ודרכי
פ׳ נ׳ מאמר בעיקרים מצאתי וכן • לשמאל ולא לימין לא מקוב

n ע״ש :
 בנדר לומר נ־כל כי • האמצעי נמדד דרך באיזה לשאול יש גם

נעת ■אבל לכעוס הראוי בעת רק כי»ס חינו אם האמצעי
 כועס נפשות להציל או מעושקו המשיק להציל בגון יכעיס הראוי
 מצד רק האמצעי בדרך’ הלך לא וא״כ • לזה בראוי גחל בכעס
 לכעוס בקצה תפס הכעס מצד אבל עציו כעס אשר בהדבר אח־

 האמצע• בדרך כשהיא רק טיב דבר כל כי נחליט ואס • גדול בכעס
:האמצעי בגדר שכתבתי כזאת סתירה כמלא

 המעשים בח״פ בפ״ה וביותר פה רבים לשאול'דכמ״ש עודגם
רע ששתיהן הקצעת שתי בין הממוצעים הפויס השובים

הגפשכח בנח מונחית הקצוות גם •וגן עליון רוח אדם בנשמת

 ימתינו נגד וזה • ע״ש וכו׳ חקרץ והשבים תיספות מהן האחד
 עליון ממקיר כי מעצמותן שובית הנפשות תכונות כל כי זיל

 משח להוריד ונס ולהרימם להקדישן ילאדם יחצנון קדוש מקום
 ונמצא ברכות טיס׳ ”ובר א' ס" או״ח בשור כמ״ש היקרה המדה

מזח וביותר נשבע רע וחין ■ לזה מסכים ומדרשי׳ ב־.מ׳ הרבה כן

: ומיום כביר
 שאיש ואמצע תוך לשון מציני כי • נאמר היאש־נה שאלה ועל

בתיך א׳ פ׳ בראשית ובמזי־חי אינקלס עי׳ המש אמצעי
 אישות מה׳ נפיג ובמל״מ ח׳ ס" אעח״ז הי ש־״ח ובהה־י״נו • המים

שיה וצא וראוי הנכונה מזה הכינה שיה לשין נס • עיש ר ה־״
 ומה יכלתיבו לפי האמצעי הנדר לבחיר יכו ע ורק • ממש בשוה
 כי וטי, הזו •התירה נאמר ע"! נבחין האדם ביטלת אין אשר

 חיים •אורח - בו כלך אשר האמצעי הדרך לפנינו תערוך התורה
 יגיד כסיוט אשי יבקר ובשכלו מדע. לא מעגלותיה נעו תפלס פן
 בצינה. ילקה ושלא נאור יטיה שלא בעצמו ■ויזהר נפשו וישער לו

: הנ״ל דר״נ באבות כנאמר
 כשאינם רעות הקצוות ט • נאמר ושלישית השניה השאלה ועל

להאמצעי יטא הקצה אם אבל לאמצעי לטא משתמשים
 גדול וכעש מלמעלה יורד רע אין כי לו קידש ילך הל1הר נס אז

לחירג גם • היא גדולת בעי־גא כקינה דז׳לע: נפשגח׳ש להוד.

: בגופו שלם שיסי׳ כדי

 בנפשו שלם ולא בנופו שלם לומר רביכו בחר גמה מינן בלתי
חמה בעל יהי" שלא זה אחר למשל נשא כי והנראה

 יהי* לא ובן וט׳ יתאוה גא וכן וכו׳ כמת ולא וכו׳ לכעוס נוח
 טלמו וט׳ מהילל יהי׳ ולא וט׳ יפזר וט׳ולא יקפיץ ולא וכי׳ עמל

 הנפש תשלם ומעשיו הגיף מחטטת כי ותטכתו הנוף מעשי
הנפשותטנתה לשלימום המביאה הגיף תכונות ושלמות ותטטתיה•

: המעשיות מצות תכלית על בזה נהער והעמיק

 בינונית רעום שדעותיו אדם כל החכמים דרך היא זו ודרך
:חכם נקרא ממוצעות

 בינונית ביותר?רתרחקעדעה עצמו על מדקדק שהוא ומי ה״ה
: וט׳ חסי־ כק־ס זח לצר או זה לצד מעש

 • בלח״ע ועי׳ • הטיב האמצעי דרך דרק ממש״ל כסתירה נראה
אמצעות כחב ולא ממוצעות. בעינית •דעות שב׳ והנראה

 ממוצע שיה" רק לידעו האדם ביד אין האמצעי הדרך ט כמ״ש
 למצוא נכחו ויהי׳ האדם ימצא ואם האפשר כפי הקצוות בין

 רק בכחו אין כי על אבל בו רק לבחור לי הי׳ לא המוחלט האמצע
 היראי* והחסידים החכמים בהם יבחרו אשר הממוצע הדרך למצוא

 בחרו ביותר האחרון לקצה יפליגו האדם עין ראות מקיצר פן
במרה ב־וסר ולברוח פעמים לרוב לטיב הנבחרת למדה מעט לנטות

: היא טובה בעי־כא נאמר עלי׳ לפעמי׳ רק אשר

 היה אתה אף חנון כקרא היא מה זו מצוה בפי׳ גמדו כך זדו
בכל לאל אים הגב קראי זה דרך ועל וכו׳ היא מה מטן

 וחזק ניביר תמים וישר צדיק חסד ורב אפים ארך הכטין איתן
 להנהיג האדם וחייב וישרים טובים -רכים שהן להודיע ־ וני״ב

: כמו כפי חג״ ולהדמות בהן עצמו

 בריות במס׳ ז״ל מאמרם לפי ת״ל הקשו אשר ז״ל יבינו הער
שבד," מלה ס־ימת־גהו וכי׳ האדיר וט׳ כאל דאמר במד

 ובתפילה בחורה נמצא ולמה • בזח פ׳נ״ט ח׳א במ׳ב וכרוע״ רמאיי
 ל״י דף ברכות נמס׳ בפ׳י בזה מדובר ונכבדות וט׳ הג־ול האל
 אער תואר" יתעלה לה׳ תיארו הנביא" רביט ולדברי .ש ע• ע׳ב

יתעלה אלי׳ נטל חלילה ־נו ג לא ובזה •תעלת אליו לדמות עליט
: יתעלה לו לדמות שניכל במה לט רק

 יעשה ־ בי שיקבעו כד אלו בריעות עצמו אדם ירגיל וכיצד הל
האמצעות הריעות ע״פ שעושה במעשים וישלש וישנה

 טורח יהי׳ ולא עליו קלים מעשיהם ש־הי׳ צד תמיד בהם ויחזור
: וט׳ בנפשו הדיעית ויקבעו עלי׳

 ו-ט׳ אר״י אבא בר ה״א ר׳ אמר ע״ב ל״ח דף יומא במס׳
פעם צב־רח דבר לידו שנאח כיון אמרי ש־נא ר׳ דבי
 חסידיו •רגלי שנאמר ח-־טא איט חוטאש־ב ואיני ראש־נהושני׳

 לב נר שמואל ר׳ המי ירמי׳ ל׳ פ״א פאה ובירושלמי • ישמור.
 ושלישית ושני' פעסלאשינח העבירה מן עצמו אח אדם שימר יצחק
 שלש פעמי׳ אל יפעל אלה כל מ״טהן משמרו הקב״ה ואילך מכאן

: וישלש הירושלמי כלשין נחר ורביט גב־ עם

 שאגו הביניכית הירך והס בקה־יל* כקרא האלו שהשמות ולפי
אברהם שלמד ישא ה' ייד זי יין־ נק־אמ • בה ללכת מיינין

: וט׳ לבניו אביט

 רך, ובתורתו בי בוחר האמצע לטין היודע יתעלה כי כמש״ל
החסידי׳ בדרכי מעט לקצה לכט־ת גט בהנעסר עגיט

: נמשלה וכנאמר

שני פרק
 לככהר. לו אומרים חמס בעני שמא מי רפואתם היא וכיצד ה*ב

זמן זה בדיך וילך כלל יר-יש לא וקולל הוכה שאם עצמו
 עבמו ינהיג לב נבח הי־ ואס מגט החמה שתעקר עד מרובה
 המבזים סחט» גלו־ )ילבש הכל מן למטת וישב הרגה כבזיון

 לדרך ויחזור ממט הלב גובח שיעקור עד אלו וט-׳ב לונשיהם
בה ילך גאגגעית לדרך ולכשיחזור הטובה דרך שהיא האמצעית

החכמת אוצר תכנת ע״י תודפס 31 מס עמוד וולף בנימין בן ירמיהו לוו, א



ירמיהו מדע ריעות הלבות נ ב פרקדברי
 לקצה מדק .הי׳ אם הדיעוש בג בכאר יעשה זה קו :ועל כל־מיו
 נו שיחזור עד מ ;וון בו וינהיג השני לקצה עצמו ירחיק באחד

: ידעה דעה שנה; בינונית מיה והיא הנוובה לדין

 כי מטי׳ כשיצא להגוף מדעהי שם בח״פ לאבות מפי' ובש״ה
החום שיגב־רעליו במי כמו בהפכו כנגדו נעמור

 לחולה הרופא ממעשה נדו; הבדל כי אף • בקיר'עיש שפרפאהו
 יקח ולשעה הגדול הקור כמו עבעו נגד החום אשר חילי׳ בעם

 עצת דברי לפי נם והן • להשוי׳ לבוא נהחים הקור ויחליף המלה
 טרגל מאש־ האדם לאעיונא לאע דק כי והנסיוןיפיד הרופא•*

 אחת נפעם להיית לרשע יקשה וכן ־ ממגו ההיפוך לעשות בי
 בנס־ון כן כמו כידע אבל • מאומה ישתה שלא ילשיכיר • חסיד

 מעם כי אחרי בה ולהפסיק בתאוה בנטע שלא לאדם קל כי
 מביאה כי המתאו־ם * בדבר הראיה בל רז? הזהירו לק • מעמה

 !ההפקקיקשת ההאוה התחלות הראיה כי יצר בדברי מעכה לידי
 • תקרב לא לכרמא קחו־ סחיר לנזיר ה״ל ימצו כאשר • ביותר
 קו "ועל טתב ורז״ל מלעכומם מעשים בלמנוע זה כל אמנם

 הרנה שיפזד דבילי כתב שם ובידע הדע־ת. כל בשאר יעשה זה
 כבש על יזהירו איבנה מחכמים רביני דבר לא סם אמנם • ?״ש
 על שיגבור לנפשי ומוכיח היגזה־ר הוא אם נעצמו האדם על רק

 לאדם המזהיר חכם בין גדול כיסב־ל • האחר הקצה לבחמי יצרו
 אס אתן ימה ולא ישמע לא להחכם כי • בקי־בו נפשו תעיר כי

 נעצמו האדם אבל • בקילו ע לשמ P’ ולא ממני־ קשות יבקש
 לבחור ודבר דבר בכל יעצי נפשו יקית קונו כביד על חק אשי

 וכאשר • מקדם נחר אשר הרעה דרבי מנגד תמיד להיות הקצה
 וצ״יך כתני ולא לפזר. שנביאהו "וצויך שנתב חיפ3 בלשונ־ נשכיל

 להדר עצהו כי ■ ע״ש בכדיביח שם כתב באשר פיזור על כנצוהי
 גדולים מעשים ובמבע • ויק־תם המובי־ מעשים לו ולהראות
 למוב ה־גשה כי אמצעי׳ ממעשי* רע ללב אף ביותר מעדים

 נהם שנראה ליל מש־דדי כמדע ארץ ני־שע• גס מקום תמצא
 מעשים ראו כי על רשע•׳ כמה ונידע • ויסמנות כריבית לפעמי׳
 נקצה שנעשיכה־ העצה לק לפוג לבבם הפן עליון מקדוש• גדולים
 פה ולכן • כבה על בליה• בי ולא מינים במעשים גם האחרון

 רק לבלי מפיזיר המשל עזב נצ-־והו אשר עמה שמדבר ריעות בה׳
כן יעשה בעצמו היא כי הדיעיס, כל בשאר יעשה זה קו "ועל ם קיי

שנצוהועלכבה: מבלי

 ית־חק אלא בבימנית בהן לנה־ג לאדם לו שאסיר דמום ויש דדג
הכעס וק •ט׳ לב נדנה והוא הא׳ הקצה עד הא׳ הקצה סן

: וכי׳ מאור עד קיא רעה הדה

 נדרך בהם ללכת שאין וכעס לבב נבטת מהכלל היליא דנה
נאמר לא באמצעי נב־ור הזה הכלל כי והנלאה • אמצעי

 ישקר באמת צא אבל והנפש הגוף בהכינה החלוים במדות רק
 ולהרגיל ר1צבר אין סבלות וכעט שקר מעט כי ושכלית והכמה

 וט* המסתכל וכל - הרבה תחכים ולא מצינ> אשר הס .בהם
נ יחשב לסכלות זה כן

 השמות כי ע״ה המלך בדוד מעמו את בשטחי על רז? ומ״ש
• יחשב לחכמה הצורך בעת זה גס הן • בפולס לריק א•׳

 • מזה בהפך זה הנמצאים בדברים רק לבחרו האמצעי עוד וכניאה
 כמוהסכל־מ היש מיל אשר בהעדר לא אבל וי-ב וכילות כמונדטח

נ והחכמה האמת נגד והכרך

 או חכמה בדבר אלא ולאידנר בשתיקה אדם ירבה לעולם ה*ד
לא הגוף בצרכי ואפ" וכו׳ טפי לחיי להם שצריך בדברים

 מביא דברים המרבה כל ואמרו חכמים צוו זעת דבר" אדם יונה
: מתיקה אלא מוב לטף מצאתי נא ואמרו חמא

 בלבד לא ט וכף מוב לגוף מצאתי לא פי-־ש אלה בדבריו
יחמא פן לדבר אדם ירבה נא צהנפש הנוגע" בדברי׳

 מצאחי צא הקדוש במו׳זמי״יבהמר הג־ף ללרכי חף , ואכס נלסוט
ג הטל אל הנוגע" בעניני* ומזה השחיקה אצא עוב

pi ועניכיסם מעמים האדם דברי יהי* חכמה ד-גדב־י חויה בדברי 
 לתלמידי׳ אדם ישנה לע?ס ואמרו חכמים שצוו והוא מרובים

 זה הרי מועט והענין מרובין כדברם הי* אס אבל קצרה דרך
 ברוב כקיל וקול ענין ברוב הקלים נא ט נאמר זע*( קכלו□

ג .ריס ד

 ישנה לעילם פקדם נמס׳ הגע׳ בלשון נדקדק כאשר והנה
גח־ו רק קצר בדרך אמרו ולא קצרה דרך לתלמידו אדם

 צריך לפעמים סרנים תלמידי׳ מס ללמד כי ניאה וט׳ דרך לומר
 נא קצרה ובדרך השגתם מעט לפי איתם להבין שירבה.נאמד׳

 ובראשי ברמיזה להם ד אשר בחכמה גחלי*1 רק לתלמיד נאה
 ז״ל טוגו כנראה אבל • במדע בליניד חילי* למש ק לא כפרקי׳

 וחכמה חכמה בבל הדעות מ וכו׳ נדרך ולא דיך באומר נזה
 בהשכלת שונית מידיעות נפלתה חכמה וכל המה ושונות נפרדות

 טללי! ידעה לה־ציא ־מהם הדנה ידיעות יחד לקבץ לב חכמי
 יזה ס־סשעם בלשונם הנקרא שונים ידיעות מאגודת עלתה אשר

 פרשים מינן בו אשד בהבל נכלל ה־ביי כי קצרה דרך נחמת
 ה־ד־עים לקבץ הנדרש ■תכלית וחכמה בהחכמה יס־ד וזה • רבים•

רז? למ״ש מתנגדם בלתי אזה ודברים • לאחת לעשותם הנפרדת
:בדבריו לכללו וכיכל

 לדבר ירבה ילא להשיב ימהר לא לפיכך שתיקה לחכמה ס־נ דדה
ארישום ובלא צעקה בלא ונחת נשובה לתלמיד׳ וייעוד

: נשמע־ס בנחש חכמים דברי שלמה שתמר היא לשון

 ■ לדבר ירבה ולא להשיב ימהר שלא • שתיקה לחכמה סיג £י'
צוו •להפך סיג זה אין כי כלל לדבר ולא לשתוק לא אבל

 ימהר רקגתכובהלא • פזר וכף רא־ת ואם וכו׳ והעמיד רז״ל
: בדברם ירבה אל נס הדבור קודם השתיקה ומינה

שלישי פרק
 את לידע כילם מעשיו וכל לבו שיטין האדם צייך ה״ב ם?

זה לעומת הכל ודבורו וקומו שבתו ויהי׳ ביה השם
 יהי׳ לא שכר ליעיל מלאכה •עשה חו ויתן כשישא כיצד הדבר•

 דברי׳ שימצא כד האלו דברם יעשה אלא בלבד ממון לקטן בלט
 אשה• יכישואת בים ישיבת ישתיה מאכילה להם צרך שהגוף

 דברים לעשות לנו עג ישים לא ויבטל רשתה כשיאכל וכן
 אלא ושוהה אכל שא" שנמצא ע־ בלבד להטת כדי הללי

:וכר רפואה דרך ואוכל וכף לחיך המתוק

 וחולת רעב וטא בחכמות ויסתכל שיבין שא*א מפרש ובה?
בכלל וכף השם את לעבוד שלם שיה" עד וט׳

 המעשיות מצות לעשים בישלשו ךה׳5 ג״כ השש, את "לידע
 אלדים לקרבת לבוא המעשיים מנות תכלית כי ז? רב־נ־ ודעת

 העובי* נעשים ה כי ה־א׳ הששב־וך את ,לידע בלשון שנכלל
 והדמות אלד׳ עניני שכמה ת מוט להרגשות הנפש מעירים

כמ׳ש: עת שנטצוט אליו

:נכבד״ להמם וט׳ ישים ,ולא

 רק אמ־ו לא ורז״ל יו אסורה הנאה כי לא בזה דבריו פירש
חש־י על מעו־ר והבאה • ב־כה בלא הכום1 אסור

 וכו* :הנחי ולא וכי׳ יגעתי שאמר הקדש ויבינו • ט ומ ה'
 בתו־ס אצבעות בעשר מי.יעתו לו הי' אשר העונג גודל זה
 גדול עונג במגע ט הזשמי מהנאת להטת נ־ מקום הניח לא

 כמו שיה" אדם לכל כחייב ולא הרבה• ממט הקטן מגיש
 מעמיס המה אשר עליה מבכי ימוקדש מדרס הקדוש יביט
 הנרצה השכלית הכאה פס יצרף כי בלבד" .גהטם כסב ולכן

 אח׳ז הבאס והכאה הנחצה השכלית עבור תהי׳ עשיתו וראשית
;חקח ולעולם ה׳ מוב ט בהכאתו ירגיש אם ונרנצו יו מוהר
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החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 32 מס עמוד וולף בנימין בן ירמיהו לוו,



 שליט״א כהן יוסף רבי
 ירושלים הגדול הדין בית

פישל׳ ׳הרי במכון לדיינות הכולל ראש

־״■

מומחים[ ]ועדים עדים וכפיית הזמנת

בבי״ד להעיד

 חיובם מקור מה עדים, הצדדים מזמינים הדין בבית הדיון במהלך
 לכפותם ניתן והאם הדין, בית בפני עדות ולמסור לבוא העדים של

לכך.
 וכן כוחו, בא ע"׳ אלא הדין בעל ע"׳ אינה העדים הזמנת כאשר
 לכפותם ניתן האם הדין בית ביוזמת נעשית העדים הזמנת כאשר
ולהעיד. לבוא

 המוזמן רופא או נזק, על דעת חוות למסור שמאי מוזמן כאשר
 בדיון, צד של רפואי מצב על לדווח או וריפוי החלמה סיכו" להעריך

 לרופא חולה לשלוח ניתן האם להעיד. לכופו ניתן מקרים באילו
מצבו. בדבר עדות ולמסור לבודקו הרופא את ולחייב מומחה

שבועה בלא ים או בנשבע, הוא יגיד׳ לא ־ואם הכתוב האם א.

להעיד עשה מצוות ב.
חסדים כגמילות עדות שהגדת הרא־ה דברי ג.
ממון חיובי אחריה גוררת שאין זה לענין הראייה כוונת ד.
הלאו לענין ולא מ״ע לענין רק היא לגמ״ח ההשוואה ה.
בבי׳־ד כשכופר רק בלאו שעובר הפוסקים דעות ו.
בבי״ד שתהיינה צריך והכפירה, להעיד התביעה האם ז.

בבי״ד שתהא צריך שהכפירה לכך טעם ח.

 הלאו על ולא מ־ע על עובר להעיד לבי־ד לבוא המסרב ט.
 השאילתות לדעת בבי׳־ד להעיד המסרב עובר לאו באיזה י.

בעצמו תובעו אינו הדין כשבעל להעיד חיוב יא.

 בי״ד ע"׳ או התובע כוח בא ע־׳ היא להעיד כשהתביעה יב.
 שבועה קרבן חיוב לבין להעיד החיוב בין ההבדל יג.
בסוגיא הראשונים בפרושי תלוי הנ״ל בין הקשר יד.
עון נשיאת יש משבועה שנתמעט דבר על בעדות האם טו.
עדותו למסור העד את לחייב בי־ד סמכות טז.
 מעיד ואינו עדות שיודע מ׳ כל על בי״ד ע־׳ חרם הטלת יז.

בבי״ד חורז־ למסור שמאי לחייב ניתן האם יח.
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העדות בברירות תלוי להעיד ההיוב יט.
בבי״ד עדות למסור רופא לחייב ניתן האם כ.

החולה של ההחלמה סיבו" אודות רופא עדות כא.

בבי״ד כך על ולהעיד חולה לבדוק רופא לחייב ניתן האם כב.

 עונו". ונשא יגיד לא :"אם א׳( ה׳ )ויקרא שנאמר מדאורייתא הוא להעיד החיוב
 אם בין לו להעיד חייב וכו׳ לחבירו עדות שיודע מי כח(:״כל )סימן הטור וכתב
 היודע ע״א(:״תניא )נו בב״ק הוא שהמקור כתב )שם( ובב״י וכו׳." לבדו הוא

 תלמודא ופריך שמים. בדיני וחייב אדם מדיני פטור לו מעיד ואינו לחבירו עדות
 עונו׳ ונשא יגיד לא ׳אם הוא דאורייתא פשיטא, תרי בבי אילימא עסקינן במאי
וכו׳."

נשבע בלא גם או בנשבע, הוא וגו׳ יגיד לא ׳ואם הכתוב האם

 הוא אלה קול ושמעה שהכתוב שאעפ״י שכתבו פשיטא( )ד״ה בתוספות יעו״ש א.
 שבועה, בלא עדותו בכובש הוא עונו׳ ונשא יגיד לא ׳אם הכתוב עיקר מ״מ בנשבע
 לא ואם עונו, ונשא בדבר שבועתו על עובר יגיד לא שאם :כך הוא הכתוב ופירוש

 ולפי״ד ה(. )ס״ק בסמ״ע ויעוין שבועה. בקרבן חייב אז נשבע וגם עוץ ונשא הגיד
 עון. נשיאת ולענין שבועה, בלא עדותו בכובש הוא יגיד לא אם הכתוב עיקר
 קרבן תורה שחייבה מזה הוא שהלימוד כתב שם( )ב״ק הרשב״א בחדושי אולם

 לחבירו להעיד חייב אדם היה לא ואם אמן, ענו שלא אף לעדיו התובע כשמשביעו
 להעיד אדם שחייב ע״כ אלא הסכמתו, בלא לאחר להשביע יכול שיהא יתכן איך

 כשמשביעו, הוא יגיד׳ לא ׳אם הכתוב דבריו ולפי להשביע. שייך ולכן לחבירו
 שיש יתבאר ולהלן כשנשבע. שבועה קרבן מחיוב שבועה בלא עון נשיאת ונלמד

שיעיד. שליח ע״י תביעה לענין להלכה נ״מ

להעיד עשה מצוות

 )עשה להרמב״ם ובסה״מ להעיד. עשה מצות גם יש יגיד׳ ׳לא של הלאו מלבד ב.
 עדות הגדת חיוב על ראיה שהביאו וכתב עשה, מצות במנין אותה מונה קעח(

מצווה "העד :ה״א( )פ״א עדות הרמב״ם ולשון ראה׳, או עד ׳והוא יתברך מאמרו

?מ1
׳ר



וכב כבי״ד להעיד עדים וכפיית הזמנת

 ונשא יגיד לא שאם אלא מקרא משמע דלא הקשה שם וברדב״ז בב״ד." להעיד
 ידע׳, או ראה או עד ׳והוא מדכתיב לה דילפינן ותי׳ מנין. מ״ע שהיא אבל עונו,
 והיינו וכו׳, להעיד העד על שחובה ילפינן עד׳ ׳והוא שמהמילים שם בכס״מ וכ״ב

 סמך ועל עד. להיות שחייב ציווי אלא הודעה, אינה עד׳ ׳והוא הכתוב שמשמעות
 בספר וכ״ב קיומן. על שכופין עשה, מצות ככל עדותו להגיד העד על לכוף יש זה

מ״ע. ככל להעיד העד על שכופין התו״ח, בשם ברכי-יוסף
 ולהעיד: לב״ד לבוא המסרב העד את שכופים בזה קשיים כמה לפנינו יש ועדיין

 חסדים. כגמילות הוא העדות הגדת שחיוב הרא״ה דברי א[
 בבי״ד. כשכופר רק הלאו על שעובר הפוסקים דעות בן
להעיד. תובעו אינו הדין כשבעל עדות הגדת חיוב קיים האם ג[

חסדים כגמילות היא עדות שהגדת הרא״ה דברי

 שהכובש הרא״ה בשם שכתב הנמו״י בשם הב״י מ״ש הוא הראשון הקושי ג.
 דגרמי דינא דדאין למאן אפילו הוא שמים, בדיני וחייב אדם מדיני שפטור עדותו
 שאדם מהמצות היא גמ״ח הרי גמ״ח. ממדת אלא להעיד וזייב אדם שאין משום
 בי״ד אין בצדה שכרה שמתן עשה מצוות שכל וקיי״ל בעוה״ז, פירותיהן אוכל
קיומה. על כופין

 עדות, הגדת של עשה מצות על כופין שאין ידיד של חלקו בספר כתב כך ומשום
 ראשונים במחלוקת תלוי וזה יגיד, דלא הל״ת משום היא שהכפיה י״ל שבהא אלא

 גם בה יש בצדה שכרה שמתן העשה שמלבד מפני עליה כופין אם צדקה במצות
 שכופין[. שהכריע רעח( )סימן ובב״י אכפייה(, ד״ה ע״ב )ח ב״ב תוס׳ ]עיין לאו
 אבדה להשיב גמ״ח ממדת הוא להעיד החיוב כל דאם קשה, הל״ת בענין גם אבל

 הטור וכלשון האבידה, את כשמצא אלא חייב אינו אבדה בהשבת הרי לבעליה,
 את ראה לא עדיין שאם והיינו ישראל." אבדת "הרואה ס״א(: רנט )סימן והשו״ע
 של הראייה מרחק ושיעור בהשבתה, חייב אין אבדה שמונחת לו נודע ורק האבדה

 שם(. )ב״ח ריס וזהו מיל ומחצה שבע של במרחק חוא בהשבתה שיתחייב אבדה
 בשביל לב״ד וללכת לטרוח חייב העד שאין עדות הגדת לענין שה״ה י״ל ולפי״ז
 עדות הל׳ באמרי-בינה )יעויין להעיד חייב אז ב״ד בפני כבר עומד אם ורק להעיד.

ח(. סימן
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 גמ״ח כגדר המצוה שגדר הרא״ה כוונת
ממון חיובי אחריה גוררת שאין לענין

 שהרי הרא״ה בדברי נתקשה שהב״ח להקדים יש הדברים את ליישב וכדי ד.
 וברמב״ם עדותו, שכובש מי על עון נשיאת שיש עא( נו )ב״ק בגמרא מפורש
 גמ״ח. ממדת אלא להעיד חייב שאין כתב ואיך להעיד, עשה מצות שיש מפורש

 רוצים שאינם דעדים דגרמי, בדיני ברמב״ן כתב הרא״ה דברי עיקר באמת והנה
 חייב שאין לפי וזאת דגרמי, דינא דדאין למאן אפילו אדם בדיני פטורים להעיד
חסדים. גמילות מדין אלא לחבירו להעיד

 גמ״ח, מדין רק היא להעיד שהחובה לומר הרמב״ן נתכוין שלא יראה שם והמעיין
 יגיד׳, לא ׳אם של ול״ת עד׳ ׳והוא מהכתוב להעיד עשה מצות שיש ודאי שהרי
 חיוב אחריה גוררת שאינה גמ״ח כמצות היא עדות הגדת מצות שגדר כוונתו אלא

 אבדה להשבת בזה ודומה בעדות, לחייבו העד אצל זכות כל לתובע שאין ממון,
 על חיוב יש אלא באבדתו, לטפל המוצא אצל זכות שום האבידה לבעל שאין

 מצוה אותה לקיים רצה לא ואם מצות, שאר כמו המצוה לקיים דגברא קרקפתא
 גדרה, ולא הימנה שנתיאש הכרם למחיצת דמי ולא ממון, לחייבו הדין מן אין

חייב. תתייאש, גדר ולא לגדור ממון חיוב חייב שהוא דכיון
 עדותו לכבוש לעד שמותר שכתב קצה( )סימן באבקת-רוכל הב״י כוונת גם וזו

 גמילות מדין היא הגדה שמצות משום העדות, הגדת ע״י עדותו שיפסיד במקום
חבירו. לאבידת קודמת שאבידתו אבידה משיב וכמו חסדים
 שאפילו לומר נתכוין ממוני חיוב עדותו הכובש על שאין שכתב שהרמב״ן ואפשר

 בדיני חייב עדותו שהכובש בגמ׳ שנאמר ומה ממון. חיוב עליו אין שמים בדיני
 מלאכה העושה על ע״א( )נג בגיטין רש״י שפירש וכפי ממון, חיוב לא אבל שמים

 פורענות שמים, בדיני "וחייב שמים. בדיני וחייב אדם מדיני שפטור חטאת במי
לרשעים". לשלם

 חסדים גמילות למצות עדות הגדת השוואת
הלאו לענין ולא מ״ע לענין רק היא

 לענין רק הם שדבריו משמע המצוות" כשאר "אלא שכתב שם הרמב״ן מדברי ה.
 יגיד, בלא שעובר חטא הנשיאות לענין לא אבל עד׳, מ׳והוא דנלמד עשה מצות

גמ״ח. מדרך שהיא לומר שייך לא חטא נשיאת דלגבי כן הסברא וגם



<־י בבי״ד להקיז־ קדים וכפיית הזמנת

 במקום עדותו לכבוש התירו שלא ישועות-ישראל בספר מ״ש היטב יתבאר ומזה
 אבל לב״ד, כלל בא אינו אם אלא גמ״ח מדין רק הוא הגדה שחיוב מטעם הפסד

 יתבארו ולפי״ד העדות. יודע שאינו ולומר לכפור לו אסור בב״ד עומד כבר אם
 רק עובר אינו כלל לב״ד בא אינו שאם להלן המבואר ובהקדם חומר. כמין הדברים

 לבי״ד לבוא אבל חסדים, גמילות מגדר אלא אינו זה ועשה עד׳, ׳והוא העשה על
 ל״ת ככל והוא יגיד׳ ׳לא משום חטא נשיאת גם בו יש יודע, שאינו ולומר ולכפור

 ולהעיד לבי״ד לבוא המסרב את לכוף ויש הפסד, משום הותר שלא שבתורה
לד״ה. יגיד דלא הלאו משום
 הוא העשה יסוד עיקר להרא״ה שגם העשה, משום גם אותו כופין הברכ״י ולדעת

 קיומה. על שכופין בצדה שכרה מתן שאין מ״ע כשאר הוא והרי גמ״ח משום לא
 א״א אבדה, השבת משום רק הוא להעיד שהחיוב שבמקום יוצא שלפי״ז אלא

כך. על לכופו

בבי״ד כשכופר רק בלאו שעובר הפוסקים דעות

 שיטות יש להלן שיתבאר שלפי משום קושי, יש יגיד׳ ׳לא משום בכפייה גם ו.
 שתובעו למי שם ויאמר בבי״ד יכפור אא״כ יגיד׳ ׳בלא עובר שאין בפוסקים

זו. בעדות יודע שאיננו לו להעיד
 בי״ד בפני לו ויעיד שיבוא לבי״ד מחוץ העד את הדין בעל תבע אם דבריהם ולפי
להלן. שיתבאר כמו ולהעיד, לבוא חייב העד אין

בבי״ד שתהיינה צריך והכפירה להעיד התביעה האם

 זה לדין ומקור בבי״ד." לו שיעיד יתבענו "אם :כח( סי )חו״מ בשו״ע כתב ז.
 אנו אין כשאומרים בבי״ד "ודוקא :שם שכתבו פשיטא( ד״ה עא נו )ב״ק בתוספות

 והיינו ומגיד, חוזר אינו שוב שהגיד דכיון להעיד, יכולים אינם שוב להעיד יודעים
 )כאן( ובב״י ולהעיד." לחזור שיכול לחוש אין לבי״ד חוץ אבל דקרא, יגיד לא אם

 עונו׳ ונשא יגיד לא ׳אם מדכתיב הכי דילפינן ול״נ וכתב, התוספות דברי הביא
 לבי״ד pn עדותו כבש אם לאפוקי ממון. מחייב היה שם מגיד היה שאילו במקום

ממון. מחייב היה לא שם מגיד היה שאפילו
 בדברי שלמד מבואר הב״י "מדברי שכתב: ח( סימן עדות )דיני באמרי-בינה ויעוין
 התביעה אבל בבי״ד, עדותו למסור שתובע היינו בבי״ד ודוקא שכתבו: התוס׳
לילך, מיד חייב ולהעיד לבי״ד חוץ תובעו ואפילו בבי״ד להיות צריכה אינה עצמה



כהן יוסף רבי רכה

 לג( סי׳ )ח״ב, ראנ״ח בשו״ת להדיא מבואר וכן יגיד, בלא עובר הולך אינו ואם
 סימן שם וביש״ש )בחכמת־שלמה, המהרש״ל מדברי אולם וכו׳." בכנה״ג הובא

 אותם שתובע בבי״ד׳ ׳ודוקא במ״ש שכוונתם התוס׳ מדברי שהבין מבואר ו(
יודעים. אנו אין ואומרים שיעידו בבי״ד

 בבי״ד להיות צריכה להעיד התביעה
עדות לו יודע שאינו ויאמר בי״ד בפני שיכפור כדי

 והיינו בבי״ד׳, תהיה ׳שהכפירה הוא הדגש עיקר המהרש״ל שלדעת ונראה ח.
 עדות, לו יודע שאינו ואומר לבי״ד שבא בבי״ד, שכופר אלא יגיד בלא עובר שאינו

 יודע שאינו שם שיכפור כפי בבי״ד לתובעו צריך הוא בבי״ד תהיה שהכפירה וכדי
 עדות לו יודע שאינו בבי״ד שאמר דכיון ומטעם עון. נשיאת לו תהיה ואז עדות, לו

ומגיד. חוזר אינו שהגיד שכיון יודע, כן שהוא ולומר לחזור יכול אינו
 שהיו כגון "ואיירי וז״ל: שם( ביש״ש שכתב המהרש״ל לשון בזה מדוקדק וכן

 רוצה אינו שאם למעט ובא לאו." ואומר להעיד, יודע אם בבי״ד אותו שואלים
 הדיבור על יגיד בלא עובר אינו עדות, לו יודע שאינו שם ולומר לבי״ד לבוא

בלבד.
 )ב״ק( התוספות בדעת גם כן שמפרש משמע ה( )אות הגר״א ביאורי ומדברי
 ובגמרא שם, הכונס ר״פ ב״ק תוספות - ׳בבי״ד׳ הרמ״א דברי על שם שכתב

 מחייב, לא לבי״ד אחוץ דמחייב, הוא בבי״ד דאכפירה מנלן ע״א( לב )דף שבועות
התוס׳. לדעת הב״י בדברי גם כן לפרש אפשר ובאמת

 ולפי״ד הנ״ל, הפירושים בשני תלוי שם להעיד לבי״ד לבוא רב שהמס לפי״ז ויוצא
 כפר שלא כ״ז יגיד בלא עובר אינו הרשב״א, דברי ומשמעות הגר״א, המהרש״ל,

 מאסר פקודת ע״י אותו כופין בא לא הוא ואם להעיד, יודע איני שם ואומר בב״ד
פוסקים. הני לכל חששו ולא

הלאו על עובר ואינו מ״ע על עובר להעיד לבי״ד לבוא המסרב

 לענין רק הוא בבי״ד כופר שיהא שצריך הסוברים לדעת שגם ולומר ליישב ויש ט.
 שאינו שבועה כקרבן ודינו שבועה, בקרבן תלוי שהוא משום יגיד׳ ׳דלא הלאו
 שבועה, קרבן בחיוב תלוי יגיד דלא דלאו שהכלל להלן ]ויעוין בבי״ד בכופר אלא

 ע״א[ נו בב״ק הגמרא דברי בפי׳ והרשב״א התוס׳ בפירוש ותלוי הוא, לכו״ע לא
עד׳. ד׳והוא העשה לגבי לא אבל
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 כופין ואין יגיד, בלא עובר אינו ולהעיד לבי״ד לבוא שהמסרב נאמר אם ואפילו
 ד׳והוא המ״ע משום ולהעיד לבוא חייב הוא מ״מ הלאו, משום לבי״ד לבוא אותו
 בדה דסובר י״ל ידיד, של חלקו בעל ולדעת הברכ״י. לדעת כך על אותו וכופיץ עד׳

 בבי״ד, להיות צריכה אינה עצמה שהתביעה הב״י, בדעת והאמרי-בינה כהראנ״ח
 יגיד. בלא עובר הולך אינו ואם לילך, חייב להעיד לבי״ד חוץ תובעו ואפילו
 לדברי מסרב הוא ואם להעיד לבי״ד לבוא העד על חיוב יש הכל שלדברי נמצא
 ודעמיה, המהרש״ל לשיטת עד׳ ד׳והוא העשה משום אם כך, על לכופו יש הכל

 הב״י, בדעת בינה והאמרי להראנ״ח יגיד דלא הלאו משום או הברכי-יוסף. וכדעת
 אין עד׳ ד׳והוא העשה על רק לדבריו שגם חלקו-של-ידיד בעל לדעת גם וזאת
 על אבל גמ״ח[. ממדת שהיא הרא״ה ]לדעת בצדה שכרה מתן דהוי משום כופין
 ממדת אינו הרא״ה לדעת שגם משום אם לכו״ע, לכוף אפשר יגיד דלא הלאו
 לדעת עליה שכופין צדקה של כמ״ע דהוי משום או לעיל, שנתבאר כמו גמ״ח

להלכה. כן הכריע רעה( )סימן ביור״ד ושהב״י ראשונים,
 בשביל לבי״ד וללכת לטרוח מחויב העד הכל שלדברי לדברינו מפורשת וראיה
 ע״ב( ל )שבועות כן היא ערוכה גמרא שהרי לחלוק, אין זה ועל העדות להגיד
 ממנו קטן בי״ד לפני שיעיד ותבעו עדות היודע שת״ח ה(: )בסעיף המחבר וכתבה

 ממנו, קטן שאינו בי״ד לפני שיעיד תבעו שאם מבואר הרי להעיד׳. חייב ׳אינו
ולהעיד. לבי״ד לילך לטרוח חייב

השאילתות דעת
תחטא׳ כי ׳נפש בלאו עובר להעיד לבי״ד לבא המסרב

 כתחילת נאמר כתב: ויקרא( פרשת סט )שאילתא גאון אחאי דרב בשאילתות י.
 לא אם אף בחטא עומד עדותו כבש שאם לך לומר תחטא׳ כי ׳נפש עדותו כובש
 תלויה עדותו כובש של עון נשיאת אין שאילתות ולדעת העדות. שבועת נשבע

 לענין ולכן תחטא׳, כי מ׳ונפש אלא יגיד׳ לא מ׳אם נלמד לא ובכלל שבועה בקרבן
 יש לבי״ד לבוא רוצה אינו אם וממילא ויכפור, בבי״ד שיבוא צריך אין עוץ נשיאת

 שם השאילתות דברי בזה ומדוקדק לשיטתו, בזה והשאילתות עון. נשיאת עליו
תחטא׳. כי מ׳ונפש למדת לבי־ לבוא העד על שהחובה שכתב לזה שהסמיך
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בעצמו תובעו אינו הדין כשבעל להעיד חיוב

 בשו״ע: נפסק שכן להעיד. תובעו עצמו הבע״ד שאין הוא השלישי הקושי יא.
 וברמב״ם בטור הוא כן בשבילו." שיעיד יתבענו כן אם אלא להעיד חייב העד "אין
 שאמרו מזה כן שלמדו כתוב )שם( ובכס״מ ובב״י ה״א(. עדות מהל׳ )פ״א

 התובע, מפי שישמעו עד שבועה בקרבן חייבים העדים שאין ע״ב( )לא בשבועות
 וכן ו( )ס״ק בסמ״ע הוא וכן עון, בנשיאת אינו שבועה, קרבן חייב שאינו וכיון
 שחייב במקום הוא דכללא כר, יתבענו "אם שכתב: ד( ס״ק )אורים בתומים הוא

 פטור." בזה אף בזה שפטור ובמקום וכו׳ יגיד לא כאם חייב קרבן
 עצמו. הדין בעל של תביעה כאן אין להעיד העד את מזמינים כשבי״ד ולכאורה

 זה בעניץ מועיל אם לברר יש אבל בזה. הבע״ד של שלוחים הם שב״ד י״ל אמנם
הבע״ד. של שלוחו תביעת

בי״ד ע״י או בעה״ד של שלוחו ידי על היא להעיד כשהתביעה

 אלו הרי הנתבע... לו שאמר או עבדו ביד "שילח :ע״א( )לה בשבועות שנינו יב.
 ר״א אמר תלמודא, "מאי - ובגמרא התובע.״ מפי שישמעו עד הקרבן מן פטורין

 יגיד לא לאחר ואם עוונו, ונשא יגיד לא לו אם ואל״ף( )בוא״ו כתיב יגיד לוא אם
 רק ולא שליח כל ממעטינן ולדבריהם בנו, ביד שילח גרס שם ובתוספות פטור."

 תביעת ולא עצמו, דין בעל תביעת דוקא בעניץ העדות שבועת קרבן דלענין עבד
 שיש שליח שתביעת בהרשאה( בבא ד״ה ע״ב, )לג שבועות בתום׳ ויעוין השליח,

עצמו. בע״ד כתביעת זו הרי הרשאה בידו
 ]קרבן העדות בשבועת חייבים העדים :"אין כתב ה״י( פ״ט )שבועות וברמב״ם
 צריך שאין ומשמע שלוחו." או עצמו דין בעל תביעת אחר שיכפרו עד שבועה[
לזה. הרשאה
 הרמב״ם על שהקשה מי״ב( פ״ד שבועות המשניות, )על רעק״א בתוספות ויעויין

 )פ״ז הלח״מ הקשה זו וקושיא שבועה, מקרבן פטור עבדו ע״י דשילח מהמשנה
 שלח שלא היינו פטור, עבדו ביד לו דשלח במשנה דמ״ש תירוצו ותוכן ה״ו(

 ע״י לתובעו שליחות אבל בלבד, להשביעו העבד לו שלח אלא לתובעו העבד
 הרשאה. וא״צ שבועה, קרבן לחייבו מועילה אחר שליח ע״י או העבד
 שמש״כ התורת־חיים בשם הביא פ״ט( )שבועות הרמב״ם על רעק״א בגליון אולם

שלוחו׳ ׳או בעצמו בע״ד תביעת אחר שיכפרו העדות שבועת לענין הרמב״ם
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החולה של ההחלמה סיכויי אודות רופא עדות

 המטפל הרופא את להזמין דורשת שהאשה הדין בבית מצוי לעיתים והנה כא.
 זו. ממחלה החלמתו סיכויי על או ותוצאותיה, מחלתו, טיב אודות להעיד בבעלה

 העדות ואז ברפואה, וידוע מוכר הוא הרפואי המצב בו מקרה בין לחלק יש כאן
 דבר בגדר שאינו מקרה לבין יגיד׳, לא ׳אם בכלל הוא והרי ברור, דבר בגדר היא

יגיד׳. לא ׳באם אינו דאז ואומדנא׳ ׳שומא בגדר והוא ברור,
 היא הרופא עדות הרי ברפואה, וידוע המוכר בארוע מדובר שכאשר הדבר וטעם

 והוי ראיה, בלא כידיעה ונחשב אומדנא מגדר יצא והדבר הואיל ברור, דבר על
 קיום את המוכיחה אומדנא לענין מוצאים אנו בזה וכיוצא יגיד׳. לא ׳ואם בכלל

 של לביתו שנכנס אחד שראו כגון לגמרי, ברורה האומדנא שכאשר המעשה,
 שאינו במקום חבול ויצא אחר[ שם היה לא שניהם שמלבד ]וידעו שלם, חבירו

 נשכו, שזה הדבר ברור הרי בגבו, נשוך שנמצא כגון בעצמו, שם לחבול יכול
 לו )סנהדרין רמה ביד ועיין ע״ב(, )מו בשבועות כדאיתא חבלה. דמי לו ומשלם

 והיא לגמרי, ברורה אומדנא דהיא דהטעם צ( )סימן חו״מ בטור והובא ע״ב(
פיה. על ודנים ראיה בלא כידיעה ונחשבת אומדנא מכלל יוצאת

 רפואית לבדיקה חולה לשלוח ניתן האם
בבי״ד תוצאותיה על ולהעיד הבדיקה את לבצע הרופא את ולחייב

 חולה לשלוח יכולים אינם בי״ד אבל בחולה, המטפל ברופא זה כל אולם כב.
 דהדבר בבי״ד. ולהעיד לבוא הרופא את לחייב ואח״ב שיבדקנו, מנת על לרופא

שומא. לענין )שם( הקדשים בכסף כמבואר החולה, של ברצונו תלוי



רלג

 שליט״א שיינברג פינחס חיים רבי
 אור׳ ׳תורה ישיבת ראש

 וש״ס החושן׳ ׳טבעת מח״ם
ירושלים

ממון הפסד במקום עדות כבישת

ממון, הפסד לו תגרום העדות והגדת בבי״ד, להעיד שהוזמן אדם
 הגדת עצם מחמת או שעה, באותה ממלאכתו ביטולו מחמת
ולהעיד. לבוא ח״ב האם העדות,

לחבירו עדות להעיד החיוב מקור א.

החיוב מקורות בין מינה נפקא ב.
עדות הגדת עבור מרובות הוצאות להוציא ח״ב האם ג.

לחבירו עדות להעיד החיוב מקור

להעיד: חיובים כמה מצינו עדות דהל׳ בכללא הנה א.
 יגיד לא "אם העדות[: בשבועת ויורד עולה חטאת ]בם׳ דכתיב עשה מצות א[

עונו." ונשא
 דאיכא היכא דוקא דין שאינו אבידה׳, ׳השבת של עשה מצות גם שחלה י״א ב[

 מהפסד, יהודים של ממונם הצלת של חיוב גם אלא בעין, אבידה של גוף לפניו
 ובס׳ סק״ב(, כה וסי׳ סק״ב טז )סי׳ משפט בשער ויעו״י עדות. הגדת ע״י ואפי׳
 בד״ה סג הערה פ״א אבידה )דיני חושן פתחי ובספר ח( סי׳ עדות )הל׳ בינה אמרי

להתעלם. תוכל דלא לאו לענין ויל״ב ושם(, וכו׳ בשו״ת
 מצוה המצוות )בס׳ הרמב״ם לשון שמפשטות רעך׳, דם על תעמוד ד׳לא לאו ג[

 )ריש המשפט שער בס׳ פי׳ וכן לאו, האי על עובר עדות שהכובש משמע רצא(
 וכו׳( ונ״ל בד״ה סק״ב בבמ״ח ט׳ כלל רכילות )הל׳ חיים חפץ ובס׳ עדות(, הל׳

 ויעו״י אסמכתא.[ שהוא שפי׳ בד״ה( ח סי׳ עדות )הל׳ בינה אמרי כדבס׳ ]ודלא
ממון. הצלת על גם דקאי דס״ל התורה על הרמב״ן בפירוש
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החיוב מקורות בין מינה נפקא

 קיום על ההוצאות דחובת בכללא דהנה בינייהו, נ״מ היה ריהטא ולפום ב.
שונות. מצוות בין דינים חילוקי כמה מצינו המצוות

 כל את להפסיד חייב שאדם קנו( סי׳ )יו״ד ונו״ב בשו״ע יעו״י לאו, דלענין א[
מגופו. אבר להפסיד חייב ואינו לאו, על לעבור שלא כדי ממונו

 סק״ז־ח( שם ובמ״ב תרנו סי׳ )באו״ה ונו״כ בשו״ע יעו״י עשה, מצות ולענין ב[
 שמא משום מנכסיו שליש או מחומש יותר ולא מנכסיו, עשירית להוציא שחייב

יעני.
 וכ׳ לטרוח, חיוב שיש דמשמע עג(. )סנהדרין בגמ׳ יעו״י אבירה, השבת ולענין ג[

 על כ״ש ולכאורה נפשות, הצלת על אפילו ממון להפסיד חיוב שאין רמ״ה יד בס׳
 )הל׳ הגר״ז בשו״ע וכ״כ רסה(, סי׳ )בחו״מ ונו״כ בשו״ע ויעו״י ממון. הצלת

 לטרוח הוא חייב מהפסד, חבירו להציל לז אפשר "אם וז״ל: סל״ג( ופקדון מציאה
 בבירור לו ידוע אא״כ זה, על ממון להוציא חייב אינו אבל להצילו כהו בכל

 בעל שהוא מי על חל אבירה השבת חיוב אין לפיכך מעצמו. לו ישלם שחבירו
 אבירה בהשבת טרחו ידי שעל בענין מו״מ, בשאר או בחנות בין במלאכה בין עסק
האבידה." בעל לו יחזירנו לא ושמא הריוח, מניעת הפסד איזה לו יגיע

עדות הגדת עבור מרובות הוצאות להוציא חייב האם

 הוא להעיד החיוב בפשטות הרי עדות מדין שאם בניד״ד, אנן ניחזי והשתא ג.
 אם משא״כ מנכסיו. עשירית עד להוציא הוא עשה במצות והחיוב עשה, מצות

 ׳לא משום ואם ממון. להוציא חייב שאינו מצינו הרי אבירה׳, ׳השבת מדין הוא
 ולא ממונו כל את להוציא שחייב לאוין כשאר שדינו לומר מקום היה תעמוד׳
 אפילו אלא אבירה השבת מדין רק שלא )שם( רמ״ה יד בס׳ משמע ומ׳׳מ לעבור,
 בדיני שכן כל ולכאורה בד״נ. ואפי׳ ממון, להוציא חיוב ליכא תעמוד דלא מדינא

ממונות.
 למה יגיד׳ לא ׳ראם דאיסור שהקשה ג( טור מח דף )שם בינה אמרי בספר ויעויין

 למאן תעמוד׳ ׳לא משום וגם אבירה׳, ׳השבת משום להעיד מחוייב בלא״ה הרי לי
 אף להעיד התורה דחייבתו לומר "ואין )בא״ד(: וז״ל אממונא. גם דקאי דאמר

 בטלה ושכר ממונו, בזה שיפסיד חייב אינו דודאי אינו, זה ממון, הפסד במקום
 דם על תעמוד ׳דלא בלאו כתב רצא( מ׳ לאוין )במנין דרמב״ם ואף לקבל, מותר
אם ממון, על גם דקאי לשתוק רשאי אינו עדות לו יודע דאם הספרי דברי רעך׳
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 ג״כ צ״ל ע״כ האזהרה, זאת ג״כ וכו׳ אליו להחזירו ויכול אבד חבירו ממון רואה
 תעמוד דלא דקרא עג( )דף סנהדרין בש״ס מבואר דהא אסמכתא, דרך רק דהוי
 חזור אלא משמע, עצמך על תעמוד לא ברש״י ועיי״ש ומיגר, למיטרח לחייב אתי
 וכו׳, ומיגר למיטרח חייב אינו ממון אבידת ועל רעך. דם יאבד שלא צדדין כל על

 ולאטרוחי, בי״ד לפני לילך מחויב הוי לא יגיד[ לא ]דאם הקרא דלולי ודאי אלא
 מ״מ ליכא, אבידה השבת דמטעם אף בי״ד לפני שילך אותו תובע אם קרא והוסיף

 האמרי עכ״ל יגיד׳." לא ׳דאם בעשה עובר הולך אינו ואם ולהעיד, לילך חייב
בינה.
 וכן מדאורייתא, אלא אסמכתא הוי דלא דס״ל חיים ולחפץ המשפט לשער ויל״ב

 )שם( בסנהדרין יעויין דהנה אממונא, גם דקאי )שם( עה״ת הרמב״ן לפירוש
 לכאורה וא״כ ולמיגר, למיטרח דבעי נפשות שבהצלת ילפינן תעמוד דלא שמלאו

 למיטרח וכ״ש ולמיגר, למיטרח חיוב יהא ממון הצלת על גם דחל דאמר למאן
 יגיד׳, לא ׳דאם עשה מצות בעי אמאי אכתי וא״כ להעיד, למיטרח וכגון לחוד,
אחר. לענין או״ד הנ״ל, מכל לבד עשה בעוד לחייב האם

דאחריני: ממונא להציל שבעדות בינה לאמרי דס״ל, מבואר ועכ״פ
 ליכא ולאו איכא, יגיד[ לא ]דאם עשה מצות לב״ד, לילך למיטרח דצריך היכא א[

 להתעלם׳, תוכל ׳דלא לאו לא וגם תעמוד׳ ׳דלא לאו לא דליכא כוונתו ]ולכאורה
 באבידה, למיטרח חיוב שהוא להתעלם׳ תוכל ׳דלא לאו חל לא אמאי ויל״ב

באבידה[. למיטרח חיוב נמי שהוא אבידה דהשבת עשה חל האם ועיל״ב
 דאיכא, הוא לב״ד לילך למיטרח חיוב רק יגיד׳, לא ׳דאם עשה שבמצות ב[

 להוציא שחייב עשה מצוות משאר מ״ש ויל״ב ליכא. ממון להפסיד חיוב ומשא״ב
מלקיימן. ליבטל שלא כדי מנכסיו עישור

 שהוא שבו מצוה דין בתר אזלי לא להעיד שבחיוב שמסתבר דס״ל צ״ל, ולכאורה
 ולכן בב״ד, הימנה היוצאת התוצאה דהיינו העדות חלות בתר אלא עשה, מצות

ממון. הצלת היא שלה שהחלות עדות על ממון להפסיד חיוב אין
 שבו, לאו דין בתר אזלינן לא תעמוד׳, ׳דלא בלאו גם רמ״ה ליד לכאורה וכעי״ז

 ההצלה. גוף על ממון להוציא חיוב שאין ליה ומסתבר ההצלה. חלות בתר אלא
 הצלת של עדות על ממון להפסיד חיוב שאין פשוט לדבר נקיט בינה באמרי עכ״פ
 חיוב יהא נפשות עדות וכגון עדויות שלשאר נימא אם ואפילו חבירו, של ממונו

 הוא אלא עדות׳, ׳הגדת מצות מדין שאינו יתכן מ״מ יותר, אפי׳ או חומש להוציא
 דיני ביה דפתיך שבת חילול על עדות כשיש וכגון העדות של החלות משום

 גוף על ולא שבת, חילול או נפשות דיני ענין על הוא הממון הוצאת אז נפשות,
צ״ב. אכתי ובזה להעיד, המצוה
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 לישן לאסור דהא דס״ל אלמא עכ״ל בגרונם
 להביא לו לאסור משום היינו יחידי בבית
 בח׳ המהר״ל איברא פחד של נסיון לידי עצמו

 כאשר פ׳ ודל אחר במהלך בזה הלך שם אגדות
 אחת שינה שהרי מת כמו נחשב ישן האלם

 מקצת בזה ובעל נז:( )ברכות במיתה מששים
 בחיים הוא כאשר רק חשוב הצלם אין כי הצלם
 האדם בו נברא אשר בצלם הדבר כלל חיותו
 מועל החמרייס החיות אלקיס צלם שהוא

עכ״ל. עליהם מוראו זה בשביל

 למהר״ל המאירי בין גפ״מ דיהיה ונראה
 דלפי ביום יחידי בבית לישן איסורא איכא אי
 הוא יחידי בבית לישן להאיסור המאירי פ׳

 א״כ פחד של נסיון לידי עצמו דמביא משום
 דכשהוא בלילה דוקא הוא דהאיסור נראה
 כשיש ביום ומשא״כ פחד בו נכנס בחושך יחידי

 ביום לישון רשאי והלכך מפחד האדם אין אור
 דהאיסור המהר״ל פ׳ לפי איברא יחידי בבית
 ישן האדם דכאשר משוס הוא יחידי בבית לישן

 ובשביל הצלם מקצת בזה ובעל מת כתו נחשב
 נראה א״כ וכו׳ החיות על מוראו מועל אין זה

יחידי. לישן שלא להזהר יש ביום דאף

 אי האחרונים דנחלקו הא דאף ויתכן
 דיש הגס יחידי בחדר לישן איסורא איכא
 בפלוגתת תליא נמי הבית באותו דיורין

 להא דס״ל התאירי פי דלפי והמהר״ל המאירי
 דמביא משום הוא יחידי בבית לישן לאסור

דהיינו נראה א״כ פחד של נסיון לידי עצמו

 יש אם אבל שם שישן מי הבית בכל כשאין לוקא
 מפחד אינו לבדו בחדר הוא שישן אף אדם עול
 המהר״ל פ׳ לפי איברא איסורא בזה ליכא ותו

 היינו יחידי בנית לישן לאסור להא דס״ל
 ובעל מת כמו נחשב ישן האדם לכאשר משום

 מוראו מועל אין זה ובשביל הצלם מקצת בזה
 באותו דיורין דיש דאף נראה א״כ החיות על

 בזה איכא אדם שם אין שישן שבחדר כל הבית
 מוראו מועל אין שם דישן חדר לבאותו איסורא

וכו׳. החיות על
 מינה לעיל שם בשבת בסוגיא והנה

 תינוק אומר אלעזר בן שמעון ר׳ תניא איתא
 ומן החולדה מן לשומרו צריך אין מי יומו בן

 צריך מת הבשן מלך עוג אבל העכברים
 שנאמר העכברים ומן החולדה מן לשומרו

 אימתו חי שאלם זמן כל יהיה וחתכם ומוראכם
 אימתו בעלה שמת כיון הבריות על מועלת

 הא שפיר אתי המהר״ל פ׳ לפי והשתא עי״ש
 יחידי בבית לישן לאסור הא הגת׳ שם להביאה

 ישן אדם לכאשר משוס הוי זה איסור דאף
 זה ובשביל הצלם קצת מזה ובעל מת כמו נחשב

 ממש הוי וא״כ החיות על מוראו מועל אין
 בשפת ועיין שם הובא והלכך הסוגיא מענין
 יחידי בבית לישן אסור וז״ל דכתב שם אמת

 כאן השייכות י״ל ועפי״ז בלילה גורס ברי״ף
 ג״כ צריך מיתה מעין שינה דבלילה משוס

 המאירי פ׳ לפי׳ איברא עכ״ל ממזיקין שמירה
 בבית לישן לאסור הא שייכות מאי לעיין יש

וצ״ב. שם הסוניא לענין יחידי
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שבינה פני מהקבלת אורחים הכנסת גדולה בענין

 רב אמר יהודה רב אמר קכז. שבת
 שכינה פני מהקבלת אורחין הכנסת גלולה
 בעיניך חן מצאתי נא אס )ה׳( ויאמר דכתיב

 שלא וראה בא אלעזר א״ר וגו׳ תעבור נא אל
 קטן אין ב״ו מלת ולס בשר מלת הקב״ה כמלת

 ואילו אצלך שאבא עד המתן לגדול לומר יכול
 נא אם )ה׳( ויאמר כתיב הוא ברוך בהקלוש
 לאדם אפשר דאיך וצ״ב ע״ש וגו׳ מצאתי
 לקבל וילך המלך ליעזוב המלך לפני העומד

 יותר המלך בכבוד פגיעה היש אורחים פני
מזה.

)יח, בראשית יוסף פרדס בספר ועיין
 על ז״ל מווארקא ר״י הרה״ק להקשה לכתב יא(
 מהקבלת אורחים הכנסת לגדולה דאמרינן הא
 זה ידע מנא גופא אבינו לאברהם שכינה פני

וצ״ב. ע״ש לאורחים ולרוץ השכינה לעזוב
 שם יעקב העין על הרי״ף הקשה ועוד

 לילך דהיינו שכינה להקבלת לעולם וקשה וז״ל
 אורחים מהכנסת גדולה שכינה פני להקביל

 שנאמר שכינה פני אברהם הקביל שכבר והכא
 כשבאו כך ואחר יושב והוא וגו׳ ה׳ אליו וירא

 להכניס והלך השכינה הניח המלאכים
 והולך שכינה פני הקביל שכבר לפי האורחים

 אורחים בהכנסת השכינה רצון לעשות הוא
 גדולה אלא שכינה הקבלת למילף ליכא וא״כ

 עכ״ל שכינה פני מלהניח אורחים הכנסת
וצ״ב.

היימן שלמה רבי חדושי בס׳ ועיין

 הא על קושיא להביא לז סי׳ ותשובות כתבים
 יותר אורחים הכנסת גדולה דאמרינן
 מטעם נפטר לא לאמאי שכינה פני מהקבלת
וצ״ב. ע״ש המצוה מן פטור במצוה דהעוסק

 דהנה לומר נראה הדברים ובביאור
 פני קבלתמ יותר אורחים הכנסת לגדולה בהא

 ודל לה: דף בשבועות המאירי תב^ השכינה
 ממנו יסתלק שלא להקב״ה לו שאחר ומדרשו

 האורחים את מכניס שהיה זו טירלא מתוך
 את ומסלקות השכל את מערבבות שהטרדות

 בכך הימנו תסתלק שלא מתפלל והיה השכינה
 מהקבלת אורחים הכנסת גלולה אמרו ומכאן

 שקידתו לבטל לאלם שראוי כלומר שכינה פני
 ! אורחים ולהכנסת הבריות לכבול והתבודדותו

 " היינו דס״לדקבלתיפניהשכינה אלמא_עכ״ל]
 לבטל דראוי נאמר וע״ז במושכלות העסק

 ולהכנסת הבריות לכבוד במושכלות העיסוק
 קכז. שבת אגדות בח׳ המהר״ל איברא אורחים

 אשר מטעם זה וכל וז״ל אחר במהלך בזה הלך
 ואלו יוצרו בצלם נברא האלם כי אמרנו

 לא כי שכינה כבול זה אין שכינה פני הקבלת
 הכנסת כמו זה דבר ואין וחי האדם יראני

 אליו באו כאשר האדם מכבל שהוא אורחים
 בצלם שנברא האדם עליו ומביב חלשות פנים

 לגמרי מתחבר והוא אליו נראה כאשר אלקיס
 שכינה מקבלת יותר והוא הזה אלקים צלם אל
עכ״ל. השכינה אל חיבור אין כי

דליכא פשיטא המאירי לפי והשתא
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 והולך המלך לעוזב בזה המלך בכבול פגיעה
 רצון גופא לזהו משום האורחים פני לקבל
 מראה לבזה המעשיות המצות ליקיימו המלך
 יז. לף בע״ז וכלאיתא המלך מלכות עול קבלת

 לו שאין כמי לומה בלבל בתורה העוסק לכל
 נתיב למהר״ל עולם בנתיבות ועיין אלוה
 התורה כי וז״ל בע״ז הגת׳ לביאר 3 פרק גמ״ח
 בוראו מצות קבלת זה ואין בלבל ההשכלה היא
 בלבל השכלה אלא שאינו תורה בלמול עליו
 שאין כיון אלוה לו שאין מי כמו לומה הוא לכך

 מקבל שבזה הבולא עליו שציוה מצות מקיים
 במיוחל הצטיין אבינו ואברהם עכ״ל אלהותו
 להליא ונלכתיב המעשיות המצות בקיום

 יצוה אשר למען ילעתיו כי יט( )יח, בבראשית
 ה׳ לרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את

 לאין פשינוא וא״כ וגו׳ ומשפט צלקה לעשות
 לק״מ למעתה ועוד המלך בכבול פגיעה בזה

 אורחים להכנסת גופא אבינו לאברהם מג״ל
 כל היה גופא לזה שכינה פני מהקבלת גלול

 התורה כל לקיים אבינו אברהם של המהלך
 במחשבתו להגיע משום ניתנה שלא על כולה
 ליש אלא בלבל המושכלות בהשגת סגי ללא

ממש. בפועל ה׳ רצון את לקיים
 בזה לאין פשיטא נמי המהר״ל ולפי

 פני קבלת לע״י לאלרבה המלך בכבול פגיעה
 להיינו המלך אל יותר הוא מתחבר האורחים

 יותר הוי והלכך שבהם האלקים צלם אל
 אל חיבור שום לאין משוס שכינה פני מקבלת
 אבינו לאברהם למנ״ל לק״מ ונתי השכינה

 פני מהקבלת גדול אורחים להכנסת גופא
 לאברהם ליה פשיטא להויא משוס שכינה
 משוס אפשר אי השכינה פני ממש דלקבל אבינו

האורחים למקבל וע״י וחי האלם יראני ללא

 שבהם האלקיס צלם אל לגמרי מתחבר הוא
 את לעזוב הוא צריך הסברא מצל והלכך

 האורחים ולהכניס שכינה פני בקבלת העיסוק
 האלקיס הצלם אל לגמרי להתחבר בכלי

שבהם.
 הרי״ף קושית קשיא לא נמי ולפי״ז

 הכנסת לגלולה אלא מהכא למילף לליכא
 לשאני משום שכינה פני מלהניח אורחים
 קולם שכינה פני קבל לכבר אבינו אברהם

 פני קבלת המאירי פי׳ ללפי המלאכים שבאו
 זה על והרי במושכלות העיסוק היינו שכינה

 בכ״ז אם וא״כ ורגע רגע בכל חלש חיוב לו יש
 בשביל במושכלות העיסוק אבינו אברהם הניח

 יש ורגע רגע לבכל הגם האורחים להכניס
 היינו ע״כ במושכלות לעסוק מלש חיוב עליו

 בשביל במושכלות העיסוק לבטל לו ליש משום
 שפיר וא״כ האורחים והכנסת הבריות כבול

 והעיסוק שקילתו לבטל לחייב מהכא ילפינן
 ולהכניס הבריות כבול בשביל במושכלות
 קשיא לא נמי המהר״ל פ׳ ולפי האורחים

 פני מקבלת יותר אורחים הכנסת הוי ללעולס
 השכינה אל חיבור שוס לאין משום שכינה

 לגמרי הוא מתחבר אורחים בהכנסת ומשא״כ
 קייס אס אף והלכך שבהם אלקים הצלם אל

 הוא התחבר לא הרי מ״מ שכינה פני הקבלת
 יותר לעסוק לו יש לעולם והלכך השכינה אל

 אל לגמרי הוא מתחבר לבזה אורחים בהכנסת
שבהם. הצלסאלקים

 להקשה הא קשיא לא המאירי פ׳ ולפי
 נפטר לא לאמאי היימן שלמה רבי חלושי בס׳

 מטעם האורחים מהכנסת אבינו אברהם
 לפי להרי המצוה מן פטור במצוה להעוסק
גלר היינו שכינה פני קבלת גלר המאירי



עג שלום כט סימן דברי

 וגבי במושכלות העיסוק דהיינו תורה תלמוד
 מן פטור במצוה דהעוסק אמרינן לא ת״ת

 באחרונים וכמבואר טעמים מכמה המצוה
 והתבודדותו שקידתו לבטל הוא חייב והלכך

 החהר״ל פי׳ ולפי האורחים בהכנסת ולעסוק
 דבר בהעמק הנצי״ב כדכתב לומר נראה

 שכינה פני וקבלת דמאמר ב( )ים׳ בראשית
 ומצוה אלקיך ה׳ את ואהבת מצות משוס הויא

 אחה מתרמי אי הלכך קבוע זמן לה אין זו
 מחוייב ה׳ באהבת שקוע שהאדם בזמן מצוה

 קבוע זמן לה שאין ה׳ אהבת ממצות להפסיק
ע״ש. המזדמנת במצוה ולעסוק

 וז״ל שס תירץ גופיה היימן שלתה ורבי
 מן פטור במצוה דעוסק דאף לומר מקום היה

 מהראשונה גדולה היא שהשניה אף המצוה
 בב״א שניהם לפניו נזדמנו היה דאם ובאופן

 דנזדמנה כיון מ״ת להשני׳ קדימה דין היה
 וכמו השניה מן פטור בה ועוסק הקלה לפניו

 רוצה אס מ״ת אבל הרשב״א בשם כת״ר שהביא
כיון בשניה לעסוק רשות לו יש בשניה לעסוק

 הרשב״א מלשון אבל מהראשונה היא דגדולה
 אסור בחצוה דעוסק משמע כת״ר שהביא

 מ״מ אבל בשניה ולעסוק הראשונה להפסיק
 הקרקפתא על שמוטל במצוה דוקא דזהו נראה

 מ״ע מבטל בה יעסוק לא ואס לעשות דגברא
 האבדה יניח דאס אבדה בהשבת עוסק כמו
 אבל-במצוה אבדה דהשבת מ״ע הוא מבטל הרי

 אס למשל מ״ע בזה מבטל אינו יפסיק שאס
 ונזדמנו בציצית שמחוייב טלית בלבישת עסוק
 ללבוש ולא לבטל מותר יהא אחרת מצוה לפניו

 אינו הטלית לובש שאינו דבזה כיון הטלית
 פני קבלת של במצוה אס כנ״ל מ״ע מבטל

 פני מלקבל אע״ה אברהם שהלך דבזה השכינה
 כל עליו מוטל דאטו מצוה בזה ביטל לא שכינה
 מותר היה שפיר וא״כ השכינה פני לקבל היום

 דגדולה לאו דאי אורחים בהכנסת לעסוק לו
 קבלת מבטל היה לא השכינה פני מקבלת יותר

 דגדולה כיון אבל מרויח מה כי השכינה פני
 אך לבטלה מותר היה שפיר אורחים הכנסת

 במצוה עוסק היה כי בדבר מחוייב היה דלא
עכ״ל.

ל סימן

הנ״ל בענין עוד

 רב אמר יהודה רב אמר קכז. שבת
 שכינה פני מהקבלת אורחין הכנסת גדולה
 בעיניך חן מצאתי נא אס )ה׳( ויאתר דכתיב

 בפי״ד הרמב״ס והנה ע״ש וגו׳ תעבור נא אל
 הכנסת וגדולה וז״ל כתב ה״ב אבל מהל׳

 וירא שנאמר שכינה פני מהקבלת אורחים
דהביא הפסוק וצ״ב עכ״ל אנשיס שלשה והנה

 אחרינא מקרא לה יליף דבגת׳ הרמב״ם
 בעיניך מן מצאתי נא אס )ה׳( ויאמר מדכתיב

וצ״ב. תעבור נא אל
 שמות כל לה: דף בשבועות איתא והנה

 מזה חוץ קדש באברהם בתורה האמורים
 חן מצאתי נא אס )ה׳( ויאתר שנאמר מול שהוא

אלעזר ורבי יהושע רבי אחי בן חנינא בעיניך



שלום ל סימן דברי עד

 אף אמרו המודעי אלעזר רבי משום עזריה בן
 אמר יהודה רב לאמר הא אזלא נמאן קדש זה
 פני מהקבלת יומר אורחין הכנסת גדולה רב

 שער ובשו״ת ע״ש הזוג כאותו כמאן שכינה
 אגו צריכין כי וז״ל הקשה סד סי׳ אפרים
 שאמר הנז׳ לשבועות הגת׳ בדברי לדקדק

 כמאן בגת׳ הספק הוא מאי וכו׳ אזלא כמאן
 רב דברי לנעות אנו שיכולים במשמע אזלא

 שהשם שאמר המ״ק לדברי גם רב אמר יהודה
 מה וא״כ לכאורה אינו וזה וכו׳ חול הוא הזה
 קשה ועול אזלא כמאן שאמר שלו הספק הוא

 מה פסוק שום מביא אינו בשבועות שם שבגנו׳
 וכו׳ ה׳ דויאמר קכז.( )שבת במפנין שמןיא

וצ״ב. עכ״ל
 רב דקאמר קכז. דף לשבת בסוגיא והנה

 אורחים הכנסת לגדולה רב אמר יסודה
 נא אם )ה׳( ויאמר דכתיב שכינה פני מהקבלת

 כתבו וכו׳ תעבור נא אל בעיניך חן מצאתי
 חן מצאתי נא אם ה׳ ויאמר לכתיב וז״ל הנעס׳

 השם להאי בשבועות לאמר כמאן קסבר וגי׳
 חול שהוא התם דאמר מאן דאיכא ?לש

 עכ״ל מזמינם שהיה מלבר היה שלמלאכים
 מאן להביא הנ״ל אפרים שער בשו״ת ו?יין

 המוס׳ שדברי תמוהים והדברים וז״ל דהקשה
 העלות לשבועות הגת׳ מדברי מועתקים הם

 בתורה האמורים שמות כל התם מרסינן
 שנאמר חול שהוא מזה מוץ קדש גאברהם

 ר״י אחי בן חנינא וכו׳ מצאתי נא אס ה׳ ויאמר
 הא אזלא כמאן קודש זה אף אמר וט׳ ולאב״ע

 אורחים הכנסת גלול רב אמר יהודה רב דאמר
 הזוג כאותו כמאן השכינה פני מהקבלת יזמר

 להעתיק ז״ל התום׳ ראו מה א״כ הנמ׳ ל,4עכ
וצ״ב. עכ״ל תוס׳ שום בלתי הגמ׳ דברי

 להנה לומר נראה הדברים ובביאור
 ממרא באלוני ה׳ אליו וירא פו: דף בב״מ אימא
 כחום מאי היום כמום האוהל פתח יושב והוא
 יום היום אותו חגיגא בר ממא רבי אמר היום

 הקב״ה ובא היה אברהם של מילה של שלישי
 מנרתיקה חמה הקב״ה הוציא באברהם לשאול

 שדריה באורחים צדיק אותו יסריח שלא כלי
 לא אמר אשכח ולא נפק לברא למיפק לאליעזר
 הימנותא לית תמן לאמרי היינו לך מהימנא

 הוא ברוך להקדוש חזייה איהו נפק בעבדי
 מעל תעבור נא אל לכתיב היינו אבבא לקאי
 לכתבו חזייה בד״ה בתום׳ וע״ש וכו׳ עבדך

 להסתלק רוצה היה שהשכינה משמע הכא וז״ל
 שרצה שלפי משמע ובמפנין אברהם מעל

 אמר ולהכניסם אורחים לקראת לילך אברהם
 ללרשינן אותן שיכניס על להמתין להקב״ה

 פני מהקבלת אורמין הכנסת גלולה מיניה
 כמלת שלא וראה בא התם נמי וקאמל השכינה
 קנון אין ודם בשר מלת ודם בשר מדת הקב״ה

 ואילו אצלך שאבא על המתן לגדול לומר יכול
עכ״ל. תעבור נא אל כתיב בהקב״ה

 כתבו וז״ל לכתב במהרש״א שם ועיין
 רוצה היתה שהשכינה משמע הכא התום׳

 אמר וכו׳ משמע מפנין ובפ׳ וכו׳ להסתלק
 וכו׳ האורחים שיכניס על להמתין להקב״ה

 לתלמודא ליה פשינוא להא ליישב ונלאה ע״ש
 תעבור גא אל להקב״ה אברהם שאמר למה
 להסתלק השכינה שרוצה שראה משוס היינו

 לילך אברהם שרצה משוס דאי הכא כדאמרינן
 קרא האי להקדים ה״ל להכניסם האורחים אל

 בחומש רש״י ומ״ש לקראתם וירץ וירא קולס
 דאמרינן דחוק הוא כן לדבר המקראות דדרך
אין אמרינן לא ענינא דבחל לפסחים פ״ק



עד׳ שלום ל סימן דברי

 החזקוני מ״ש וכן בתורה ומאוחר מוקדם
 נכון אינו מסורס במקרא הכא ליה לדיינינן

 מקרא אמרינן לא הכא כי פסוקי דבתרי
 משוס לאו מפנין פ׳3ד דרשה וההיא מסורס

 אלא וגו׳ תעבור נא אל להקב״ה אברהם דא״ל
 להכניס מהקב״ה מלהלך נדרש ענינא מהאי

 אחר על הדיבור הקב״ה לו והמתין האורחים
 זעקת הקב״ה א״ל שאז המלאכים מעשה כל

 הכנסת לגדול משום ע״כ והיינו וגו׳ סדום
עכ״ל. וכו׳ אורחים

 ליליף להא להדיא במהרש״א ומבואר
 הכנסת לגדולה רב אתר יהודה רב שבת בגת׳

 דא״ל מהא שכינה פני מהקבלת אורחים
 אין וכו׳ תעבור גא אל להקב״ה אברהם
 דמהאי אלא גופא קרא מהאי לה ליליף הכוונה
 להקשה הא לק״מ ומעמה נדרש הדבר ענינא
 כמאן שבועות בגת׳ פריך דמאי אפרים השער
 יכולים וכי בגת׳ הספק הוא למה וכו' אזלא

 לדברי גם רב אמר יהודה רב לברי לנעות
 דלפי וכו׳ חול הוא הזה השם שאמר הת״ק
 רב דדברי למימר מצינו שפיר המהרש״א מש״כ
 אורחים הכנסת לגדולה רב אמר יהודה

 ת״ק לשיעת אף אזלי השכינה פני מהקבלת
 דהילפותא ומשוס חול הוא הזה שהשם לאמר

 אל להקב״ה אברהם דאמר מהפסוק איננו הוא
 מכלל נדרש דהילפותא אלא וכו׳ תעבור נא

 דהשם דס״ל למאן אף אתי שפיר והלכך הענין
 בגת׳ שם משני דמ״מ )איברא מול הוא הזה

 דבריו נועיס ליותר משוס הזוג כאותו כמאן
 ונראה קודש( הוא הזה שהשם האומר לדברי

 פסוק שוס הביא לא נמי שבועות בגת׳ למשו״ה
 פני מהקבלת אורחים הכנסת לגדולה להא

דהילפותא ס״ל בשבועות דהגמ׳ משוס שכינה

 מכלל הוא לנדרש אלא מסויים מקרא הוי לא
 הביאה לא והלכך המהרש״א וכלכתב הענין
זה. לענין כילפותא מסוייס פסוק הגת׳

 פסוק הביאה בשבת להגמ׳ איברא
 הכנסת לגדולה להדיא דקאמר זו לדרשה

 ויאמר מלכתיב שכינה פני מהקבלת אורחים
 תעבור נא אל בעיניך מן מצאתי נא אס ה׳

 לדרך עה״ת רש״י כלכתב דהיינו ונראה
 המהרש״א לכתב והא כן לדבר המקראות

 אין אמרינן לא ענינא דבחל משום הוא לדחוק
 איתן המצפה כתב כבר בתורה ומאוחר מוקדם

 לטעמיה אזיל לרב נראה וז״ל לה: בשבועות
 במל אף בתורה ומאוחר א״מ דס״ל נשא ברבה
 לב״מ בח״א למהרש״א וראיתי וכו׳ עניגא

 א״ש ולפמ״ש וירא פ׳ בחומש אפרש״י שהקשה
 עכ״ל הנ״ל ברבה לטעמיה אזיל לרב פרש״י

 דרב בשבת התום׳ מש״כ שפיר אתי והשתא
 בשבועות לאמר כמאן קסבר רב אתר יהודה
 שהוא התם לאמר מאן דאיכא קדש השם להאי

 ולא מזמינם שהיה מלבר היה שלמלאכיס מול
 התום׳ לדברי אפרים בשער להקשה הא קשיא

 קמ״ל ומאי בשבועות הגת׳ מדברי מועתקים
 גלול לבר השמיעונו התום׳ המבואר דלפי

 שונה לגמרי במהלך אזלי בשבת דהגת׳ והיינו
 דלא שבועות לבגח׳ שבועות בגת׳ דאיתא מהא

 הכנסת לגדולה להא לילפותא קרא מייתי
 מצינו שפיר שכינה פני מהקבלת אורחים
 מהקבלת אורחים הכנסת לגדולה להא למימר

 הזה דהשס דס״ל לת״ק אף היינו שכינה פני
 אלא מקרא לה ילפינן דלא ומשום מול הוא

 שבת לבגת׳ איברא הענין מכלל הוא לנדרש
 חן מצאתי נא אם ה׳ לויאמר קרא דקמייתי

דע״ב המוס׳ כתבו וכו׳ תעבור נא אל בעיניך



שלום לא סימן דברי עו

 האי דאי קדש השם דהאי דאמר נמאן רק אזלי
 ראיה קרא מהאי חייתי היאך חול הוא שם

 פני מהקבלת אורחים הכנסת דגדולה להא
 להקב״ה ולא מדבר היה למלאכים דהא שכינה
 הכנסת דגדולה להא ראיה הריתי ומדקא

 דקאמר מהא שכינה פני מהקבלת אורחים
 ע״כ וכו׳ בעיניך חן מצאתי נא אס )ה׳( ויאמר

הוא. קדש השם האי דאמר כחאן אתי
 כהגת׳ ס״ל דהרמב״ס נראה ולפי״ז

 דגדולה דהא המהרש״א וכדכתב בשבועות
אין שכינה פני מהקבלת אורחים הכנסת

 מכלל הוא דגדרש אלא מהפסוק הילפותא
 להכניס מהקב״ה אברהם מדהלך הענין

 משוס ע״כ הקב״ה לו והמתין האורחים
 מייתי קא והלכך וכו׳ אורחים הכנסת דגדולה

 דהיינו הענין תחילת דהוא הפסוק הרמב״ס
 השלשה דראית וכו׳ אנשים שלשה והנה וירא

 הקב״ה לעזוב אבינו לאברהם גרם אנשים
 הקב״ה לו ומדהמתין האורחים להכניס וללכת

 היינו ע״כ המלאכים עם המעשה כל אחר עד
 פני מהקבלת אורחים הכנסת דגדולה משוס

שכינה.

לא סימן

קרקע גבי על שכיבה בענין

 תורה של דרכה היא כך ת״ד פ״ו אבות
 ועל תשתה בתשורה ומיס תאכל במלח פת

 עמל אתה ובמורה תחיה צער וחיי תישן הארץ
 אשריך לך ועוב אשריך כן עושה אתה ואס

 וע״ש הבא לעולם לך וטוב הזה בעולם
 דתנן הא על דכחב נח אות ישראל בתפארת

 אמאי וצ״ב עכ״ל כר בלי וז״ל תישן הארץ ועל
הקרקע. על דישן כפשוטו פירש לא

 בן תניא סב: דף בברכות איתא והנה
 הקרקע מן רזוץ שכב משכב כל על אומר עזאי

 תקסח סי׳ חיים שלמת בשו״ת ועיין ע״ש וכו׳
 כל על אמרו סב: ברכות במס׳ וז״ל דהקשה

 פ״ו אבות ובמס׳ הקרקע מן חוץ שכב משכב
 הארץ ועל וכו׳ תורה של דרכה היא כך מ״ד

וצ״ב. עכ״ל וכו׳ תישן
 עזאי דבן המימרא בעצם צ״ב ועוד

 אמאי צ״ב ועוד קרקע ע״ג ישכב לא דאמאי
להלכה. זה דבר הביאו לא בברכות הראשונים

 דהנה לומר נראה הדברים ובביאור
 כתב שם בברכות הגת׳ על עמדין ר״י בהגהת

 עכ״ל הצנה מפני נ״ב הקרקע מן נתוץ וז״ל
 לשכב דלא עזאי בן דקאמר דהא דס״ל אלמא

 ואין הגוף את דמצנן משום היינו קרקע ע״ג
 דלא דוקא עזאי בן קאמר אחאי דא״כ להקשות

 ע״ג ישב דלא קאמר ולא הקרקע ע״ג ישכב
 ה״ז פ״א ביצה בירושלמי דאיתא וכהא הקרקע

 שישבנו אבנים אומר רבי בי ישמעאל רבי תני
 מלחמה עמנו עשו בנערותינו עליהן

 וז״ל דכתב העדה בקרבן וע״ש בזקנותינו
 מקררין שהן בנערותינו עליהן שישבנו אבנים

 ועוד עכ״ל זקנותינו בעת נחלש מהן הגוף את
 תיתבון לא לחברייא מפקד יונה ר׳ התם איתא

 דבר דסדרה ברייתא מסטובייתא על לכון
 לחברים מצוה יונה )ר׳ צנינין דאינון עולא
 של החיצונות האצטבאות על להם ישבו שלא
ומקררין צוננין שהן עולא בר של המדרש בית



עז שלום לא "מן דברי

 לכון תיתבון לא לתלתידוי מפקד רב הגוף( את
 צנינין דאינון דאסי לסדרה ברייתא טבלא על

 טבלאות על ישבו שלא לתלמידיו מצוה )רב
 ע״ש צוננין( שהן אסי של בה״ת של החיצונות

 מצננים דאבנים מאבנים קרקע למלוק לנראה
 ע״ג לישב לא ליזהר יש והלכך מהקרקע יותר

 ומשא״כ הגוף את יצננו שלא בכדי אבנים
 לשבת הלכך אבנים כתו כ״כ מצנן דאין בקרקע

 דבמקום ומשוס כך כל קפידא ליכא קרקע ע״ג
 הצנה מפני למגן בשר הרבה איכא הישיבה
 איכא הקרקע ע״ג גופו כל כששוכב ומשא״כ

לצנה. חשש בזה
 משכב כל על עזאי בן לקאמר והיינו

 הצנה מן שישמר בכדי הקרקע מן חוץ שכב
 הבריאות מפני הוי זו ואזהרה למאחר ונראה

 זה דבר א״כ כלל נפשות לסכנת נוגע הוא ואין
 נראה וכן הבריאות לשמירת טובה עצה רק הוי

 איסור בלשון קאמר ללא עזאי בן בלשון לדייק
 דקאמר אלא קרקע עי״ג לשכב איסורא דאיכא
 הקרקע מן חוץ שכב משכב כל דעל עצה בלשון
להלכה. הראשונים כתבוהו לא הלכך

 אזהרה דמצינו מאחר דמ״מ ונראה
 הקרקע ע״ג לשכב דלא הבריאות לשמירת

 באבות דתנן דהא ישראל התפארת כתב הלכך
 ע״ג דישן כפשוטו הכוונה אין תישן הארץ ועל

 אלא גופו ליצנן משש איכא לבזה הקרקע
 עמלין הר״י כתב וכן כר ללא לישכב הכוונה
 תישן הארץ ועל לתנינן והא וז״ל הנ״ל בהג״ה
 ערום ישכב לא מ״מ כבודה מטה לאפוקי ההוא

 כסת או בכסותו אלא בקרקע נוגע גופו
 כהונה ופרחי תמיד בריש לתנן כההיא תחתיו

 לומר אפשר ועוד עכ״ל בארץ כסותו איש
 ע״ג ממש דישן כפשטה היא המשנה לכוונת
 תורה עול עליו לקבל דצריך והיינו הקרקע
 ממש לשכב יצטרך כך משוס אס לאפי׳ בכה״ג

 מחמת ואס מת״ת ימנע אל אפ״ה הקרקע ע״ג
 הקרקע ע״ג ממש לשכב הוצרך הקורה לימוד
 דהקרקע מהא לחשוש כלל צריך דאין נראה
 רע דבר ידע לא מצוה לשומר משום הגוף מצנן

 עסיק דלא בעילנא לאף תורה תלמוד ובפרט
 כא. בסוטה וכלאיתא מגנא אגונו מ״מ בה

ע״ש.

לב סימן

בנעלים שינה בענין

 בכולן מותרין תינוקות ת״ר עח: יומא
 חוץ ביוה״כ( וסיכה רחציה שתיה )אכילה

 הסנדל נעילת שנא תאי הסנדל מנעילת
 לו עשו )גדולים ליה עבדו אינשי דאמרי

 שלא הקטנים על גדולים הזהירה והתורה
 כדאמרינן האסור דבר בידים להם יעשו

תאכילום לא תאכלוס לא קיל. ביבמות

 אמרי נמי הנך הקטנים( על גדולים להזהיר
 מאתמול אימר וסיכה רחיצה ליה עבדו אינשי
 ליה עבדי מאתמול אימר נמי סנדל ליה עבדי
 לאמר ליה עבדי דמאתמול אפשר לא סנדל

 טעמא למיטעס לבעי מאן האי שמואל
 ע״ש וכו׳ וליגגי מסאני ליסייס דמיתותא

טעם בזה טועם בנעלים להישן בגת׳ ומבואר



יודודאי
 או בניו את למול חפץ שאינו או ערל הוא

 ישראל־ בתקות מאמין אינו מסתמא עבדיו
 גוים המון לאב והיית הקב״ה של ובדיבורו

 להקריב יובל לא לכן כנ״ל במילה הנאמר
 ישראל, חירות קרבן שהוא לד׳ פסח קרבן
 יעודי ולקיום עולם, לגאולת האמונה ויסוד

 מאמין שאינו כיון העולם, לתיקון הנביאים
 שמים, מלכות עול יכירו שכולם העולם, בתיקון
 בנ״ל, ועבדיו בניו או אותו למול חפץ שאינו

 מילה מצות שקולה נדרים הגט׳ פירוש וזהו
 במילה, אלא תמים נקרא שאין המצות, מכל יותר
להקב״ה .ישראל בין הברית אות שזה מפני

29 טו ראובן לך

 ישראל, ותקות העולם תיקון של ואמונה
להאריך שראוי במקום וקצרנו לעיל, כדבארנו

:למבין ודי
 יושב אבינו שאברהם חז״ל מאמר ביאור וזהו

שנימול למי מניח ואינו גיהנם פתח על
 שנמשכה הכותית על שבא ממי חוץ לשם, ליכגס

 הדורות הכותית על שבא מסגי ר״ל ערלתו,
 על הבא ישראל כדין הם כותים ממנו שנולדו
 מאמין אינו מסתמא כמותה, שהולד הכותית
 מלכות עול יקבל העולם שכל ישראל, בתקות
 יחפוץ רק שלנו, האנטערגאציאנאל שזהו שמים

למבין: ודי הכופרים.., כשיטת לגוים להפוךכלנו

•-r-t

וירא פרשה
יב סימן

י»ראלי, עם אצל אויחיב הבגהת ע־ר
כו', וישתחו האהל מפתח לקראתם וירץ וירא,

 שבת נמרא עבדך מעל תעבור נא אל
מקבלת יותר אורחים הכנסת גדולה קכז.( )דף

:פלא והוא השכינה פני
סימאי ר׳ בשם ר״א מים, מעט נא יוקח מד״ר

 יוקח אמרת אתה לא״א הקב״ה אמר אמר,
 במדבר לבניך פורע שאני חייך מים, מעט נא

 את ישראל ישיר אז הה׳ד ולע״ל, ובישוב
 במדבר, הרי לה ענו באר עלי הזאת השירה
 מים נחלי ארץ ח׳( ודברים מנין כנען בארץ
 לע״ל ובהר, בבקעה יוצאים ותהומות לינות
 מים יצאו ההוא ביום יב< וזכרי׳ ת״ל מנין
 .רגליכם ורחצו אמרת אתה מירושלים, חיים
 ולע״ל במדבר בישוב לבניך פורע שאני חייך
 שאני חייך העץ תחת והשענו אמרת אתה בו׳,

 לחם פת ואקחה אמרת אתה כו׳, לבניך פורע
 והוא מד״ר כו', כו׳ לבניך פורע שאני חייך
 ואתה שב הקב״ה לו אמר האהל, פתח יושב
 לכבודי יושבים והן ק״ש, שיקראו לבניך סימן
ק״ש ענין מה תמוה והוא עכ״ל עומד ואני

ז זאת .לפרשה
 אמר אגשים, שלשה וחנה כתיב, במדרש זגה1ו*

סדקי בדמות לו נדמה אחד לוי וי׳

 ואחד למקום, ממקום המוליך תבואר.( )מוכר
 אמר ערבי, לו נדמה ואחד ספינה( )מנהיג נווטי

 זה כבוד חולקין שהם רואה אני אם אברהם
 והדברים מהוגנים, אנשים שהם יודע .אני לזה,
 נדמו המלאכים למה להבין ביאור צריך

 ספינה ולמנהיג תבואה למוכר אלו במראות
? ולערבי

 שרה את לבשר בא שאחד אמרו חז״ל והנה
ואחד ממילתו אברהם את לרפאות ואחד

 שליחות, שתי עושה מלאך שאין סדום את להפך
 לערבי וא׳ לרופא וא׳ לנביא לו נדמה א׳ וא״כ

? פלא והוא לחמסן, או
קמח אמר הוא אמרו פז.( )דף בב״מ חז״ל והנה

 עיניה שאשר. מכאן סלת אמרה והיא
 שהדבר קדמאי עמדו 'וכבר באורחין, צרה

יותר שהיא סלת ליקח אמרה שהיא להיפך
? מקמח משבח

 ב״ב שגדול אורחים הכנסת דעגין לבאר ונ״ל
בו שיש החסד מדת מלבד בתורה״ק

 הגר, את ואהבתם בתורה ככתוב גרים לקרב
 אתכם, הגר הגר לכם יהי׳ מכם כאזרח

 מצרים בארץ הייתם גרים כי כמוך לו ואהבתם
 התורה הזהירה מקומות ובכמה י״ט(, )ויקרא

 עול לו יעשו ולא כאזרח שיהי׳ הגר על
ומחוסר ונדה נדכא הגר כאשר הוא שפשוטו

עזרה



וירא תדאי 30

 החסד מדת מצד התורה הזהירח לכן עזרה
 לחנות ולבלי כמוך, אותו ולאהבה הגר לקרב
גרועים, בחקים אתו להתנהג לבלי וכן אותו,
 אחת חקה ככתוב מתושב, צמוך להחזיקו ולבלי

הארץ, כאזרח כגר לכם יהי׳ אחד ומשפט
תורה״ק, במוסר שיש והרחמים החסד מצד והכל
 מזו גבוה אחרת כונה עוד זאת מלבד אולם

 בהנמוסים עומדים שאנו זו בם׳ דהנה בזה, יש
 ספרו שחז״ל ועטורה, בסדום שהיו הרעים

יענש, ענש לעניא רפתא דיהיב מאן דכל לנו
 יענשו אצלו ללין אורח דמקבל מאן וכל

 המלאכים במעשה בתורה וככתוב שניהם,
 על נסבו העיר אנשי שכל לוט, אל שבאו

z ביקש ולוט להאורחים, רעה לעשות הבית
 בצל באו כן על כי תרעו, אחי נא אל אותם
 אנשי כי אם לפלא הדבר שבאמת קרתי,
 ככתוב מאד, לד׳ וחטאים רעים הי׳ סדום

 הוא הרעים אגשים שכל ידוע בכ״ז בתורה,
 אחרים אם אבל ולכיסם לעצמם שנוגע מה רק

 הפחות אפילו לאורחים, טובות לעשות רוצים
להם, ימנעו לא הגמורים, והרשעים שבפחותים

ופראגראמע, שיטה איזה בזה יש אם בלתי
 העיר אנשי שכל מצינו וכאן דעותיהם, שסותר

 צעקו ועוד להאורחים, להרע הבית על נסבו
 כאלו שפוט, וישפוט לגור אחד בא לוט על

 שכבר אלא נגדם, לחוק רוצה אחר משפט א־־זה
 אצל שיטה היתד. שכאן אחר במקום בארנו
)נאציאנאליסטין( הלאומים כשיטת סדום אנשי

 רוססיא בארץ בשעתם הי׳ כאשר העמים של
 ,רוסיא גדול בקול שקראו הצאר בשלטון
 ועמורה סדום שארץ ראו וכאשר לרוסים"

 מצרים בארץ ד׳ כגן הארץ, וטובה ידים רחבת
 ויחסרו שם וישתקעו #הרים יבואו פן יראו
 לסגור חפצו לכן חיזק, איזה להם ויגרמו להם,
 אנשים כאשר וידוע אחרים, בפני הארץ שערי

ונחת, ענג חיי חיים והשפעה הדוחה להם יש
 שהם חושבים ונדכאים שפלים עניים בראותם
 אותם מחזיקים וגם תרבות, בלי אנשים

 משחת מהם אחד ימצא המצא ואם למשחתים,
 והדברים כן, המה שכולם לנס, ישימו אז

 וחטאים רעים בהיותם סדום אנשי לכן .ידועים,
ענג היי וחיו רבה, חרוהה להם והיתד. מאד,

ראובן
 ממקומות אורחים שיבואו חפצו ולא ונחת

 הגרים, על הביטו טובתם וימעיטו אחרים
 שיטה והפיצו ומשחתים נבזים נפשות כעל

 בעלי אנשים המה סדום אנשי שרק חדשה
 ממקומות הנודדים הבאים הגרים אבל תרבות,
 ולסגור לסתום, ועלינו פרעים, המה אחרים
 שלא האלה, הפרעים בפגי הארץ דלתות
 אדם שום יבואו שלא וכדי הארץ, יקלקלו

 סדום מאנשי איש לשום רשות שאין גזרו,
 לתת ולבלי ושבים, להאורחים פתם לתת

 בחוקם, התפארו עוד וכה אצלם, לישן רשות
 כעם האורחים להחזיק הגבהות להם שהי׳ עד

 אתם לעשות שרשות וסוסים, כשורים החמור
 הידועים האדונים עשו כאשר יחפצו, כאשר

 הרחמים רגש לכהפ״ח ששם אלא עבדיהם, עם
 שיטה להם הי׳ כאן אבל עליהם, חל לפעמים

 הם האורחים כל כי ברחמנות אתם לילך שלא
 מקבלים ורק לעבוד רוצים שאינם אנשים
 שמוצצים סוחרים או בלע״ז( )שנארער נדבות

 בגזלנים ודינם בלע״ז< ובורזוים אחרים דם
 כפי אחד כל אתם לעשות שרשות ורוצחים,

 כעת, ברוסיא הגדולים כשיטת נפשו, אוות
 רעים ומשפטים הקים ויסדו הלכו זו ובשיטה
 אותם והפך לד׳ צעקתם שגדלה עד וחטאים,
 מפני להם בא והכל ועמורה, סדום מהפכת

 ואב בראנו אחד שאל בד׳, האמינו שלא
 ואחים שוים בעולם האנשים וכל לכלנו, אחד

 ואם לכולם, אדם לבני נתן והארץ לזה, זר.
 עם, או משפחה או שבט איזה לפני נכבשה

 לד׳ אבל ממון, זכות דין רק ע״ז להם יש
 הבירו על איש להתגאה ואין ומלואה, הארץ

 שכולם פועל, או סוחר עני או עשיר הוא אם
 לפני ישרה בדרך הולכים אם לעולם נצרכים
 חבירו מעלת אחד כל ומוקירים ואנשים, אלקים
 לא״א שבאו המלאכים השלשה ולכן וערכו,
 שמו וקרא היהדות עליו וקבל שנימול לאחר

 אליו נדמו נתתיך, גוים המון לאב כי אברהם
 ממקום תבואה מוכר בדמות א׳ שונים בצבעים
 השער חמיקר מוכר חסוחר סמל שהוא למקום,

 מנהיג בדמות והשני הבורזאי(, )הספעקולאנט
לערבי והשלישי חרושת, ובעל המלומד ספינה

 בדמותם הנ״ל האנשים ושלשה ואכר, פועל פשוט ־
באי
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war הוא אהד וכל לא״א, כאורחים אחת בבת 
 לבטל וביכולתו בעולם, מהבירו אחרת ■מקצוע

*ft אני אם א״א אמר לכן ומעשיהו, חבירו 
 מכיר אהד שכל בזה זה כבוד שנוהגים רואה

 טוב דבר עושה ואחד וכ״א לחבירו שמערך
 מכיר אחד וכל ישרה בדרך מתנהג אם לשולט
 יודע אז ולחבר לאח לו וחושב חבירו •תועלת

 בביתי ואקבלם מהוגנים אנשים שהם *ני
 אחד ומשפט אחת חקה היהדות שיטתי מודיעם

 ההגונים בהאורחים יש ואם כאזרח כגר אנשים ■מל
 אלמוד טובים דרכים או טובות מדות מאלה

 לאחר ולכן השכלתי, מלמדי מכל ככתוב זם,1׳ם
 הבריח ואות היהדות עליו שקבל א״א •שנימול
 כל להורות הקודם, במאמרנו כדבארגו שענינו

 לו שלח והאנושית, הבורא אחדות שולם באי
 שוגים בדמותים המלאכים שלשה אלו »קב״ח
 שלא לד,עולם ויראה יקבלם וא״א בג״ל,

 תחת לחסות רק א״ע, נישול מהעולם ־למתבודד
 לקבלת ולהכשירם אצלו הבאים כל בטיו,

 גבוה הוא אצלנו אורחים הכנסת כי •משכינה,
 מתיקר אתיקורי אלא והרחמים החסד ממידת
 או עני אם שהוא, מצב באיזה הגון, באודה

 חנוני, או סוחר פועל או אכר הולה או שפל
 מתכבד הבעה״ב ישר, איש הוא אם רק

 התורה מצות מקיים הוא יבזה במאורח
 שיטת לעולם ומראה כמוך, הגר את ואהבתם
 דכא, את שוכן ד׳ ואני שוים, שהכל •מיהדות
 הארץ ולד׳ ממנו גדול עוד הוא הנדכא והאורה
 בפועל שמים מלכות עול מקבל בזה א״ב ומלואה

 והוא לעיל שהבאתי הנ״ל המד״ר פירוש ■וזה
 הקב״ה לו אמר היום, כחום האהל טתת חשב

 ר״ל ק״ש, שיקראו לבניך סימן ואתה שב
 להאורהים והכה היום בחום ישב שא״א בזה

 שאעפ״י כ״ב וכבדם כדבארנו, האורחים •וקבל
 אתיקר בכ״ז וכסוהרים כערבים לו שנדמו
 הבורא ואחדות העולם אתדות הראה בזה בהם,
 שיקראו לבניך סימן וזהו השכינה וקבלת ב״ה
 ג למבין היטיב ומבואר אהד ד׳ אלקנו ד׳ ק״ש
אורחים הכנסת גדולה שבת הגם׳ ביאור תד\

 שהכנסת השכינה, פני מקבלת יותר
 בעוה״ז, בפועל השכינה פני קבלת היא ■ודמים

וכלנו ומלואה הארץ ולד׳ שוים *מים שכל

 להתגאזן ואין השמים, מן והכל כעוה״ז, אורחים
 והנודר והנדה הנדכא ואדרבא רעחו, על איש
 כאלו לאזרח ובחכנסתו לד׳, יותר קרוב הוא

 וזהו ממש, בפועל השכינה פני באמת מקבל
 מקבלת גדול עוד הוא לק העולם, תיקון

:השכינה

 חפצים שאינם אדם בני של דרכם זהו ובאמת
להם שיש מפני אורחים, להכניס

 אותם ומחזיקים האורחים על רעות מחשבות
 שהם אותם שחושדים עד נמוכים, לאנשים
 כהוגן רצונם ימלא לא ואם וסובאים, זוללים
 את החזיקו ולוא עליהם, רעה דבתם יוציאו
 הוא כאשר מידות בעל אדם שהוא האורח

 ביתו, לתוך לקבלו ייראו לא בטח הבעה״ב,
 שהוא מה ולשתות אוכל, שהוא מה כל ולהאכילו

 תשאל שאם דאנשי בפומי שמרגלא וידוע שותה,
 קדש, שבת על אורה קבלת לא מדוע לקמצן
 לו ואין כדבעי, בעדו הכנה עשה שלא ישיבך

 שאתה מה לו תאמר ואם ש״ק, על טובים דגים
 לעשות יכול שלא ישיבוך למאורה, תתן אוכל

 שמדמה מפני הוא והכל נכרי... לאיש כן
 כדבעי לו יתן לא ואם במידות, משחת שהאורח

 קמצן, שהוא אותו יגנה נכבד, לאורה ליתן
 האורח את שמהזיק מי אבל ידועים, והדברים

 ממנו, פחות לא מידות ובעל נכבד איש שהוא
 ביתו, בתוך אורה שבא ישמח אדרבה הוא

 ובטוח ושותה, אוכל שהוא מה לו ליתן ויאמר
 בב״מ בגט׳ חז״ל כונת וזה מזה, רצון שישבע

 שעיניח מכאן קמח, אמר והוא סלת אמרה היא
 ליתן שדי אמר א״א שהוא ר״ל באורחים, צרה
 להם אמר כאשר בביתו, השתמש כאשר קמח

 אותם שהשב לבכם, וסעדו לחם פת ואקחה
 ישבעו שבטה מדות ובעלי נכבדים לאנשים

 אבל להם, יתן אוכל הוא וכאשר מזה, רצון
 שהחזיקה באורחים, צרה עיניה לה שהיתח שרה

 היה אלא כאברהם, כ״כ לא האורחים את
 מזה רצון ישבעו שלא האורחים על השד לה
 היא כאשר פשוטים, מאכלים להם תתן אם

 ליתן צריך אורחים שלאנשים אמרח לבן תאכל,
 להם, רצון לשבוע והפצה היתח, שצדקת סלת,
לאורחים צרה עיניה שהיתח ראי׳ מכאן אבל

שחשדה
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 מייבוג )אשלעכטק גבוה בעין אותם שהשדה
 הוא: pan בלע״ז( אורחים דיא אויף

אמר מים מעט גא יוקח המד״ר פירוש יזהי
 מים מעט נא יוקה אמרת אתה הקב״ה

 כו׳ לחם פת ואקחה כר רגליכם ורחצו כו׳
 ולע״ל, ובישוב במדבר לבניך פורע שאני. חייך
 ישראל לעם פנה אבן שהניח שא״א ר״ל

 איש בין הבדיל שלא הנ״ל, אורחים בהכנסת
 תבואה סוחר הוא אם ומפלגה מפלגה מכל לאיש

 השוה לכולם ספינה מנהיג או פשוט ערבי או
 לרחוץ מים להם ליתן הנ״ל, להאורחים הכנסתו
 לחם פת להם וליתן העץ תהת ולהשען רגליהם
 אתיקר ואתיקורי כו׳ הבקר ובן וחלב וחמאה

 כזה עם כנ״ל, השכינה פני קבל כאלו בהם
 לבוא, ולעתיד ובישוב במדבר לעמוד ביכולתו

 לילך יוכל כזו ותורה ובמידות עולם עם הוא
 בישוב ובין במדבר בין מקום בכל לבטח

 ועד, לעולם חיות מידות שהם לבוא, ולעתיד
 חייך הקב״ה לו אמר ושפיר העולם, וקיום
 ולעתיד ובישוב במדבר לבניך פורע שאני
:כנ״ל לעולם שיקיימו הבטחה שהוא לבוא

ב׳( וירא )ס׳ יג סימן
י»ראל. געם פסי״ג ר’ע

 את נסה והאלקים האלה הדברים אחר ויהי
:הנני ויאמר אברהם לו ויאמר אברהם

 שאמר שקטרג שטן של דבריו אחר מד״ר
לפניך הקריב לא אלו סעודות מכל

 אלו בנו בשביל אלא עשה כלום לו אמר
 מעכב הי׳ לא לפני אותו זבח אומר חייתי
 להקריב לאברהם הי׳ באמת אם פלא והוא ע״כ,
 ועוד הקריב, לא מדוע השטן כקטרוג קרבן

 בבאר אשל ויטע הקודם בפסיק כתיב הא
 מד״ר עולם אל ד׳ בשם שם ויקרא שבע

 שאכלו ולאחר לויה שתי׳ אכילה הוא שאש״ל
 מי משל משלו שאכלתם למי ברכו להם אמר

 טוב יותר שהוא עכ״ל העולם והי׳ שאמר
 בקול כשמוע בעולות לד׳ החפץ ככתיב מקרבן

? טוב מזבח שמוע הנה ה׳
את אהבת אשר יחידך את בנך את נא קדו

 אלא נא אין פ״ט סנהדרין גט׳ יצהק,
לי עמוד ממך בבקשה לו אמר בקשה לשץ

 באך חי׳ לא הראשונות יאמרו שלא זה בנסיון
:פלא וחוא ממש,

 וירא. מיניו את אברהם וישא השלישי ביום
מן. ראה מד״ר מרחוק המקום את

 צריך הי׳ דלמה פלא והוא ההר, על קשור
 אליד כשבא ולא מרחוק ההר את לראות

? מקרוב
 שבסיס. של השלישי ביום איתא במד״ר 'לחנה

ביום. יוסף אליהם ויאמר שנאמר
 ביום. מ*ב< )בראשית כו׳ עשו זאת השלישי
 שלשת. ונחבתם שנאמר מרגלים של השלישי

 מ׳״ת. של השלישי ביום ב׳(, )יהושע ימים
 ביום. י״ט<, )שמות השלישי ביום ויהי שנאמר

 התת במעי יונה ויהי דכתיב יונה של השלישי
 דכתיב. גולה עולי של הג׳ ביום כר, ימים ג'

 של השלישי ביום שלשה, ימים שם ונחנה
 ביום. מיומים יחיינו דכתיב המתים תחיית

 אסתר של השלישי ביום יקימנו, השלישי
 אסתר ותלבש השלישי ביום ויהי דכתיב
 זכות באיזו אביה בית מלכות לבשה מלכות

 אפר ר״ל מ״ת של הג׳ יום בזכות אמרי רבנן
 שנאמר־ אבינו אברהם של השלישי יום בזכות
המד״ר ודברי המד״ר עכ״ל השלישי ביום

? נפלאים
 עצית שבקע בזכות מד״ר עולה עצי ויבקע

:הים להם בקע
 אבות מעשי היתה העקידה דהגה לבאר ונ״ל

למסי״ב צריכה שהיהדות לבנים, סימן
 להיהדות א״א מםי״נ ובלא הבאים, דורות בכל

 יהודי ודור דור ובכל העמים בין להתקיים
 לך מה ז״ל כמאמרם היהדות, בעד נפשו מוסר
 ששמרתי־ על בני, שמלהי על לסקול יוצא

 על ובו׳ שאכלתי על להרג יוצא לך מה השבת
 שהנחתי על לולב, שנטלתי על סוכה, שעשיתי
 שבשמים,. אבא רצון שעשיתי על תפילין,
 )ובעוה״ר הקדמונים י תקופות לגו ציירו שחז״ל

 שבג"* ההם( בימים גם הגדולים... במקומות יש
 ששמרו בעד רק אכזריות במיתות נידונו

 ישראל עם של »םי*נ הי׳ ואז ודתם, אמונתם
 נשאת הנ״ל מסי״ג של שבהכח לכל, מובן

 חטמיר הכה לנו ד,י׳ ואלמלא דתרה״ק, בטוהר
.נשאר ולא העמים, בין ח״ו נטמעו כבר הנ״ל,

לנו

ז
I
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 שהי׳ כפי אדם, הוא באשר האדם צורת זוהי וא״כ לפניך" לעמוד ותכירהו

 ולכן דוקא, בישראל היא זו מעלה סגולת החטא שאחר אלא יצירתו, בראשית

 כלומר זוטרתא", כ״טילתא מישראל אדם כל אצל היראה להיות צריכה

 במעלת מישראל אדם כל חייב ולפיכך בלעדיה, להיות אפשר שאי הכרחית

בישראל. היראה במעלת יסוד זהו וגם רבינו. משה לה שהגיע היראה

 מעמך שואל שהוא שמה ז״ל מדבריהם שנראה שמה בזה, ומבואר

 ויו בלי "ללכת" מדכתיב בכתוב גם מדוקדק וכאשר בלבד, היראה רק היינו

 שרק משום הוא למטה. טהובר ואינו מיוחד דבר שהוא מוכח שמזה החיבור,

 "ראשית וכמ״ש היראה, חולדות הן המעלות ושאר הכל. הכוללת היא היראה

 ה׳, יראת היא והמעשים החכמות כל של הראשית כלומר ה׳", יראת חכמה

תולדותי׳. אך הן והשאר לכל, האם היא כי

 וכמ״ש עלי׳ שנצטוינו ה׳ בדרכי ההליכה של המצוה דרכיו, בכל ללכת

 בהקדמה ועיין — הכלל, מן יוצא בלי ה׳ דרכי כל על היא בדרכיו, והלכת

 ותשבורת מדידה לימוד גם כי העיבור בעל הנשיא חייא ב״ר הר״א של לספרו

 של שמותיו גם אלא בלבד, הדרכים אך ולא — בדרכיו״, ״והלכת בכלל הוא

 שמו על שיקראו צדיקים עתידים ע״ה:[ ]ב״ב ז״ל וכט״ש בכלל, הקב״ה

 שגצטוינו לקונם, וההתדמות הצדיקים מעלת מגיעה כך כדי שעד הקב״ה, של

 אף הוא מה לו, דומה הוי קל״ג[ ]שבת ז״ל שפירשו ואגוהו" אלי מ״זה בה

כביכול. אלי", ב״זה אף לו דומה להיות כלומר ואנוהו" אלי "זה וזהו: אתה.

 וכל העולם אבות לה שזכו השלימה העבודה גם אלהיך, ה׳ את ולעבוד

 וההליכה היראה אחרי באה נאמן", "עבד או "עבדי", אותם שיקראו שזכו אלה

ה׳. את והאהבה דרכי׳ בכל

למעלה, שנמנו הדברים כל על נאמר שזה נראה נפשך, וככל לבבך ככל

 שלמותם מתנאי והעבודה והאהבה דרכיו, בכל וההליכה שהיראה, כלומר,

=__ נפש. ובכל לב בכל שיהי׳ הוא
הווכסו־ז 1x1 !א

 הר״י לנו שלימד היסוד מבואר כאן ה׳, מצות את לשמור :י״ג[ ]שם

 שהרי עשה, במצות נמסרו העליונות המעלות כי השני בשער בשע״ת ז״ל

 ביאור צריכים ז״ל ]ודבריו ה׳ מצות את לשמור הוא המעלות כל תכלית

ומצוה[. תורה בפרקי ונתבארו

המצוה. הוא מי להתבונן יש מצוה קיום בכל מצוד, אנכי אשר

כחדשים, בעיניך יהיו יום בכל ט״ז[ כ״ו דברים ]רש״י ז״ל ופירשו היום,

 על נאמר כן ובלא ביראה, יסוד וגם כולם, המצות קיום בכל גדול יסוד וזהו

מלומדה". אנשים מצות אותי יראתם "ותהי זה
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יחזקאל דליות גכ>

 קדושת שע״י ההכרה דרך גם וזוהי וכו/ הים על שפחה שראתה ואז״ל אלי
 עונג, לשבת וקראת ע״י וטתרוטמים מתחדשים עוה״ז עניני שכל השבת,

 — אלא קונו לבין בינו טבדלת מחיצה ואין השבת. בקדושת מתקדש והכל
 הרעות טהטדות וגידיו ואבריו ומותו לבבו את טקדש אינו אם עצטו, הוא

 זכור גאמר וע״ז כו/ לדור יכולין והוא אגי אין נאמר שעליהם והטושחתות
ז״ל. הרמב״ן וכט״ש והמעשים המחשבות לקדש :היינו לקדשו השבת יום את

 וביניכם ביני היא אות כי קרא: בהאי מפורש זו ישירה הכרה וסוד
 שאז״ל מה וזהו אמצעי, כל בלי וביניכם ביני היא השבת הכרת וגר, לדעת
 שבא על מיתה חייב שבח ששמר עכו״ם ולפיכך כר ומטרוניתא למלך משל

אוצרחחכמיז! ראשו. והכנים

 ושכנתי :כענין השבת, למקדש המקדש מקום הוא שהאדם אלא עוד ולא
 — להתקדש האדם ראוי כן הקידוש, ע״י נתקדש שהמקדש וכמו בתוכם
 והקריאה לקדשו. השבת יום את זכור וזהו: עצמו קידוש ע״י השבת למקדש
 זוגו בת להיות השבת, קדושת לקבלת האדם, של הקידוש היא עונג, לשבת

 לקדוש עונג לשבת וקראת וכט״ש זוגו, בן היא כנ״י ז״ל וכמ״ש השבת, של
 קריאה דבטקום משום סעודה, במקום אלא קידוש אין ז״ל ואמרו מכובד, ה׳

עונג. תהא שם
 והמוח הלב להכין הוא השבוע ימות בכל לשבת ההכנה שעיקר ונמצא

 שכולה התורה מלמוד וביחוד רוחני ענין ומכל רוחנית, ממעלה עונג לקבל
 שרק חמדות עבודת ע״י רק היא ההכנה ודרך בתענוגים, ואהבה ערבות

 את מטלאים שהם ע״י הרוחניים, הענינים על מלהתענג המפריעים הן הן
ההרגשים. וצמצום דמוחין בקטנות הלב חללי כל

 המביא הוא והעונג העונג אל מביאים והפרישות הקדושה שדרכי ונמצא
 זכור שהוא וע״י השבת, למקדש מקדש למקום להיותו הקדושה השראת אל

 עונג לשבת לקרא ראוי שיהי׳ עד רוחניות על להתענג עצמו את ללמד
מקדשכם. ה׳ אני כי לדעת וזהו לקדשו. השבת יום את זכור יקיים

* *
*

 ע״י היא ישראל בקדושת הידיעה הכרת מקדשכם, ה׳ אני כי לדעת
ומקדשם. בתוכם שוכן שה׳

 בכל להתדמות שהיא בדרכיו והלכת של מ״ע בין הפרש יש הנה
 "והלכת מצות כי לו, דומה הוי ואנוהו, אלי זה ובין ה׳ לדרכי הדרכים
וטדותיו דרכיו :הוא שהמקור אלא והדעות, הטדות תקון הוא יסודה בדרכיו״

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 77 מס עמוד {6} יחזקאל סרנא, ומועד( )שבת



ואבן מצבה אסור — למולך זרעו מעביר — וידעוני אוב
משכית.

ו. פרק

וצלמים. אשרה — ע״ז תקרובות — ומשמשיה זרה עבודה ז. פרק

 ע״ז — זרה לעבודה בישול דיני — לע״ז שהוקצה בהמה
ועכו״ם. ישראל של

ח. פרק

 מיריד ליהנות — ע״ז בית לבנות — עכו״□ של אידיהן לפני
לע״ז. שוק או

ט. פרק

 — שבחם לספר אסור — לעכו״ם ישראל בארץ בתים מכירה
בארצנו. עכו׳ים להניח לא

,» פרק

 בעל מכשף — מכה על ולוחם קוסם — ומנחש מעונן אסור
וידעוני. אוב

יא. פרק

 איש עדי אשה תעדה לא — וזקן הראש הקפת אסור
וקרחה. שריטה —ולהיפך

יב. פרק



דעות הלכות
:פרטן וזהו תעשה. לא מצות ושש עשה. מצות חמש מצות. עשרה אחת בכללן יש

פנים. להלבין שלא ז( בדרכיו. להדמות א(
אמללים. לענות שלא ח( ביודעיו. להדבק ב(
רכיל. להלוך שלא ט( ריעים. את לאהוב ג(
לנקום. שלא י( הגרים. את לאהוב ד(
לנטור. שלא יא( אחים. לשנא שלא ה(

להוכיח. ו(
אלו: בפרקים האלו המצות כל וביאור

ראשון פרק

 ורחוקה מזו משונה וזו אדם מבני ואחד אחד לכל יש הרבה דעות א.
 שדעתו אדם ויש תמיד. כועס חמה בעל שהוא אדם יש ביותר. ממנו

 שנים. בכמה מעט כעס יכעס יכעס ואם כלל כועס ואינו עליו מיושבת
 שהוא ויש ביותר. רוח שפל שהוא ויש ביותר. לב גבה שהוא אדם ויש
 טהור לב בעל שהוא ויש בתאוה. מהלוך נפשו תשבע לא תאוה בעל
 נפש בעל ויש להן. צריך שהגוף מעטים לדברים אפילו יתאוה ולא מאד

 כסף אוהב שנאמר כענין העולם, ממון מכל נפשו תשבע שלא רחבה
 שלא מעט דבר אפילו שדיו נפשו מקצר ויש ה(. )קהלת כסף ישבע לא

 ברעב עצמו מסגף שהוא ויש צרכו. כל להשיג ירדוף ולא לו יספיק
שהוא ויש גדול. בצער אלא משלו פרוטה אוכל ואינו ידו על וקובץ

ומחשבה דעת

 פ״ט ברכות ירושלמי אדם. מכני ואהד אחד לכל יש הרכה ריעות א. הלכה
 לזה זה דומין פרצופיהן שאין כשם הרזים חכם ברוך אומר אוכלוסין "הרואה ה״ב

לזה". זה דומה דעתם אין כך

 להלן פירש וכן ממון, להון ונבהל שמתאוה כוונתו רחבה. נפש בעל ויש שם.
 ממון להשיג והיינו להון" נבהל רחבה נפש בעל יהיה לא "וכן )ה״ז( ב׳ בפרק

 שבעולם ממון מכל נפשו תשבע שלא כאן הרמב״ם מסיים וע״ז שביארנו, כמו
כסף. ישבע לא כסף דאוהב



דעות ראשון פרק הלכות ו

 כגון הדעות כל שאר אלו דרכים ועל לדעתו. בידו ממונו כל מאבד
 וכיוצא לב ואמיץ לבב ורך ורחמן ואכזרי ושוע וכילי ואונן מהולל

בהן.

 בינוניות דעות האחר בקצה ממנה הרחוקה ודעה דעה כל בין ויש כ.
 ברייתו מתחלת לאדם שהן דעות מהן יש הדעות וכל מזו. רחוקה זו

 לקבל ועתיד מכוון זה אדם של שטבעו דעות מהן ויש גופו. טבע לפי
 מתחלת לאדם שאינן מהן ויש הדעות. משאר יותר במהרה אותם

 מחשבה לפי מעצמו להן שנפנה או מאחרים אותם למד אלא ברייתו
 והנהיג לילך ראוי ובה לו טובה הדיעה שזו ששמע או בלבו. שעלתה

בלבו. שנקבעה עד בה עצמו

 טובה דרך אינן ודעה דעה שבכל מזו זו הרחוקות קצוות שתי ג.
 טבעו מצא ואם לעצמו. ללמדן ולא בהן ללכת לאדם לו ראוי ואין

 ונהג מהן אחת למד שכבר או מהן לאחת מוכן או מהן לאחת נוטה
הישרה. הדרך והיא הטובים בדרך וילך למוטב עצמו יחזיר בה

 שיש הדעות מכל ודעה דעה שבכל בינונית מדה היא הישרה הדרך ד.
 ואינה שוה ריחוק הקצוות משתי רחוקה שהיא הדעה והיא לאדם. לו

 שם אדם שיהא הראשונים חכמים צוו לפיכך לזו. ולא לזו לא קרובה
 שיהא כדי האמצעית בדרך אותם ומכוין אותם ומשער תמיד דעותיו

 מרגיש שאינו כמת ולא לכעוס נוח חמה בעל יהא לא כיצד בגופו. שלם
 כדי עליו לכעוס שראוי גדול דבר על אלא יכעוס לא בינוני. אלא
שהגוף לדברים אלא יתאוה לא וכן אחרת. פעם בו כיוצא יעשה שלא

ומחשבת דעת

 המשנה על בפיהמ״ש עיין הישרה. הדרך והיא המוכים בדרך וילד ג. הלכה
 לעושיה תפארת שהיא כל האדם לו שיבור הישרה דרך "איזה פ״ב ריש באבות

 שהיא הנדיבות וכגון אמצעי דרך דהיינו הרמב״ם ומפרש האדם" מן לו ותפארת
 תהיה הון ויצבור קמצן יהיה אם שכן קמצנות, ובין פזרנות שבין האמצעית דרך

 לו תפארת אז פזרן יהיה ואם זו, מדתו על יפארוהו לא אדם בני אבל לו, תפארת
 לעושיה תפארת אינה אבל וישכחוהו, יהללוהו מתנות מקבלים אדם שבני האדם מן

היטב. ע״ש לבריות ויצטרך עניות לידי יבוא שמא

"בגופו". ליתא תימנים בכת״י כגופו. ימלם שיכא כדי ד. לכה ה

 כו כיוצא יעשה שלא כדי עליו לכעוס שראוי גדול דכר על אלא יכעום לא שם.
להלן והלוא עליו, לכעוס ראוי גדול דבר איזה צ״ב הרמב״ם דברי אחרת. פעם



ז דעות ראשון פרק הלכות

 לשובע אוכל צדיק שנאמר כענין בזולתן להיות אפשר ואי להן צריך
 לו שצריך דבר להשיג אלא בעסקו עמל יהיה לא וכן יג(. )משלי נפשו
 ידו יקפוץ ולא לז(. )תר,לים לצדיק מעט טוב שנאמר כענין שעה לחיי

 כראוי ומלוה ידו מסת כפי צדקה נותן אלא ממונו יפזר ולא ביותר.
 ימיו כל שמח אלא ואונן עצב ולא ושוחק מהולל יהא ולא שצריך. למי

 החכמים. דרך היא זו ודרך דעותיו. שאר וכן יפות. פנים בסבר בנחת
חכם. נקרא ממוצעות בינוניות דעות שדעותיו אדם כל

ומחשבה דעת

 לכעוס שרוצה פרנס או ביתו בני על אימה להטיל שאפילו מסיק )ה״ג( בפ״ק
 מה וגם כועס, אינו והוא כועס כאלו בפניהם יראה למוטב שיחזרו כדי עליהם

 צ״ב, אחרת בפעם בו כיוצא יעשה שלא כדי לכעוס אין גדול דבר כשאינו שפירש
אחרת. פעם יכעוס שלא כדי ולא לכעוס אסור מדינא גמור צורך בזה דכשאין

 ואם עליו, לכעוס ראוי גדול ודבר דשמיא דבמילי הרמב״ם בכוונת ונראה
 לא דשמיא, מילי שהוא אף קטנים, דברים על לכעוס שמצוי כיון גדול, דבר אינו

 כשמוכיחם לצבור פרנס או ביתו לאנשי לכן הכעס, למדת יתרגל שלא יכעוס
ק״ג:. כתובות עיין כועס כאלו בפניהם יתראה רק לכעוס לא יזהר

 "כפי השיעור מהו פירש ולא סתם הרמב״ם ידו. מסת כפי צדקה נותן אלא ם. ש
כאן. דבריו נבאר ומינה וחומש מעשר צדקה בחובת הרמב״ם שיטת ונבאר יוד מסת

 לעניים צדקה ליתן עשה "מצות שסתם עניים דמתנות ברפ״ז לשונו ונקדים
 שיעורה צדקה החיוב שעיקר הרי משגת" הנותן יד היתד, אם לעני שראוי מה כפי
 משגת שידו מה כפי רק חומש או במעשר תלוי ולא משגת, הנותן שיד מה כפי

 משגת הנותן יד ואין מחסורו די ושאל עני "בא מביא שם בה״ה ולהלן חייב,
 מעשרה ואחד המובחר מן מצוד. נכסיו חמישית עד וכמה ידו, השגת כפי לו נותן

 וחומש מעשר עד ומ״מ משגת, ידו שאין הרי רעה" עין מכאן פחות בינוני בנכסיו
חסד". "אהבת ובספר פאר, ריש בפיהמ״ש היטב ועיין צ״ב, ודבריו ידו השגת נקרא

 עני לכל לתת ראשית חיובים, תרי בצדקה שיש מחודש, דרך בזה ונראה
 ביותר, עני אפילו אדם לכל שצורך ודירה הלבשה מזון והיינו ההכרחיים צרכיו

 והיינו לו, שחסר מה לעני לתת שחייבין הרמב״ם הוסיף בה״ב לזה נוסף אבל
 וזהו ע״ש, מנכסיו וירד בהם רגיל אם לפניו לרוץ ועבד עליו לרכוב סוס אפילו

 השגת כפי נותן לעני ההכרחי והיינו העני לצורך מיירי שבה״א הרמב״ם שמחלק
 דורש שהעני להדיא מפרש בד,"ג אבל נחוץ, אם וחומש ממעשר יותר אפילו ידו
 חומש, או מעשר ידו השגת ולזה לו שיש צדקה מעות כפי נותן ואז מחסורו, כפי
וכמש״נ. ממש ידו השגת כפי לתת צריך אינו אבל

 לו נתן ולא ההכרחיים צרכיו ותובע בא עני דאם דאפשר עוד נראה ולע״ד
 ממנו עיניו והעלים המבקש עני הרואה "וכל בה״ב הרמב״ם וכלשון בל״ת עובר
ידך את תקפוץ ולא לבבך את תאמץ לא שנאמר תעשה בלא עובר צדקה לו נתן ולא



*

דעות ראשון פרק הלכות

 לצד מעט בינונית מדעה ויתרחק ביותר עצמו על מדקדק שהוא ומי ה.
 הקצה עד הלב מגובה שיתרחק מי כיצד חסיד. נקרא זה לצד או זה

 ואם חסידות. מדת היא וזו חסיד נקרא ביותר רוח שפל ויהיה האחרון
 חכמה. מדת היא וזו חכם נקרא עניו ויהיה בלבד האמצע עד נתרחק

 שלהן דעות מטין היו הראשונים וחסידים הדעות. כל שאר זו דרך ועל
 הקצה כנגד אותה שמטין דעה יש הקצוות. שתי כנגד האמצעית מדרך

 משוה״ד. לפנים וזהו הראשון. הקצה כנגד אותה שמטין דעה ויש האחרון
 והישרים הטובים הדרכים והם הבינונים האלו בדרכים ללכת אנו ומצווין
כח(. )דברים בדרכיו והלכת שנאמר

 חנון. היה אתה אף חנון נקרא הוא מה זו. מצוד, בפירוש למדו כך ו.
 אתה אף קדוש נקרא הוא מה רחום. היה אתה אף רחום נקרא הוא מה

אפים ארך הכנויין אותן בכל לאל הנביאים קראו זו דרך ועל קדוש. היה

ומוזעיבה דעת

 בתבע האביון מאחיך ידך תקפוץ לא דכתיב הל״ת פירש• הרי האביון" מאחיך
 שמדולדל עני והיינו אביון שהוא בעני בפסוק הלאו שעיקר נראה אבל דוקא, העני
 קי״א: בב״מ מפורש וכן ו(, — )כ״ג משפטים ברש״י וכמבואר טובה לכל ותאב

 לדברים נצרך שהוא כיון ובזה ע״ש, מאנשים לתבוע שצריך לבושת הורגל שאביון
 אפשר לתת שמצווה אף לו שיחסר למה אבל תבע, אם בלאו עוברים הכרחיים

 להגדה בפירושו הגר״א רבינו דברי )וצ״ב דוקא עשה ויסודה בלאו עובר שאינו
 רק לאכול לו יש ואביון לאכול, מה לו אין דעני שמפרש לוזמא" "הא פסח של
וכמ״ש(. טפי גרוע האביון מצב להיפך והלוא ע״ש, צרכו כל לו אין

 לתפוס ראוי שבדיעות נראה הרמב״ם שיטת הדין. משורת לפנים וזהו ה. הלכה
 חסיד, נקרא מעט אפילו יותר המתרחק אבל חכמים, דרך וזהו האמצעית, דרך
 לעשות לוותר אחד לכל ראוי בממון אבל בינוני, דרך במדות לתפוס מצווין ואנו

 להתרחק שראוי נראה באסורים וכן דמציעא, בפ״ב וכמבואר הדין משורת לפנים
 וכמבואר אסור לשער יכנס שמא היתר שערי ממאה נזהר והחסיד אסור, מחשש
הלבבות". "חובת בספר

 מלשון נראה כדרכיו. והלכת שנאמר הכינוגים אלו כדרכים ללכת אנו ומצווים ם. ש
 שאטו מובן ואינו הבינוני בדרך ללכת היינו בדרכיו והלכת שהמ״ע הרמב״ם

 בתכלית וקדושה הרחמנות ית״ש שאצלו נראה רק בינונית, בדרך ית״ש דרכיו
 מעולה הכי בדרך והיינו בדרכיו, ללכת מצווין אדם בני אנו גם ולכן ית״ש, לו הראוי

תפארתם. וזהו במדות להפליג ויאה נאה ולחסידים הבינונית, דרך וזהו

 הנון. היה אתה אף חנון נקרא הוא מה זו מצוה כפירוש למדו כך ו. הלכה
 שצריך מצוד, להידור ואנוהו אלי זה דרשינן קלג: ישבשבת תמוהין הרמב״ם דברי
ורחום חנון הוא מה אומר שאול אבא וכו׳ נאה ציצית נאה שופר נאה לולב



ט דעות ראשון פרק V הלכות

 דרכים שהן להודיע בהן. וכיוצא וחזק גבור תמים וישר צדיק חסד ורב
כהו. כפי אליו ולהדמות בהן עצמו להנהיג אדם וחייב וישרים טובים

 וישנה יעשה בו. שיקבעו עד אלו בדעות עצמו אדם ירגיל וכיצד ז.
 תמיד בהם ויחזור האמצעיות הדעות פי על שעושה במעשים וישלש

 הדעות ויקבעו עליו טורח בהם יהיה ולא עליו קלים מעשיהם שיהיו עד
 הבינונית הדרך והם היוצר בהן נקרא האלו שהשמות ולפי בנפשו.

 אבינו אברהם שלמד והיא ה׳. דרך זו דרך נקראת בה ללכת חייבין שאנו
 וההולך יח(. )בראשית וגו׳ יצוה אשר למען ידעתיו כי שנאמר לבניו
 אברהם על ה׳ הביא למען שנאמר לעצמו וברכה טובה מביא זו בדרך

)שם(. עליו דבר אשר את

r ה נ' גי* יש ק5ר5-.ו> ןד

 מי החולים מן ויש מר. ומתוק מתוק המר טועמים הגוף חולי א.
 והפחם העפר כגון לאכילה ראויין שאינן למאכלות ותאב שמתאוה

 כך החולי. רוב לפי הכל והבשר הפת כגון הטובים המאכלות ושונא
 ושונאים הרעות הדעות ואוהבים מתאוים חולות שנפשותיהם אדם בני

 חליים. לפי למאד עליהם כבידה והיא בה ללכת ומתעצלים הטובה הדרך
 רע ולטוב טוב לרע האומרים הוי הללו באנשים אומר ישעיהו וכן

ה(. )ישעיה למר ומתוק למתוק מר שמים לחושך ואור לאור חושך שמים

 והדרשה המצות, בכל מצוה הידור ענין השמיט והרמב״ם וחנון, רחום אתה אף
 מביא לא שאול אבא למה ותמוה בדרכיו, מוהלכת לומד וחנון רחום הוא מה

זה. מפסוק
 במדות, שאול לאבא או במצות, להתנאות שמצור. היינו ואנרהר אלי שזה ואפשר

 כאן, כמבואר בדרכיו והלכת המ״ע יסוד אבל מדות, בעל שהוא בו שיתראה והיינו
ואנוהו". אלי "זה מפסוק וזהו הנאות במדותיו ניכר שיהא מביא שאול אבא רק

 שאנו הבינונית הדרך והס היוצר בהן נקרא האלו שהשמות ולפי ז. הלכה
 הפסוק שמביא צ״ב, כאן הרמב״ם דברי ה׳. דרך זו דרד נקראת כה ללכת חייבין
 צדקה שלעשות גופא בפסוק שמפרש והיינו ומשפט, צדקה לעשות ה׳ דרך ושמרו
 וחסד משפט הקב״ה שמדת הסוד, שמסביר הרמב״ן בפירוש וע״ש ה׳, דרך ומשפט
 רחמיו, שיעורר לה׳ נתפלל במשפט, חסד יש שאם והיינו כן, להתנהג ועלינו

היטב. ע״ש במשפט יחפוץ משפט רק חסד צד שום אין ואם



שני סרק הלכות
 ומה ב(. )משלי חושד בדרכי ללכת יושר ארחות העוזבים נאמר ועליהם

 וירפאו הנפשות רופאי שהן החכמים אצל ילכו הנפשות. חולי תקנת היא
 והמכירים הטובה. לדרך שיחזירום עד אותם שמלמדין בדעות הליים
 עליהם אותם לרפא החכמים אצל הולכים ואינם שלהם הרעות בדעות

א(. )משלי בזו אוילים ומוסר חכמה שלמה אמר

 עצמו להנהיג לו אומרים חמה בעל שהוא מי רפואתם. היא וכיצד כ.
 שיתעקר עד מרובה זמן זו בדרך וילד כלל• ירגיש לא וקולל הוכה שאם

 למטה וישב הרבה בבזיון עצמו ינהיג לב גבה היה ואם מלבו. החמה
 אלו בדברים וכיוצא לובשיהם את המבזות סחבות בלויי וילבש הכל מן
 הטובה. דרך שהוא האמצעית לדרד ויחזור ממנו הלב גובה שיעקור עד

 בשאר יעשה זה קו ועל ימיו. כל בה ילד האמצעית לדרך ולכשיחזור
 וינהוג השני לקצה עצמו ירחיק האחד לקצה רחוק היה אם הדעות. כל
 שבכל בינונית מדה והיא הטובה לדרך בו שיחזור עד רב זמן בו

ודעה. דעה

 מן יתרחק אלא בבינונית בהן לנהוג לאדם לו שאסור דעות ויש ג.
 שיהיה הטובה דרך שאין לב. גובה והוא האחר. הקצה עד האחד הקצה

למאד. נמוכה רוחו ותהיה רוח שפל שיהיה אלא בלבד עניו אדם

זמחשבוז דעת

 הנפשות רופאי שהן החכמים אצל ילכו הנפשות חולי תקנת הוא ומה א. הלכה
 פרקים בשמונה הטובה. לדרד שיחזירום עד אותם, שמלמדין כדעות הליים וירפאי
 לילך דוקא שצריך הוסיף וכאן ותיקונם, הנפשות בחולי הרמב״ם האריך )פ״ד(

 שיחזירום עד אותם שמלמדין בדעות חליים וירפאו נפשות רופאי שהם לחכמים
בזוי. אוילים ומוסר חכמה שלמה אמר עליהם וכו׳ הולך וכשאינו וכו׳ למוטב

 עצמו להנהיי. לו אומרים חמה כעל שהוא מי רפואתם הוא וכיצד ב. הלכה
 שיטתו, להסביר מאד מאריך פ״ד פרקים בשמונה כלל. ירגיש לא וקולל הוכה שאם

 כשרוצה פחיתות, שזהו כילות בנפשות שמרגיש ומי למדה, מדד. דומה שאינו
 שתסור עד רבות פעמים פעם אחר פעם ויכפול לפזר לו אומרים החולי לרפאות
 להתמיד ונצוהו פיזור פעולת נסלק ואז לפיזור, קרוב ויהיה הכילות תכונת מנפשו

 מצוהו מפזר כשנראהו וכן יחסר, ולא יתיר לא עליהם וישקוד הנדיבות בפעולת
 בפיזור, כמו רבות פעמים ישנה לא בזה אבל ולשנותן, כילות פעולות לעשות
 לנדיבות הכילות מן משובו קרוב ויותר קל יותר לנדיבות הפיזור מן האדם ששוב

היטב. ע״ש וכו׳

 שיהיה אלא כלכד עניו אדם שיהיה הטוכה דרד שאין הלב גוכה והוא ג. הלכה
אחד בו שיהיה צריך חכם דתלמיד )ה.( בסוטה מאד. נמוכה רוחו ותהיה רוח שפל



יא דעות שני פרק הלס
 בלבד. עניו נאמר ולא יב( )במדבר מאד עניו רבינו במשה נאמר ולפיכך
 המגביה שכל אמרו ועוד רוח. שפל הוי מאד מאד חכמים צוו ולפיכך

 ח(. )דברים אלהיך ה׳ את ושכחת לבבך ורם שנאמר בעיקר כפר לבו

 וכן מקצתה. ואפילו הרוח גסות ביה דאית מאן בשמתא אמרו ועוד
 הקצה עד ממנה שיתרחק לאדם וראוי למאד עד היא רעה מדה הכעס

 עליו. לכעוס שראוי דבר על ואפילו יכעוס שלא עצמו וילמד האחר.
 פרנס היה אם הציבור על או ביתו ובני בניו על אימה להטיל רצה ואם

 כועס שהוא בפניהם עצמו יראה למוטב שיחזרו כדי עליהן לכעוס ורצה
 מדמה שהוא כאדם עצמו לבין בינו נזיושבת דעתו ותהיה לייסרם כדי

 הכועס כל הראשונים חכמים אמרו כועס. אינו והוא כעסו בשעת כועס
 חכמתו הוא חכם אם הכועס שכל ואמרו כוכבים. עבודת עובד כאילו

אין כעס ובעלי ממנו. מסתלקת נבואתו הוא נביא ואם ממנו. מסתלקת

ומחשבת דעת

 ויכול ממנו יראים העיר בני שאז נאוה מעט שצריך והיינו שבשמינית משמיני
 מיניה "לא מסקינן שלבסוף זה דבר הביא לא והרמב״ם ברש״י, ע״ש להוכיחם

שבשמינית. לשמינית גם היתר ואין מקצתיה" ולא
 שמיני פסוק היינו שבשמינית" "שמיני להתגאות שמותר פירש זצ״ל והגר״א

 שפירש הרי החסדים, מכל קטונתי יעקב אמר שמינית, פרשה שהיא וישלח בפרשת
 ראוי אינו קיבל שכבר שהטובות מותר בזה רק אבותיו, בזכות ולא עצמו בזכות

 בזכות ויבקש יתלה שמקבלים לפני אבל לאלקיגו, יותר בכד עצמו ויתקרב להם,
ואין. כאפס שהוא דוקא אבות

 בלח״מ, עיין צ״ב כאן הרמב״ם שיטת מאד. עניו רכינו כמשה נאמר ולפיכך ם. ש
 )ה״ה( פ״א ולעיל ביותר, רוח שפל שהוא עד גאוה נגד קיצוני להיות דורש שכאן
 ואם חסיד נקרא ביותר רוח ושפל אחרון קצה עד מגאוה נתרחק שאם מביא

האמצעי. דרך לתפוס יש לנאוה שגם ומשמע חכם, ונקרא עניו הוא לאמצע נתרחק

 וכל שהוא, בכל אסור שגאוה חדש, דרך שתפס בלשונו למעיין נראה אמנם
 ביותר רוח שפל אבל נמוכה, ברוח שיהיה קיצוניות גאוה נגד לתפוס ראוי אחד
 חסידות ומדת עניו, שהוא די אחד שלכל מביא בפ״א ולכן חסידות, מידת זהו

 רוח נמוך והיינו קיצוניות צריך גאוה שנגד מביא וכאן ביותר, רוח שפל להיות
 ולחסידים בענוה קיצוניות שזהו רוח, שפל לא אבל גאוה, לידי לעולם יגיע שלא
לבד.

 זה דבר מצינו לא :זרה עכורה עוכר כאלו הכועס כל הראשונים חכמים אמרו
 ;כ״ז בבראשית והיינו מזוה״ק שמקורו מביא כאן בנימין״ ״בני ובביאור בש״ס,

 כן גורסין שיש )ש״ע( רשב״ש משו״ת שמביא כאן המלך" ב״עבודת מצאתי שוב
וא״ש. כ״ב. נדרים בגמרא



דעו. שני פרק הלכות יב

 ירגיש שלא עצמו שינהיג עד הכעס מן להתרחק צוו לפיכך חיים. חייהם
 הן הצדיקים ודרך הטובה. הדרך היא וזו המכעיסים לדברים אפילו

 מאהבה עושין משיבין. ואינם חרפתם שומעים עולבין ואינן עלובין
 בגבורתו השמש כצאת ואוהביו אומר הכתוב ועליהם ביסורים. ושמחים
ה(. )שופטים

 או חכמה בדבר או אלא ידבר ולא בשתיקה אדם ירבה לעולם ד.
 הקדוש רבינו תלמיד רב על אמרו גופו. לחיי להם שצריך בדברים

 ואפילו אדם. כל רוב שיחת היא וזו ימיו. כל בטלה שיחה שח שלא
 כל ואמרו חכמים צוו זה ועל דברים. אדם ירבה לא הגוף בצרכי
 שתיקה. אלא טוב לגוף מצאתי לא ואמרו חטא. מביא דברים המרבה

 ועניניהם מעטים האדם דברי יהיו חכמה ובדברי תורה בדברי וכן
 דרך לתלמידיו אדם ישנה לעולם ואמרו חכמים שצוו והוא מרובים.

 זה ועל סכלות זו הרי מועט והענין מרובין הדברים היו אם אבל קצרה.
ה(. )קהלת דברים ברוב כסיל וקול ענין ברוב החלום בא כי נאמר

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

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

"וחשנו! דעת

 לצדיקים, זאת מדד. מעתיק כאן עולכין. ואינם עלובין הן הצדיקים ודרך שם.
 לה נקיט להלן בספ״ה גופא והרמב״ם ה׳, לאוהבי לה נקיט )כ״ג( יומא ובגמרא

 עד בליביה למינקט דמותר שם ביומא דאיתא הא והשמיט חכמים, תלמידי כמדת
 בת״ח מדובר דשם ונראה להקפיד, בלבו לו שנוקט והיינו ע״ש, מפייסו שחבירו

 שכן הרמב״ם העתיק לא אבל בליביה. למינקט לו מותר בצינעא שביזהו דוקא
 השמיטו ולכן אוקימתא האי צריך לא יומא בגמרא למסקנא ואולי בת״ח,

מהלכותיו.

 איפוא תמה הכ״מ ימיו. כל כטלה שיחה סח שלא רם על עליו אמרו ד. לכה ה
 בתשובות ומובא בהם נהג שרב דחסידותא מילי מעשרה שזהו העירו וכבר מקורו,

 שהסח )י״ט:( ביומא דרב מימרא הביא שלא הרמב״ם על לתמוה ויש הגאונים,
 אחרים, בדברים ולא בם ודרשינן בם ודברת שנאמר בעשה עובר חולין שיחת

 איש יוכל לא יגעים הדברים כל שנאמר בלאו עובר אומר יעקב בא אחא רב
לדבר.

כאן רמז הרמב״ם ופתוי. חלקות כדברי עצמו להנהיג לאדם אסור ו. הלכה



יגדעותשני פרקהלכות

 ואסור שבפה. הדבר הוא שבלב והענין כברו תוכו אלא בלב ואחד בפה
 בשר לנכרי ימכור לא כיצד הנכרי. דעת ואפילו הבריות דעת לגנוב
 של מנעל במקום מתה של מנעל ולא שחוטה. בשר במקום נבילה

 אוכל. שאינו יודע והוא אצלו שיאכל בחבירו יסרהב ולא שחוטה.
 חביות לו יפתח ולא מקבל. שאינו יודע והוא בתקרובת לו ירבה ולא

 כל וכן פתח כבודו שבשביל לפתותו כדי למוכרן לפותחן צריך שהוא
 אלא אסור, דעת גניבת ושל פיתוי של אחת מלה ואפילו בו. כיוצא
והוות. עמל מכל טהור ולב נכון ורוח אמת שפת

ומחשבה דעת

 בגיהנם שנופל חנופה בעונש הפליגו ספ״ז סוטה שבגמרא ותמוה חנופה, לאסור
 תחניפו לא ל״ת מנו ורא״ם והסמ״ע השכינה, פני לקבל זוכה ואינו כנדה ומאוסה

 שאינו לשונו ומשמעות כאן להאסור רמז הרמב״ם וכנראה להחניף. לא הארץ את
דרבנן. אסור אלא

 אפילו דעת גניבת אסור בעיקר נכרי. דעת ואפילו הבריות דעת לגנוב ואסור ם. ש
 את איש תונו לא וכדדרשינן עכו״ם להונות מותר למה קשה לכאורה עכו״ם, של

 שמטעהו דעת גניבת משום לאסור לן הוה והלוא ובמצות, בתורה שאתך עם עמיתו
לעכו״ם. אפילו ואסור

שרוצה, המחיר לדרוש שמותר דעת, גניבת נקרא לא שאונאה נראה אמנם
 שאין ובמקום דאונאה, תורה מדין אלא אסור בזה אין פחות, דורשין שבשוק ואף

 לדרוש חייב שאינו המחיר, להונות דעת גניבת נקרא לא לעכו״ם כמו אונאה אסור
 זהו כן שאינו אף אחרת המחיר שבשוק להדיא ואומר מטעה אם ורק בשוק, כמו

דעת. גניבת
 בקרקעות שאין דאף נ״א( )ס״ק רכ״ז ה״מ שבסמ״ע לדינא, הידרש בזה ונראה

 ולפי בקרקעות, גם אסור ולכן דעת וגניבת דברים אונאת כאן יש אונאה, דין
 כשאין שרוצה המחיר לדרוש שמותר דברים, ואונאת דעת גניבת כאן אין דברינו

 בקרקעות והאסור דעת, גניבת אסור שיש אף מותר בעכו״ם שהלוא אונאה, אסור
 עכו״ם וכדין שאינו אף כן, המחיר שבשוק להדיא לו ואומר להדיא מטעהו אם רק

 אסור, עבד לא לגמרי אחר מחיר שבשוק אף סתם מוכר אם אבל לעיל, וכמ״ש
 שאתך עם דדרשינן להונותם שמותר עבירה ועוברי שבת במחללי הדין והוא

 נראה אחרת בשוק שהמחיר להם לומר להטעותם אבל כמ״ש, מיירי ומצות בתורה
היתר. לזה שאין

 כיון הבנתי ולא עכו״ם, להטעות מותר אם דיעות רמ״ח ר״ס בח״מ ועיין
 ממונו ליקח עד להטעותו שאסור שכן כל שמרמהו דעתו אפילו לגנוב שאסור

בפוסקים. וע״ש פוסקים לכמה להטעותו מתירין ולמה

כאן מחמיר הרמב״ם אסור. דעת גניבת ושל פתוי של אחת מלה ואפילו שם.



תבונות יח - טז סימן דעת

 טעם היש : בכלל תחלה אשאל אחד דבר אך *.6הזה ביסוד נבלל
הזה? בדבר העליון הרצון רצה למה

 עצמו ישלים שהאדם ית׳ לרצונו הטעם
נבראים לברוא רצה למה בהסבר: תלוי

 בתשובת תלוי והוא פשוט, הטעם השכל: אמר טז(
נבראים? לברוא ב״ה הבורא רצה למה : שהיא אחרת, שאלה

 דשויא מלתא ולי לך אתה תשיב הנשמה: אמרה יז(
לתרווייהו.

 נבראים ה׳ ברא לכן להטיב הטוב מחוק
בושה הרגשת בלי מעשיהם בשכר טובו שיקבלו

הוא, זה בעניו ן»[ להשיג שנוכל מה : ל כ ש ה ר מ א יח(
 הוא הטוב מחק ואמנם, ודאי. הטוב תכלית הוא ית״ש האל כי

 כדי נבראים לברוא — ית״ש הוא שרצה מה הוא וזה להיטיב,
ואמנם, הטבה. אין — הטוב מקבל אין אם כי ן»[, להם להיטיב שיוכל

בזה. יש פרטים כמה - *.6

עיונים
 שום להשיג יכולים אנו אק היא, מוגבלת השגתנו — להשיג״ שנוכל ״מה [2]
ובמציאותו, במהותו מוגבל נברא שכל כשם האין־סופית. יתב׳ מהותו בעצם השגה

 מוגבל, הבלתי האין־סופי את להבין יכול ואינו היא, מוגבלת השגתו אפשרות כך
 בסוף הגר״א ליקוטי )עי׳ יתב׳ רצונו עצם ואת מחשבותיו עצם את לא ואף

 לשונו: וזה הצמצום, סוד בענין וילנא, דפוס דצניעותא", "ספרא לספר פירושו
 "מה מדגיש: רבנו לכן רצונו"( כן — בעל־בלתי־תכלית שהוא כשם ״וידוע

 מדגיש וכך השגתנו. לפי לנו גילה שהשי״ת מה כלומר להשיג", שנוכל
 •מה הבריאה: כוונת על א( )כלל ודעת" חכמה פתחי ב״כללי להלן רבנו

עיי״ש. בזה..." ב״ה המאציל מכוונת לנו שנודע
 עצמותו על נאמר לא להלן, שנאמר כפי להטיב", הוא הטוב "מחק — לכן

הטוב, תכלית הוא שהי״ת ההכרה אלא, חוקים. ידי על מוגבל הוא אין כי יתב׳,
 השי״ת וגילה שחידש גילויים הם — להטיב״ הוא הטוב ״שמחק הכלל וכן

 ונדבק ונלך האלה, המידות את להבין שנוכל כדי ולמעננו, השגתנו לפי \
 בזה. לנו שגילה רצונו את למלא כיצד ונדע לנו, לגלות שרצה אלה בדרכיו

 : 5 בהערה המבוא בסוף לעיל מובא מהאריז״ל, חיים״ ״עץ בספר מבואר )וכן
 ויכירו לברואיו, להיטיב כדי העולם את לברוא שמו יתברך ברצונו "כשעלה
 מידת גילוי — יון׳."* בו לדבוק למעלה מרכבה להיות ויזכו גדולתו,

 דברים בדרכיו(. ההליכה ידי על בו דבק להיות איך אותנו ללמד כדי הוא חסדו ,
זה דבר "ואמנם )בד״ה ע׳ עמי פ ובסי׳ לג עמי מו, בסי׳ לקמן יבוארו אלה /.

[.19] [,18] בעיונים ועי׳ ועוד. ביארוהו״(,
אלא נברא לא "האדם :א פרק ריש ישרים״, ״מסילת ספר :השוה [3]



שלה סימן חולים ביקור הלכות יורהיב

וגוסס למות ונוטה חוליטורפואה ביקור הלכות
סעיפים. י׳ ונו עליו. מתפללין וכיצד מבקריו חולים מיוה מחולה מבקריו מחי שלוו

 קפץ ואם ימים ג׳ אחר והרחוקים מיד נכנסים והחברים הקרובים חולים לבקר מצוה א.
 פעמים כמר. ואפילו הקטן לבקר ילך הגדול אפילו ב. מיד. נכנסים ואלו אלו החולי עליו
 לילן יכול דשונא י״א הגה לו. יטריח שלא ובלבד משובח ה״ז המוסיף וכל גילו בן ואפילו ביום
 ששמח יחשב שלא שונאו שהוא כאבל ינחם ולא חולה יבקר לא אלא לי נראה ולא קצ״ז( )מכרי״ל חולה לבקר
 ולא כסא ע׳ג ולא מטה ע״ג ישב לא החולה את המבקר ג. נ״ל. נן צמר אלא לו ואינו לאידו
 על שוכב כשהחולה ודוקא הגה מראשותיו. למעלה ששכינה לפניו ויושב מתעטף אלא ספסל ע״ג
נוהגין(. וכן כר״ן בשם )ב״י וספסל כסא על לישב מוחי כמטה על כששוכב אבל ממנו גנוה וכיושב כאק

 בבקר חליו עליו מיקל חולה שכל מפגי יום של ראשונות שעות בג׳ התולה מבקרין אין ד.
ויתייאש חליו עליו מכביד שאז יום של אחרונות שעות בג׳ ולא רחמים עליו לבקש יחוש ולא

 ה. כרמב״ן(. נשם )ב״י המצוה( קיים לא רחמים עליו ביקש ולא שביקר )וכל רחמים. עליו ^מלבקש
 שלא מבקש ואם שירצה לשון בכל לבקש יכול יכול לפניו מבקש אם רחמים עליו כשמבקש

 המקום שיאמר ישראל חולי בתוך אוחו יכלול ו. הקדש. בלשון אלא יבקש לא בפניו
לבא. קרובה ורפואה מלזעוק היא שבת אומר ובשבת ישראל חולי בתוך עליך ירחם

 או הלוו אחרים או אחרים אצל הפקיד או הלוה אם ענייניו על דעתו שיתן לו אומרים ז.
 העין לחולי ולא מעים לחולי לא מבקרין אין ח. מהמות. זה מפני יפחד ואל אצלו הפקידו

 בפניו אותו מבקרין אין דיבורא ליה וקשה עלמא ליה דתקיף חולי כל וכן הראש לחולי ולא
בו וכיוצא לפניו ולרבץ לכבד צריכין אם בו ודורשין ושואלין החיצון בבית נכנסין אלא

תורת דעת
של״ח סימן

 והחברים הקרובים חולים. לבקר טצוה א׳: סעיף
דגיטין פ״ו ירושלמי עי׳ וכו. מיד נכנסים

 כקרובים האת כדרך לחלה ]נד״ז בסופה כ׳ הלנה
 וכר, ימים ג׳ לאחר והרחוקים מיל, אצלו נכנסים
 מבקרי סלקון חזקי׳ ור׳ פנחס ור׳ כונא דר׳ שם ואימא

 בי )בתמי׳( לון אמר יומין, חלמא בחר יוסי לר׳
 ]שחמה שם עלה קרבן ופי׳ ממניחא[. מקיימא במימון
 לאחר נכנסים דהרחוקים הברייתא לקיים שרצו עליכם

 לינם חכמים דחלמידי נכונה פשו ולא ימים, ג׳
מיד[•(. לככנם זל״ז כקרובים

שהשכינה ובר החולה את הטבקר ג׳: סעיף
 מנחם פ׳ זהר עי׳ מראשותיו. לטעלח

 של מראשותיו למעלה לשכינה ]בהא ע״ב רל״ד דף
 לרשע בינוני ובין לבינוני צדיק בין חילוק דיש מולה[,

 לא ובגין בסוה״ל: ברע״מ כמם אימא ]הכי בזה,
 ליתיב לא כחולה את המנקר ממניחין מארי אוקמוה

לרגלוי, ולא רישיה, על דשנינמא משום למראשותיו,

 שהיו הפני אלא בן, פי׳ פלא ונפראה־פ בפנ״ט יעו־ש •(
ע״»• מנן ושו־ע טהבור והביא עליהם, הפה חבריו

 לבינוני, אלא נש בר לכל לאו האי לרגליי. המות למלאן
 רישיה על לוי, ערש על יסעדנו ל׳ גמור לצדיק אבל

 גמור לרשע ונר. רגלוי עד גופיה אסחר ושנינתא
 ע״ש[«(. וכר סטרא בכל לי׳ אסחר המוח מלאן
 מראשותיו ישב דלא ... כקדוש דרכינו ]מחוק[ ...ועי׳
 שם המות דמלאך מרגליו ולא שורה, שנינה דשם

שלופה. וחרבו
 וכר. טעים לחולי לא מבקריו אין ה׳: סעיף

חיוב איכא מולי דבכל כ׳ סוסי׳ רמ״א עתשר
 או המתדבק חולי בין לחלק ואין החולה[, ]אצל ביקור

בא׳ ]שנשאל ע״ש, לבקר אין ראתן מולי ורק •••(, לא

 יעו־® הנוה־ק וברי כל הביא שבבר כוון הלל ביה עי׳ ••(
באורן.
 בפנים דוקא ליננס שחייב רפ-א כוונת ואין נראה לעג־ר "•(

 כפ־ש לעשות יוכל אלא בטהלחו, שיתדבק חשש שיש נטקום
 ולדרוש ולשאול החסון בבית לעפוו וכו׳ טעיים בחולי כוון
 וטבקש עערו ושומע וביו־ב לפניו ולרבע לבבי עריכין אם

 עיקר שזר, בקו־וז, מות ידי בור. ימא ובודאי רחטיס, עליו
 ולעאת בחטף ולהגנס לבוא שנוהגים כסו )ולא הניקור, תכלית

פירי(. לא ותו

0) מחכמה אוצר תכנת ע״י מודפס)95 מס עמוד הכהן משה בן מרדכי שלום שוואדרון, י יו״ד - תורה דעת



יג 1”HW ' ד^ה שלה־שלו סי׳ חולים ביקור הל׳
 שלום. דרכי מפני כוכבים עובדי חולי ט.־־מבקרין רחמים. עליו ומבקשים צערו -,דשומעין

 עיש שמי י״א כגה האיש. את משמשת האשד. אבל האשה את משמש האיש אין מעים בחולי י.
 לקרוא בבכנ״נ מילה לברך נהגו וכן י״נ( פרק )נ״י רחמים עליו שיבקש שבעיר חכם אצל ילך בניאו חולה לו

בו(. )כל חולים לביקור קודם אבלים ניחום דינו. □ר קורע השם שנוי ני חדש שם להם

סעיפים. ג׳ ובו הרופא, דין שלו

 עצמו מונע ואם הוא נפש פיקוח ובכלל היא ומצוה לרפאות לרופא רשות התורה נתנה א.
 לא ומיהו להתרפאות זוכה אדם הכל מן שלא שירפאנו מי לו יש ואפילו דמים שופך ה״ז

 ואם דמים שופך ה״ז כן לא שאם ממנו גדול שם יהא ולא בקי הוא אא״כ ברפואה יתעסק
 וטעה ב״ד ברשות ריפא ואם בקי הוא אם אפי׳ בתשלומין חייב דין בית ברשות שלא ריפא
הרופא ב. ידו. על גולה ששגג לו ונודע המית ואם שמים בדיני וחייב אדם מדיני פטור והזיק

תודח דעת
 השוכר שנננם וקודם בביחי דירה לחבירו שהשכיר

 בלע״ז, זוכט נעל שקורין בחולי אשתו חלחה שם לדור
 אדעתא המתדבק מולי שזה שמכיון המשכיר וטוען
 באורך, בד״ז מ״ש יעו״ש ביחו, לו כשכיר לא דכני

 כלל רואה איני דבר סיף נוה״ל: כחב כחשו׳ ובסוף
 וכו׳, השכרתי לא דהכי אדעתא לומר זה משכיר שיוכל

 שלבי ומי הבל כולו מתדבק חולי שהוא שאומר מה כי
 והרופא, המוחץ הוא יתעלה השם כי כן, אומר נוקפי

 חילים, ביקור דיני כל בטל כמשכיר כדברי הי׳ ואם
 מהדבק חילי בין שחלקו מקום בשום מציני לא ני

 דאפרו ראתן בעלי מלענין חון מתדבק שאיני לחיל'
 עכ״ד הכי, אמרינן לא חולי בפאר אבל וכר, אצלו לישב

לעניניט[. הצריך
 לביקור קודם אבלים ניחום :בהג״ה י׳ סעיף

בשם ש״ס סי׳ בב״י עי׳ בו(. )נל חולים
 דחניא הא ק״ל ואי וז״ל: האדם ]בתורת הרמב״ן

 קודם, האבל בית המשתה, ובית אבל בית רבתי באבל
 אם אעפ״כ וכר, לחיפה כלה הכנסת בשעת לאו ההיא

 שכבוד המשתה, בית מקדימי! ילזה לזה פרנסה אין
 דיש היני נראה ולענ״ד יער׳ש[. עכ״ל קידם החיים
 לט״ע קודם ביקו״ח בביקורו, להמולה בתועלת סברא
 מיירי וכאן מבקרו[, אינו ]אם דמים כשופך הוי דהא

 ]יעו״ש כה״ג, רנ״א סוסי׳ ט״ז ועי׳ לכבוד. אלא שאינו
 צדקה במעות לשנות דינילים י״ד סעיף דשו״ע בהא
 הצלת שזה לפי וני׳ להגמון נתינה לצורך מת״ת אפי׳

 דהא עד״ז שהקשה מרש״ל הט״ז והביא ונר, נפשות
 מהצלת יותר ת״ת דגדולה דמגלה בסיפ״ק מסקינן
 דבר לך אין דודאי קושי׳ זו דאין הט״ז וכתב נפשות,
 דיותר הכיונה דהתם אלא נפש, פיקיח בפני שעומד

 נפשות הצלת לידי בא ולא בתורה להעיסק זכות יש
 מת״ת עי״ז לבעל והוצרך נפשות הצלת לידו שבא ממי

ימר׳שז. וכר

של״ו סימן

 לרפאות לרופא רשות התורה נחנה א׳: סעיף
צדק שפרי פשו״ת וכר. היא ומצות

 ועי׳ מנמ״ק. זה בפנין דברים נמה קמ״ג סי׳ חיר׳ד
 דמה ירפא. ורפא עכ״פ משפטים פ׳ בחיי ברבינו
 במכה אלא אינו לרפאות לרופא רשות תורה שנתנה
 אלא ריפא בידי תליי איני שבפנים חילי אבל שנמיץ,

 נפי״ז ג״כ סק״ה קפ״ח סי׳ גפלתי יעי׳ השי״ת. ביד
לגיכנם. שבריפאים טוב אמז״ל דבע ע״ש

 דהרופא מ״ש ]יער׳ש דברים כמה ד״ז בכל ברנ״י ועי׳
ריפא בגימעריא ושכינה השכינה, היא האמיתי

 בזמן דהצדיקים בחוקיחי פ׳ מהרמב״ן והביא חנם.
 ונראה וכר, בנביאים רק בריפאים דרשי לא הנביאה
 זה ופיקו״נ, כאן יש דמציה כאן דמ״ש שם מדבריו

 לסמיך אין דהאידנא כתב אבל וכר, הרופאים לחלק
 לקרוא כעולם נדרך להתנהג החולה וחייב הנם על

 כי ולימר דעלמא סיגיין לשנית כמיני׳ כל ולאי לרופא,
 רופאים ע״י שנתרפאו הדיריח חסידי מכמה גדיל היא

 ארעא כל יארח יכר, בדבר יש איסיי יכמפט
 בקיני ידבק רק עמו בל ולבו רופא ע״י להתרפאות

 שם יפ״ע דיקא. יבטח ובי לב בכל ברחמי למחקף
בד״ז. כמ״ד

 מק״ב ש״ך עי׳ וכי׳. וטעה ב״ד ברשות ריפא ואם
חייב ב״ד ברשית ריפא אפי׳ במזיד הזיק ]דאם

 מפגי דחייב דגיטין פ״ג תוספתא ועי׳ אדם[. בדיני
הפילם. חיקי!

 פ״ע ידו. על נולד. ששגג לו ונודע הטיח ואם
שתמה רוקח מעשה ם׳ ]כשם בזה מ״ש בברנ״י

r
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השלם סופרים דקדוקי רי

 וזאת התם וכתיב קבורתו את איש ידע ולא הכא כתיב קבור, היכן יודע *■™אמו
נקבר מה מפני חנינא ברבי חמא וא״ר האלהים. איש משה ברן אשר הברכה 6

חנינא ברבי חמא רבי ואמר פעור. מעשה על לכפר כדי פעור, בית אצל משה

א. לג דניים וגו׳. משד, ברך אשר הברכה האת 5 מסוה״ש

 רש״י שד, עח' יז״ב )אלג׳( מנוה״ת פעור. מעשה על וכו׳ משה נקבר מה מפני נר־׳ה ואר״ה 7־6 ציונים
נראשית יל״ש מתים. קבור וכו' תלכו אלהיכם ה׳ אחרי מד״כ בר״וז ואר״ח 14־7 ו. לד דנרים

 שאילתות ר!, מנוה״מ יזקיזנו, עת' ח"ג )אלג׳( מנוה"ת ו, לד ודנרים כא ג נראשית מדה"ג תתעו, ודנרים לנ
ויזז־תת,“ורינררכ קנג־קנד יראס״ש ח, מ״ע לר"ת סהת״צ עי' ה, יג דנרים רש"י עי׳ קסד, וגרנה צג ואתרי ג נואשית

יג. י ויקרא גידי רננו נהיזיזלה, המיחוש שער לרתנ״ן א”חוה נ, עת׳ יא ראשון שורש לר"ת נסהת"צ רתנ"ן

שינויי

היה »ו»( ונמחקה ולא, )ר לא ר א | יודע אינו 5
 היכן ר | קבור •היכן /15ידע לא וימ״ב יודע,
 הכא כתיב " /18קבור הוא היכן 5ה קבור, היה
 איש, כת׳ ר */16ידע לא הכא כחי׳ מ | איש ידע ולא

וכתיב 6־5 /1’חסר פד׳ | קבורתו את • כת׳(. )ו
 | האלהים איש משה ברך אשר הברכה וזאת התם

 ובתי׳ א משה, ברך אשר הבו־כ׳ וזאת הת׳ וכת׳ מ
וימ״ב האלהים, איש וכת׳ ר האלהים, איש התם

(.18משה והאיש התם וכתיב
 /16חמא ר׳ אמר 3ד׳ המא, ר׳ ר | וומא וא־ד 6

 מ /20חנינא בר ה ר }גליון[ א | חנינא •ברבי
 מפני. מ | מה מפני • בר׳(. ו 6ד, 3)ד, תנע׳, ב״ר

I פעור מעשה על — הנינא ברבי חמא וא״ר 7־6
/21חסר א

/23חסר מ רבנו, משה ע /22רבי׳ משה ר | משה 7
 בית • /24מול 5ה 3ד■ מרד■ ]גליון[ א | אצל •

| פעור מעשה על ° ]ס״ס[. פרעה בית 3ד■ | פעור

 שם, שמעוני בילקוט וכז (16 שם. הגדול מדרש (15
 שם הנדו? במדרש אחד )בב״י שם הנדול ובסררש
.18 בהערה ראה »(16 בח״ג(. ראה כלפנינו,

 טדה״ג (18 . שם ובטדח״נ שם, ביל״ש הסר וכן (17
 את איש ידע ולא שם: בספרי לוה סקור ונראה שם.

 קבורתו, מקום יודע אינו משת אוי אומרים יש קבורתו,
 אלא איש ואיו קבורתו, את איש ידע ולא שנאמר

 נ(. יב, )במדבר מאד עניו משה והאיש שנאמר משה
 ידע ולא שם: )בפסק״ז מפורש יותר זה פסוק ואמנם

 את ידע לא משה אפילו אומרים יש קבורתו את איש
 מה נם — מהספרי העתיק הפסק״ז וכפה׳־נ קבורתו.
 א״ש, לא בי״מ וגי' בשינויים(. — 5 בהערה שהבאנו

 במדה״ג וכ״ה (19 ״איש". מתיבת היא הדרשה שהרי
 תחילת זו במנוה״מ )אבל 304 ה״ב אלג' ובמנוה"ט שם,

 וכן חנינת, )ושם: שם במרה״ג ובו (20 עניז(.
 מחמת דילוג (21 שם. ובמנוה״ט חנינה(, בר לעיל:

וכן (22 להלן. ראה בשינויים, בנליוז ונשלם הדומות,

נוסחאות

 ]בגלירן[ א פעור, בית מעשה על 2ד■ מעש׳, על מ
 בר׳ תמא רבי ואט׳ :נוסף ע /25פעור עון על

 בשר מעיני משד, של קברו נסתתר מה מפני חנינא
 בית שעתיד הב״ה לפני וידוע שגלוי מפני ודם

 שמא מארצם ישראל אח ולהגלו׳ ליחרב המקדש
 בבכיה ויעמדו שעה באותה משה של לקבורתו יבואו

 בתפלה עמוד רבנו משד. לו ויאמרו למשה ויתחננו
 שהביבין מפני הגזרה אח ומבטל משה ועומד בעדנו

 מוצא אתה שכן מבחייהם יותר במיתתן צדיקים
 ועשו במעשיהם וסרחו במדבר ישראל שהיו בשעה

 ממני הרף למשה ואמר ישראל על הב״ה קצף עגל
 חסידים וכמה הדור באותו היו צדיקי׳ כמה ואשמידם

 זקנים ושבעים ומידד אלדד ויהושע ואהרן משה
 .ביטל ולא בשבילם עשה ולא ותלמידים חכמים ושאר
 חמא רבי •ואמר /26משה בשביל אלא הגזרה
)א הנינא, ר׳ אמר 3ד■ חמא, וא״ר ע | חנינא ברבי

בר׳(. 5ד, ר ב״ר, מ בר, ו ד,

 ע״ה, נוסך: )במנוה״ט שם ובמנוה״ט שם, ביל״ש
 מפני. ד״ה בתום׳ חסר וכו (23 הוספת(. שזו ונראה

 שם, ומנוה״ט טדה״ג יל״ש, הנ״ל, בתום' ובז (24
וכן (25 ו(. לד, )דברים הפסוק לשו! ב״ה ואמנם

 פעור. בית עוז על שם: במנוה״ט שם. במדה״ג
 יעקב. עין ע״ס כפה״ג חב״זז, בהנחות נוסד זח וכל (26
 שינויים בקצת שם במנוה״ט נם הוא בז הזת הקטע בל

 או ממדרש זה קטע לקח שהוא המו״ל )ובהערת
 בנט׳ הע״י נם נורם שכן ראה ולא מדעתו, שהוסיפו

 בטל ולא הקטע: בסון* שם בא השינויים ועיקר שלנו(
 זכור שנ׳ ויעקב יצחק אברהם בשביל אלא הנזירה את

 עדית זה ונוסח ונו׳. עבךיד ולישראל ליצחק לאברהם
 משה, בשביל אלא הגזרה ביטל ולא שבע״י: מהנוסח

 הועילו שלא אלה בי! משה היה הענל במעשה שהרי
 להוכיח כוונתו וכאז בחיים היה ועדייו הגזירה, לבטל

 בעי! שו״ר מבחייהם. יותר במיתתם צדיקים שחביביז
ביטל ולא עמש״ב שמקשה יוסר יד בפירוש יעקב
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שכינה, אחר להלך לאדם לו אפשר וכי תלכו, אלהיכם ה׳ אחרי דכתיב מאי
של מדותיו אחר להלך אלא הוא, אוכלה אש אלהיך ה׳ כי נאמר כבר והלא 9

כתנות ולאשתו לאדם אלהים ה׳ ויעש דכתיב ערומים, מלביש הוא מה הקב״ה,

 כחומת עי׳ בו׳. השנינה אחר להלך לאדם לו אפשר וכי ה. יג שם תלכו. אלד,יכם ה׳ אחרי 8 מסוה״ש
ה׳ כי 9 יא. כה מ!' שויו״ט א, מטות הנחומא א, פכ"ג נוז״ר סד(, )עת' ה יג ת"נ7מ ,3 קיא

 מכילתא ועוד: לעיל. ננסח; עי׳ כו׳. הקב״ה של מדותיו אחר להלך כד. ד רים3ד הוא. אוכלה אש אלהיך
)היג׳ פ״ד תי3ר כלה הי״ג, ג”פ סופרים ,3כ יא מדת"נ מט, פיס' דנרים ספרי ב טו תכדרשנ"י פ״ג, דשירה שלמ3

,3 קלג שנת ועי׳ י. וישלה חנחומא ג, פכ"ה ויק"ר (,3 )טו ה"א פ"א פאה ירוש' ה״י, פ׳יג ס״ת ו־נ(, עת׳
כא. ג נראשית וגו'. לאדם אלהים ה׳ ויעש 10 ו. לד דנרים ת"י

 תלכו אלהיכם ה׳ אחרי דכתיב מאי 10־8 ג. אחר ע׳ ערוך תלכו. אלד,יכם ה׳ אחרי מד׳־כ 8 ציונים
להלך אלא 10־9 קיג. עת׳ ח"א שס3ה ערוגת לד, ויהי שאילתות הקב״ה. של מדותיו אתר וכו'

 התשונה חנור ותריא, תקהה עו, עד, חינוך עי' — .1 עשי; סמ"ג ו, ה פ"א דעות מיי' הקב״ה. של מדותיו אתר
שתה. עת' קדושים האפלה מאור ,3 עת׳ קט! א 3נתי ! דרך חכמה ראשית שער ח"א מועד אהל רי, עת' להחאירי

קסד. עת׳ (,)ערג אנודרהם ערומים. הלבש אתה אף וכו׳ ערומים מלביש הוא מה 11־10

נוסחאות שינויי

/44קנא אל נוסף: ע | הוא • אכלה. ו | אוכלה • ילכו י״י אחרי ימ״ב | תלכו אלהיכם ה׳ אחרי 8

/28חסר בד< מ | אלהיכם ° /27ישאג כאריה
 •/28לומר אדם איפשר פה | לאדם לו אפשר וכי •

 /28לאדם אפשר וכי וימ״ב איפשר(, 2ד, ר )א
•/40ללכת א /40לילך ר להלוך, ־ה | •להלך

 אחרי ר /41השכינה אחר 4ה 3ה הי I שכינה אחר •
/42י״י אחרי א •/41השכינה אחרי 3ה שכינה,

 והלא • /44כתיב והלא ימ״ב | נאמר כבר והלא 9
 4ה | הוא אוכלה אש אלהיך ה׳ כי נאמר כבר

בד,׳־ש[. ]ונוסף חסר א | •אלהיך •/34חסר

 פמ״ד בשמו״ר איחא הלא משה, בשביל אלא הגזירה
 עמד מעשה אותו ישראל שעשו בשעת טשד, וכו א

 ולא לילח וארבעים יום ארבעים זנות עליתם ולמד
 שנאמר נענה מיד המתים את שתזכיר כיון אלא נענה,
 על ה׳ וינחם כתיב מה ולישראל, ליצחק לאברהם זכור

 ביטל ולא בך, כן גם הנם׳ שכוונת שאפשר ונתב הרעה,
 ולא המתים, את שהזכיר משה בשביל אלא הנזירה
 בראשית שאילתות (27 אז. שחיו הצדיקים בשביל

 ובכמה בהושע, פסוק )והוא מירסקי מהד׳ נ שאילתה
 ובבאורים בח״נ וע״ש שלפנינו, הפסוק מביא שם כת״י

 ביל״ש •(28 שם. בטדה״נ חסר 1וכ (28 והערות(.
 "וכי"(. תי' )וחסר לאדם לו איפשר לב: בראשית

 תוה״א כלפנינו(, שם אחד )ובנ״י שם מדה״ג (29
 וכי נ: סי׳ ביראים המיחוש. שער בתחילת לרמב״ו

 ברמנ״ן שם, בשאילתות וכו (30 אדם. אפשר
 וכו •(30 קנג. סי׳ השלם וניראים שם, בתור,״א
 בח״נ. שם ובשאילתות ראשון, שורש בסהמ״צ 1נרטנ״

 בתוה״א רמנ״ן שם, מדה״נ תתפו, ראה ביל״ש ונו <31
 בראשית ביל״ש ובו •(31 שם. השלם יראים שים,
נם וכ״ה הקב״ח, אהר שם: בשאילתות (32 שם.

הי /44הלך ע 2ה 1ד, ר מ א | להלך י /44חסר פה
 /38וישאמ״ב הלך, מלמד 4ד, לך, 3ד, /37ד,לוך

 4ד׳ )ר /48דרכיו אחרי ימ״ב | מדותיו אחר •
 2ה )א /40חסר ע 4ד, I הקב״ה של 10־9 מידותיו(.

הק״ב(. מ הב״ה,
 (42ד,קב״ד, מרע /41הקב״ה מד, 4ה ה | הוא מה 10
 מ | מלביש • הוא. 3ה א ד,ב״ה(, ע הק״ב, )מ
הלבש ואת׳ נוסף: מ | ערומים • /43הלביש ע

מעל״ד( )הנושך

 כת״י: שבכמה בשאילתות )ובח״ג שם בסהמ״צ ברמב״ו
 מנוה״ט (33 אחריו(. אחד: ובנ״י הקב״ה, אחרי

 בתי', והא שם: בשאילתות אחד בנ״י רז. סי׳ אבוהב
 וכו •(33 הוא. אוכלה אש בתיב והלא שם: ביראה"ש

 העניו(. בכל קיצר נפר,"נ )אבל שם בסהמ״צ ברמנ״ז
 שם, בשאילתות כת״י ובשני שם, במנוד,"ם ובז (34

 ובכ״י שם, במדה״ג חסר ובז (33 נ. סי' וביראים
 שם ראה ביל״ש וכו (30 שם. בשאילתות אחד

 השלם יראים שם, בתוה״א רמב״ו כלפנינו(, )ובד״ח
 )ונראה שם ואבוהב ,849 עט׳ ח״נ אלנ׳ ומנור,״ם שם,

 מאנודה. 46 הע' להל! וראה בד״ו(. ונשתבש שכצ״ל
שם. שאילתות (3S שם. הנדול במדרש ונו (37
 אחר(. )שם: שם לרטב״ן א”ותור, שם׳ שאילתות (39

טדותיו. אחרי שם: אלג׳ ובמנוה״ט ויחי בשאילתות
נ. סי׳ וביראים שם, אלג׳ בטנוה״ט הסר ובז (40
 בשני ורמנ״ן •שם, יראים שם, בשאילתות ובו (41

 וב! (42 כלפנינו(. בשאילתות אחד )בכ״י המקומות
 שם. ואבוהב אלג׳ ומנוה״ט שם, מדה״ג שם, ביל"ש

 כלפנינו( שם נת״י בכמה )אבל שם בשאילתות וכו (43
שם. וביל״ש

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)305 מס עמוד השלם הישראלי התלמוד מכון חברי א סוטה - השלם סופרים דקדוקי



ר

השלם סופרים דקדוקי ריב

 אליו וירא דכתיב חולים, ביקר הקב״ת ערומים, הלבש אתה אף וילבישם, עור
ויהי דכתיב אבלים, ניחם הקב״ה חולים, בקר אתה אף ממרא, באלוני ה׳ 12

הקב״ה אבלים, נחם אתה אף בנו, יצחק את אלהים ויברך אברהם מות אחרי

וירא נ,'תנחומא נ פ״ז קה״ר ,3 פי״א מ״ר3 יג, פ״ת ר״ר3 ג, פו ״מ3 עי' חולים. ביקר הקב״ד, 11 מסוה״ש
הקב״ה 12 א. ים בראשית ממרא. באלוני ה׳ אליו וירא שסי. שוח״ט וד, א וירא חנ"נ א,

יא. כה נראשייז וגו׳. אברהם מות אחרי ויהי פי״ז. פדר״א שם, קה״ר ה, פא שם ועי' שס. ר״ר3 אבלים. ניחם
שם. שוה״ט שם, וקה"ר פ״ם נר״ר מתים. קבר הקב״ה 13

 עי' שם, חדשכ״ט א, יח נראשית פסק"! עי' וכר. ה׳ אליו וירא דנתיב חולים ביקר הקב״ה 12־11 ציונים
לךאשיוז רש"' קר, ם"ו.עמ' (׳)אלנ מנוה״ת שם, מדה"ג א, יה !וטא גראשית ויד׳ עי' טז, נראשית יל"ש

 וכתיב אבלים ניחם הקב״ה 13־12 . .35 עט' שם גראשית האפלה מאור יג, י ויקרא בתיי רננו מ!, סת״ק ,b יה
זוטא נראשית עי'יתד' טז, ניאשית יל״ש שם, פסק"ז ט, לה נראשית מדשכ"ט עי' בנו. וכר אברהם מות אחרי ויהי

שינויי

וילבש. דכת׳ ר /44שב׳ א | דכתיב • /,43!!רומי׳

 וגר. גה ולאשתו, לאדם 5ד, | ולאשתו לאדם אלהים °
■וילבשם(. 5)ד, /4’וגו׳ א | וילבישם עור כתנות 11־10

 הלביש אתה ואף ע j ערומים הלבש אתה אף 11

 מ הלביש(, 3)ד׳ ערומים, תלביש אתה אף א ערומים,
 ; הקב״ה • /43ערומים מלביש אתה. אף וימ״ב חסר,

/48מבקר 5ד, 3ד, | ביקר0 /47הקב״ה מה הי• ה
/43שנ׳ א | יכתיב ’ בקר• ה* א

| ממרא באלוני ° י״י. 3ה 2רה חסר, & | ה׳ 12

 ערומים, ר,?נש אתה אוי :11 שורה ננט׳ ולפנינו *(43
 ילקוט שם, בשאילתות וכז (44 ליתא. שם ובבי"ט
 טשובשת. כי״ר .גירסת שם, אלר ומנוח״ט ׳שם, שמעוני

 ונו', בתיי: בשני )וב׳שאיהתות חפר ישם נטדה״ג (45
 טנוה״ט (46 סדח״ג(. וננוסחת כלל ליתא אחד ונכ״י
 אחר חלד תדנקוו ונו )ובאגודה: אגודה שם, אלג׳

 אתה אף ערומים טלניש הוא סה של־הקנף׳ת מרותיו
 קבר הקב״ח בו' חולים ביקר חקב״ה ערוטים מלביש

 תדבקון ובו אגודה: בנ׳־י טתים. קבור אתה אה מתים
 בנל': ונוסף ליתא, והשאר הק', של טדוחיו אחר חלד
 ביקר הק׳ ערופים הלבש אתה אף ערומים טלביש הק'

 אתה אף: מחים קבר חק׳ חולים בקר אתה ,אף חולי'
 ובו (47 כי״א, כני' בםחט׳־צ רמב״ו מתים(. קבור

 שם )ביראת״ש המקומות. בישני וברמב״ן בשאילתות,
 בתועפות שם- וראה חוללם ביקור של הקטע. בל חסר

 ושם: אבלים, ניחום אחרי כתוב נ סי׳ וביראים ראם,
 רמב״ן שם, אנוהב במנוה״ט ובו (48 הקב״ה(, ס־

 בשאילתות, וכן (49 שם. ויראים שם, בסהמ״צ
 שם. ואפוהב אלל וטנוה״ם שם, בתו־״א רטב״ן

 בשאילתות שם. בתוה״א ורמנ״ן •עם, יל״ש (50
 שם במדה״ג ונו׳. טמרא באלוני •שם: אבוהב ובטנוה״ט

הקב״ה ובא היה לטילה •שלישי יום היום אותו נוסף:

נוסחאות

*/50מבקר ’ה | בקר ° /50וישאמ״ב ממר׳, באלני ו
הקב״ה. ומה 5ד, /’1הקב״ה מה די | הקב״ה °
| אבלים ° ־נחם(:׳ )ע /'“2מנחם 5ד, פד, א | ניחם "
 ר א | דכתיב' ° בסמוך[. ]וכן אבילים פד, ד

הקב׳יה — אבלים ניחם הקביה 14־12 /53שנ׳
נחם הב״ה מתים קבר הב״ה ע מתים'| קבו*

/34־■אבלים
אבלים, ברכת שברכו נוסף: 2ד, | בנו יצחק את 13

/55אבלים ברכת לו שברך מלמד נוסף: א
הקב׳־ה. ומה 5ד, /83מהיהקב״ה ה | ייהקב״ה ׳'

 ראם' שם:., בשאילתות אחד )ובכ״י לאברהם לשאול
 לו ושאל הקב״ה ובא היה למילתו נ׳ יום שמלאי ר׳

 ב פו, דב־־ט הנם' ע״פ הוא פירוש .-ובפה" לבקרו(,
 שנוסף: ה טכ״י ונ׳־נ חנינא(, בר׳ חמא ר׳ בשם )ושם

 )לבד מהמילה חולה .שהיה לאברהם שבקר פי'
 אף •שלפנינו(. בגט' נו . גורס ■ שנפה״ג מהשאילתות

ביראים *(50 ■ המילה. מחולי לבקרו שם: ביראים
 בשני רמב״ן וכו.-בשאילתות, (51 .. תבקר. שם:

 אלנ׳• במנוה״ט 1וכ (52 ישם. ויראים המקומות,
 יראה״׳ש שם(, בשאילתות אחד )ובב׳־י שם ואבוהב

 )לעיל הקטע כל ליתא נבאנודח בסהמ״צ ורמב"! שם,
 1בשאילתות,רםב״ וכן. (03 . נשמט(. ואולי (48 הע'

 במדה״ג •שם. ואבוהב אלנ' ומנוה״ט שם, בתוה"א
 הסר־ וכו (.51, נשמטה. ושמא וו,, תיבה חסרה

לפי הסדר עי׳ש, כלפנינו בכתה״י )אבל שם בשאילתות
 ,.שבתורה, הפסוקים סדר לפי הוא שלפנינו הנם׳ ני'

 בבאורים- שם וראה המצוות, בסדר, היא השאילתות וני'

 במנוה״ט ובן (55 : המקומות. בשני וברמב׳־ו והעדות(,
 שם(. המושל כהע' ולא גורס, ,שב! >ונ' ■ .שם א?נ׳

 שם: ;בטדה״נ אבלים, ברבת • -ברכו מהג. שם: ביראים
 תו״ש וראה אבלים,־ ברכת שבירכו־ יצחק ר' אמר

ינרמבי׳!• בשאילתות, וכו (58 לח. אות כה בראשית
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ריג א יד, סוטה {
עור, כתנות מתים. קבור אתה אף בגיא, אותו ויקבר דכתיב מתים, קבר

נחנה שהעור דבר אמר וחד העור, מן הבא דבר אמר חד ושמואל, רב !5
 חסדים, גמילות וסופה חסדים גמילות תחלתה תורה שמלאי ר׳ דרש ממנו.

עור כתנות ולאשתו לאדם אלהים ה׳ ויעש דכתיב חסדים, גמילות תחילתה

מורד. 16 יג. פ״כ נר"ר וכו׳. העור מן הבא דבר 15 ו. לד דגרים בגיא. אותו ויקבר 14 מסוה״ש
סופי״ג, פדר״א ועי׳ א. וירא תנחואא נ, שם קה״ר הסדים. גמילות וסוסד, חסדים גמילות תחלתה
ופי"!. רפט"!,

 רמו-נחיי או; סמ״ק יא,' כה נראשית ,רש" קיד, עת׳ וישלה חמד״י אד' שם, מדה"ג יא, כה ]האשך[ ציונים׳
תר. עה׳ ח״ד )אלג׳( מלוה״ה אבלים. נחם אף'אתה וכו׳ אבלים ניחם הקב״ד, ין. י ויקרא

 גיאת רי״צ תר, עת׳ ה״ד )אלג׳( תנוה״ת מתים. קבור וכו׳ אותו ויקבור דכתיב מתים קבר הקב״ה 14־13
נראשית !הר ממנו. נהנה שהעור וכו׳ עור כתנות 16־14 מה. סת״ק את, שרש לרד״ק סה״ש ל!, עה׳ "י!"נ

 שם. רש״י עי׳ כג, עה׳ נראשית תמד"י הד' כא, ג שם תדה״ג לג, שם יל"ש י, עא' שם מדא"ג ,fc> פ נראשית פסק"! נ, לו
תדה״ג ,5תש תהלים יל״ש יא, יח נראשית מדא״ג בגיא. וכו' גמ״ח תחלתה תורה שמלאי ר׳ ורש 18־16

 מנוה' תקמט, עה׳ ת״ג )אלנ'( הנוה"ה כא, ג נראשית
הנשם ערוגת

שינויי

 | דכתיב ° מקבר. פד, /”קובר 5ד• 2ה ד,> | קבר 14
 פד. j בגיא אותו ויקבר •דכתיב /58ימ״בשנאמר

 /8,בגי( 2ה ע אתו, ו ויקבור, הי ה ר )א חסר,
 j עור כתנות • מתים. קובר פה | מתים קבור °

 אלקים י״י ויעש א ■עור, כתונת ר עור, כתנת פה
 כתנות מאי עור כתנות ולאשתו לאדם ]דבגליון:

 עור כתנות ולאשתו לאדם אלהים ה׳ ויעש ע עור[,
 1 שמלאי ר׳ דרש — עור כתנות 16־14 /60וילבישם

יי״י ויעש בגיא — תורד, שמלאי ר׳ דרש א׳
. ... אלהים'«<

 נהנה 16־15 /62העור מן ימ״ב | העור מן הבא 15
בו, נהנה ע ממנה, נהנה ר ממנו, נהנית פה | ממנו

 בשאילתות כת״י בשני וכז (57 המקומות. בשני
 )אבל שם שאילתות (58' שם. בסהמ״צ וברמב״ו שם,

 שם. אלג׳ המאור מנורת כלפנינו(, יד כתביי בכמה
 בגיא ויקבור רבת׳ בד״ד: שם אבוהב בטנוה״ט (59

 (.75 •הערה להלן וראה כני, אתו ויקבר )ובפסוק
GO) עור כתנות אלהים י״י ויעש לב: בראשית ביל״ש 

עור(. כתנות ונו׳ אלהים ה׳ ויעש לג: רמו ושם )בד״ח,
 ובמנוה״ט בתוה״א ורטב״ז מדה״ג בשאילתות, (61

 וכפה״נ ממנו", נהנה — עור ״כתנות כלל ליתא אלג׳
אותו. השמיטו לעניננו שייר לא זה שמאמר כיו!

 נוסף: מאוחרים ברפ׳ בד״ר. שם אבוהב טנוה״ט (62
 )ולפני פשתן פי׳ נוסף: ה בכ״י (63 כלפנינו. הבא,

 באן, רש״י ועי' הצמר, ׳שהיא: פי' העור מן הבא מ:
 בראשית תו״ש וראו! כא, נ בראשית וברש״י־עה״ת

בשאילתות אחד בכ״י וכו (01 קעט(. קעו, אות נ

 לו, עת׳ ״נ1י גיאת רי"ל ולד, ג נראשית שאילתות רכ< ת‘
קכא. עת' יו״ג

, נוסחאות

 ומאי בגליון: נוסף ]א כיתנא, נינהו ומאי נוסף: ’ד!
/68כיתנא( ניהו

 תחלתה תורה " /64שלמאי ר׳ 5ה | שמלאי ר׳ 16

 תורה א | חסדים גמילות וסופה חסדים גמילות
ותוקן "גמילות", ]ונמחק וסופה תחלתה גמילות

תחילתה(. 1 /68תחילה )ר כלפנינו[, בגליון
־ה פד, ה )א חסר, ר I חסדים גמילות תחילתה 17
/88חסר ע פה /87שנ׳ א ] דכתיב ° /66תחלתה( ע

 | עור כתנות ולאשתו לאדם אלהים ה־ ויעש "
 ה־. 5ד׳ אלהים, ר | אלהים "ה׳ /69ישאמ״ב

 /70חסר פד, וגו׳, גה 1ה |• ולאשתו "לאום
א עור, כתנות פה מ ( וילבישם עור כתנות 18־17

/74וגו׳

 רכה( עט׳ לו )שאילתא ויחי בשאילתות נם מכאן שם.
הקטע. כל ליתא כת״י שבהרבה בח״נ ע״ש אבל

 ברש״י תחילתו, בד״ר(: )נם לפנינו ברש״י (05
 תורה שמלאי: ר׳ בשם באנודה התחלתה. שבע״י:
 אמצעה וילבישם עור כתנות חסדים נטילות תחילתה
 נטילות סופה מטרא באלוני אליו וירא חסדים נטילות
 בנם׳ כן נורם אם וצ״ע בניא. אותו ויקבור חסדים
 נוסחת )וכעין בזה שונות נוסחאות יש ובמדרש שלנו,

 וכו (go שם. ל והערה ]ד[ וירא תנ״ב עי׳ חאנודה(
 ע״י נשמט אולי בכי״ר המקומות. בשני בשאילתות

 )וע־׳ש שם בראשית בשאילתות ובו (67 הדומות.
 במדה״ג חסר ובז (68 כלפנינו. ויהי ובפ׳ בח״נ(,

 בשני הוא וכן׳ (70 שם. הגדול מדרש (09 •שם.
 אחד בב״י (71 ישם. בראשית בשאילתות יד בתני

וע״ש אלה, תיבות ליתא שם בראשית פ׳ בשאילתות
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השלם סופרים דקדוקי ריד

 שמלאי רבי דרש בגיא. אותו ויקבר דכתיב חסדים, גמילות וסופה וילבישם, !8
 או צריך הוא מפריה לאכול וכי לא״י, ליכנס רבינו משה גתאווז מה מפני

ואין ישראל נצטוו מצות הרבה משה אמר כך אלא צריך, הוא מטובה לשבוע
לו אמר ידי, על כולן שיתקיימו כדי לארץ אני אכנס בא״י אלא מתקיימין 2ו—

כה. ג מדיז״נ צריך. הוא מפריה לאכול וכי 19 מסוה״ש

 1תתט דגרים יל״ש ד, יד 1ה״י1 בי. תפגע ואל וכו׳ רביגו משה נתאוה מפנ״ט ר״ש דרש 31־18 ציונים
יחלק וכו' רבינו משה נתאוה מה מפני 23־19 רלא. מנוה"מ ד, לד דנרים מדה״ג תעו, וישעיה

 מצות הרבה משה אמר כך אלא 21־20 קנא. עמי ט דרוש הר") דרשות תט, עח' ק״ג )אלנ׳( מ«ה״מ שלל.
תום׳ תתתשנן, )פ'( חסידים ס׳ עי' שם. הר״ן דרשות נ, עת׳ ו ואתחנן פסק"! — וכו. כו עשץ סח"ג ידי. על וכו'

קלח. ח״ג תשנ״ן עח, ריקנטי פסקי פ, פ"ג חו"ק הרא"ש שיג, עח׳ ח״ג לע"! נשטה״ק שירליאון ר"י

נוסחאות שינויי

/,3חסר ע | •דכתיב /’2סופה 1ה | וסופה 18

/7‘שנאמר וימ״ב דכת׳, 5ר, ר מ דכחב, ו
 ו | אותו • ויקבור• ע ה' פה ה 1 | ויקבר °

תסר. ר בגי, 2ה /78בנאי ע | "בגיא אתו.
♦(.”שלמאי ר׳ 5ה א | שמלאי רבי •

’ו, S א | רבינו משה ״ נתאווה. 2י, | נתאוה 19
להכניס. 3ה | "ליכנס רבנו(. )ע /78משה

 ]ונוסף חסר ר | "וכי /77לארץ 8ה | "לא״י
 1ד, | מפריה " לאכל. ו 5ה | לאכול " בה״ש[.

 ו פריה, את ר פירותיה, 3ד, /78מפירותיה 2ד,
 (.’9חסר ד, א צריך, היה ע | צריך הוא " מפיריה.

 )ר לאכול, או 3ד, /80ולשבוע א | לשבוע או 20־19
| צריך הוא מטובה לשבוע או ° לשבע(. 8ד, לישבע,

/81חסר ־ה

 בראשית פ׳ בשאילתות וכו (72 שינויים. עור בח"נ
 וכן (73 כלפנינו(. ויהי ונפ' שם בכתה״י )אבל שם

שם בראשית פ׳ שאילתות (71 שם. בטדה״נ חסר
וכו (75 כלפנינו(. שם ויחי בפי וכן שם )ובכת״י

ובתוה״א המהומות, בשני בשאילתות כת״י בכטח
 וכ״ה 2ה וכנוסח בני, נמדח״ג: ולעיל(. )כאן לרמב״ן
נם יש המקרא •של ובב״י •סי, מנחת ועי׳ בפסוק,
ובן (76 •64 הערה לעיל ואה •(75 בגיא. נוסהא:
 תחטז ואתחנן ביל״ש )אבל תעו ישעיה ביל״ש

 ,409 ת"נ אלג' טנוה״ט ד, לד דברים טדה׳־ג כלפנינו(,
 ישעי׳ ביל״ש ובן (77 ולא. סי' אבוהב וטנות"ט

 ׳סם. ואבוהב אלג' ובמנוה״ט כלפנינו(, בואתחנו )אבל
 טפירוחה שם: אלג' בטנוה״ט •סם. נמדה״ג וכן (78

 חסר וכן (79 מפירותיה(. וצ״ל: ט״ם, ווכפה״נ
 ומנוה״ט מרח״ג איתא(, ישעיה )ביל״ש ואתחנן ביל״ש
ובן (80 )רסנ(. א טד, בוכות וברשב״ץ שם. אבוהב

/82תסר ע 2ה ה> מ צריך, א | צריך הוא 20
 אמר 8ה א רבנו, משה אמר כך ע | משה אמר כך .״

הרבה. מצות א | מצות •הרבה .<83משה
 ואין 21־20 /8‘ידי על נוסף: ימ״ב | ישראל ״

 ואינן ר א /88מתקיימות ואין 3ד, ה מ | מתקיימין
שאינן ע מקיימות, ואינן 8ה מתקיימות,

/88מתקיימות
 אכנס " /87בארץ ע 8ד, 3ד, 2ה ר מ | בא״י 21

 לתוכה, אכנס ואני 8ד, לארץ, אכנס 3ה א | לארץ אני
 /88אני אכנס וימ״ב איכנם(, )ו לארץ, אביאם אני ר
 שאקיים כדי ימ״ב | ידי על כולן שיתקיימו כדי "

 ’.1] (90חסר ע 8ד, 3ד, ר I כולן ״ /89כולם את

אמר " כלם. הי כולם, 8ד, א כלן[, בגליון: נוסף
ליה. אמ׳ 1ה | לו

 כת״י בכמת וכן שם, ובדשב״ץ שם, אבוהב בטנוה״ט
 בטנורת חסר וכן (81 לשבוע(. )ובפנים: ׳סם בסדר,"נ
 צריך. — צריד חרוטות בדילוג ואולי שם. אלג׳ הטאור

 בואתחנז )אבל שם ישעי■ ביל״ש חסר וכן (82
 וכן : (83 צריך. היה שם: וברשב״׳ן כלפנינו(.
 ואתחנן יל״ש (84 שם. וברשב״ץ שם, אלנ׳ במנוה״ט

 תלויות שם: ברשב״ץ כלפנינו(. ׳סם )בישעי' שם
 ובטנוה״ט המקומות, בשני ביל״ש וכן (85 בארץ.
 בטדה״נ שם. אלג׳ במנוד,"מ וכן (86 שם. אבוהב

 בשני ביל״ש וכן (S7 מתקיימות. שאין •סם:
 שם. ואבוהב אלג' ובטנוה״ט •סם, במדח״נ המקומות,

 אלגי במנוה״ט שם. מוה״ג המקומות, בשני יל״׳ס (88
 אני אכנס שם: אבוהב במנוד,"מ ליסם, אכנס שם:

 שם: במדה״נ שם. אבוהב מנוה״ם (89 בארץ.
 במנוה״ט חסר וכן (90 ידי. על כול! שיתקיימו

•סם. אלג'
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T",ל׳/
קכא ז פרק עניים מתנות הלכות

שביעי פרק
משגת. הנותן יד היתה אם )ג( לעני. שראוי מה כפי )ב( לעניים צדקה ליתץ עשה מצות * )א( א

וחי ונאמר * 0) עמך וחי ותושב גר )ה( בו והחזקת ונאמר )ד( לו ידך את תפתח פתוח שנאמר
תעשה בלא עבר )ח( צדקה לו נתן ולא ממנו עיניו והעלים מבקש עני הרואה ו^ל )ז( ב עמך: אחיך

ההלכה באור אמונה דרך
 שלא והנשבע )ב( זו מצוה על מברכין ואין )א( עשה. מצות )א(

את ..לבטל נשבע י1דה עליו חלה שבועה אין צדקה ליתן
 יכיל אבל צדקה לו לתת אסור מחברו הנאה והמודר )ג( המצוה

 צדקה יהנותן )ד( לו יחן ירצה אס והגבאי צדקה לגבאי "ליתן
 צדקה אין כי יותר העני ממנה שיהנה בחופן ליתן ישתדל

 וכמ״ש צדקה למצות שיעור ואין שבה. חסד לפי אלא משתלמת
 מאה חפי׳ פותח אחה אחת פעס פתחת שאס מנין בספרי )ה(

 פרוטה נתת אס באדר״נ )ו( ואמרו תפתח פתוח כי ת״ל פעמים
 יודע אינך כי לו תן ערבית לפניך ועמד אחר עני ובא שתריח לעני
 כשאדס )ז( ואמרו טובים כאחד שניהם ואס זה או הזה יכשר איזה

 שהקב״ה יודע בועז הי׳ שאילו שלם בלב יעשנה מצוה עושה
 שלפעמים מאכילה הי׳ פטומות עגלים קלי לה ויצבט עליו ^תיב
 אס אבל יכשר איזה יודע מי חושב כי ברשלנות צדקה נותן האדם

 ורות כבועז העני מעלת גודל גס ולפעמים המצוה גודל יודע הי׳
 שיש המקובלים וכתבו )ח( שלם ובלב גדולה בשמחה עושהו הי׳

 שיש כתב מהאריז״ל צדיקים ובאור )ט( יום בכל צדקה ליתן ליזהר
 כתבו גס )יא( איטר ואפי׳ )י( ימין וביד בעמידה צדקה ליתן

 בלילה לו נזדמן אס מיהו בלילה ולח ביום צדקה ליתן טוב שיותר
 מה כסי )ב( ביום: חשוב יותר אך גדולה מצוה יתךוהיא בודאי
 ואס משגת. הנותן יד היחה אס )ג( ה״ג: כדלקמן לעני. שראוי

 זה ובכלל בו. והחזקת ונאמר )ד( בה״ה: יתבאר משגת ידו אין
 מתנה או הלואה ע״י ידו להחזיק ויכול ידו שמטה מי ביד להחזיק

 מעולה שהיא ה״ז פ״י לקמן רבנו וכמ״ש לידו שיתן עסק או
 להחזיק בפ״ע מ״ע הוא בסה״מ הרמב״ן ולס״ד )יב( שבצדקות

 שגס וחושב. גר )ה( :סכ״א ח״ב תסד באהבת ועי׳ שמך עני ידי
והי״ב ה״י ממלכים בס״י רבנו כמ״ש להחיותו מצוה תושב גר

 עובר אין אבל להחיותו בכלל שזה צדקה לו ליתד מצוה וכן )יג(
 דשם ידו את תקפוץ ולא לבבך את תאמץ נא של הלאו ענ עליו
 אין חס נפרנסו שמצוה עמך. אחיך וחי ונאמר )ו( אחיך: *גיב

 ומשמע )טוז בל״ת עובר אין עני שיש שיודע אע״ס ראהו לא אס אבל )יד( כר. מבקש עני הרואה וכל )ז( לחיות: שיוכל כדי ...
 אבל בל״ת. עובר )ח( נו: נותן אין אם בלאו עובר אין צריך שהוא שיודע אע״פ ממנו ביקש לא אס אבל מבקש ראהו אס דדוקא

 מעות לו יש ואס )יז( ללוות חייב אין לו אין אס חבל מעות לו יש אס דוקא וכ״ז )טז( מעשה בו שאין לאו שהוא זע׳׳ וקי!צ אין
בביתו , J234567 ח יארד׳ ההלכה צירן

 שכ׳ בהגהה כ״ד סי׳ דיסקין הגרי״ל בששו׳ ראיתי צדקה. לימן מ״ע *
חשיב דלא ממה וראייתו צדקה ידי ג״כ ייצאין מש״ס דבפחות

 ימבואר שם חשיב לא רבית גס ולבאי׳ א׳ נ״ה בב״מ פריטית ה׳ בהדי לי׳
 ושייר דתנא וע״כ בחיס׳( )יע״ש מש״פ בפחות דליחא א׳ מ״ו בנתיבות

 ונשאר שם לה מני לא אמאי דברים כמה פריך ה״ג ס״ד מע״ש ׳,יכיר
 דברים כמה על א׳ ג״ה בב״מ הגמ׳ שהק׳ ימה ישייר דמני וצ״ל בקושיא

 הי״ל חידוש של דדברים צ״ל ב׳ י״ד בגיטין המיס׳ יכן לה מני לא למה
 ב׳ נ״י בב״ק ממ״ש ולכאו׳ שם, מני דלא י״ל פשוטים דברים אבל למיחני
 ואס לעניא ריפתא למיתב בעי דלא הנאת בההיא ש״ש אבדה דשומר

 ש״ג ר״ס בחי״מ הש״ך הוכיח הרי מש״פ בפחיח צדקה ידי דייצאין נימא
 פריטה לה קרי ב׳ ל״ג בנדרים ]וגס מש״פ בפחות ש״ש נעשה שאין

 עד עניים כמה לי שיזדמן די״ל זה דחה שליט״א ואאמי״ר דר״ין
 לו ניתן אתה אפי' ה״ז בסמוך רבנו מלשון ובאמת לפרוטה שיצטרף
 ס״ס ובספרי א׳ פרוטת הול״ל שאל״כ ש״ס שאינו משמע א׳ גריגרת

 נמכרין גרוגרות ומחצה י״ב וא״כ באיסר ממאה א׳ דגרוגרת אמרי תצא
 ועי׳ בזה[ סגי נכלס דך ישוב אל דלענין קצת לדחיח שיש ניאף בפרוטה

 הרשב״א ממשי׳ שהבאנו בד״א ועי׳ כו׳. מנין מועטת מחנה ׳3 ל״א ב״מ
 סחירה זו וממשו׳ לקבל העני ירצה לא שמא הצדקה על מברכין שאין

 שם הש״ע בגליון ג״כ )ומובא רמ״ח סי׳ ביי״ד הלל הבית למש"כ
 מצות ידי יצא לקבל רצה לא והעני לעני נתן שאס אברהם( יד בהגהות

 וגס נ״י( וינטריב הר״ד לזה להעירני מנית ממשלוח ראי׳ יהביא צדקה
 הטעם עיקר וגס רחמנא אמר משליח דשם תמוה מנוח ממשליח ראייתו
 אס ועוד יצא איך יקבל שהעני שהעיקר בצדקה אבל וריעות שמחה משוס

 ע״ז נחלקו עצמו מנוח במשלוח וגס זה לענין עני אינו לקבל רוצה אינו
 לכאו׳ לאביונים ובמתנות תרצ״ה בסי׳ המ״ב כמש״כ יהמ״ש הפר״ח

 בלמי כ״ז כלל שרבנו אך הנה עמך. אחיך וחי ונאמר יצא לא לכ״ע
 מצוה איו עמך אחיך וחי אלא בו שאין תישב דבגר חילוק י~ש לכאי' צדקה

 ימות שלח בצמצום חייו כדי ורק עניי לרכוב סיס אפי׳ מחסורו די לו ליתן
 הראוני וכן א׳ ס״ב בב״מ כדמשמע חייו בכדי מיירי אחיך וחי כי יוחר ולא

 בשור שיהא למימר בעי ב׳ פ״ח )ובב״מ ראה _פ׳ עה״ת הגח״ז בחידושי
 החיש׳ אמנם מחסורי די לו לימן שצריך דלירס״ד פשיטא ובשור להחיותו־ מצוה
 לחת מצוה זה בלא ימות לא אס שחף מבואר בסה״ד יהודא ר׳ ד״ה א׳ כ׳ בע״ז

מאי א״כ יל״ע אך כבודו( לפי לח אבל פרנסתו כדי דכ״ז נראה מ״מ אבל לו

 רוקח במעשה ועי׳ ימחול או לקבל ירצה לא העני שמא הטעם וכתבו המצות ברכת ה׳ באבידרהם פלט בן ר״י ותשו׳ י״ח סי׳ ח״א הרשב״א תשו׳ )א(
 על כמודה נראה יברך ואס עני שיש דהיינו אחרים קלקול בת שיש מציה שהיא משוס הטעם כתב שם והראב״ד יי״ל אירוסין מברכת ע״ז שהקשה מה

 עצות עוד וע״ש שם וש״ך ט׳ ס״ס רכ״א סי׳ יו״ד )ג( :א׳ כ׳ןה בשביעות בוארמ וכן ט1רמ׳צבשס_המבי 2P בכנה!ג ס^וכ״כ ’רמי׳ סי׳ עה״ש (3) כן: נהגו שלא שם החרדים כ׳ וכבר מברכין כיצד ר״פ ירו׳ על החרדים בפי׳ כמ״ש צדקה נתינת על מברך שהי׳ אליהו כרבנו דלא יכ״ז קלקול אוחו
 לציון: ובא סוף יצחק שיח מסידור והעמקתי פ״ה רבה רות )ז( פ״ג: )י( ראה: פ׳ )ה( ב׳: מ״ט בסוכה יכמ״ש א׳ סי׳ צדקה ה׳ או״ז )ד( יעשה: איך
 תפילין: במס׳ שנדפס אטר איש בקונטרס ביארתי וי( ס״ג: שי׳ בפ״ב )ט( בזה: שהאריך פי״ב מ״ב חסד באהבת ועי׳ ס״א רמ״ז סי׳ יו״ד ברכ״י )ח(

ח׳ע עי׳ )יב( העני: יתבייש שלא כדי בלינה שנתן שם סי׳ והרש״ס ה״ח פ״ח פאה מירו׳ שהביא הראי׳ ע״ש רל״ה ר״ס או״ח ברכ״י )יא(
 משמע רל״ב ל״ת לרבנו בסה״מ אבל המוס׳ בשם א׳ כ״ה בשבועות הרשב״א בתי׳ משמע וכן >טו( קורקוס: ר״י )יד( חע״ט: מצוה מנ״ח )יג( :פי"ח
 לביתו לילך יצטרך שלא עצמו לצורך שמלוה נמצא ולהביא לביתו לילך חייב שהרי7)יז לגבאים: דומה ואינו בה״א קורקוס ר״י )טז( מבקש: אינו אפי׳

ללוות: חייב דאין י״ל להביא לביתו שילך עד ימתין לא העני אם מיהו צ״לז התזו״א מרן הורה וכן הט״ו פ״ט דלקמן להא ול״ד
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 העני שחסר )יא( מה לפי )י( ג האביון: מאחיך ידך את תקפוץ ולא לבבך את תאמץ לא )ט( שנאמר
 אשה לו אין אם )יב( לו. קונץ בית כלי לו אין אם אותו. מכסים כסות לו אין אם לו. ליתן מצווה אתה

 על לרכוב העני זה של דרכו היה אפילו )יג( לאיש. אותה משיאין אשה היתה ואם אותו. משיאץ
 לרוץ ועבד )יז< עליו לרכוב סוס )טד( לו קונץ )טו( מנכסיו וירד והעני )יד( לפניו רץ ועבד הסוס
 לעשרו: מצווה אתה ואץ )יח( חסרונו להשלים אתה ומצווה לו. יחסר אשר מחסורו די שנאמר לפניו

 תשמישו כלי וכל )כב( מטה לו ומציעים )כא( בית לו שוכרין )כ( אשה. להשיאו שבא יתום )יט( ד
כפי לו נותן משגת הנותן יד ואץ )כד( מחסורו די ושאל העני בא ה :אשה לו משיאין כך ואחר )כג(

אמונה דרך
 לא )יח( כר. מאמץ לא )ט( ללוות: חייב כאן ללוות ויכול בביחו
 מיירי תקפוץ ולא רעה עין מחמת לו נותן שאין מיירי תאמץ
 מה נפי )י( ה״ג: פ״י וע״ל וסוגרה וקופצה וחוזר ידו שפתח
 כשאין דוקא והר^דכב! ודעתהב^ לט( כר. העני שחסר
 יד אוסאין לבדו הוא אלא שס דר ןישא כגון )כ( אצלו רבים

 בידו ואין לתת רוצים הרבים שאין או לו לסייע משגת הרבים
 מודיע אלא מחסורו די לו ליתן מחויב היחיד אין שאל״כ לכופס

 לו יתן צדקה גבאי או מחסורו די לו יתנו כולם ובין לרבים צערו
 דגם ב״חה דעת אבל וקט"ז הש״ך הסכים וכן מחסורו די

 דעת וכן )כא( משגת ידו אס מחסורו די לו ליתן מחויב ד^נחי
 העני את שרואין העני.')כב(~ואע״פ שחסר )יא( ,גר״א:
 אדרבה לו ליתן שלא יד למשוך בכך אין כבוד דרך מתפרנס

 לפעמים חוששין שהעניים שאפשר במתנותיו להפליגו ראוי
 אלא עושים הס תענוג משוס ולא מעלתם ומדרגת ליתוקס

 הענין לפי והכל >כג( אדם מבני דלותם להסתיר מעלה מדרך
 מהם שלקח עד הצדקה בקבלת מרבה שהוא לנו נודע ואם )כד(

 לא ומ״מ לו נזקקין אין ושוב רמאי ודאי ה"ז זהב וכלי כסף כלי
 שידע עד רמאי העני שמא זו במחשבה עצמו אדם סוטר יהא

 ה״ד: בסמוך עי׳ אשה. לו אין אס )יב( בבירור: הדבר
 ואחד אחד לכל וכן )כה( עשיר. כשהי׳ כו׳ דרכו הי׳ אפי׳ )יג(

 לו נותנין עיסה פת. לו נותנין פח לו לתת הראוי שצריך מה לפי
 צונן חמה, חמה פת לו ליתן הראוי מטה. לו נותנין מטה עיסה,

 מעות לו ליתן הראוי מצה. מצה חמץ, חמץ פת )כו( צונן,
 רגיל ואפי׳ )כז( לו מאכילין פיו לתוך להאכילו מעות, לו נותנין

 שהבעה״ב כבודו ואס )כח( לו נוחניו ישן ויין פטומה בתרנגולת
 פרוס הלא בזוה״ק )כט( ואיתא עמו, לאכול לו יש עמו יאכל

כדי האורח לפני הפרוסות לפרוס בעה״ב שצריך לחמך לרעב
 מסתכלין ואין יפה. בעין גדולות פרוסות לו ויפרוס יתכייש

 ס״ד: ק״ע סי׳ בחו״ח כמ״ש לביישו שלא במנתו ולא האוכל בפני
מפני בזה בתחלה מורגל שהי׳ כה״ג ודוקא מנכסיו. וירד והעני )יד(

 דוקא דכ״ז זי״א חייב.)ל( אין בכך הורגל שלא בעני אבל עשירותו
 עני אבל יתפרסם שלא זה לו עושין בעניות מפורסם שאין בער

 סוס לו קונין )טו( ישראל: מעניי כאחד אלא לו אין שנתפרסם
 אותו מלווין שילווהו צריך ואס לדרך לצאת צריך הי׳ אס )לא( כו׳.
 עד לרפואתו שיצטרך מה כל נו נותנין חנוש או חולה הי׳ ואס

 של מוח ליטרא צריך והוא קטן כפר הי׳ ואפי׳ ויתחזק שיבריא
 שהוא הרפואות כל וכן פהו״נ מפני לו לוקחין יום בכל עופות

 וכן לו עושין ישן יין בביתו נו שיזלפו רגיל הי׳ אס וכן )לב( צריך
 אין מדאי ביותר הורגל אפי׳ בריא העני שאם וי״א )לג< כה״ג כל

 סוס )טז( לעצמו: מאכיל שהוא הדרך על אלא להאכילו חייב
 לפניו. לרוץ ועבד )יז( בו: להתעמל או )לד( עליו. לרכוב
 ואין )ידו( לו: שקונין לשמשו שפחה או עבד צריך אם וכ״ש )לה(
 בעושר ורגיל עשיר שהי׳ כיון אמרי׳ ילא )לו( לעשרו. מצוה אמה
 נקרא זה דאין קמ״ל לי׳ קרינן מחסורו ודי וסוס כעבד הוא הרי

 כאחת לו נותנין אלף חפי׳ זוז מאחים לו אין אם ומ״מ מחסורו
 בזה: מש״כ בבה״ל וע״ש הי״ג פ״ט כדלקמן )לז( יטול

 לו שוכרין )כ( הוא: עני יתום דסתס אלא עני וה״ה יתום. )יט(
 לקנות צריך לתנות רק לשכור משיגין אין שאס ונראה )לח( בית.

 ומצעות מטה נו קונץ כלומר מטה. נו ומציעין )כא( בית: לו
 :אשה לישא שיוכל כדי הכל לו ומסדרין ושלחן )מ( וכסת )לט(

 כמותו: לאנשים המקום כמנהג )מא( תשמישו. כלי וכל )כב(
 אשר מחסורו די בכלל זה שגס אשה. לו משיאין ואח"כ )כג(
 יחיד על אפי׳ מוטל זה כל ואס .׳בגמ שדרשו )מב(־כמו לו יחסר

 משגת. הנותן יד ואין )כד( סק״י: כנ״ל דינו רבים על דוקא או
 מחומש יותר חפי׳ ניתן חייב משגת הגותן יד שאס משמע )מג(

 ה׳ בסוף רבנו כמ״ש מחומש יותר לצדקה לבזבז שאסור ואע״ג
 ליתן מותר משגת וידו לפניו עניים קיימי שאס לרבנו ס״ל ערכין
 עני בעצמו ויהי׳ נכסיו כל יבזבז שלא ובלבד מחומש יותר אפי׳
 אס אבל בריוח משגת ידו אס ודוקא הגר״א דעת וכן אסור שזה

קיימי אפי׳ מחומש יותר לבזבז חייב אין עצמו את לדחוק יצטרך

ההלכה ציון
 לעני לימן חייב הצבור שכ׳ א׳ ט׳ ב״ב במאירי משמע וכן )כא( :ועה״ש חכמ״א )כ( :ס״א ר״נ סי׳ יו״ד לט< :רס״ט ל״ת ג?סמ״ וכ״כ ספרי )יח(

 כחובות מוס׳ )כג( ׳:3 ס״ז כתובות מאירי )כב( מהלל: והגר״א הב״ח ראיית שדחה דעה בתדרי ועי׳ בידו סיפק יש אס כן היחיד ואף מחסורו כדי עד
 ועי׳ ה״ח פ״ח סאה ירו׳ )כת( ב׳: ס״ז כתובות )כז( בב״י: שם )בו( ס״א: ר״נ סי׳ יו״ד )כה( א׳: ס״ח כתובות מאירי )כד( בטלי: ד״ה א׳ ס״ח

 כחובות מאירי )לא( בכך: וחילק לא הפוסקים כל אבל אוניסהג בשם )לץ^טמ׳^כחובוח^ב׳ א׳: קצ״ח ויקהל )כט( פלימו: גבי א׳ פ״א קדושין
 שכ׳ כונחו זו ואולי שס כחובות ג(מאירי5) ס״ז׳ב׳: כתובות )לב( בסמוך: ועי׳ מחסורו זהו בזה שהורגל כיון סקו״ג מפני שלא אסי׳ וי״א ב׳ ס״ז

 שס• פ״ח וירו׳ דפאה פ״ד ותוספתא א׳ ג״א כתובות )לה( שם: ס״ח וירו׳ דפאה פ״ד תוספתא )לד( חייב: אין דבלא״ה פקו״נדס״ל מפני מתחלה
 זה מחסורו די דרשו דבגמ׳ )לח( צדקה: לענין גס כן מבואר ס״א רנ״ג סי׳ ביו״ד אבל ומ״ע לשו״ס לענין כן כ׳ דרבנו ואף )לז( קורקוס: ר״י )לו(

 מן צרכו כל לו עושין לישא שבא יתום כתב ב׳ ס״ז כתובות במאירי )מא( :ב׳ ס״ז כתובות )מ( ב: ט׳ ב״ב מאירי )לט( לשכור: נזכר נא ובקרא הבית
 כמו מההכרח יותר לא וכונתו עכ״ל לעשרו ולא מצוה אחה לפרנסו מחסורו די שנא׳ וכסדר גדול בצמצום וכולם כו׳ בית לו שוכרין בצמצום הצדקה

 ס״ז כתובות )מב( כבודה: לסי אותה מפרנסין בכיס יש אם הט״ז בפ״ט רבנו וכמ״ש לו נותנין ודאי המנהג כסי אבל לעשרו מצוה אתה אי שמסיים
 דבבאו שדעתו קורקוס בר״י ועי׳ למעשה בצע״ג ונשאר ע״ז חולקים יש אס שפלפל וע״ש בהגה״ה פי״ט ח״ב חסד באהבת מבואר כ״ז )מג( ב׳:

:ע״ש כו׳ מהנשאר חומש ואח״כ חומש ליתן פעם כל חייב עניים
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בינוני. בנכסיו מעשרה ואחד * )כז( המובחר. מן מצוה )כו( נכסיו חמישית עד )כה( וכמה ידו השגת

ההלכה בארד אמונה דרך
 מחומש יותר לבזבז לו מותר חסידות במדת רוצה אא״כ ענייס

 המובחר. מן מצוה נכסיו חמשית עד )כה( עניים: דקיימי כיון
 שהרייח חומש ואילך מכאן הקרן מן ראשינה שנה דהיינו )מד(

 איך דעות בזה שיש ולפי מעשר. ליתן הנוהגין לענין וכן שנה בכל
 באופן שינהג חסד אהבת )מה( בס׳ כתב יההפסד הריוח לחשוב

 מעליו יסתלקו ובזה כן שינהג קבלתו בחחלת שיתנה זה
 שהיא המצוה את קבלתו בתחלת יתנה ראשית הפקפוקיכנדהיינו

 לפעמים סיבה איזה ע״י נדרים בעון ח"ו יכשל שלא“כדי־ נדר בלי
 ה׳ לו שיזמין הריוח כל בר שיכתוב מייחד פנקס לו שיהי׳ יראה גס

 אי שנה חצי בכל חשבון ייעשה מהעסק ההוצחות ניכוי אחר )מו(
 ינכה זה זמן בתוך הפסד ח״ו לו יזדמן ואס שנה בכל עכ״ס

 ובכל לצדהה מעשר מזה שייך יהי׳ הריוח ומותר הריוח מחשבון
 צדקה על שיוציא הנתינות כל בהפנקס יכתוב הזה הזמן משך
 בביתו ליתו שרגיל מה כל המעשר של בהחשבון לכלול ויוכל

 לעת יחם מהמעשר לבסון כ״ז וינכה פרוטה איזה אפי׳ לעניים
 יראה שהוציא מה על בהמעשר עודף שיש יראה ;החשבון

 האנשים כעת לפניו מזדמן אין ואם תיכף ולחלקם <פרישם
 עד אצלו מהמעשר העודף להשהית יכול להם ליתן שבדעתו
 להשתמש לע״ע ומותר תיכף לחלהם מוכרח ואין לו שיזדמנו
 מזה להם לחלק שרגיל האנשים לי כשיזדמנו אך לעצמו בהמעות

 יותר צדקה על שהוציא ימצא ואס תיכף. ולשלם ללוות מחויב
 ויש שני׳ שנה של מהמעשר לבסוף זה לנכות דיוכל י״א מהמעשר
מצות את קבלתי בתחלת בפירוש שיתנה טוב ע״כ בזה מחמירין

 לר״נ רכא כפיי׳ אמאי ב׳ ח׳ ובב״ב כ׳ מ״ט בכתובות הראשיגיס הקשי
 דכיפין לי׳ ימיפיק כופין אין בצדה שכרה שמן מ״ע הרי אצדקה אמי בר

 דהית המנ״ח ומש״כ בצדה שכרה ממן אין דשם עמך אחיך ימי משים
 שיש לסמש״כ צ״ע כולן על קאי בצדה שכר א׳ במקום נכתב יאם א׳ מציה

 דרבא להראשוניס להי משמע ושמא אחרח מצוה היא א״כ חילוק בזה
 תושב בגר וא״כ מחשורו לדי אפי׳ צדקה עניני לכל הייני לצדקה כפיי׳

 יצ״ע שם ר״ת לשי׳ גס כיפי! באמת להמייתו שיעיר כדי
 דבזמנינד ונלענ״ד ספרים קניית לעניו בד׳׳א עי׳ כי׳. מעשרה
 שפר לי שהי׳ ומי שפרים מעט שהי׳ בזמנם דדוקא מעשר במעיח שסריס

 בעז״ה שנתרבו בזמנינו אבל צדקה עניו היי ממני שיאליס הכל היי
 שבבית כלים כשאר הוי רתוקית לעתים רק להשאיל דרך ואין השפריס

 ספרים בדיני קצרתי ולכן לצדקה שייך זה ואין להשאילו לפעמים שדרך
 על הרבה שפקפק ש״י רמ״ט סי׳ השלחן בערוך יעי׳ האחרונים שכתבי

 דף כתובות שטמ״ק בשם הביא מהרש״ם וגס ספרים לקנות ההיתר כל
 ששלת אי ונאבד מעשר הפריש ואס מעשר. בכסף שפרים לקנות שאשור

 איי טורי ארבעה בשם סק״א רמ״ט שי׳ יו״ד בפ״ח עי׳ ונאבד לעני
 יי דמנהג מנ״ל וצ״ע באחריותו חייב איו במעות השתמש לא שאם

 v ושמת לעני כשנותנין אלא יוצאין אין דילמח לחיד בהפרשה יוצאין
 משמע וכן התם כמי בהפרשה יוצאין תבואה אמעשר דאשמכינהי כיין

 שם ע״ז יחול שלא שמתנין אלי אבל מעשרה א׳ להפריש המדרש לשין
 ס״ח כדלקמן תאחר בל מחשש לצאת )כדי עני ליד שיגיע עד צדקה

 ד״ה קל״ח לחולין ח״ס בחי׳ הראיני שוב באחריותו שחייב מדאי שק״חז
 אחרים ליתן חייב באונס אפי׳ ואבד' מעשר דהמסריש באמת דדעתו שאני

 בביהכ״ג מצות קניית בענין סק״א רמ״ט שי׳ בט״ז וע״ע הנ״ל, מהטעם
 מותר מעשר ממעות לתת דעתו הי׳ כשנדר בתחלה שאם מעשר ממעות

רק מעשר ממעות ליתן יכיל אין דמ״מ רעק״א בהגהית וכ׳

 לכתוב א״א שכמעט בחנוני אבל פרטי בעסק וכ״ז שיזדמן. מתי ממעשר לבסי׳ף שיגבה סמך על צדקה מעות לתת שיוכל מעשר
 וידע להעסק השייך פנקסו וחשבון כלל דרך מסחורותיו חשבון יעשה שנה שבכל ינהג לכן לו שמזדמן הריוח מעט את פעם כל

 יחשוב זה ולעומת הזה הזמן במשך לו שהי׳ ומלבושיו מזימתו על הבית הוצאות חשבון את לערך יחשוב גס לו שנתוסף מה את
 שיוכל המצוה את קבלתו בתחלת כ״ז ויתנה לעניים בביתו ליתן שרגיל צדקה עניני כל גס צדקה על שהוציא בפנקסו ב1שכח כל

 או חומש מיד לידו שבא ממון מכל להפריש שנוהג למי טוב ומה עכ״ל בצמצום ולא בערך דעתו לפי אלו עניניס לשער״בכל
 לבעלי א׳ מעשר שיתנו ראוי חומש ליתן שהנוהגים פי״ט[ ןח״ב חסד באהבת וכתב לעניים זה ויניח תבואה במעשר כמו עשירית

 ימי כל ודוקא לבריות יצטרך שלא מחומש יותר נבזבז ואסור )מז( המובחר. מן מצוה )כו( מצוה: צרכי לשאר שני ומעשר חורה
 ממה בחייו שחיסר לו שיראה מה וכפי יורשיי ומעוט נכסיו בריבוי לו שיראה מה כפי )מת( לבזבז יכול מותו בשעת אבל חייו

 אופנים ששה שיש )נא( פ״כ חסד באהבת )נ( וכתב מחצה. עד וי״א נכסיו שליש עד לבזבז אז ורשאי )מט( לעשות ראוי שהי׳
 סקכ״ד. יכנ״ל מחומש יותר לבזבז דמותר י״א עניים דקיימי היכא ]בן פקו״ג. במקום ]א( מחומש. יותר לבזבז שמותר

 קבוע עסק או מלאכה איזה לו שיש כגון מיעיט בדבר 1ןד לבזבז. מותר ודאי לבריית יצטרך לא שבלא״ה מופלג בעשיר ■>[
 שיצטרך ל״ש דעי״ז ערך לפי מחומש ייתר שעולה אף לצדקה היותר לפזר לי מותר מעט ויותר שבוע כל מחייתו כדי בה "משתכר

 מי ן ]ו כשותף. דהוי שיעור ע״ז ל״ש תורתו בשכר חלק לו יש שעי״ז כיין דמיתר בשטמ״ק מצדד חורה להחזקת ]הן עי״ז. לבריות
 יקרים היותר ובכלים המשרתים בריבוי ולהשתמש כבוד בהיכלי ולדור רקמה במנבישי להתלבש כגין להבלים מעותיו מפזר שבלא״ה

 שיעור נתנו לא בהלואה אבל בצדקה אלו דינים וכל )צב( ן כן העושים בגנות הרבה שהאריך ]יע״ש זו תקנה כלל אצלו דל״ש יתכן
 ואסמכוהו )נד( כספים מעשר ליתן ישראל נהגו ומזה )צג( בינוני. בנכסיו מעשרה ואחד )בז( ידו: השגת כפי להלוות חייב א׳ וכל חומש

רמן ההלכה ציון
 משמע כאן חסד ובאהבח לנכות אפשר הנסיעה הוצאות אס בזה דעות סק״א רמ״ט שי׳ פ״ת עי׳ )מי( סי״ח: )מה( ס״א: רמ״ט סי׳ יו״ד )מד(

 אס ובענין המוכרחות הוצאות נקרא מה רכ״ב סי׳ במו״י ועי׳ כשהחנה( )ובפרט לנכות אפשר להעסק המוכרחות ההוצאות דכל להחו״י דמנכיס
 לריוח נחשב אס החפצים הותרו אס רל״ה בעמוד וע״ש בזה מהאחרונים שהביא רל״ב רל״א עמוד כספים מעשר בס׳ עי׳ מהחשבון המסיס להוריד

 שמענו וכן )נ( שם: ביו״ד רעק״ח בהגהות ועי׳ פ״כ ח״ב חסד אהבת )מט( ב׳: ס״ז כחובות מאירי )מת( ס״א: רמ״ט סי׳ יו״ד )מז( בבה״ל: ועי׳
 שצריך שמי שי״א שהביא בהגה״ה מ״א פ״א סאה ראשונה במשנה ועי׳ )נא( אלו: מטעמים מסתמא והוא מחומש יותר הרבה נתן זצ״ל החזו״א שמרן

 הכריעו שהאחרונים סקי״ב של״א סי׳ יו״ד בפ״ת עי׳ )נגז החינוך: בשם ס״ד פ״א ח״א חסד אהבת )נב( :מחומש יותר לבזבז יכול חטאיו על לכפרה
 :בל״נ שיהא תחלה התנה לא אם החרה צריך וגם ע״ש גדול לצורך לא אס כלל לבטלו אין בזה נהג אס אבל ישראל מנהג אלא חיוב אינו כספים שמעשר

א׳: ט׳ תענית תוס׳ )נד(
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 אותו מחייביז אין )קלא( נתן לא ואם ממנו. מקבלים לקופה פרוטה או )קל( לתמחוי פרוטה )קכט(
 אין )קלג( נתן לא ואם ממנו. מקבלין השחקין את )קלב( להן והחזיר חדשים בגדים לו נתנו ליתן.

:ליתן אותו מחייבין
עשירי פרק

 אברהם זרע )בז לצדיק סימן שהצדקה עשה. מצות מכל יותר )א( צדקה במצות להזהר אנו חייבין א
ודת מתכונן ישראל כסא ואין צדקה. לעשות בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי שנאמר אבינו

 ציון שנאמר בצדקה אלא נגאלין ישראל ואין תכונני. בצדקה שנאמר בצדקה אלא עומדת האמת
 נגלל היזק ולא רע דבר ואין הצדקה מן מעני אדם אין )ג( לעולם ב בצדקה: ושביה תפדה במשפט
 לך ונתן שנאמר עליו מרחמין )ד( המרחם כל שלום. הצדקה מעשה והיה שנאמר הצדקה בשביל
 האכזריות שאין ליחסו. לחוש יש * )ה( מרחם ואינו אכזרי שהוא מי וכל והרבך. ורחמך רחמים

אמונה דרך ההלכה באור
 טוני או הפרנסים ראו אס זו שכהלכה הדכריס אלו וככל )רז( כל גו אין אס דדוקא כמג סק״ו ב׳ סי׳ אה״ע בב״ש ליססו. לחוש יש *

שאס וי״א )רח( נידם הרשות לשנות ורצו שעה צורו שיש העיר הגר״א כביאור ובהגה״ה לחוש אין מהם בחד אבל דברים הג׳
לתמחוי. פרוטה )קכט( לשנות: כידס אין ידועים לעניים גנו ירכנ בדעח פלסל זוטיי אסי ובס׳ מינהון בחד דאפי׳ רבנו דדעת כ׳ שם

 פרוטה או )קל( לתמחוי: פרוסה הגירסא ובתוספתא )רט( מהם בחד דאפי׳ רבנו בדברי דמפורש מכאן הביאו לא שכולן מה_ן^ותימא
אותו. מחייכין אין )קלא( צדקה: לשאר וה״ה לקופה. י*׳
 ממנו: מקבליו נתן אם ומ״מ ה״ה פ״ו וכנ״ל יותר חייב אין ולכן לשנה השקל שלישית נתן וככר פרנסתו לו שאין ומיירי "(

 ממנו מקבנין להן והחזירן יותר לו ראויין ואין שחקין שנעשו עד שנים כמה כהן שהשתמש היינו )ריא( השחקין. את )קלב(
 כהן: לכוש שהי׳ הישנים אח להם נתן החדשים לו כשנתנו כתחלה אם וכן )ריב( אחרים לצורך בו ישתמשו או וימכרוהו

 חו למוכרן נידו והרשות כהן זכה שככר שיכלו אחר אלו את ולא עתה לכוש שהוא הישנים את לא ליתן. אותו מחייכין אין )קלג(
שירצה: מה כהן לעשות

 שלפעמים ועוד נ׳ ה״א ס״ז וכנ״ל לאוין נ׳ כה יש וגס פעמים כמה עליה הזהירה שהתורה )א( מ״ע. מכל יותר )א(
וגם נ׳[ כ״א ]כתענית וו גם איש דנחוס כעוכדא מיד לו יתן לא אם המכקש העני שימות דמים שפיכות לידי שיכא אפשר

 וגמילות צדקה ואמרו )כ( חסד העולם לכל מלאו כאילו ומשפט צדקה העושה וכל הקרכנות מכל יותר צדקה גדולה אחז״ל
 עושין לצדקה נותן שאדם הפרוטות ומן )ד( וכנוד עושר וכעלי ת״ח לכנים וזוכה )ג( שכתורה מצות כל כנגד שקולין חסדים

 כה הזהיר וכל )ו( אכרהס. זרע )ב( גיהנס: של מדינה מוציאתו והיא )ה( כשריון עליו שמגין לעוה״ב מלבוש מזה לו
 למלוח רוצה אתה אס כגמ׳ ואמרו )ז( הצדקה. נשכיל מעני אדם אין )ג( ה׳: כרך זרע אכרהס מזרע שהוא עליו מעידה
 לו יש כי לעניים ליתנו ממוני אחסר איך לומר עצה כלכך יעלה אל הטור וכתב )ח( וחסד צדקה ממנו עשה שיתקיים ממונך
 לו שיהי׳ הטונה החלק וזהו ממנו לעניים שיחלק רצונו וזה המפקיד רצון כו לעשות פקדון אלא שלי הממון שאין לדעת
 לו תוסיף אדרכה אלא לו יחסר לא שנותן הצדקה כשכיל כי ומנוסה כדוק הדכר כי ועוד צדקך לפניך והלך כדכתיב ממנו
 דוחה וצדקה )י( לרופא פתוח לצדקה פתוח שאינו הפתח כמדרש ואמרו )ט( השמים מן עליו. מרחמין )ד( וככוד: עושר

 הקרוכיס תרחיק ומניעתה לחליהו שנתנה קטנה עוגה נשכיל לצרפית אירע כאשר ממות תציל וכרעב הקשות הגזרות את
 וכמים כלחם אותנו קידמו לא אשר על ונתרחקו אלינו קרוכיס שהיו ומואב לעמון אירע כאשר התורה ומן ממנה לחנינה

 מאד ליזהר אדם צריך ע״כ לחם ויאכל לו קראו אמרו על ליתרו אירע כאשר השכינה כנפי תחת לחסות הרחוקים ™רבת
 הרוח נא בספינה וישב הלן פ״א בצדקה רגיל שהי׳ א׳ כחסיד מעשה באדר״נ )יא( ואמרו הטור עכ״ל כראוי ליתנו מאד

 לפניו ועמד האיש אותו כח לעמוד עת הגיע שלא עד להנשא אשתו על להעיד ב״ד לפגי וכא ר״ע ראהו כיס ספינתו וטבע
 כשירדתי א״ל יודע אתה מאין א״ל הים מן העליתני היא שעשיתי צדקה א״ל הים מן העלך ומי הן א״ל ביס שטבעת הוא את א״ל

 צדקה שעשה הים מן הזה האיש את ונעלה רוצו לזו אומר וזו לזו אומר שזו הים מגלי גדול רעש קול שמעתי מצולה למעמקי
 הדין מדת הופכת וצדקה )יג( שנותיו על שנים כ״ב לו שהוסיפו כניה וז׳ אשה שפרנס הצדיק כנימין על אמרו )יב( וכן ימיו. כל

 לנשמותיהן ומהני הוא ותיקין מנהג מתים עבור צדקה לפסוק שנוהגין ומה )יד( מצות כשאר אותה מככה עבירה ואין לרחמים
 ואס מועיל אינו רשע כעכור אכל ליחן רוצה והי׳ לב טהור הי׳ עני הי׳ אס ואפי׳ צדקה ג״כ נותן הי׳ חי הי׳ אילו דאמרי׳ לכפר

יש )ה( אכא: מזכה דכרא דינו להקל מועיל גווני ככל אכיו כעד נותן הכן ואס חשוב וכצדיק כפרה לו דיש י״ל מותו קודם התודה
לחוש ההלכה צירן

 גירסתו לפי ורבנו דפאה פ״ד )יט( סט״ו: קמ״ח כלל חכמ״א )רח< דשקלים: פ״ד בפיה״מ רבנו וכ״כ ס״ו רנ״ג סי׳ יו״ד )רז( רדב״ז: בשם הקמח
 רמ״ז סי׳ עה״ש ועי׳ צ״ע כאן הרדב״ז ומש״כ סקל״ב פ״ז לעיל הש״ך על להחולקיס צ״ל כן )רי( מעוח: נוחנין לתמחוי דנם ה״ב לעיל מכאן הוציא

שם: מהטור והוא סי״א רג״ג סי׳ ביו״ד משמע כן )ריב( רבנו: לשון משמע כן )ריא( סט״ו: רנ״ג וסי׳ ס״ד
 פסיקתא: בשם פמ״ד כו״פ >ה( מדרש: בשם א׳ סי׳ צדקה ה׳ או״ז )ד( ב׳: ט׳ ב״ב )ג( סאה: סוף תוספתא )ב( רמ״ז: סי׳ יו״ד ושו״ע מטור )א(

 פ״ו: משהש״ר והוא א׳ סי׳ צדקה ה׳ זרוע אור )ט( שם: )ח( ב׳: ס״ו בכתובות והוא סק״ג רמ״ז סי׳ יו״ד הגר״א )ז( רמ״ז: סי׳ יו״ד טור )ו(
סקי״ט: שם ומ״ב ס״ו חרכ״א סי׳ ואו״ח ס״ז רמ״ט סי׳ יו״ד )יד( רמ״ז: סי׳ יו״ד ברכ״י )יג( י״א: בב״ב (3)י פ״ג: )יא( רמ״ז: סי׳ טור )י(
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 שנאמר הם כאחים עליהם והנלוה ישראל וכל ירחמו. ולא המה אכזרי שנאמר בעכו״ם אלא מצויה

 עיניהן. נושאיו ישראל עניי ולמי עליו. ירחם מי האח על האח ירחם לא ואם אלהיכם לה׳ אתם בנים
 עיניו המעלים כל ג לאחיהן: אלא תלויות עיניהן אין הא אחריהן ורודפים אותן ששונאין הלעכו״ם

 אנשים יצאו אומר הוא ובעכו״ם בליעל. עכו״ם עובד שנקרא כמו )ו( בליעל נקרא זה הרי הצדקה מן
 ונקרא בליעל. לבבך עם דבר יהיה פן לך השמר אומר הוא הצדקה מן עיניו ובמעלים )ז( בליעל בני

 והקב״ה חטא. בך והיה ה׳ אל עליך וקרא שנאמר חוטא ונקרא אכזרי. רשעים ורחמי שנאמר רשע
 שהרב בצעקתם להזהר צריך ט() לפיכך תשמע. אתה עניים שועת שנאמר )ח( עניים לשועת קרוב

 בסבר )י( לעני כקיהנות^צדקה ד H אני חנון כי ושמעתי אלי יצעק כי והיה שנאמר להם כרותה ת_בכיג
 לו נותן אלא והפסידה. זכותו אבד )יא( אלף"זהובים לו תן7?ויאפ בקרקע כבושות ופניו רעות פנים‘

 עגמה יום לקשה בכיתי לא אם שנאמר צרתו על עמו ומתאונן )יג( ובשמחה )יב( יפות פנים בסבר
 ממך העני שאל ך ארנין: אלמנה ולב שנאמר ונחומים תחנונים דברי לו ומדבר לאביון. נפשי

 בצעקה. עליו קולו להגביה או בעני לגעור )יז( ואסור >טז( בדברים. פייסהו )טו( לו ליתן כלום בידך ואין )יד(
 שפלים רוח להחיות ואומר תבזה. לא אלהים ונדכה נשבר לב אומר הוא והרי ונדכא נשבר שלבו -מפני

 סמיבכביןבר בין ()יט כאב לו יהיה אלא לו. אוי העני את שהכלים למי ואוי )יח( נדכאים. לב ולהחיות
גדול )פא( שכרו )כ( אותן צדקועומעשה אחרים־ליתן הכופה ^־ך לאביונים אנכי אב שנאמר בדברים
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 ממני להתרחק וראוי הוא הגבעונים מן שמא )טי( ליחסו. ט!וש
 רחמנים ביישנים הקדישה האימה ישראל שסימני בי להתחתן שלא

 ישראל מבני לא והגבעונים אומר היא ובגבעיניס חסדים וגומלי
 ילא שאיל בני על רחמו ילא נתפייסי ילא פניהם שהעיזו לפי המה
 חסד עמהס עשו והם מלכם לבני למחול חסד לישראל גמלו

 שנקרא כמו )ו( הי״ז: מאי״ב בפי״ט רבני עכ״ל בתחלה והחיים
 וש״ד: וג״ע ע״ז על עבר כאילי ינחשב )טז( בליעל. ע״ז עיבד
 הליאה גבי קרא דהאי אע״ג כי׳. הצדקה מן עיניי יבמעליס )ז(

 עניים ישועת שנא׳ )ח( ה״ז: כדלקמן צדקה ענין נמי זה כתיב
 לט<: )איוב ישמע עניים וצעקת יצ״נ כזה פסיק אין )יז( יגי׳.
 שמבקש שכמי לבי אל ליתן לאדם ויש )יח( כו׳. להזהר צריך )ט(
 מההב״ה שמבקש וכמו פרנסתו לי שיזמין מהקב״ה שעה בכל

 כי לבי אל יתן גס העניים שיעח שישמע צריו כך שיעתי שישמע
לא ואס זו מדק לייי לבא האדה_3וסי בעונס החוזר גלגל הוא

 )יט(דהייני רעות. פנים )י(בסברבנו:\ בן או בני יבא הוא ,
 אפי׳ )כ( והפסידה. זכותי אבד )יא( זועפות: פנים לו !שמראה

לא מיהי )כא( לי בתתך לבבך ירע ולא על ועובר הרבה לו עט /
W מראה אין אס אבל זעופיח פנים לעני מראה אס אלא זכותו 

 קצת לי יש אבל כראוי עישה שאין נהי בלבבו מצטער אלא לעני ;
 ברבים לעני צדקה ליתן אסיר וכן )כב( הי״ד כדלקמן צדקה מצות 1

 לי מלתת לו לתת שלח ומוטב ע״ז ונענש עי״ז שמתבייש במקום
 ׳:,חש לידי שמביאה בסתר לאשה צדקה ליתן אין וכן )כג( ולביישו
 מיקל שעי״ז עמו. ומתאונן )יג( לבב: וטיב )כד( ובשמחה. )יב(
אפי׳ לך יש אם אבל כנוס. בידך ואין )יד( צערי: מעטי

ההלכה צירן

h״zt״s כנ״ל ריקם להחזירי ואסיר לי ליתן צריך אחת גרוגרת
 לך שאין מצטער שאתה לי יהסניר )כה( בדברים. פייסהי )טו(

 בשש מחברך לעני פרוטה הניתן כל בגמ׳ יאמרו )כי( לי ניתן מה
 לאו זו ומציה )כז( ברכות מ״ס מחברך בדברים יהמפייסי ברכית
 איזה אי דלותי מפני עצב שהיא בחברו הרואה כל אלא בעני דיקא
 ולהפיגו לבי על לדבר מציה עכ״ס לי לעזיר יכיל יאיני ח״י צרה

 יאמרו כי׳. בעני לגעור יאסור )טז( גמ״ת: בכלל יהוא מדאגתו
 נידונין ושם היון טיט נקרא גיהנס של הרביעי המדיר חז״ל >כח(

 בעני. לגעיר )יז( :ימדוכאין לעניים עזות העינין איתן כל
 למי לי יאיי )ית( בזה: וכיוצא רמאי שהוא בידיע לא אס )כט(

 רע בענין ההיא העושר יאבד כתיב ואחז״ל )ל( תעני. את שהכלים
 )למה ונגיס אכיל אח לית לי יאמר רע בענין העני לאותו שהשיב

 כמה שוקיו )ראו שקיין חמי לאכול( ילהרייח לעבוד הולך אינך
 )ראי כרסתן חמי רגליי( )ראי כרעין חמי לעביד( ויכיל הוא בריא

 לא הקב״ה א״ל היא( שמן כמה בשרו )ראי קפרן חמי כריסו(
 בו משים אח לי שנתתי במה אלא מאימה משלך לו נחת שלא דייך
 ,לי׳: דהוי מה כל מן מהמאי בידו ואין בן יהיליד לפיכך רעה עין

 משכר־' יכיל,ןז־כלשכרו־־־גדולש מה לי שיתן ברחמים. בין ט(
 ומ״מ )לב( מדעתו מעשה יהוא בע״כ נותן שהנותן7)נ^ הניתן.

 נאבד ואפי׳ )לג( צדקה מצית שכר לי יש בע״כ טחן שהנותן אף
 גדיל. )כא( ע״ז: שכר לי יש בה ונתפרנס עני ומצאה סלע לי

 דורותיו את מציל עי״ז מאחרים צדקה מאסף שאדם ועי״ז )לד(
 מצד רק צדקה של חייב זה אין ימ״מ )לה( הפתחים על מלחזיר
 בזה חייב דמוכח בטלה לו אין אס דגיפו גמ״ח

מדרבנן

 סי יי״ד ש״ן >כ( ש״ג: רמ״ט סי׳ יו״ד ס^ויט(ש ושי״ע רמ״ז סי׳ יי״ד טיר )יה( :גליון >יז< רמ״ז: סי׳ 7יו״ ברכ״י וטס ס״ב: ׳3 סי׳ אה״ע (וטו
 א׳: ה׳ חגיגה )כב< סק״ט: שם ש״ך )כא( לבבו: ויסר רעה בעין לעני צדקה הניתן לאו מנה לסה״מ בהשגות והרמב״ן סמ״ג בשס סק״ה ־רמ״ט

 דף רות זי״ת וכחן :יונה רבנו בשם פ״ת ת״ג תסד אהבת רכז( :ב׳ ע׳ ב״ב )ני( :ט״ו סי׳ פל״ד ויק״ר )כה( ס״ג: רמ״ט סי׳ יו״ד )כד( שם: וכג(
 הש״ך תי׳ כבר סק״ב הט״ז ע״ז שהקשה ימה רמ״ט סי׳ ופרישה קורקיס ר״י ד׳:])לא( סי׳ פל״ג ייק״ר )ל( סי״ג: רמ״ט סי׳ עה״ש )כט( ל״ג:

 לך שאין יעוד חברי את זיכה וגס העני אח שהחי׳ מצות ב׳ עשה שהמעשה משים כתב ובתכמייח רוקח מעשה וכ״כ שהסכיםחרגד״ארשם וכ״נ ׳־־סק״ט
ט׳: דף בב״ב כמ״ש מהגויס שלוס לגי שיהי׳ וגורס סי״ב רמ״ט סי׳ בעה״ש כמ״ש מרובה שכרה ולכן מאחרים צדקה מלאסוף תשה עבודה
כ״ב: סי׳ פסקים דיסקין מהרי״ל חשו׳ )לה( ס״ה: רמ״ז סי׳ עה״ש )לד( י״ט: כ״ד שס ברש״י ומובא תצא ספרי )לגי( א׳: ט׳ ב״ב מאירי )לב(

)החכמה אוצר תכנה ע״י הודפס)277 מס עמוד ישראל יעקב בן חיים יוסף שמריהו קנייבסקי, עניים( מתנות )כלאים, א - אמונה דרך
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 ואפי׳ גוי ששוכר לפני לשוכרו מצוה בו והחזקת מצות בו דל״ש
 הוא אס וכ״ש קודם הישראל ג״כ בדמים קצת מזה נ״מ לו יש אס

 וע״ז )לב( בו: דוהחזקת המצוה ג״כ בו שיש עני פועל
 הרמב״ן ודעת ימים לאריכות גורם זו ומצוה )מת( בו. והחזקת

 ואמרו )מט( המצות במנין בפ״ע למ״ע נחשב שזה )בסה״מ(
 אז אומר הכתוב עליו דוחקו בשעת לעני סלע המלוה כל חז״ל

 בכמה שהאריך פכ״א ח״ב חסד באהבת ועי׳ יענה וה׳ תקרא
 בסמ״ג: )נ( וכ״ה כצ״ל לבריות ויצטרך )לג( זו: במצוה פרטים
 ומ״מ קצת מתבייש העני שבזה לסי )נא( כר. מזה פחות )לד(
 יודע העני ולא נותן למי יודע הנותן שאין שכיון היא גדולה מעלה

 מצלת כזו דצדקה בגמ׳ ואמרו )נב( מאד מועט בושתו מקבל ממי
 במקדש. שהיתה חשאים לשכת כגון )לה( משונה: ממיתה
 לעשות דמצוה לרבנו וס״ל )נג( הי״ב מערכין בפ״ב רבנו כמ״ש
 עיר בכל ג״כ הבית בזמן שהי׳ וכמו אפשר אס עיר בכל כזו לשכה
 מתן של בביהכ״נ קופות זה כעין יש ובזמנינו )נד( כזו לשכה
 אף בו נותן שהוא רואין דמ״מ במקדש כמו זה שאין ואף בסתר
 כר. נזה וקרוב )לו( לו: קרוב הוא מ״מ נותן כמה יודעין שאין
 בו מרגיש אדם שוס הי׳ לא דשם משוס לזה קרוב נתט )נה<

 וגס קצת ומתבייש בו יודע צדקה הגבאי כאן אבל ניטול בבואו
 ומ״מ בו יודע שהגבאי כיון שמים לשם כ״כ נותן שאינו אפשר

 וומסתבר בזה זה יודעים אין והנוטל שהניתן כיון לו קרוב הוא
 מי אך ויטלו הרמאים יבואו שלא משגיחין היו בביהמ״ק שגם

 נטל אם ידעו ולא ליכנכן אותו מניחין היו כשר שהוא בו שידעו
 צדקה. של קופה לתוך )לז( :1נטל וכמה אחר עבור או עטרו

 לבקש עני בא אם צדקה של קופה לתוך שנתן אע״פ ומיהו )נו(
 לסמוך לו ואסור ידו השגת לסי מיד לו ליתן חייב לפרנסו ממנו

 וחכם. )לח( ברעב: העני ימות בנתיס שמא צדקה של ארנקי על
 ת״ח: דוקא שיהא צריך אס סק״ו ס״ט לעיל עי׳ )נז(

כראוי לחלק ולמי לתבוע ממי כשורה. להנהיג ויודע )לט(

 אומר בהם וכיוצא )כג( צדקה גבאי ועל שלום. הצדקה מעשה והיה שנאמר הנותן משכר )כב(
 גדולה מעלה מזו. למעלה זו בצדקה יש מעלות שמנה )כה( ז :ככוכבים הרבים ומצדיקי )כד(
 הלואה או )כט( מתנה לו ונותן )כח( שמך )כז( ישראל ביד המחזיק זה ממנה למעלה שאין )בו(
 לבריות יצטרך שלא עד ידו את לחזק כדי מלאכה לו ממציא או )לא( שותפות עמו עושה או )ל(

 יפול שלא עד בו החזק כלומר עמך וחי ותושב גר בו והחזקת נאמר זה ועל )לב( לשאול.
 לקח. ממי העני ידע ולא נתן למי ידע ולא לעניים צדקה הנותן מזה פחות )לד( ח ויצטרך: )לג(

 בחשאי בה נותנין הצדיקים שהיו במקדש. שהיתה חשאים לשכת כגון )לה( לשמה. מצוה זו שהרי
 ולא צדקה. של קופה לתוך )לז( הנותן לזה וקרוב )לו( בחשאי. ממנה מתפרנסין טובים בני והעניים

 כשורה להנהיג ויודע )לט( וחכם )לח( נאמן שהממונה יודע כן אם אלא צדקה של קופה לתוך אדם יתן
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 שיכול למי מעשה אס ודוהא )לו( הנותן. משכר )כב( מדרבנן:
 יביישו שלא יזהר וגס )לז( הי״א ס״ז כנ״ל אסיר דאל״ה לימן

 ומצדיקי )כד( הרבים: אח המזכים בהן. וכיוצא )כג( ברבים:
 וזוכה )לח( הרבים את שמזכים צדקה גבאי אלו ככוכבים. הרבים
 ממלמדי יותר גדיל וזכותו )לט( הדור גדולי עם לימנות זה עבור

 שמונה )כה( בגמ׳: כמ״ש מאד גדול זכותן שגס אף תינוקות
 למעלה שאין )כו( התורה: מן וכולו )מ( בצדקה. יש ^>לות

 ר״ל שמך. )כז( כלל: מתבייש המקבל אין בזה כי מנה. ׳,
 דכיון ידידות דרך דורון )מא( מתנה. לו ונותן )כח( שהעני:
 ליתן האוהבים דרך שכן בזה מתבייש אינו לגמרי העני לא שעדיין
 בס״ע מ״ע היא הלואה והנה הלואה. או )כט( לזה: זה מתנה

 והנמנע ולוה מלוה ה׳ בריש רבנו כמ״ש שצריך מי לכל להלוות
 בכלל ג״כ הוא אבל )מב( שם רבנו כמ״ש בלאי עובר מלהלוות

 הלואה מצות דיני כל שביאר חסד אהבת בס׳ ועי׳ צדקה מצות
 שיהי׳ החיוב בענין שהאריך סט״ז בח״ב יע״ש ב( )מב באריכות

 בגמ׳ )מג( שותפות. עמו עושה או )ל( עיר: בכל קבוע גמ״ח
 אין דבזה מתנה או הלואה לו מלתת עדיף שותפות דעושה מבואר
 בזמן אבל )מד( עי״ז מרויח הנותן שגס כיון כלל מתבייש המקבל

 וכן בשוה שניהן על העיסקא הפסד הי׳ שאז טוב יותר הי׳ הגמ׳
 מצוי עיסקא היתר ע״י היום אבל טירחא שכר ניכוי לבד הריוח
 ע״כ ג״כ הפסד ולפעמים מעט כ״א ריוח לו אין שהלוה מאד

 בו דוהחזקת המצוה הלואתו ע״י לקיים שרוצה שמי מאד מהנכון
 הוא ירויח שלא ולראות העסק בעצם לבסוף בעצמו יתבונן כדין
 שלא כדי הלוה לצורך בהליאה כינתו עיקר יהי׳ גס מהלוה יותר
3Q בגיהנס הרביעי דבמדור רות במדרש בזי״ח דאיתא כמה 
 ממנו שמבקש עד מלוהו ואינו בדוחק לעני שרואה מי נידון

 מלאכה. לו ממציא או )לא( חסד: האהבח עכ״ל הנאתו
יצטרך ולא שיריית עד שלו על למנותו או )מי( בה להשתכר )מהן

, . , ידי על להתפרנס שיוכל ענין באיזה שעיזרו כה״ג כל וכן לבריות
 במעות היטב ולהזהר רמאי יהא שלא העני על ולדקדק )נח( עשיר איש דאפי׳ ודע )מז( בי והחזקת של זו מצוה בכלל היא

הגדקה ההלכה ציון
 ק״ש: )מ( ומצדיקי: ד״ה ׳5 ח׳ ב״ב חוס׳ )לט( ה״ו: פ״ח פאה ירי׳ )לח( שהאריך: ע״ש ס״ג חר״ז סי׳ אפרים מטה )לז( :רמ״ז סי׳ כנה״ג < )לו

 את יחייט שלא גמ״ח להן שיש אוחן ויזהרו ב( 3)מ ט׳: השמר כו׳ הצדקה מן א׳ ס״ח בכתובות כדמוכח )מב( סק״ו: רמ״ט סי׳ יי״ד ש״ך )מא(
 שם: וש״ך רמ״ט סי׳ ב״י כמ״ש ס״ג שבת )מג( זצ״ל: החזו״א מרן בשם שמעתי וכן קצוצה רביח חשש בזה יש כי להגמ״ח תרומה לתת הלוה
 סקי״ב פ״ה בח״א יע״ש שם חסד אהבת )מז< :ב׳ ט׳ ב״ב מאירי )מו( :שם )מה( :סי״ד רמ״ט שי׳ בעה״ש כ׳ זה וכעין פכ״א ח״ב חסד אהבת )מד(
 רמ״ט: סי׳ יו״ד ב״י )נא( קס״ב: מ״ע )נ( ש״ג: יבמות )מט( שם: )מת( לשיכרי: א״צ המחיר על להעלית רוצה יהישראל קבוע המחיר שאם
 כתב אבלבחכמ״א רמ״ט בסי׳ פרישה )נד( צ״ע: כאן רדב״ז ימש״כ דשקליס בתוספתא וכמ״ש רמ״ט שי׳ ביו״ד והגר״א ב״י )מ( א׳: י׳ ב״ב >נב(

 והב״י כאן הרדב״ז ימפ״ב )נז( א׳: י׳ ב״ב רמ״ה )ני( קורקיס: ור״י רמ״ט בסי׳ ב״י )נה< בשחר: מתן זהי צדקה של בקופה הניתן רבנו שמש״ב
 ת״ח שיהא שצריך ראיות כמה הבאנו שם ולעיל כשורה להנהיג ויודע אח׳׳כ מש״כ הייני דא״כ צ״ע הגנאית בחכמת היינו דחכם שי״ל רמ״ט בסי׳

ס״א: רנ״י סי׳ יו״ד )נח( מותר: עלייהו קבלוהו שאס שאפשר שב׳ אלא כאן הרדב״ז יכ״ד ממש
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קלח י פרק עניים מתנות הלכות
 כגון לקח. ממי העני ידע ולא יתן למי הנותן שידע מזה פחות )מא( ט :תרדיון בן חנניה כר׳ )מ(

 ומעלה לעשות ראוי וכזה )מב( העניים. בפתחי המעות ומשליכין בסתר הולכין שהיו החכמים גדולי
 ולא נטל ממי העני שידע מזה פחות )מד( י כשורה: נוהגין )מג( בצדקה הממתין אין אם היא טובה

 ובאין )מה( לאחוריהן ומפשיליץ בסדיניהן המעות צוררים שהיו החכמים גדולי כגון הנותן. ידע
 שישאל: קודם בידו לו שיתן מזה פחות )מו( יא בושה: להן יהיה שלא כדי נוטלין1העניים״

אמונה דרך
 כר״ח ובצדקות בתורה גדול ממש שיהא א״צ אבל )גנו( הצדקה

 חרדיון. בן כר״ח )מ( צדקה: גבאי מציגו לא דא״כ תרדיון בן
 של מעות לו נתחלף א׳ ופעם צדקה גבאי שהי׳ בגמ׳ שאמרו )ס(

 פורים של שהן ונזכר לעניים וקרא שלו פיריס של במעות צדקה
 לעניים המעות וחילק להם קרא שכבר כיון לביישם רצה לא ומ״מ

 יהא מחלקך קיסמא בן יוסי ר׳ וא״ל אחרים מעות נטל ולפורים
 אח״כ לגבותם יכיל הי׳ ומדינא )סא( גורלי יהא ומגורלך חלקי
 בידו שיש ימי )סב( עצמו. על שהחמיר אלא צדקה של מכיס
 לצדקה ליתנם חייב צדקה של הם אס מסופק והוא מעות
 לקולא צדקה דספה הגר״א ודעת )סד( צדקה ספק כל וכן )סג(
pi לחומרא אזלי׳ ברי טוען הבע״ד שאס פסק הח״ס בשם "ת 
v.צדקה עליו וכתוב בתיבתו מעות מלא כיס שמצא ומי )סה( "ש 

 ובס"ת ע״ז תמה והגר״א )סי( צדקה הן והרי אכחיבה סמכי׳
 יידע ואינו צדקה כיס לו שיש שיידע מיירי דכאן כתב הח״ס בשם

 בסלוגתא תלוי צדקה כיס לו יש אס כלל יודע אין אס אבל איזהו
 צדקה אלו מעות לבניו אמר אחד ואס )סז( הנ״ל. צדקה דקסק

 צוואה בלשון דבריו כמוסר זה שעשה להם נראה אס ומת הס
 אוחי יחזיקו שלא או כלום יקחו שלא זו עשה ואס מיימין דבריו

 שהטמין המעות היכן ידע לא אס )סח( כלים. בדבריו חין לעשיר
 הם יכך כך אביך שהטמין המעות אלי בחלום לו ואמרו אביו

 כלים אינו כן ומצא והלך הס צדקה ימעות הס פלוני ובמקום
 אמר אחר איש אס אבל מורידי! ולא לא״מעלין חלומית דדברי

 יליתנס המעות אלו ציטיל יכול שהי׳ במקום הס אס כן להס
 נאמן. איני לאו ואס לצדקה ניתנס שהי׳ ,במיג נאמן לצדקה
 אח״כ ומצא זה אחר זה וחולין צדקה מעות בתיבה השתמש )סט(
 אחת בבת השתמש ואס בתרא בתר אזלי׳ הס מה נודע ולא מעות

 למימר דאיכא כזו בגומא מצאן ואס רובא בחר אזלי׳ )ע( בשתיהן
 בחר אזלי׳ זה אחר בזה אפי׳ ראה ולא אריך זמן שס מונחין שביי
 מי )עב( מעולם. שם שנשתמש תשמישיו ריב דהיינו ועא( א0

 סיבה או שרפה ע״י ונתערבו שנו ומעות צדקה מעות לו שהיו
החשבין. לפי ההיזק ניזוקו אי קצתן ונאבדו כה״ג אחרת

ההלכה ציון
 סי׳ יי״ד )סב( שס: ריטב״א )>שא< שס: הסוס׳ וכפי׳ ב׳ י״ז ע״ז )ס( דברים: ג׳ דבעי רבנו ודעת בנאמן דשגי כתבו שבחוש׳ רק ב׳ י׳ ב״ב תוש׳ )נע(

 שס הפ״ת אמנס שם הט״ז בתי׳ לשי ניחא' ילא והגר״א בש״ך ע״ש בזה להאחרונים להו ניחא לא שאני דביירש שם רמ״א ומש״כ )סג< ש״ה: רמ״ט
 כדעת פסק ובעה״ש שם )סד( דעה: בחדרי ועי׳ זה מיישב בעה״ש יכן ע״ש לחומרא ספק אמרי׳ לא דביורשיס הרמ״א דעת שמיישבים אחרונים הביא

 המעשר כשיעור כלי לו נאבד ומיד מספק והקיל מעשר במעות ספק לי הי׳ שפ״א קכ״ד שי׳ מוליזין להגר״ח ראש בכתר ועי׳ לחימרא דשפק השי״ע
 ובש״ך: שם )סח( שם: יו״ד )שז( השו״ע: דעת מיישב יבעה״ש שם )סי( שם: יי״ד )שה( בזה: דעה בחדרי יע״ע הכלי ינמצא הספק את שפרע עד

 חדרי )עא( ע״ז: חמה דעה בחדרי וכן צדקה הוי חילץ המעות רוב דאפי׳ ידעתו ע״ז שחולק נה״מ בשם במהרש״ס ועי׳ )ע( ובהגר״א: שם )שט(
 פנים )עד( שקע״א: פ״ט מ״ל שמים ידי לצאת אלא לשלם חייב אין לעניים קציבין שאין ממון הוא שאס ונראה שם )עג( שקי״ג: שם פ״ת )עב( :דעה

 הרבה ביורשים מיהי סקי״ט ס״ח כנ״ל בכתיבה ה״ה במחשבה חל דאס חל לא במחשבה דצדקה דס״ל אפשר אך י״ג שי׳ גלנטי מהר״ס בשם חדשות
 וע״ל צ״ז אוח ב׳ ח׳ ב״ב רמ״ה )עו( שם: כנה״ג יכ״כ מהרי״ק בשם ש״ז רמ״ז סי׳ עה״ש )פה( סקפ״א: פ״ז כנ״ל אביהן גדרי לקיים שא״צ שיברים

 יונה בר׳ וכדמצינו )עט( מכמ״א: )עח( רמ״ט: סי׳ ביו״ד ב״י )עז( שם: ועמש״כ רבנו מודה כמיתן דבשיין אפשר אך חילק דרבנו דמשמע ה״ד פ״ח
 רמ״ט: בסי׳ ב״י )פב( הטיר: יכמ״ש ס״ד קמ״ז כלל )פא(מכמ״א קירקיס: )ס(ר״י ע״ש: העני יתבייש שלא כדי ששינה סאה סיף בירי׳

עה״ש: )פו( סי״ז: רמ״ט שי׳ עה״ש )פה( ב׳: ש״ז כתובות )פד( חכמ״א: )פג(

 והשליח צדקה ממעות לו להביא שליח ששלח צדקה גבאי )עג(
 הצדקה של הי׳ כמה ידוע ואין הגבאי של המעות בתוך עירבבן

 שחייב לשומר שמסר שומר הוי המשלח וגם פשע שהשליח כיון
 זמן במשך להיות רגיל צדקה כמה הגבאי ישער לכן השני בפשיעת

 כלל שכיח דלא למידי חבל וישלם גבוה היותר השיעור ויתפוס כזה
 כו״כ ליתן צוואה ידו בכתב כתוב ונמצא שמת מי )עד( לחוש. א״צ

 גדר לא וגם קנין עשה שלא כיון היורשים מן מוציאין אין לצדקה
 כתוב נמצא ואס )עה( לאביהם רוח נחת שיעשו טוב ימ״מ בפיו

 צריכין לצדקה ממון או כלים שהקדיש מותו אחר בפנקסו
 לערב יכול הגבאי )עו( נמלך. שמא חיישי׳ ולא לקיים היירשיס

 כפי משס יטיל ואח״כ כמותם ששויס במעותיו צדקה של מעית
 המטבע דוקא לצדקה שיתן קפידא ואין הצדקה משת שכוס

 כיון יודע שהנותן דאע״ס )עז( כו׳. מזה פחות )מא( לי: שנתנו
 ששולחים אנשים ויש )עח( כ״כ מזה מתבייש אין יידע אין שהעני
 מו מתבייש ואיני עמי רגיל שהעני נאמן שליח ע״י לעניים
 בכלל והס הנותן הוא מי להעני יגלה שלא להשליח ומזהיר השליח

 שלא באופן וכה״ג משלו שזה לו לומר יכיל והשליח )עט( זו מדה
 וכזה )מב( בזה: וה״ה שלום דרכי מפני לשנות דמותר יתבייש

 כן עשו החכמים גדולי למה טעם ליתן בא )פ( כו׳. לעשות ראוי
 נהגו לא שבמקומם בשביל דעדיף צדקה של לקופה נתני ילא

 וא״א )פא( כשירה. נוהגין )מג( כשירה: הצדקה על הממונים
 כל אלא כלל יגבו שלא אותן דוחין לדחיחן אפשר אס אבל לדחיתן

 מזה פחות )מד( סק״ו: פ״ט יכנ״ל אחרים ימני אי יתן יחיד
 אין ומ״מ מתבייש הרי נוטל ממי יודע שהעני דכיין )פב( כי׳.

 הגותן זו מדה ובכלל )פג( יודע איני שהניחן כיין כ״כ מתבייש
 הוא מי להעני מודיע יהשליח שירצה למי לחלק נאמן לשליח

 שלא קצת מציציו היו ומ״מ )פד( העניים. יבחין )מה( הנותן:
 לעשות ח״ח ואם )פה( בזה הרגיש לא העני אך ייטלני רמאי יבא

 פחות )מר( כן: לעשות אין מהוגנים שאינם שיטלוס לחוש ויש כן
 לו שנותן כיין מ״מ לו נותן מי יודעים והנוכול דהטתן דנהי כו׳. מזה

לו יעשה הקב״ה גס זה ובזכות )פו( כ״כ מתבייש אין שיבקש קידם
צרכיו
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1פרוטדח- ונב( נותג־ין היו החכמים גדולי ונא( טובעצב! * )נ( לו שיתן )מט( פחותמזהיד — פנים בסבר הראוי מן פחות לו שיתן מזה פחות )מח( יג שישאל: אחר )מז( לו שיתן מזה פחות יב ־פות
 הנותן טן פניך: אחזה קבצד אני )נד( שנאמר מתפללים כך ואחר תפלה כל קודם לעני >נג(

 תורה הזכרים ללמד כדי )נו( במזונותיהן חייב שאינו הגדולים * )נה( ולבנותיו לבניו מזונות
 בכלל זה הרי ולאמו לאביו תז( מזונות הנותן וכץ מבוזות. יהיו ולא ישרה בדרך הבנות ולהנהיג
ויתומים )נט( עניים ומשקה המאכיל וכל קודם. שהקרוב )נח( היא גדולה וצדקה הצדקה.

ההלכה באור

y

 פחות ליחן שטוב שי״א קורקוס ר״י עי׳ בעצב. ־*ליחסו! לקיש ךש
 מפרש קורקיס דהר״י וג׳ בעצב כראוי מליחן יפות פנים בסבר מהראוי

 אבל בלבי שעצב והגר״א הש״ך לסי׳ אבל זועפות בפנים הפשיטו בעצב
עיש? שאין אע׳׳פ העני שיקנה לו שית! ייתר מוטב לכאי׳ לעני מראה אין
מבני יתרים דהיינו פי׳ המפרשים הגדולים? *־צ כ״כ המובחר מן וקמצ

סי״ב רבנו כמ״ש מדרבנן במזיניתן חייב ו׳ מבני דסחיתין משום והיינו וי׳
ו׳ מבני פחיתין דנגד קורקיס הר״י נדחק גדולים ולשון הי״ד מאישות
ואפי׳ לזינן חכמים תקנח ו׳ מבני יתרים גס דהא יקשה גדולים נקראין

מ״מ שם רבנו כמ״ש ע״ז כופין דאין יאף שם רבני כמ״ש אמיד איני
ימ״ש צדקה ממעות לחישבן אפשר איך וא״ה לזונם מדרבנן חייב

שחייב כיון צדקה ממעות לחושק שא״א הפיסקיס שכ׳ לאביונים 'זניח“' ממש גדולים כאן רבנו דכינת לכאו׳ נראה לכן ע״ז כיפין שם יאטו .ין 3
צדקה משים רק במזונוחן כלל חייב אין דבזה י״ב בת ונקבה י״ג בן זכר

קטנים כשהן ובניתיי בניו הזן זה עת בכל צדקה עישה איזהו בגמ׳ ימ״ש
לי יש ניתן אם חכמים תקנת אחר גס ואפשר רבנן שתקנו לפני היינו
הופרש שכבר מממון לתתו יכול אין אבל ע״ז כיפין שאין כיין צדקה מצות

בעזה״י מצאתי יכן כאן רבנו כונת גס זי יאולי מעשר ממעיח או לצדקה
מבני פחותין דגם י״ל דא״כ יל״ע אך הרמב״ס על אברהם באר בהגהות

משמע יכן צדקה מצות לו יש פטיר דמה״ח כיון חייביהו שחכמים אף ו׳
 וא״כ משק.ע.כ.ל..ה.קטנים קטנים כשהן ובניחיו בניו הזן זה הגמ׳ פשטות

.«צי^ע״יצ ים$די,ה רמו 5כח למה'

אמונה דרך
 לו ןשית 7כלבי )סז( שישאל. אחר )מז( שיבקש: קודם צרכיו
וי מהרא פחות לו שנותן ס " דאע .כו׳ מזה חות ס (ח מ :ק לו כראוי
 לו שיתן )מט( ה״ד: וכנ״ל יפות פגים בסבר לו נותן עכ״פ
 פניס לעני מראה אם אבל בלבו שמתעצב הייני )פח( בעצב.

 ע״ז. שמצטער הכונה אלא ה״ד כנ״ל שכרו כל איבד זועפות
 מוטב א׳ לעני לחת ויכול עניים לק׳ זוז ק׳ ליתן שיכיל מי )פט(
 הצורך: ולפי הענין לפי דהכל מסתבר מיהו עניים לק׳ שיתן
 ואס שנוחן בצדקה האדם יתפאר לא ועכ״פ )צ( בעצב. )נ(

 עליה אותו מענישין אפי׳ אלא שכר מקבל שאינו די לא מתפאר
 עליו שמו שיכתוב לו מותר לצדקה דבר שמקדיש מי ומ״מ )צא(

 לכתוב יכול אין פועלים ששכר צדקה גבאי אבל לזכרין לו שיהא
 ולהתגדל שם לו לקנות הנותן וכן )צב( בפקודתו נעשה שזה

 או בניו שיחיו בשביל צדקה הנותן אבל ע״ז נענש ולהתפרסם
 גמורה צדקה ה״ז וכיו״ב הצלחתו שתמשך או לעוה״ב שיזכה
 על יתחרט ולא תגר יקרא לא בתומחש תתקיים לא שאס ובלבד
 וכן וצג( כו׳. החכמים גדולי א(37הגויס\ מנהג שזה גתןס

 יותר: או פרוטה. )נב( תפלה: קודם צדקה ליתן לנהוג טיב
קהלית ובאיזה )צה( צדקה של לקופה וה״ה )צד( לעני. )נג(

שיז>
ובלז
wj

 קה״ת בעת צדקה לקבץ שנוהגין מקומות ויש בכל מושל ואתה כו׳ והעושר לפסוק כשמגיע צדקה ליתן המנהג ניתק! קדישוח
 צדק שנא׳ לדרך יציאה קודם צדקה ליתן טוב )צז( כו׳. ה׳ את ברכו יעניית קה״ת לשמוע עי״ז דמבטלין כהוגן שנח והוא וצו(

 הט״ז: בסמיך רבנו כמ״ש מתקבלת תפלתו הצדקה שבזכות )צח( פניך. אחזה בצדק אני )נד( פעמיו: לדרך וישם יהלך לפניו
 נחשב ולכן ע״א סי׳ באה״ע כמ״ש לזונם איתי כופין שאין שנים שש מבני יחרים דהיינו האחריניס כתבו )צט( הגדולים. )נה(

 נקרא וזה )קא( כו׳ ללמד כדי רבנו וכמ״ש לכך צריכין אס וה״מ לצדקה דנחשב ממש גדולים יכ״ש )ק( בבה״לן ]ועי׳ לצדקה
 להתחנך יוכלו ועי״ז פרנסתן לבקש יתבזו לא הבנות וכן ללמוד פנויים יהיו שעי״ז ט׳. ללמד כדי )נו( עת: בכל צדקה עושה
 בן משל לזונם חייב שאין ולאמו. לאביו )נז( סקכ״ז: פ״ז ע״ל מעשר ממעות זה לחשוב אפשר אס ולענין יפרה, בדרך לנהוג
 לפרנס אין וכן )חג( עבורם בזיון שזה שלי צדקה ממעות ואמו אביו אח שמפרנס למי מארה תבא משגת ידו אס ימ״מ עע(
O מצדקה לו לשלוח יוכל יחיד כל אבל אחר ממקום סיפוק לו יעשו אלא העיר לבני וגס לו הוא דגנאי צדקה של מכיס שבעיר 
 ובנותיו ובניו ובנותיו בניו לפרנסת קודם ואמו אביו ופרנסת )קד( הי״ג פ״ז כנ״ל קודם. שהקרוב )נח( כבוד: דרך יזהו שלו

 פ״ז כנ״ל בשנה השקל שלישית מלבד פרנסתו לו שיהי׳ עד צדקה לתת חייב שאין לכל קודמת עצמו ופרנסת אדם לכל קודמין
 בכלל ה״ז בעצמן להסתדר יכולין שאין כיין מעות להן יש אפי׳ משמע ויתומים. )נט( :קודם^לאגי...אביו ואביו )קה( ה״ה

צדקה

ההלכה ציון
 במאירי אבל רמ״ט בשי׳ והגר״א ש״ך פת(הטיר:\ העתיק יכן ריקת ימעשה תיראום ר״י עי׳ רבני בדברי כן גירשץ ויש שי״א רמ״ט שי׳ יו״ד ופזז
 דהכל ג״כ מביאר י״ד שי׳ פ״א ח״א חשד יעי׳־כאהבת מט״י דאבות ס״ג בפיה״מ רבנו )פט( :מחבזה־וצ״ע שהמקבל "זעומית בפנים כתב ט׳ בב״ב

 שם עי״ז:_)צא( יהענ את יששמבי כמקים או עליה אותי מענישין לקנטר עישה אם דדיקא כתב דעה יבחדרי שי״ג רמ״ט סי׳ יי״ד )צ( הענין: לפי
 יי״ד־ ש׳־׳ו )צד( צ״כ־ש״־י? כד אי"ת )יצג(;(ט׳ דף ב״ב מאירי )צב< שמו: לכתיב וריצה לביהכ״ג דבר בהמנד בעני! שקנ״ט קנ״ד שי׳ מ״ב ועי׳ ס״תוז

 כל יכן התפלה באמצע יכן המצוה מן דהעוסקבמצףה־פטור ליחן־נהם חייבין דאין יאפשר שם )צי( פקל״ו: צ״ב סי׳ מ״ב )צה< שק״י: רמ״ט שי׳
 יר״י רנ״א שי׳ ב״ייו״ד עי׳ »צט( ב׳: ט׳ ב״ב מאירי )צח< ע״ב: בשם ש״ד ק״י סי׳ א״ר )צז< ב׳: נ״י בב״ק כמביאר מצדקה אז פטור במציה העישק

 ממעשר לפרנשס מותר אחרית מעיה לו אין אם אבל סק״ה רג״א שי׳ יי״ד ש״ר קב< ) :א׳ נ׳ כתיבות >קא( :קירקיש ר״י וק( :יש״א וש״ך קורקיס
ש״ח פ״ו יע״ל שי״ג רג״א שי׳ יו״ד וקג( מותר: להם מישיף הי׳ לא יה בגא אס מעשר ממעות להם להישיף וריצה עצמי משל לי יש אס יכן שלו

סי שס >קה< ש״ג: שם )קד( קי״ט:
יף
׳ד:סב ׳מ
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י פרל, עניים מתנות הלכות

 שמיס לשם שהיא שכל לאדם יראוי )קו( שלחנו. על )ס( צדקה:
 יהמתיק מהטיב יאכיל רעב מאכיל אס ולכן והיפה מהטוב יהי׳

 יקדיש דבר הקדיש שבכסותו מהיפה יכסה ערים כיסה שבשלחנו
 אלה יכל )קז( לה׳ חלב כל אימר הוא יכן שבנכסיו ^יפה

 אדם עושה אס יאחז״ל )קח( שמח יבלב יפה בעין יעשה ;ברים
 ייתר ובזריזות בזהירות יהי׳ וגם )קט( שלם בלב יעשנה מציה
 אז שם כמש״כ ה׳ על ומתענג. )סא( עצמו: צרכי שעושה ממה

 יעניים לחמך לרעב פרוס הלא לעיל מש״כ על יקאי ה׳ על תתענג
 תתעלס: לא ימבשרך יכסיתי ערום תראה כי בית תביא מרודים
 ישמשיהו ועי״ז יישקם שיאכילס )הי( ויתימיס. עניים )סב(
 אברהם. בני ויהני )סג( לצדקה: לו ייתחשב העבדים במקום
 השכירית לשלם יכיל אין גדילה מציה שהיא אף ומ״מ )קיח(

 שהיא מכנען הס העבדים שרוב חס. זרע )סד( צדקה: ממעות
 מיסיף )סה( יגו׳: יהי׳ עבדים עבד כנען אריר כמ״ש חס בן

 מרבה שפחית מרבה פ״ב באבות כדתנן )קיב( בעולם. יעון חטא
 עליהן נענש והיא דרכם שזה )קיג( גזל מרבה עבדים מרבה זימה

 ימצית. זכיית מיסיף ישעה שעה בכל )סו( למחית: שבידו
 יתיס המגדל זה עת בכל צדקה עישה איזהו בגמ׳ יאמרו )קיד(

 ר״ל )קטי( בצער. ויתגלגל )סז*( ומשיאן: ביתי בתוך ייתימה
 כו׳. עצמו ישליך ואל )סח( שיכיל: כמה וצער בדוחק עצמי יגלגל
 יטיל שלא להשתדל לו מיטב צדקה לקבל לי שמיתר אע״ם ר״ל

 לבריית תצטרך ואל חיל שבתך עשה )סט( לי: שאפשר כמה
 אין סעודית ׳3 מזין רק לשבת כלוס לי שאין מי דהיינו ;קטז(

 קטנים דגים ]דהייני דהרסנא בכסא ולא סעודית בג׳ לא חייב
 עכ״פ לו שיהי׳ להשתדל שיראה מאד נכון ומ״מ ן בשמנן מטוגנין

 עליהן ללוית משכונות לי שאין ודיקא דהרסנא וכסא סעידות ג׳
 לבטל שלא ללוית צריך דאנ״ה ללוות להשיג יכול אין משכון ובלא

 אא״כ ילוה שלא יי״א לפרוע שיוכל בה׳ ויבטח שבת עונג ממצות
שלא במי יכ״ז הענין לפי דהכל ונראה לפרוע שיוכל משער שהיא

קלט ־ 1
 חכמים צוו רן יענה: וה׳ תקרא אז שנאמר ומתענג )סא( ויענהו ה׳ אל קורא זה הרי שלחנו על )ס(

 ויהנו )סג( באלו להשתמש לו מוטב העבדים. במקום ויתומים עניים )סב( אדם של ביתו בני שיהיו
 ויום יום בכל עבדים המרבה שכל חם. זרע )סד( בהם יהנו ולא מנכסיו ויעקב יצחק אברהם בני

 ומצות: זכיות מוסיף ושעה שעה בכל )סו( ביתו בני עניים יהיו ואם בעולם. ועון חטא מוסיף )סה(
 על עצמו ישליך ואל )סח( לבריות יצטרך ואל בצער ויתגלגל )סז( עצמו אדם ידחוק לעולם יךן

 ומכובד חכם היה ואפילו לבריות. תצטרך ואל חול שבתך עשה )סט( ואמרו חכמים צוו וכץ הצבור.
 בהמות עור לפשוט מוטב לבריות. יצטרך ולא מנוולת באומנות ואפילו )ע( באומנות יעסוק והעני
 היו החכמים גדולי חכמים. צוו ובכך פרנסוני. אני כהן )עב( אני גדול חכם )עא( לעם יאמר ולא ־־נבלות

 הצבור מן שאלו ולא והפחמים הברזל ועושי לגנות מים ושואבי הקורות ונושאי עצים חוטבי מהם
 הזקנה מן מת אינו ונוטל העם את ומרמה ליטול צריך שאינו מי כל יט :להם כשנתנו מהם קיבלו ולא )עג(
 ואינו )ער( ליטול שצריך מי וכל באדם. יבטח אשר )עה( הגבר ארור בכלל הוא והרי לבריות. שיצטרך עד )עד(

אמונה דרך
 על הכל מוטל והוא כלים לו שאין מי אבל לבריית עדיין נצטרך

 וכסא סעודות נ׳ עכ״פ לי ליתן מחייבים הגבאים הרי הצדקה
 שנוהגין ויבמקומות כבידי לפי הכל נכבד יבאדם דהרסנא
 הקיץ בימי יעכ״פ עבדי שפיר לאי סעידות ב׳ רק ליתן הגבאים

ג׳ מזון ממנו לקנית כדי משלי ממין מעט לו שיש ומי בזה[. יזהרי
 מזין לפחית מהן ילקנוח עצמי לזרז חייב קצת מזה יייתר סעודית

 לדחיק צריך ייתר מעט לי יש ואם דהרסנא יכסא סעידית ג׳
 בהיצאיתיו ימים בשאר ויצמצם כראיי השבת ילענג לכבד עצמו
מנוולת. באימנית ואפי׳ )ע( הפרטים: כל רמ״ב סי׳ באו״ח יעי׳

אני. גדיל חכם )עא( עבירה: צד בה יהא שלא ובלבד )קיז(
 פרנסתי לצורך שעושה דכיין התורה לכביד בזיון זה ואין )קיח(

 לא החירה לכבוד בזיון בזה יש אס מיהו )חיט( בזיון בזה אין
 לעשות לי אסיר דיין הוא יאס )קב( הענין נפי והכל כן יעשה

 כמ״ש בכבודי שחייבין וכיין אני. כהן )עב( שלשה: בפני מלאכה
להם. כשנחני מהן קיבלו ולא )עג( פרנסיני: יקדשתי
 לת״ח מותר בבריא דאפי׳ יי״א חולה אי זקן היא אא״כ נקכא(
 בזה הפרטים כל סכ״א רמ״י סי׳ ביי״ד יעי׳ נהגי וכן ליטיל

 בתורה לעסוק ירצה שאס מי רבני לדעת אף ומ״מ >קכב<
 מאחרים ליהנית יצטרך השביע ימי כל בתלמידים גבולי ילהרביח

 השבוע ימי כל יכשרה נקיה ממלאכה כפיי מיגיע ליהנות ויכיל
 יום כל לתורה עתים ולקבוע השבח ייס כל לבד בתירה ולעסוק

 עד )עד( השבוע: כל בחירה ייעסיק מאחרים שיהנה טיב יותר
 מי כל חז״ל ואמרי )קכג( מנכסיו. שירד דהייני לבריית. שיצטרך

 אי א׳ בעיני ]אפי׳ חיגר או סימא עצמי ועושה מים בעל שאינו
שיהי׳ סיפו צדקה לו שיתני כדי בע״מ שאר או )קכל( ן א׳ ברגלו

 לומר לעשיר מיתר ומ״מ )הכה( תבואנו רעה ודירש שנא׳ כו לו
 שמתביישים טובים בני לעניים יחלקם יהיא לי ויתנו עני שהות

 לו יתנו רמאיתו שע״י שחושב באדם. יבטח אשר )עה( ליטול:
 קריב צער בחיי אלא )קכו( לחיית. יכול ואיני )עו( ייתר:

למיתה
ההלכה
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 הרי )עח( נוטל ואינו דעתו ומגיס יסורין בעל או חולה או זקן כגון )עז( נוטל כן אם אלא לחיות יכול

 ליטול שצריך מי וכל ואשמות. חטאות אלא )עט( בצערו לו ואין בנפשו ומתחייב דמים שופך זה
 הזקנה מן מת אינו )פב( הצבור על יטריח שלא כדי )פא( צער חיי וחיה )פ( השעה את ודחק וציער

 בה׳: יבטח אשר הגבר ברוך )פד( נאמר בזה כיוצא כל ועל )פג( ועליו משלו. אחרים שיפרנס עד
אמונה דרך

 אלא כמלאכה לעסוק יכולין שאץ כר. זקן כגון )עז( למיתה:
 ואינו בנות לו שיש או )קכז( מכתו יותר מאד מרובה טורח ע״י
 דמים שופך ה״ז )עח( יטול: אא״כ ולפרנסן להשיאן יכול

 אלא )עט( עי״ז: יותר יחלה או ימות אס בנפשו. ומתחייב
 וחסידות מצוה עושה שהוא חושב שהוא >קכח( ואשמות. חטאות

 יטול: אא״כ לו שא״א כיין מצוה ולא ואשם חטא אלא ואינו
 כדי )פא( לו: שאפשר באופן הי״ח כנ״ל צער. חיי וחיה )פ(
 מת אינו )פב( הגאוה: משוס ולא )קכט( הצבור על יטריח שלא

 לעשירות: וגס ימיס לאריכות ויזכה )קל( שיפרנס. עד הזקנה מן
 לאמיתו אמת דין שדן דיין כגון )קלא( בזה. כיוצא כל ועל )פג(

•

 כה״ג: כל וכן בה׳ ובוטח לו שירעו דינים מבעלי מתיירא ואץ
 דהיינו )קלב( מבטחו ה׳ והי׳ בה׳. יבטח אשר הגבר ברוך )פד(
 ה׳ והי׳ וזהו בישועתו גס יבטחו שעניים עד עמו ה׳ שיהי׳

 הגבר ארור אמר שמתחלה פי׳ ז״ל מלבי״ס והגאון >קלג< מבטחו
 הוא באדם רק שבוטח היינו זרועו בשר ושם באדם יבטח אשר
 ע״י יושיעם שה׳ חושבים אבל בה׳ שבוטחים אנשים יש אבל ארור

 ארור אינם ואלו ה׳ יושיעם ידם שעל שמקוה הטבעיים האמצעים
 בה׳ שבוטח הגבר ברוך אבל ברוך אינם גס אבל בה׳ שבוטח כיון
 שלו המבטח גס הוא שה׳ רק כלל אמצעי שוס בלא שיושיעו לבד

מבטחו: ה׳ והי׳ וזהו בטחונו יושג שבו הדבר הייני

ההלכה צירן
 פאה סוף שם אנשי יחיש׳ שלמה מלאכת )קל( עה״ש: )קכע( קורקיש: ר״י )קנח( פמ״ד: כו״ס וכ״כ הסמ״ג בשס שק״א רנ״ה סי׳ יו״ד ש״ך >קכז<

י״ז: לירמי׳ בפירושו )קלב( ע״ש: פאה סוף שם אנשי ותיש׳ תפא״י )קלב( שם: בפאה משנה )קלא( במשנה: שלפנינו לגיראא

 בס״ד עניים מתנות הלכות להו סליקו
דסייען רחמנא בדיך
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ג׳ פרה

לדרך ויציאה לויה הלכות

׳1אותו שילוו הראוי מן לדרך היוצא א.

מושב עיר
 יהודה רב אמר מ״ו: בסוטה גרסינן א(

 אמות ארבע דובירו את המלוה כל רב אמר

 לדרך, היוצא אותו וברש״י ניזוק, אינו בעיר

 בעיר אמות ד׳ יצחק בר לרבא אלויה רבינא

 הרב ת״ר ואיתציל, היזיקא לידיה מטא

 עד לחבר חבר עיר של עיבורה עד לתלמיד

 וכמה שיעור לו אין לרב תלמיד תחוס״שבת

 רבו אלא אמרן ולא פרסה עד ששת א״ר

 שלשה מובהק ובו אבל מובהק שאינו

 אבל מהל׳ בפי״ד וברמב״ם ע״כ, פרסאות.

 וכתב, לויה של אלו ההלכות הביא ג׳ הלכה

 ד׳ חבירו את מלוה אפי׳ המצוה דמקיים

 מתקנין דין שבית עוד שם וכתב אמות,

 למקום, ממקום העובר אדם ללוות שלוחין

 אורה ובקרן הדברים, מקור ציין לא ובכס״מ

 ולא' המתני׳: מדברי דמקורו כתב שם בסוטה

 בעצמן ב״ד ראטו לויה, בלא פטרנוהו

 לתקן צריך אלא אדם כל ללוות צריכים

 תמה שבע ובבאר לכך. מיוחדים שלוחים

 משום ותירץ לויה דין השו״ע הזכיר לא אמאי

 כבזמן ולא סכנה בחזקת הדרכים כל דכיום

 א״ע להכניס מחויב אדם אין ולכן הש״ס

 סי׳ ח״ג אפרים רבבות בשו״ת ועיין בסכנה.
 מקור דהא פלא וקצת שהביאו, תקלב׳

הוא סכנה בחזקת הדרכים דכל הדברים

 רבי ד׳ הלכה מברכות בפ״ד הירושלמי מדברי

 סכנה, בחזקת הדרכים כל ר״ח בשם אבא בר

 דבזמן שבע הבאר של תירוצו מהו וא״כ

 יבדרכו וצ״ע, מהיום סכנה פחות היה הש״ס

 אין דכעת כתב ס״א תכו׳ סי׳ בחו״ט משה

 דיש משום פרסה עד אלא אדם לאף מלוים

 ד׳ לכה״ם ללכת ויש כבודם על מוחלים

 סק״ל, תכז׳ בסי׳ הגולה בבאר ועיי״ש אמות

 יחידי והנחנוהו ראינוהו לא שם כתב וברש״י

 הולך דאם משמע ולכאורה חבורה. בלא

 רק נאמר דכ״ז לויה של הדין אין בחבורה

 בקו׳׳מ בערוה״ש כתב ולפי״ז יחידי, בהולך

 מפני בזה נהגו לא דעכשיו ב׳ אות תכו׳ סי׳

 ואינו בקרון נוסעים אלא ברגל הולכין שאין

 ארי׳ ר׳ להגאון ברכה קעמ ובספר לבדו, נוסע

 ד׳ אות שבגופו גמ״ח בדין זצ״ל "פומרנצ׳יק“

 ד׳ חבירו את דהמלווה דינא דהאי לחדש כתב

 כשמלווהו דווקא הוא ניזוק אינו שוב אמות

 לויה מיקרי לא ביתו בתוך אבל לביתו חוץ

 אין למה הוא תימה דדבר כתב עוד עיי״ש,

 בשם שם והביא זו במצוה נזהרים העולם

 אלא אינו לויה דחיוב שאפשר איש החזון

 שנוסעים כהיום אבל יחידי בדרך שהולך למי

 לחבירו. לויה הא׳ נעשה יחד אנשים הרבה

ידיו דהנוטל להלכה חידוש שם כתב עוד
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33 ג׳ פרק

 צריך והמלוח ניזוק. אינו בעיר אמות ד׳ אפי׳ אותו שמלוים שכל •לדרכו? ־
מעיניו? שיעלם עד במקומו לעמוד

אלא לביתו יחזור לא דבר אתה לקחת שעליו מהבית צאתו לאחר נזכר אם ב.

מושב עיר

 הרכבת את יאחר שלא ללכת ממהר והאורח
 יסיח ולא הפסק זה ואין וללוותו לצאת יכול

 לבטלה ברכה חשש כאן ואין ויחזור דעתו
 שישמור ובלבד הנטילה בין שמפסיק ואף
 )ועיין שיחזור עד מהם דעתו יסיח ולא ידיו
 אות ברכות דינים אסיפת חמד בשדי בזה
 כאן אין ג״כ מהם דעתו הסיח אם ואפי׳ כט׳(

 חיים חפץ בעל והגאון לבטלה, ברכה חשש
 פ״ב אורחים הכנסת בענין חסד אהבת רובספ
 מתקנין היו דב״ד הרמב״ם שכתב דמה כתב

 אינן שהדרכים בזמן דוקא היינו וכו׳ שלוחין
 חיות מפני סכנה יש בהם יטעה ואם מסומנין
 מיושבים שהדרכים במקומותינו אבל ולסטים

 וכ״ז עיי״ש, זה דין נוהג אין מסומנים הם וגם
 שאינם במה העולם על זכות ללמד רק הוא

 אבל שבת תחום עד או פרסה עד לילך זהירים
 כי לגמרי לויה ממצות עצמו לפטור חלילה
 יארע שלא סגולה דבר שהוא משמע בגמרא

 ובהגה״ה, דבריו באורך עיי״ש בדרך אסון לו
היטב יודע אינו האורח שאם עוד שם והוסיף

 מצוה נתיבות לכמה מתפרסת והדרך הדרך
 עכ״פ או לו ולהראות איתו לילך היא רבה

 של וזכותו בה יכשל שלא כדי היטב לו לברר
 הדרך את לו ומורה חבירו את המלוה האיש
מצות עיקר זהו כי מאד גדולה יכשל שלא

rr
 במצות מאד שהפליג בשל״ה לויה,\ועיין

 ובכה״ח טו׳ אות קי׳ בסי׳ הא״ר והביאו לויה
 סז׳ סי׳ השולחן ובקצות טו׳ אות קי׳ בסי׳

 ובשו״ת ס״ד: דף בראשית המלך ובעבד
תקלב׳. סי׳ ח״ג אפרים רבבות

 נא׳ באות הנפש שמירת בספר ויעויין
 אומר מדברי להקשות דהביא שם ובהגה״ה
 הביאו לא אמאי שם בסוטה השכחה

דבר עוד שם והביא זה דין להלכה הפוסקים

 שכתב ד׳( אות נ״א )דף יו״ט המלבושי
 על שמוחלין מפני בזה נוהגין אין דהאידנא

 על המעיל שפת בס׳ בזה עוד וראה כבודם
 ים משברי ובם׳ סק״ב רלא׳ בסי׳ הלבוש

 ובס׳ שם, יעקב ובעיון שם סוטה עמ״ס
 ובשיח נ״ו(, אות ד׳ )מערכת ישראל סגולות
 י׳ סי׳ דרך ובתמימי והלאה, לח׳ .דף השדה

__—תה״ד סדר מהרי״ח ובליקוטי והלאה,
 כתב, כה׳ באות קי׳ בסי׳ ובכה״ח ב(

 אנשים ג׳ ליקח לדרך שיוצאים בעת נוהגים
 ידיו ולהניח המזוזה אצל ולעמוד מאוהביו

 ובשעריך עד ישראל שמע פרשת ויקרא עליה
 עד וכו׳ עיני אשא למעלות שיר יאמר ואח״כ
 למוט יתן אל אומרים והם וארץ שמים עושה
 ג״ס. יעשו וכן המזמור סוף עד וגו׳ רגליך

 אבטח פסוק עד וגו׳ נועם ויהי אומד ואח״כ
 וגו׳ יקוש מפח יצילך הוא כי אומרים והם בו
 ואומר חוזר והוא תראה רשעים ושלומת עד
 לא ואומרים חוזרים והם וגו׳ מחסי ה׳ אתה כי

וכן המזמור סוף עד וגו׳ רעה אליך תאונה
 יצוה מלאכיו כי וכשאומרים ג״פ, ג״כ יעשו

 לשמירה, מועיל הוא כי יוה״ך בשם יכוונו לך
 וידבר מן כוהנים ברכת פרשת אומר ואח״כ

 סוף וגו׳עד יברכך אומרים והם להם אמור עד
 אומרים ואח״כ ג״פ ג״כ יעשו וכן הפרשה

 ג״כ וגו׳ לפניך מלאך שולח אנוכי הנה פסוק
 ה׳נה י׳ברכך ו׳יהי ל׳מעלות אלו ור״ת ג״פ,

 לויה דיני שאר באורך ויעויי״ש לויה הם
 השדה ובשיח כר, דף הישר ובדרך ושמירה,

 ובס׳ כג׳, דף דרך ובתמימי והלאה, לה׳ דף
 שם מעליא ובשמירה נ״א אות הנפש שמירת

 דף נועם דרכי ובם׳ הדרך משא ובס׳ אתר, על
סז׳. ודף סו׳

טר. אות קי׳ סי׳ החיים כף ג<
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ישרה דרך34

שצריך. מה ביתו מבני מאחד ויבקש הבית לפני יעמוד
לדרך. שיוצא ביום מנעליו אדם יצחצח לא ג.
 שנוסע ואף ותפילין, טלית עימו שיקח לדרך יציאתו לפני שמים ירא לכל ראוי ד.

שסי. ויתעכב מקרה יקרה שמא יום, באותו לחזור ובדעתו קרוב למקום

מושב עיר

 כ״א באות שם החיים הכף הביא כן ד(
 ובהערות מ״ג, באות החסיד ר״י צוואת בשם
 לכך הביא החסיד ר״י צוואת על חסד מקור
 ע״ז. פ׳ רבה בבראשית המדרש מדברי סמך

 וכדברי לחזור גם יכולים מצוה ובמקום
 לי אנטכי להו אמר נ״ג: בברכות הש״ס

 עיי״ש, וכריך אזל דדהבא יונה דאינשאי
 דעת בעל מהגאון דחסידותא מילי ובהגהות
 החדרים שכל דנראה כתב שם קדושים
 וכל זה לענין אחד כבית הם הבנין שבכלל

 להיכנס יכול הבנין כלל מתוך עדיין יצא שלא
 לדבר טעם שם והביא החדרים. לכל

 שבביתא בזוה״ק מש״כ מצד היא שהמניעה
 אין ולכך שכינתא אם ובדרך דביתהו אם

 בוחר ואינו א״ע מרחיק הוא כאילו להראות
 ובתמימי בזה, מאוד שהרחיב עיי״ש בכך
 תה״ד. סדר מהרי״ח ובליקוטי כ״ה, דף דרך

 נ״ז באות הנפש שמירת בם׳ עוד וראה
 אתר, על ובהגהות שם מעליא ובשמירה

 שאין שסוברים רבים אחרונים ישנם אמנם
 שלא החסיד ר״י של בצוואותיו כ״כ להקפיד

 וכמ״ש אחריו לזרעו אלא צוואותיו נאמרו
 סימן בחאבעה״ז תנינא ביהודא נודע בשו״ת

 קנג׳ סי׳ חאבעה״ז צדק צמח ובשו״ת עט׳
 וראה קיח׳ סי׳ חיור״ד הבושם ערוגת ובשו״ת

עז׳. סי׳ ח״ג דעת יחוה בשו״ת בזה עוד
 כב׳ באות קי׳ בסי׳ הכה״ח הביא כן ה(
 בזה והעיר ל״ט באות החסיד ר״י צוואת בשם

 האדם את להעיר בזה דיש שם חסד המקור
 הפרידה יום בא בטרם לדרך עצמו להתקין
 ימיו וכל לבנים בגדיו יהיו עת שבכל

 יום שוב קמט׳ שבת הש״ס וכמאמר בתשובה
דחסידותא מילי ובהגהות מיתתך, לפני אחד

 לו אין אם קפידא אין דבדיעבד כתב שם
 לחלוץ לו אין אחרת סיבה או אחרים מנעלים

 ובאמצע זה, חשש בשביל כבר שלבש אלו
 הליכה שאחר ביום ובפרט דקיל י״ל הדרך

 הליכה ביום רק חשש ואין יותר דקיל מביתו
 ואינו אחד במקום שעומד ביום משא״כ לדרך
 אין אז דנעל ומכיון בדרך שהזא גם בו הולך
 ואולי כך, שאחר ביום בהליכה גם חשש עוד

 ותיקון בכך, קיל ברגליו הולך שאינו מסע
 הנ״ל האופנים ובכל דקיל, פשיטא מנעלים

 הנועלו האיש על רק חשש אין האסורים
 הגם שעמו חבורה בני זולתו על ולא גופיה
 חשש אין מ״מ ויודעים אחת בעגלה שהם
 קצות ובם׳ עכת״ד, מנזק בטוחים והם

 השולחן בבדי ט׳ באות סז׳ בסי׳ השולחן
 בדרך בהולך דווקא היא הנ״ל שהקפידא כתב

ורכוב. בנוסע ולא ברגליו
 ובשמירה נז׳ אות הנפש שמיכת בס׳ וע״ע

 ישראל הסגולות דברי שהביא שם מעליא
 מפני לדבר טעם שכתב נ״ג( אות ד׳ )מערכת

 הוא שלהן אחסה דעיקר המזיקים קנאת
 כעת עליהן מברכין שאין מפני במנעלים
 על שהקשה במה ועיי״ש אותן שלובשין

כד׳. דף דרך ובתמימי שם. דבריו
 יסמוך שאל בםק״כ שם המשנ״ב כתב ו(

 ימצא לא שמא אחר מאדם שישאל כך על
 לקבל שממתין שע״י או כמידתו תפילין
 שמע קריאת זמן יעבור מחבירו תפילין

 קפג׳ סי׳ בחאו״ח נזר אבני ובשו״ת ותפילה,
 ומשנים אחרים של תפילין דנסבי דהני כתב

 עבדו שפיר לאו ראשם מדת לפי הקשר
 ראשם מדת לפי הקשר אח״כ ישנו דהבעלים

יצא ולא קיימא של קשר הוי לא ראשון נמצא
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35 ג׳ פרק

 למעיים קשה שהשביעה מעט עצמו שירעיב הראוי מן בדרך המהלך ה.
הדרך. עליו ותכבד

 "בהתהלכך שכתוב מקרא לקיים כדי בתורה יעסוק בדרך הנוסע ו.
בע״ס ילמד ספר לו שאין או הדבר לו קשה אם ואף כב׳<, ו׳ )משלי חאותך״ תנחה

מושב עיר

 הדבר לפרסם ומצוה חובתו ידי
 ז׳ סימן בח״א תשובה הפסקי והעתיקו עכ״ל.
 כן שאמר משמואל שם בעל הגה״ק )בשם
 טעם נתן ז׳ סימן צבי בארץ והנה אביו( בשם
 שאינו דכל מה נזהרין העולם שאין לכך

 מאריכו או שמקצרו רק לגמרי הקשר מתיר
 עוד כן וראה דמי שפיר בקשר שעודנו כיון

 י׳ סי׳ ח״א קונ״א בהלכה המצוינים בשערים
 שכבר כתב חב״ד המנהגים ובספר סקט״ז,

 אף חבירו של בתפילין להשתמש העולם נהגו
 ראשם מדת לפי הקשר את אח״כ ישנו אם

 קיימא, של שאינו כקשר חשיב זה ואין
 אות כז׳ סי׳ ח״ב בתשובותיו אפרים והרבבות

 האבני לדברי דחשש החזו״א בשם הביא ט׳
 ימים, כמה התפילין יאחוז שהשואל ואמר נזר
 סק״ב כה׳ בסי׳ המשנ״ב דברי שם הביא עוד
 להשגיח צריך מחבירו תפילין שהשואל שב׳

 יתעצל ולא ראשו מדת לפי יהיה שהקשר
 חייש דלא בפירוש רואים אנו הרי לתקנו

 בכה״ג דקשר דהאבנ״ז דינא להאי המשנ״ב
 ברבבות ועיי״ש קיימא של שאינו קשר הוי

 דידן מהמשנ״ב דאף מה שביאר במה אפרים
 נזר האבני כדעת שלא דס״ל להוכיח ניתן

 צפנת ובשו״ת יט׳, דף דרך תמימי בס׳ וע״ע
 ה׳ אות רעג׳ סי׳ תשל״ט[ ]ירושלים פענח
 בכה״ח עוד וראה ב׳, אות שג׳ וסי׳ רעד׳ וסי׳
 האחרונים דברי שהביא כ״ג אות קי׳ סי׳

 של רצועות עמו ליקח צריך לדרך שהיוצא
 לו יפסקו באם לטלית וציציות וחוטין תפילין

ציציותיו.
 דאל סק״ח קי׳ בסי׳ אברהם המגן כתב ז(

 ש״ס פי על דבריו ויסד בדרך מדי יותר יאכל
דבש״ס הוסיף שם השקל ובמחצית י׳. תענית

 משום חדא לדבר, טעמים ב׳ איכא שם תענית
 הדרך וטורח אכילה רוב דע״י מעים חולי

 בספינה הולך אי ה״ט ולפי מעיו יתקלקלו
 יושב דה״ה ואפשר בה לן לית טרחה דליכא

 משום אחרינא טעמא התם ואיכא בעגלה.
 עמו שלוקח הצידה יספיק לא שמא ר״ל מזוני

 מכפר ההולך ולפי״ז הדרך לכל ביציאתו
 טעמא האי ל״ש מזונות לקנות שימצא לכפר
 מה עוד• וראה כט׳, באות הכה״ח וכ׳׳כ

 נמי שכתב ט׳ סעיף קי׳ סי׳ הרב בשו״ע
 פת עמו יקח מ"מ אך בה לן לית דבספינה

 פת דשכידו ובמקום קרוב במקום הולך אפי׳
 רח״ל מקרה לקרות יכול פעמים כמה כי

 ה׳ סעיף ס״ד בכלל אדם החיי וכמ״ש בדרך,
 בסק״ב, ובמשנ״ב ו׳ סעיף סח׳ סי׳ ובקצוש״ע

 דתמיד הא״ר בשם הביא כג׳ אות ובכה״ח
 ידיו שיהיו וכדי לצמאון מים נאד עמו יכין

 בתמימי גם וראה עת בכל ונקיות טהורות
יט׳. דף דרך

 בתורה דיעסוק :י׳ תענית בש״ס מצינו ח(
 אתי דילמא בהלכה יעיין לא אבל בדרך

 דאפשר כתב סק״י קי׳ בסי׳ ובמג״א לאטרודי.
 שרי הסוסים מנהיג אחר ואיש בעגלה ביושב

 שם בפ״ג אבות במס׳ אמרו וכבר בעיון, אפי׳
 בלילה הנעור אומר חכינאי בן חנינא ר׳

 לבטלה ליבו והמפנה יחידי בדרך והמהלך
 שם יונה ברבינו ועיין בנפשו מתחייב זה הרי

 לו אין רצויות שעות שהם שמפני שביאר
 לפני רצויים דברים אם כי בהן לחשוב
 עיי״ש תורה בדברי דהיינו הוא ברוך המקום
 ט׳ סעיף קי׳ סי׳ הרב בשו״ע עוד וראה היטב,
 שו״ע ובקיצור ה׳ סעיף סד׳ כלל אדם ובחיי

סק״כ, קי׳ בסימן ובמשנ״ב ו׳ סעיף סח׳ סי׳
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ישרה דרך 36

תהילים". מזמורי יקרא או יכולתו כפי
זורחת; שהחמה בעוד אלא לעיר יכנס לא וכן בבוקר העיר לעזוב אדם יזהר ז.

תהרו גם /’לשלום לך אלא בשלום לך לו יאמר אל מחבירו כשנפרד אדם יזהר ח.

מושב עיר
 ק׳ סי׳ דרך תמימי ובס׳ מ׳, אות "דו ובכה

תה״ד. סדר מהרי״ח ובליקוטי ואילך,
 שקיבל שכתב כאן יוסף בברכי עיין ט(

 בכוונה תהלים מזמורי קצת יום בכל שילמוד
 בהקדמה עוד בזה ועיין לו, וטוב והכנעה

ח״ב. ים אפיקי לס׳
 יהודה רב אמר ב. פסחים בש״ס גרסינן י(
 בכי ויצא טוב בכי אדם יכנס לעולם רב אמר
 ערבית יכנס לדרך היוצא שם וברש״י טוב,
 ימתין ולמחר זורחת החמה בעוד מלון לבית

 טוב שהאור לו טוב ואז ויצא החמה הנץ עד
 מפני טובתו היא ומה טוב כי באור שנאמר לו

 ד״ה :י׳ תענית וברש״י הלסטים, ומפני החיות
 להלך שלא אחרינא חשש שאיכא כתב, ויכנס
 ובבקעים בבורות יפול שלא כדי בליל בדרך

 אתה מרגל עלילות עליו יעלילו שלא שבעיר
 השקל במחצית העיר אלו ולפי״ד גנב. או

 כח׳ באות בכה״ח הביא וכן בסק״י קי׳ בסי׳
 סמוך אם ואפי׳ יחידי הולך אינו אם דאפי׳
 ד״ה ב. בפסחים ותום׳ לסהר. צריך נמי לעירו
 אינו אם בלילה מותר דבעירו כתבו יכנס
 ולא למזיקין לא למיחש דליכא יחידי הולך

 כאן במג״א דבריהם העתיק וכן לפחתים
 ט׳ בסעיף כאן הרב בשו״ע וראה בסק״י,
 הפחתים באחת יפול שמא דהחשש שכתב

 סמוך אבל ביום ויצא ביום דיכנס תיקנו לכן
 יכול מהפחתים שם להזהר יודע שהוא לעירו
 שאין יחידי הולך אינו אם בלילה שם לילך

 סי׳ שו״ע בקיצור עוד וראה למזיקים, לחוש
 לבית ערבית דכשיכנס שכתב ו׳ בסעיף 'סח

 ימתין ולמחר זורחת החמה בעוד יכנס המלון
 ומדבריו לו, טוב ואז ויצא החמה הנץ עד

 ובין רבים ובין יחידי בין חלוק דאין משמע
p בכי ודין אחרת, מעיר הוא אם ובין העיר 

היינו ובערבית החמה בנץ בשחרית היינו טוב

 וראה שם, בפסחים וכדמשמע שקיעה תחילת
 ובא״ר כאן המג״א ע״ד במש״ב בפרמ״ג עוד
 סח׳ בסי׳ בהלכה המצוינים שערים ובס׳ כאן,

 בלילה ונוסעין שמקילין דהיום בחב סק״ד
 וכעין בדרכים, דולקין דמאורות משום י״ל

 סק״ד שם בש״ך ה׳ בסי׳ בחו״מ דאיתא
 בלילה, דנים דאין הא גבי סק״ז ובסמ״ע

 מכיון כיום דינו דולקים נרות אם דמ״מ
 עוד וראה עש״ה. ובע״ד העדים להכיר שיכול

 בם׳ לדרך היציאה בענין וסגולות אזהרות
 ובהגהות ל׳ ובאות כט׳ אות הנפש שמירת

 סדר מהרי״ח ובליקוטי הדרך משא ובס׳ שם,
תה״ד.
 הלוי אבין א״ר סד. בברכות גרסינן יא(
 אלא בשלום לך לו יאמר אל מחבירו הנפטר

 לך למשה שאמר יתרו שהרי לשלום לך
 לאבשלום לו שאמר דוד והצליח עלה לשלום

 העתיק וכן ע״כ, ונתלה הלך בשלום לך
 ובא״ר 'סק״ט, קי׳ בסי׳ כאן במג״א הדברים

 אל בשלום דושבתי מקרא הקשה ר״ל בסי׳
 בזה, שתירץ במה בפרישה שם וראה אבי בית

 סי׳ מבין פני בשו״ת כן שהקשה עוד וראה
 הנ״ל. אקרא התורה על יונתן ובתפארת סט׳

 מעליא השמירה על בהגה״ה עוד בזה ועיין
 שכתב לג׳ באות הנפש שמירת בם׳ הנדפס
 "ה בהגה עג׳ בסי׳ יוסף הגנזי עפי״ד לתרץ

 עצמו על הוא כשמדבר בין לחלק דיש שם
 הערים הר״ם בהגהות עוד וראה אחר, לבין

 בתורה עוד וראה שם, מעליא השמירה על
 אות טו׳ פסוק טו׳ פרק לך־לך פרשת תמימה

 וראה ברכות. מם־ בשלהי הישר ובאור ה׳,
 כט׳ דף קטן מועד במס׳ יוסף בנימוקי עוד

 שמנחשין אדם לבני דווקא שכ״ז שכתב
 חכמים דיברו וכנגדם בליבם דבר ומשימין

כלום, מזיק הדבר אין מקפיד שאינו למי אבל
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?’בבכי ממנו יפרדו שלא לאדם המלוים
לדרך'? כשיוצא מהם ולהתברך מהגדולים רשות ליטול נוהגים ט.

37 ג׳ פרק

מושב עיר

 דכשחבירו כתב י״ב: בשבת ובמהרש״א

 אבל לשלום לך אלא לו יאמר לא ממנו הולך

 וראה בשלום, לומר יש מחבירו הולך כשהוא

 במה סק״ט קי׳ בסי׳ השקל במחצית עוד

 סד. ברכות למשפט ובעינים בזה שציין

 שהביא לג׳ באות הנ״ל .,מעליא ובשמירה

 בקיצור עוד וראה מהרי״ח, הליקוטי דברי

 כה׳ אות ובכה״ח ו׳ סעיף סח׳ סי׳ שו״ע

 תמימי ובס׳ ט׳, סעיף קי׳ סי׳ הרב ובשו״ע

שם. יח׳ ובדף דבריו באורך יג׳ סי׳ דרך

 המקובלים בשם הזכירה בס׳ כתב יב(

 שלא יזהר נג׳ אות הנפש שמירת בס׳ והביאם

סכנה הוא כי הבכי׳ מתוך מחבירו יפרד

 מהרי״ח ליקוטי בשם שם הביא עוד גדולה,

 דבכו וצ״ל ויהונתן דוד דבכו מהא להקשות

 אפשר אי דאם שם העלה ולכן הפרידה קודם

הפרידה. קודם יבכה לעצור

 ת׳ אות קי׳ סי׳ ובכה״ח בעט״ז, כ״כ יג(

 בסנהדרין דנמלכין ג: ברכות מש״ס כן הביא

 שיתפללו כדי רשות שנוטלין רש״י ופי׳

 עפשטיין ר״פ הגאון ובהגהות עליהם,

 לשמירת בירושלים( החרדית העדה )ראב״ד

 במו״ק ערוך ש״ס דזהו כתב מז׳ אות הנפש

 טז׳ סעיף רמ״ב סי׳ ביור״ד הרמ״א וכ״פ ט.

 ובליקוטי יד, דף דרך תמימי ובס׳ עיי״ש,

תה״ד. סדר מהרי״ח
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תשובה ועיוני ביאורירלח

 כמבואר העגל עון להם נתרצה שאז

עיי״ש. עולם בסדר

 שייכא דהסליחה לפרש יש אמנם
 זה, כיום שניתנו שניות לוחות לעצם

 דבלוחות )כהקדפתס יושר שערי דעי׳
 האדם שצריך לך, פסל נתחדש שניות

 ערך ולפי התורה, לקבלת עצמו להכשיר

 לוח שהוא ובמדות, ה׳ ביראת האדם
 השמים מן לו ינתן זה ערך לפי לבבו,

 ממדרגתו, אח״ב ירד ואם התודה. קנין
ע״ב. ממנו, התורה תשכח זה ערך לפי

 דבלוחות י״ח< )דרי® הלוי בית וע״ע
 פה, שבעל תורה נכתב לא שניות

 הקלף הם הכשרתם כשיעור וישראל

עיי״ש. פה שבעל דתורה

 ו׳( אות )םי«ג רבה אליהו דבי תנא ועי׳

 מבקש שאתה עד לאדם לו אומרים

 מעיך, בתוך תורה דברי שיכנסו רחמים
שעברת, עבירות על רחמים תבקש

 כך אחר והזהר עליהם. לך שימחול

 אדם יהא כך ובתוך כהוגן, שלא מעשות
ע״כ. הוכרה, שומע

 לוחות דבדרגת יושר בשערי ומבואר

 ומעשים תשובה רבעי נתחדש שניות
בה. לזכות כדי טובים

 מי-ז( פ״ג )אבות יונה רבינו עי׳ אמנם

 הוא התורה להשגת טובות דמידות

 היה וזה עיי״ש. ונשמע בנעשה נכלל
ראשונות. בלוחות כבר

 אל מצאתי ולא יגעתי »•־( מגילה ועי׳

 אבל להדורי מילי והני וכו׳ תאמין

 הוא, דשמיא סיעתא גירסא לאוקמי
 שבירת דקודם אמרו־חז״ל והא ע״כ.

 התורה. שוכח אדם היה לא הלוחות
 היה לא יגיעה אף גירסא דלאוקמי וי״ל

 דשמיא סייעתא דאכתי י״ל אך צריך,

טובות. מידות צריך היה ולזה הוצרך,

תר״ו( סי׳ )ארח יוה״ב כערב חבירו אדם יפיים

לפוגע ילך הנפגע
 המציא זירא דר׳ )ס״ז< ביומא איתא א(

כדי כנגדו שחטא לזה עצמו
 בערב הלך רב וכן מחילה. ממנו שיבקש

 ממנו שיבקש הטבח לפני הכיפורים יום
 הדרשא חזר לא רב שם וע״ע מחילה.

 רב והלך עליו ואיקפד חנינא רב לפני
לפייסו. יוכ״פ בערב

 בתרייתא, עובדא אמת בשפת וביאר
 כדק, שלא עליו הקפיד חנינא דרב דאף

 ענין יש הכיפורים יום בערב אך
עיי״ש. הבירו עם אדם שיתפייס

 הרא״ש שם שכתב כמו דהוא וי״ל

 יום בערב חבירו אדם שיפייס כ״ד< )סימן
 מקום לשטן יהא שלא כדי הכיפורים

אליעזר דרבי בפרקי וכדאיתא לקטרג.
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רלט תשובה ועיוני ביאורי

 שלום שיש כמלאכים וישראל דאומר

 .0)תד״ בטור והובא עיי״ש, ביניהם

 בעצם ענין יש ולכן בפרישה. ועיי״ש
 ר־ה )ססכת בשל״ה מצאתי שוב הפיוס.

כ״ו(. אות אוד תורד,

 רב שהלך שלפניו, עובדא גם ואולי
 יהא שלא כדי לשיטתו, הוא לטבח,
לקטרג. פה לשטן

 הנהגה ביאר ה׳< )מאמי אור ובכוכבי
 השם, בדרכי לידבק ממצוה דהוא זו,

 שישובו, כדי לחוטאים עצמו שממציא

עיי״ש. בהמצאו ה׳ דרשו שכתוב וכמו

 והענק קס־ג( )כלל אדם חיי ועי׳
 תשובה, ימי בעשרת בחסידות להתנהג

 מתנהג הקב״ה שאז משום הוא
עיי״ש. בריותיו עם בחסידות

 דבמידת ה׳< )דרוש דוד ימי ועי׳
 מעשיו לפי האדם את דנין שייך חסידות
 להמשיך כוונתו דאין אף שעה, באותו

 ש־ג, )מציה מהחינוך שהביא עיי״ש בזה,

עיי״ש. (»ער ׳עמ לקמן הובא

 אור הכוכבי שכתב ענק אף ולפי״ז

הכיפורים. יום בערב טפי שייך

 לא זירא, דר׳ קמייתא בעובדא אמנם

 הכיפורים. יום בערב שהיה מוזכר
 )קע״ו( היראה ספר מקוד שזה ונראה
 יום בערב דוקא ולא זו, הנהגה שסתם

 הליכה ממצות כתב לא אמנם הכיפורים.
 ואף וכו׳ וז״ל ענוה, משום אלא בדרכיו,

 תאמר ואל פיוס ממנו בקש לך חטא אם
 את כוף לפייסני לבא עליו לי חטא הוא

לבך יגבה לא למען אליו ולך יצרך

 שנאמר הבורא בעיני מתועב ותהיה
ע״כ. לב, גבה כל ה׳ תועבת

 שהנפגע הנהגה עוד נתבאר וכאן
 נהג הגר״ח והנה וצ״ע. הפיוס, יבקש
 והלך כדין, באדם שפגע למעשה, הלכה

 ואמר אותו. לפייס הכיפורים יום בערב
 לך con >שם דמשלי מקרא דנלמד
 דנכלל ואמר רעיך. ורהב התרפס

הכיפורים יום דמצות בתטהרו

רשע להוכיח בדרכיו, והלכת
ד־ה תר״ח )סיסן הלכה בביאור והנה ב(

אליהו, דבי מתנא הביא אבל(

 עמיתך דוקא עמיתך, את תוכיח הוכח
 בתורה עמך ושהוא אוהבך שהוא

 חייב אתה אק לרשע אבל וכו׳, ובמצות
 שיצא שכל דמבואר אותו, להוכיח

 תוכחה למצות ליתא עמיתך מכלל

עיי״ש.
 שנאמר סיים, אליהו דבי בתנא והנה

 בכתבי ועי׳ קלון. לו לוקח לץ יוסר
 דלאדם משום דביאר ט״ז( )ערכין הגרי״ז

עיי״ש. התוכחה תועיל לא זה

 הוכח במצות דליתא דאף די״ל
 צריך בדרכיו הליכה ממצות אך תוכיח,

 שישובו כדי פושעים אחר לחזר
 מיורה ה״ה( מתשובה )פ״ו ר״מ עי׳ בתשובה,

 נביאים להם ששולח בדרך, חטאים
 כיון אלא עיי״ש, בתשובה להשיבם

צריך. אק יועיל שלא

 על דניאל דגענש )ר׳( ב״ב ועי׳

 צדקה שיתן לנבוכנאצר עצה שהשיא
במדת ללכת דיש במאירי וביאר וינצל.
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תשובה ועיוני ביאורי רס

 מהם שמונעים רשעים שיש הבורא
עיי״ש. התשובה

ק״ח( עט׳ ב׳ )חלק אלחנן אור ועי׳

 דינה את יעקב מנע טעמא דמהאי
 בתשובה מחזירתו שהיתה אף מעשיו,
עיי״ש.

 מאיר רבי שאמר )ט״ס חגיגה ועי׳
 שובו קול בת דיצאת אף בך. חזור לאחר

עיי״ש. מאחר חח וכו׳

בעשי״ת רשע להוכיח
 ד׳( אות ט־ )פרוש הצל״ח דרשות ועי׳ ־ג(

יוכיח תשובה ימי דבעשרת
 בהו דלית הנסתרות על גם חבירו את

 אחר נידון העולם הא אך ערבות, משום

עי״ש. רובו

 להוכיח יתחייב שגם לפי״ז לדון ויש
 העולם יכריעו שלא כדי הרשעים,

מועיל. אין הא אך לחובה.

 יתרשל אל לעולם ס׳( )ב״ק ובמאירי

 וכו׳ והדקים הרעים בתוכחת אדם
 אלא מתחלת אינה וכו׳ פורענות

ע״כ. וכו, בצדיקים

׳עמ לעיל בזה שכתבתי מה וע״ע

 מישראל אף חרון להשיב דהוא קס״א
 מועיל. שאין אף וזה עיי״ש.

גוי להוכיח
 )סימן חסידים ספר עי׳ זה דרך ועל ד(

אדם רואה אם וז״ל תתשכ״ה
 למחות יכול אם עבירה עושה נכרי

 יונה את הקב״ד. שלח שהרי ימחה
ע״כ. להשיבם. לנינוה
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>עי׳ בגוי, ליתא תוכחה דמצות אף

 ממצות אך איתא(, ואם ד״וז ע״ה סנהדרין רש״י
כנ״ל. איתא, בדרכיו הליכה

 עניהם מפרנס מ»לכים< )»!״י ר״מ עי׳
 על ורחמיו לכל ה׳ טוב נאמר הרי וכו׳

ע״כ. וכו׳, מעשיו כל

 דוד < ו׳ כ׳ )שמות הטורים בעל ועי׳

עיי״ש. עכו״ם עם הסד עשה

 גמילות )תקנ״א( חסידים ספר וע״ע

 בעיני וכו׳ חן ממצא לעכו״ם חסדים
עיי״ש. ואדם אלוקים

 n כ״ט )בראשית טוב לקח מדרש ועי׳

 חשוב שאדם חרן, לאנשי יעקב בתוכחת

 עיי״ש. מעבירה אדם בני למנוע צריך
 את ימאס הצדיק )שם( הספורנו ח״ל
 תועבת כאמרו הנכרים אל כן גם העול

ע״כ. עול, איש צדיקים

 יונה דעונש א׳( )כיפורים הקמח כד ועי׳
 שהרי וז״ל הוכיחם, שלא על היה

 מדרך הן חייבין והנביאים הצדיקים
 שנאמר כמו הרשעים את להזהיר התורה

 אך לישראל, דהתם אף וכו׳, ליחזקאל

 נתחייב לנינוה, ללכת שנצטווה כיון

עיי״ש. להזהירם

להוכיח גוי חיוב
 ע״ב( אוח ג׳ >שער תשובה שערי ועי׳ ה(

ונדעה דיונה, מקרא שלמד
 העולם אומות דגם הזאת, הרעה בשלמי

עיי״ש. חבריהם מוכיחים באין נענשים

 היה דלוט נ״ה( >שבת יהושע פני ועי׳
 הוכיחם שלא על סדום בעונש חייב
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רפא תשובה ועיוני ביאורי

 הא תמה ד׳( )!■!קירה גמא ובתיבת עיי״ש.
 וגם עיי״ש. תוכחה במצות ליתא נח בני

 מציגו לא בדרכיו הליכה מצות הנ״ל

נח. בבני
דמחיוב ממלכים( 0״m> ר״מ עי׳ אמנם

 העם את להזהיר הוא נח בבני דינין

 יעקב תוכחת הגרי״ז ביאר וכן עיי״ש.
הנ״ל.

 חייב אין בדינין זה חלק על אך

מיתה.

שם( )רט״א מלמחול אכזרי• יהא לא והמוחל

רוחנית כפגיעה פיוס
 רצה לא דרב מהא לעיל הוכא א(

חנינא, לרב הדרשה לחזור
 והא פריך והתם פיוס. קיבל ולא איקפד

 על לו מעבירין מידותיו על המעביר כל
ע״כ. פשעיו,

 p-j) בב״ק ממתני׳ מקשה דלא והא

 אכזרי שהוא לו מחל לא שאם ומנק
 בו׳, אבימלך על אברהם ויתפלל שנאמר

ע״כ.

 אין רוחני בענין דפגיעה י״ל אולי

 מענין פריך דמ״מ אלא למחול. חייב

וכו׳. מידותיו על מעביר

 )או׳־ח שלמה בחכמת כעי״ז ומצאתי
 בגיחזי אלישע מקפידת והביא תר-ס,

עיי״ש.

 נקימה, איסור גבי זה כעין ומצינו
 ראוי וכו׳ וז״ל 0ה* מדעות )פ״ז בר״מ
 העולם דברי כל על מעביר להיות לאדם

 הבל דברי המבינים אצל שהכל וכו׳

הקטנה. ביד עיי״ש ע״כ. וכו׳, והבאי

 הא )כ־ס ביומא דגרם לשיטתו והוא
 עי׳ דאוריתא, במילי הא בעלמא במילי

ר"!(. ניסים מעשה

 חברך את תריב אל ל׳( »׳ ובמשלי
 בחרדים פירש רע, גמלך לא אם חנם

החטיאך. לא אם דר״ל

 ז״ל ס־ז( כ׳ )בראשית הרמב״ן ז״ל והנה
 זה כל אבל לו, נתפיסה לא שרה וכו׳

 שלא לאמר בטענות עמו מתוכחת היתה

 הכתוב, דבר ובשבחה לו, תמחול
 ע״כ. וכו׳, עליו ויתפלל נתפייס ואברהם

 הענוה מתוך זה וכל ז״ל בחיי וברבינו

לה. אשר הגדולה

 הא שרה. את משבח מה וצ״ע
כנ״ל. פיוס, חיוב נלמד אברהם ממחילת

 משום מוחל דאין הנ״ל ענין ושמא
 יותר שייך היה רוחני, ענין על דמקפיד

בשרה.

 מחל. לא דיוסף בהא בהמשך וע״ע
בבראשית שאמרו מה פי ועל כנ״ל, וי״ל

וכו׳, נשני כי ׳<1 אות ע״ס )פרשה רבה
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( תשובה ועיוני ביאורי דמב

 לא הכי ומשום עיי״ש. תלמודו ששכח
להם. מחל

מידותיו על מהמעכיר "פיוס
בסתמא כתב שם( )ביומא במאירי אך ב(

 ממידת דהוא מחילה, חיוב לכל

עיי״ש. חסידות

של־א( )מצרה החינוך שכתב דמה וס״ל

 הופכין לה שאין כאבן להיות חייב דאין
 מעשה, בשעת דוקא לאו הוא עיי״ש.

 הוא תטור דלא )כ״ג( דיומא וכסוגיא

 הר״מ אך עיי״ש. בממונא דוקא
 דחשיב הנ״ל ממתני צ״ע וגם השמיטו.
אכזריות

לאחיו מחל יוסף אי
וכן וכו׳ ז״ל >י״א( חסדים ספר ועי׳ ג(

 מחל ליוסף כשחטאו יעקב בני
 שורש חה גמולם להם שילם ולא להם

 משורת לפנים לעשות שצריך החסידות
 בכל וחסיד שנאמר דבר, בכל הדין

ע״ב. מעשיו,

הב"ל, דיומא כסוגיא דהוא נראה
 בשערי וכ״ה דאוויתא. בלאו דלא

 ולכן י״ב(, >ל״ת ובסמ״ג ל""( )ש״ג תשובה
חסידות. מדת רק הוי

 כתיב □שלח( )ריש במכילתא ומצאתי
 וכתיב יוסף( )וקיימו תטור ולא תקום לא

 רענן. בזית ועיי״ש וכו׳. חשבתם ואתם
 והוא דאורייתא, איסור דהיה מבואר
כנ״ל. שהשמיטו, הר״מ כשיטת

וכו׳ ז״ל י״ז< נ׳ )בראשית בחיי רבינו ועי׳
וכבר להם. שמחל הכתוב באר ולא

 לחבירו שחטא מי שכל חז״ל אמרו

 עד לעולם נמחל אינו תשובה ועשה

 מתו וא״כ וכר, חבירו את שירצה
 אפשר ואי יוסף, מחילת בלא בענשם

 כן ועל במחילתו, רק עונם להתכפר
 וחתום כמוס להיות העונש הוצרך

 הרוגי עשרה בענק זמן אחר להפקד
 )שם(. החיים באור וע״ע ע״כ. מלכות,

 דבמיתתם ל""( )פרק דר״א פרקי וע״ע
להם. נמחל

 דנשבע איתא י״ח< )כ׳ רבה בשמות אך
 וע״ע עיי״ש. עליהם בלבו שאין להם

 מחילה חיוב תלמד ט״ס >ם״ע סמ״ג

מיוסף.

 כר ז״ל ה״י( מתשובה )פ״ב בר׳׳מ והנה

 לו הצר ואפי׳ וכו׳ שלם בלבב מוחל
 יטר ולא יקם לא הרבה לו וחטא הרבה

ע״כ. וכו׳,

 לא על עובר מוחל דבאין משמע

 אי הנ״ל בפלוג׳ תלוי יהא ושוב תטר,

בגופא. בצערא גם

 ז״ל רבא( אמר ד״ה י״ו )ר״ה בריטב״א אך

 וכר, תקם לא תורה דאמרה דנהי וכו׳
 שמים מחילות לו למחול אמרה לא מ״מ

ע״כ. וכו׳,

 צ״ל הר״מ בדעת דגם נראה ובאמת

 יטור, ולא יקום לא שכתב ומה כן,

 שם, שממשיך הענין להשלמת כוונתו
 ערלי הגויים אך ישראל זרע דרך שזה

 שם ומביא מתפייסים, ואין הלב

 שצריך מב״ק מקורו דהא מהגבעונים,
לא משום ולא מאברהם. ונלמד למחול.
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רפג תשובה רעיוני ®ביאורי

 וע״ע ענינים. ב׳ דהם משמע תטור,

בזה. מש״ב רס-ה )סי׳ רש״י תשובת

 ז״ל ה״ו מדעות בפ״ו משמע וכן
 וישתוק ישטמנו לא לאיש איש כשיחטא

 ואם וכו׳, להודיעו עליו מצוה אלא וכו׳,
 למחול צריך לו למחול ממנו ובקש חזר

 מחילה בקשת דבלא משמע ע״כ. וכו׳,
 בלא דליתא כרחך על למחול. א״צ

 דבקשת תנאי מצינו לא דשם תטור,
מחילה.

מיראה בפיוס סגי אי
 דמבואר כיון צ״ע אכתי אמנם ד(

ממנו שביקשו בקרא
 וא״ב למחול. דצריך תנן הא מחילה,

מחל. דלא בחיי רבינו כתב איך

מחילה, בקשת היה דלא י״ל ואולי

 וכן מהם. יתנקם שלא בקשו ורק
 עז, לשון דהוא בדברם, מלשון העירוני

 המהו־י״ל שכתב וכמו פיוס, היה דלא
 דהיה דר״ל גמלוך, לו שאמרו דיסקין

עיי״ש. להם שעשה מה על גמול

 דינא בהאי כתב וז״י< סחי-ס >פ*ה ובר״מ
 שהוא וידע וכו׳ ממנו שביקש כיון ז״ל

 לו, ימחול רעתו על וניחם מחטאו שב
 א״צ כן, היה שלא כיון א״כ ע״כ.

למחול.

 מחילה בקשת על מכאן ללמוד ויש

 הדין, אימת מחמת כיפור יום בערב
 ועי׳ ופיוס. חרטה רבעי סגי, לא דאולי

 סי לפני ד״ה פ״ו )יוסא הכיפורים יום תוספת

וכו׳(. אתם

כ״ס מאסר ליו״ג יצחק פחד עי׳ אמנם

 לא ממידת למחול צריך פייס בלא דגם

עיי״ש. אפו לעד החזיק

 )שם< סופר ובחתם כהן בשפתי וע״ע
 להם מחל לא למה טעמים שכתבו

"ש. עיי

מתפייס בלא כפרה
 שלא תה וכו׳ ה־׳ט( >שם בר״מ והנה ה(

ומקורו החוטא. הוא מחל
 הוא ומלשון י-ט(. )הקת מתנחומא

 חוטא. לא כבר דהפוגע משמע החוטא,

 את פקד וה׳ עה־׳פ וירא פר׳ )ישן בתנחומא וכ׳׳ה

 קבל ולא לרצותו והלכתי וכו׳ ז״ל שרה(
 לפניו עצמו שהשפיל רואה הקב״ה מיד

 ע״כ. וכו׳, שנאמר עליו מרחם והוא

(.0>ש באו״ח והובא

עליו, מרחם דרק צ״ל בחיי ולרבינו

 שיענשו ושייך לגמרי, לו מתכפר אין אך
 צ״ל הנ״ל דר״א ולפרקי אחריו. זרעו

להם. מאריך שרק

 מלשון דייק (0>ש חדש בפרי אמנם

 עד מכפר יוהכ״ס אין פ־׳ה( )ייסא המשנה
 עד קחני ולא חבירו, את שירצה

 סגי נתרצה ולא דבריצה חבירו, שיתרצה

לו. ומתכפר

וכו׳( בגאות עה״ם י׳ )פרק תהילים ובמדרש

 הרי וכו׳ אחיכם מכרתם אתם וכו׳ ז״ל

 יוסף אם ומה וכו׳ בשושן נמכרים בניכם
 שלחתם אתם לא שנאמר לאחיו שמחל

 מי להם. מתוקנת היכן עד ראה אתי,

 ע״כ. עאכו״ב, לחבירו מוחל שאינו

וצ״ב.

די״ל שסות< פר׳ )ריש קדומים נחל ועי׳
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תשובה ועיוני ביאורי רפד

 עשו לא הם אך דמחל, דאף ההכוונה

 אנחנו אשמים ואבל ספורנו עי׳ תשובה,
גמורה. תשובה חשיב לא וכו׳

התוצאה על הפיוס אי
 חשבה אלוקים יוסף, בתשובת והנה ו(

החיים האור ביאר וכו׳, לטובה

 שמים כפרת צריכים דאינם דכוונתו
בזה. להאריך ואכ״ם עיי״ש.

 דהוא וכוונתו לפרש יש דבריו ולולי
 וכ״ה כלל. פיוס דק ואק נפגע לא

 וע״ע (.168 עם׳ התשובה )חיבור במאירי
דיסקק. במהרי״ל

 על הוא הפיוס וחיוב מבואר ולפי״ד
 אם ולאידך, המעשה. על ולא התוצאה

 שלא אפי׳ לחבירו, רעה תוצאה גרם

 כאילו בפיוס חייב המעשה, עשה הוא
 !תשובה הלבבות חובת עי׳ המעשה, עשה
- ג׳(. »׳ ממיכה לזה שהביא פ״ם(

 ונחסר כתב הא בחיי ברבינו אמנם
יוסף. מחילת להם

 מעצם דאמנם לבאר ושמעתי
 שאר מזה לו נגרר אך נפגע, לא המכירה

 זה על אך לפייסו, צריכים זה ועל צרות,
 מחל לא למה הנ״ל וניחא ביקשו. לא

וצ״ע. להם.

הפיוס ענין
אע״פ בב״ק מתני׳ בטעם והנה ז(

 לו נמחל אין לו נותן שהוא
 בשם בשטמ״ק ביאר ממנו. שיבקש עד

 שמים ידי יוצא אינו וכו׳ ז״ל הראב״ד

עליו יבקש והוא חבירו את שיפייס עד

 כמ״ש חבירו בצער שחטא מפני רחמים,
 גדילה רשע ישיב חבול גזלה לענק
 הוא, רשע גדלה שמשלם אע״פ ישלם
ע״ב. חטאו, על כפרה וצריך

 לעבירה שייך שהפיוס מבואר
 ומבואר הנפגע. תפילת וצריך שעשה,

 שהביא ה״א( מתשובה >פ״« "מ הכם בזה
חובל. על תשובה חיוב למקור מתני׳

 שהשפיל דכיון להבין יש שפיר וא״ב
 לו, ומכפר עליו מרחם הקב״ה עצמו

כנ״ל.

 בתשלום, נתקן חבירו מדק אמנם
 על כפרה דבעי אף פיוס, א״צ מדק דבל

 חשובה(, הל׳ >ריש בר״מ כמבואר העבירה,

 משום כרחך על זוטא, מספרי זה והביאו
 עליו, להתפלל דבר בעל הניזק דאין

 לא הצער דחלק בחובל ורק נתקן, וכבר
עליו. להתפלל דק בעל הוא הרי נתקן,

 ענין דבל י״ל תו להבי ואתית השתא

 שלא הצער חלק לתקן רק הוא הפיוס
 הגאון בשם )שם< בשטמ״ק וכ״ה נתקן.
 מחיל קא לא דגופא דצערא משום

 תשובה בשערי וכ״ה ממונו. אגר משום
 תקק משום פיוס דחיוב ס׳־ה אות א׳ )שער

המעוות.

 ולכן מחיל, ממונא היזק )ומשא״ב

 דא״צ ה״ט( מחו״מ )פ״ה הר״מ כתב
 יש עוד ז״ל כתב )הי״א( ובהמשך לרצותו.

 האומר ממונו לנזקי גופו נזקי בין הפרש
 שאתה מנת על וכו׳ עיני סמא לחברו
 שהדבר דברים. בה׳ חייב זה הרי פטור
והוא ע״ב. בכך, רוצה אדם שאין ידוע
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רמה תשובה ועיוני ביאורי

 הר״מ מקור וזה 4שם )דב״ק דמתני׳ סיפא
 דוקא הוא פיוס דחיוב רישא דגם

 וכמ״ש מוחל דאין דגופא בצערא
 דמוחל, בממונא ומשא״ב בשטמ״ק.

 ומשום פטור, לפטור מנת על דבזה מהא
 דמוחל ריצוי, צריך אין גם הכי

בתשלום.

 לאו עיני דסמא שם האזל באבן ועי׳

 דלא בסוגיא, עי״ש הכני, וה״ה דוקא,
 עיני, מסמא שאני דהכני >שם( כמ״מ

 הפרש ועוד הר״מ מש״כ צ״ע ולמ״ט
 הא׳ החילוק הא לממונו, גופו נזקי בין

 עיני, סמא דוקא לאו הוא דפיוס
 עיני, סמא דוק׳ הוא הב׳ והחילוק

וצ״ע(.

 לא דאי להבין יש שפיר ולפי״ז
 ואין שעוות, מה תיקן לא בסוף נתפייס
 ס״ל חדש הפרי אך וכנ״ל. לו, מתכפר

 אף המעוות, לתקן מעשה שעשה דסגי
 חלק דמ״מ י״ל אך לתקן, הצליח דלא

יצא. שמים

 יותר לבקש דאין בדין י״ל ולאידך,
 מחיוב אך שמים, לדין רק דהוא מג״פ,

 מה שיתקן עד חייב עדיין לחבירו

 רשאי דאין >שם( חדש פרי ועי׳ שעיות.
פליג. >שם( בב״ח אך מג״פ. יותר לבקש

ה׳ בחילול המעוות תיקון
 רש״י עי׳ ה׳, חילול בענין והנה ח(

משום דחומרו פ״ס )ביומא
 חיבור מאירי ועי׳ הרבים. שמחטיא

 את בתשובה דבמשיב <81 עט׳ החשובה
ומתכפר המעות תיקן שהחטיא אותם

 ה׳ חילול רק למה צ״ע ולפי״ז עיי״ש.

 אדם בין ולא כפרה, בחלוקי נמנה
 מתכפר שאין שוין, שניהם הא לחבירו,

המעוות. שיתקן עד

 להשיב שיכול כל דאמנם לנ״ל וי״ל

 שישיבם, עד מתכפר אין שהחטיא אותם
 בגוונא אך לחבירו, אדם מבין גרע דלא

 בכהאי חזרו, ולא להחזירם שהשתדל

 ולא שפייסו לחבירו אדם בבין גוונא
 ה׳ בחילול אכתי מעכב, אין נתפייס

 תיקון .משום עיכובו דאין מעכב,
 חומר משום אלא גרידא, המעוות

העבירה.

 בעיקר א׳ )שער תשובה שערי עי׳ ואמנם
 אחרים במשיב מתכפר ה׳ דחילול הי״ס

 מידה ממידת רק והוא עיי״ש. מעון
 המעוות, תיקק משום ולא מידה, כנגד

 מתכפר אין שהחטיא אותם במשיב ואף
 כנ״ל. אלא המעוות, תיקה משום

מיתה אחר פיוס
 הפסוק )על איתא רבה בבראשית והנה ח(

קין דאמר ה׳( מלפני קץ ויצא
 תשובה עשיתי הראשון לאדם

 סופר החתם וביאר עיי״ש. ונתפשרתי
 אדם דבין דחלק כיון פשרה, לשון

עיי״ש. נתכפר לא לחבירו

 דריצוי ודאי להכירו חוטא כל הנה
 למקום. אדם הבין חלק גם מעכב חבירו
 הפיוס דחיוב מחיים, דוקא דהוא וצ״ל
 משא״כ המעוות, תיקה משום הוא

גם שנאתם גם אהבתם שגם מיתה לאחר

ואין ו׳(, ט׳ )קהלת אבדה כבר קנאתם
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רג חושן א סעיף - שמב סימן דרכי

להשאיל רשאי השואל אין - 3שמ סימן

מצוה שעושהה• ותורה, ספר שאל אפילו •י להשאיל, רשאיבג השואל **אין א

חושן גיאורי

 הוא זה דין להשאיל. רשאי השואל אין * שכוב
 רשאי האס אבידה כשומר להסתפק ויש השומרים. בכל

 הגר״ז ערוך ובשולחן אחר. לשומר למסור לכתחילה

 לכתחילה דרשאי מבואר, לב( סימן מציאה )הלכות

 )פרשת חי איש הבן כתב וכן אצלו. שנאמן למי למוסרה

 בין בזה הפרש ואין ז(. הלכה ראשונה שנה תבוא כי

 משפט בספר ראיחי ואמנס דבריס. לשאר ספריס

 דהראבי״ה שכמב קפח( צדק שערי רסז )סימן האבידה

 י פרק )ב״ק זרוע האור מדברי ומקורו זה, על חולק

 את להניח רצה ולא למדבר דבהלך שכחב, תסס סימן

 פטור. חייב, לשומר שמסר ששומר מפני בעיר האבידה

 דיש כוונתו זו אין ולענ״ד איסור. שיש מזה והוכיח

 מפני בעיר הפקדון להניח רצה שלא שכתב ממה לדייק

 שומר אס גס ולכאורה חייב, לשומר שמסר ששומר
 וכמבואר לכתחילה, איסור יש הרי פטור, לשומר שמסר

 שאין מוכח אלא קיא(, סימן ג פרק )ב״מ זרוע באור

 משנס רצא סימן וראה לאחר. לכתחילה למסור איסור

צז(. )ס״ק חושן

 השולחן בדברי מבואר תורה. ספר שא? אפילו *
כדין באונסין חייב תורה ספר שהשואל כאן ערוך

חושן משנת

 דין מקור להשאיל. רשאי השואל אין א. א

 אין רבי שנה כאן א(, כט )גיטין מגמרא הוא זה

 זה וכעין זו. )ד״ה רש״י וכתב להשאיל. רשאי השואל

 ויש ומקניטו. דעתו על עובר זה שנמצא שם(, בר״ח

 בו שישתמש דחושש א[ טעמים. מכמה בזה לדון

 יגנב שמא דחושש ב[ מזיקו. ונמצא כראוי לא

 אלף סימן ח״א )שו״ת הרשב״א כתב וכן ויבריחו.

 שמתה לשקר וישבע יאנס שמא דחושש ג[ קמה(.

 מיהמנת דאת רב של טעמו וכעין מלאכה, מחמת

 שמא שחושש ד[ לו. נאמן לא איהו בשבועה ליה

 דעת וזו בתשלום. ולא החפץ בגוף ורוצה יאנס

 ולא יתחייב שמא דחושש ה[ שם(. )גיטין רע״א

 יוכל ולא יתחייב שמא דחושש ו[ לשלם. ירצה

 בלשון ויעוין זה. צד גם כתב ורע״א לשלם.

 ציווי על עבר שאם שכתב, ה( ס״ק שז )סימן הסמ״ע

 שהוא כוונתו שאין ונראה לאחר. והשאלה חכמים

 מחמת כן ציוו שחכמים אלא חכמים, מתקנת

רע״א הקשה והנה דאורייתא. דין והוא אומדנא,

 בארץ גט המביא שם( )גיטין במשנה דמבואר הא על

נימא לא ואמאי אחר, ביד משלחו וחלה ישראל

 משאר טפי גרע דבגט וביותר מסוים. סך שווה שהגט כיון אחר, ביד פקדתי שיהא רצוני אין הגט על

 החשש פקדון דבכל לפרש, הרע״א וכתב יוזק. אם לו ישלם לא ובשטרות בשטרות, חשיב דהגט פקדון,

 אין חשוב שגט חידוש בדבריו ישנו ]והנה כאן. שייך לא וזה בממון, מאשר בחפץ יותר רוצה שמא הוא

 ממון, גופו חשיב אין ממון לגבות עומד שהשטר היכא דדווקא חוב לשטר דמי לא דלכאורה ממון, גופו

ד״ה חושן ביאורי א סעיף שא )סימן לעיל שנתבאר וכמו ממון, גופו מיקרי השטר גוף את שצריך כאן אבל

 הדברי כתב זה וכעין ט([. ס״ק עג סימן ח״א יצחק ובבית לח. סימן ח״א קמא מהדורא ומשיב השואל בשם בשטרות ולא
 סתמא שבגט נראה, קושיתו ובעיקר ממון. גופו חשיב דלא בית, קנין שטר לגבי נו( סעיף צו )כלל גאונים

 הרשב״א בתשובת והנה אופן. בכל לאשה יגיע שהגט ליה דניחא בדעתיה דאמדינן לאחר, שיתן לו ניחא
 לזה חישינן לא בבית טעמא דמהאי וכתב יבריחם. שמא הוא לאחר ישאיל שלא שהטעם כתב, קמה( )אלף

 כוונתו לפרש ויש מספינה, דוגמא לזה וכתב להבריח, עשויים שאין במטלטלין וכן להבריח, אפשר שאי

 ומשאיל משכיר עמהם ולהשאל להשתכר בעלים של ׳שדרכן וז״ל, כתב, שם דבלשונו אופנים בשני

 ולכן עמה, בא והבעלים הספינה את שמשכיר ר״ל ׳עמהן׳ על הדגש שעיקר לפרש ויש עכ״ל. לאחרים׳

 )ב״מ שם שהביא הגמרא מלשון וכדמוכח הרשב״א. בו דמיירי שם המעשה באמת וכן שיבריח, חייש לא

 להתרגל רוצה שאינו שם וכדפירש״י דעתא, שינוי משום תרעומת לו שיש דאמרינן ספינא לגבי p עט

 וזקנים גמליאל דרבן מעשה בזה שפיר דאתי שכן וכל עימו. הספינה שבעלי דמיירי מבואר אחר, לבעלים

 הרשב״א וכתב פרוזבול. עליו כותב וכירה לתנור מקום דהשאילו הא בזה שפיר אתי וכן שם. שהביא

הבעלים שם ולכאורה שאלתה, ימי כל בה משתמשין שאולה פרה אביהם להם דהניח מהא ראיה, עוד שם
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חושן א סעיף - שמב סימן דרכי רד

חושן משנת
 על בסמוכיץ איירי דשם דכוונתו ונראה איננו.

 שמא )סימן המשפט הנתיבות שכתב וכמו שלחנו,

 זה ומטעם ו(, ס״ק שם חושן משנת הובא ג. ס״ק ביאורים
 )סימן השולחן הערוך פירש וכן להברחה. חייש לא

 משמע לא כאן הרמ״א שבלשון אלא ב(. סעיף שמב

 פרט הזכיר שלא ממה כן, הרשב״א דברי שפירש

 באינו אף הוא שכן ומשמע ׳עמהך, דהוא זה

 )שם( השולחן בערוך בדעתו דייק וכן עמהן,
 דמבואר כן, נראה לא הגמרא הלשון שם והקשה

 אחר, ביד פקדוני שיהא רצוני אין טעמים, שני שם
 שהטעם לענ״ד ופשוט בשבועה. לי מיהמנת ואת

 ואולי נאמנות. לו נתן שלא אלא איסור אינו השני

 יבריח שמא הרשב״א פירשו הראשון הטעם
 שקיימא ורק טעמא כהאי לן דקיימא ליה וסבירא

 )לו התוספות שכתבו וכמו פשיעה, חשיב דלא לן

 קושיית בזה ומתורצת דאי( ד״ה ב לו רב. ד״ה א
 סתומים הרשב״א דברי ובאמת השולחן. הערוך

 בדבריו אחרים מקומות בכמה ומפורשים כאן
 רק הוא רבי של כללו דכל שכתב ב( אלף )תשובה

 ומבואר רשאי, גדולים אבל קטנים במטלטלים

 בעוד כתב וכן יבריח. שמא רק הוא החילוק שכל

 סימן שישי וחלק פד, סימן ושם לו, סימן ג )חלק מקומות

 מפורש הלא התיר בפרה למה קשה זה ולפי קיא(.

 לדעתך לו שיאמר דבעינן א( לו )ב״מ פרה לענין

 לעיל שכתבנו ובמה לאחר, ליתנו אסור זה ובלא

 ראיית כל זה ולפי שפיר. אתי בסמוכין דאיירי

 הזכויות שמבחינת רק היינו משם הרשב״א
 דעדיין אלא להשאיל, ורשאי שלו הם הקנויות

 אמנם לבעלים. קפידא שיש משום להשאיל אסור

 ששם א( כט )גיטין לשיטתו שהרשב״א נראה יותר

 לכתחילה מותר דלדידן כהירושלמי הכריע

 ולפי צד[. ס״ק חושן במשנת רצא סימן ]וכמבואר

 טענה שיש הסוברים לשיטת רק היא הגמרא זה

 נאמר ]ואם אחר. ביד פקדוני שיהא רצוני אין של

יוכלו שלא גם בעינן דלא היא הרשב״א דכוונת
 להשתכר בעלים של דרכן שיהיה וגם להבריחן

 עימהם[. ולהשאיל להשתכר בעלים של שדרכן ׳או׳ לגרוס צריך סגי, מינייהו בחד אלא עימהם ולהשאיל

 דהאבני שאולה, בטבעת קידשה גבי יט( סעיף כח סימן )אבה״ע הקדמונים מחלוקת בזה מצינו לכאורה והנה

 לכתחילה איסור רק הוא רשות לו נתן לא אם שגם די( )סימן הדשן תרומת בשם כתב נ( ס״ק )שם מילואים

 סתם השאילה אם אבל לזמן, בהשאלה רק הוא זה דדבר מילואים האבני וכתב מקודשת. בדיעבד אבל

 א( ס״ק שמא סימן חושן במשנת הובא ב. לד )כתובות מקובצת השיטה מדברי הוא ויסודו בזה. רשות לו אין

לגבי לא וכן יורשים לגבי ולא דידיה לגבי רק הוא זה כל יום, שלושים שאולה סתם אמרינן דאפילו

חושן ביאורי
 סימן קרימתה )דפוס מוהר״ס במשובת מבואר וכן שואל.

 הר״ן מדברי ד( »ז״ק החושן בקצות והקשה קיט(.

 עב )סימן הסמ״ע בדברי המובאים יט( )סימן בתשובה
 הוא שואל לאו תורה ספר שהשואל שכתב, כא( ס״ק

 קעביד מצווה נמי דהמשאיל כיון באונסין, להתחייב

 השואל, של הנאה כל ואין יוסף, דרב פרוטה ומרויח

 מחמת אלא פטור ואינו שואל כדין שחייב מבואר וכאן

 ובש״ך יח<. ס״ק עב )סימן בתומיס הקשה וכן מלאכה.

 הר״ן, תשובת דברי את בזה הביא כט( ס״ק עב )סימן

 אי יוסף ורב רבה במחלוקת תלוי דהר״ן דדינא וכתב

 חשיבא יוסף דרב ופרוטה שכר שומר .אבידה שומר

 יוסף דרב ופרוטה חנס שומר אבידה שומר או שכר,

 ואין דדינא ספיקא דהוי ופסק, שכר. למיהוי חשיבא לא

 זה לפי החושן הקצות וכתב המוחזק. מיד מוציאין

 כרב שפסק טז( סעיף רסז )סימן ערוך דהשולחן להקשות,

 ושס מאונסין. תורה ספר שואל לפטור ליה הוי יוסף,

 הר״ן דברי שהביא הסמ״ע דברי על ממה בש״ך

 אס דדינא ספיקא דהוי דלדידן כתב ולא בפשיטות,

 ספק דהוי לכתוב צריך היה יוסף, כרב או כרבה הלכה

 ס״ק עב )סימן החושן ובקצות לא. או שואל הוי אס

 ורב רבה במחלוקת תלוי זה שאין לומר שיש כתב, לה

 גב על דאף שואל, הוי לא עלמא לכולי והכא יוסף,

 פרוטה משוס שכר שומר הוי לא אבידה שומר דלרבה

 דאינו אלא פניס כל על הנאה דהוי מודה יוסף, דרב

 שמתעסק דבשעה מודה רבה דגס פרוטה, שוה
 דלא אלא לעניא, תא ריפ מלמיתב דפטור באבידה

 שכיח דלא כיון זה, בעבור שכר שומר שיהא ליה סבירא

 דשומר משוס והיינו העני, יבא בה שמתעסק שבשעה

 הש״ך שכתב וכמו פרוטה שכרו אס כי הוי לא שכר

 איכא, פרוטה משוה פחות הנאה אבל א(, ס״ק שג )סימן

 הנאה למשאיל ליה אית אפילו שואל דגבי כיון כן אס

 של הגאה כל הוי לא תו נמי, פרוטה משוה בפחות

 הוי לא עלמא לכולי תורה ספר בשואל כן ואס שואל,

 כתבנו י( ס״ק חושן משנת ד סעיף שט )סימן ולעיל שואל.

 פחות דהגאה בזה החושן הקצות דברי בעיקר לדון שיש

 רוב דאכתי כיון שוכר, לעשותו מהני לא פרוטה משוה

ס״ק ביאורים עב )סימן המשפט וכגתיבות שלו. הנאה
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חושן ביאורי
 בפלוגמא כלל מליא ולא שואל הוי דלעולס כמב, יז<

 באונסין, חייב ספר שואל לודאי יוסף, ורב לרבה

 לשאול לחבירו הרשות נתינה שהיא המצווה למעשה

 המשיכה ובשעת השואל, למשיכת קדמה הספר את

 בפרוטה המשאיל שוב ונתחייב המצווה נעשתה כבר

 ועוד, השאלה. בשעת הוי לא השכר כן אס יוסף, לרב

 שכר נותן הוא רק שכר, לו נותן השואל אין דהא

 דלא שכתב הר״ן כונת רק בשלו. מצוה שעושה לעצמו

 ידי לעל כיון משכון, לו בנתן דוקא היא שואל, הוי

 של וניעור השיטוח ומחמת משכון לו נתן השאלה

 שכר לו כנותן והוי יוסף, דרב מפרוטה פטור המשכון

 מהשואל. שכר כמקבל והוי לידו שלו משכון שנותן במה

 שייך לא משכון על חפץ שואל בשאר כן שאין מה

 דשאלת כיון וניעור, שיטוח בשעת יוסף דרב פרוטה

 שם, הר״ן שכתב כמו ספר שאלת רק מצוה לאו חפץ

 החיוב כשהתחלת רק שייך לא יוסף דרב דפרוטה

 רחמנא. מצוות ידי על הימה וניעור בשיטות שנתחייב

 כדברי משמע לא שס בתשובה הר״ן לשון ופשטות

 האחרונים שאר שהבינו כמו אלא המשפט הנתיבות

 לולי לומר יש ואמנם מצווה. עושה ההשאלה דבעצס

 קדמה ההנאה שקבלת דאף המשפט, הנתיבות דברי

 לגס ונראה שלו, הנאה כל לאו זה ידי על חשיב לשאלה

 מהשאלה הנאה כשמקבל בעלמא המשפט להנתיבות

 הנאה כל שאין חשיב אכתי לשאלה קדמה אס אפילו

 הנאה שאר או כסף לו שנתן שבאופן שפשוט שלו,

 כל אין שהשאלה חשיב גס השאלה קודם השאלה עבור

 דדווקא היא, המשפט הנתיבות כוונת אלא שלו. הנאה

 אס אף מהני לשאלה תשלום בתורת ניתנת כשההנאה

 עצס היא החסד שמצוות הכא אבל לשאלה, קדס זה

 נאנס השואל אילו וגס בחפציו, להשתמש הרשות נתינת

 מצוות את המשאיל קייס בסוף, החפץ את שאל ולא

 אינה כלל היא החפץ שנטילת נמצא בדרכיו, והלכת

 נתינת עבור שקיבל והשכר המצווה לקיוס שייכת

כסף אס בה דמוזכר הלוואה לגבי ומיהו הרשות.

חושן משנת

 דרך על לפרש יש דאולי בדבריו ויעויץ אחר.

 א( ס״ק ביאורים שמא )סימן המשפט הנתיבות שכתב
 שלושים שאלה סתם אמרינן דלא השיטות שלפי

 יתבעו הבעלים אם רק להשתמש לו אסור "יום,

 המשאיל דשאני לומר, יש פנים כל ועל אותו.

 לתבוע למי לו שאין דביורשים מיורשים, לאחר

 ס״ק מ סימן )קידושין איש והחזון הזמן. טפי מצמצם

 שגם p סימן פ״א )קידושין מהרא״ש דמוכח כתב, ט<
 דכוונתו בלשונו ומבואר מקודשת, אינה בדיעבד

 שמקנה נחשב זה איץ להשתמש, לה שמותר דאף

 דומה הנאה לה שנגרמת ומה שלו, דאינו לה

 דמקודשת דאמר דלמאץ ומבואר במלווה. למקדש

 שגורם בהנאה מחילה, בהנאת כעין יקדשה אם או

 שם, נתנאל הקרבן כתב וכץ הקידושין. יחולו לה

 איש החזון וציינו מקודשת, אינה בדיעבד שגם

 שכתב נד( ס״ק שם )אבה״ע הגר״א בלשון ויעוין )שם(.

 הוא דגזל הטעם וכתב מקודשת, שאינה כץ גם

 שלו, אינו דעדיין אלא כוונתו דאין ונראה בידו,

 מגדים בפרי ועיין כן, גם כפשוטו לפרש יש ומיהו

 לחבירו שהמשאיל שכתב, ד( ס״ק תרלז זהב )משבצות

 גזולה. סוכה הוי לאחר והשאילו לסוכה קרשים

 עבר אם 0 סימן )שאלה אפרים המחנה דספק ונראה
 הוא ראם בהנ״ל, תלוי להוציא יכול אם והשאילו

 איש להחזון שאף ומסתבר להוציא, יכול ודאי גזל

 הא בביאור כג( ס״ק קצה )סימן ובגר״א הוא. כן

 סודר קנין לעשות אפשר שאי שם ברמ״א דאיתא

 רשאי השואל דאין מטעם דהוא כתב שאול בסודר

 היינו העזר באבן לשיטתו ולכאורה להשאיל,

סימן חושן משנת וראה ופשיטא. שלו דאינו משום

צד(. )ס״ק חושן משנת רצא

עבר ראם א(, ״ק0) הש״ך כתב להשאיל. רשאי כ.

 או להשאיל שרגיל היכא לאחר והשאיל השואל

ואם ישבע. השני אם השואל פטור אצלו, להפקיד

 שיכול אמרינן או בשבועה, לו שנאמן אמרינן אם עיון בצריך שם הש״ך נשאר אצלו, להפקיד רגיל רק

 ,P ס״ק )ביאורים המשפט הנתיבות וביאר ונאנס. שינה שמא לחשש ולא לפקדון רק לו שמאמין לומר
 שחייב בשואל אבל לשקר, ישבע וגם כראוי ישמור שלא בתרתי, בו חושד אינו שומר שבסתם שכוונתו

לחוש מקום שיש בש״ך משמע ולענ״ד כראוי. שמר אם גם חייב דהרי שקר בשבועת רק חושד באונסין,
מלאכה. מחמת שמתה וחושב טועה והוא ששינה

יד. שליחות הוי השכיר, או שהשאיל שכר שומר או חינם שומר ג(, )ס״ק הש״ך כתב רשאי. ג.

 מהו לאחר ישאלנו לא זה הרי תורה ספר השואל איתא, p כט )ב״מ בגמרא תורה. ספר שאל אפילו ד.

יש הראשונים, נחלקו הגמרא מסקנת ובביאור קמ״ל. בממוניה, מצווה למעבד לאיניש ליה ניחא דתימא
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חושן משנת
 לסברא אמרינן ולא בה חזרה שהגמרא שפירשו

 ויש בממוניה. מצווה דניעבד לאיניש ליה דניחא

 להאי אמרינן הגמרא למסקנת שגם שפירשו,

 הכי אמרינן שלא טעמא איכא הכא רק סברא,

 נקט וכן אחר. ביד פקדונו שיהא רצונו דאין דכיון

 בזה אמרינן דלא בזה שהחידוש ב(, >ס״ק הסמ״ע

 מצווה דליעבד לאיניש ליה ניחא דמסתמא

 שיהא רצוני אין אמרינן שבפקדון כיון בממוניה,

 ב(. )סימן אפרים השער נקט וכן אחר. ביד פקדוני

 ד(. הלכה פ״א )שכירות משנה בכסף מבואר וכן

 דהטעם כתב, א( ס״ק )ביאורים המשפט ובנתיבות
 אולי ליה מהימן דלא לאחר ליתן דאסור בזה

 הוא זה ולפי בשקר. עצמו ויפטור ויכפור יבריחם

 והנה זה. חשש שיש מצווה דברי בכל הדין

 דברי שבכל מבואר ד( סעיף יד סימן )או״ח ברמ״א

 חוץ הבעלים, בידיעת שלא להשתמש מותר מצוה

 דברי לפי ולכאורה יקרע. שמא דחיישינן מספרים

 דברי בכל שרי אמאי קשה כאן המשפט הנתיבות

 ואין לשקר. וישבע יבריח שמא ניחוש הא מצווה,

 שם מבואר כי זה חשש שייך אין דשם לומר

 כשמשתמש כן ואם אחר, למקום להוציא שאסור

 ודאי דהא שיבריח, חשש אין מקום באותו
 גווני בשאר או ריק כנסת שהבית לה משכחת

 ודוחק דהותר, משמע הכי ואפילו להבריח, שיכול

 חיישינן. לא לכן אקראי רק דהותר דכיון לומר

 סיבה זה יבריח שמא שחשש לומר יש ואולי

 נתן לא דלשואל לאחר להשאיל לשואל שאסור

 שרי. דעת בלא מהבעלים להשתמש אבל זו, זכות

כתירוץ נוקט שהוא משמע הרמ״א ומסתימת

 בספרים מיוחד דין שהוא ב( כט )ב״מ הריטב״א
 יקרעו שמא דחישינן ליה, ניחא סברת שאין

 היום כי בהפסדו שכרו יצא דהא ליה, ניחא לא הספר לקלקול קפידא דאיכא ׳כיון כתב, שם ]ובלשונו

 הרבה שכן וכל ספרים הרבה לו שיש בגוונא להסתפק ויש ללמוד׳. במה ספר לו יהיה לא מחר או

 להריטב״א המיוחסים ובחידושים ללמוד[. במה מחר לו יהיה שלא הסברא בזה שייך שלא מין מאותו

 בתירוץ המאירי כתב וכן מצווה, יעשה שאחר לא אבל מצווה, לעשות רק לו שנוח כתב, p כט ןב״מ
 בחידושים )הובא האורה בספר והר״ש המשפט[. בנתיבות שכתב מהטעם שהוא בכוונתם לומר ]ויש אחד

 בהם שילמד ליה ניחא לא ולכך שתים ולא לו ניחא אחת שמצווה כתב, שם( ובמאירי להריטב״א המיוחסים

 וכן יח( הלכה פ״ב ומצה )חמץ מימוניות ובהגהות לאחר. משאילם וגם בהם לומד שגם מצוות תרי דהוי
 לפרש יש בדבריו ]וגם ליה ניחא לא ולכך מדעתו שלא מיירי והכא ליה ניחא מדעתו דרק כתבו, במרדכי

 בו יחזור לא ליה ניחא הדבר שעיקר כיון בית דבשכירות כתב, חיים ובדברי המשפט[. הנתיבות כדברי

 בכל אמרינן לא מדוע עוד, לדון ויש ליה. ניחא לא המצווה בגלל הממון נתינת אבל המצווה, מחמת

הדרכים כל ולפי חסד. מצוות משום בפקדון, להשתמש אחר לאדם שיתן לאיניש ליה דניחא שאלה

חושן ביאורי
 בנתינת אלא הלואה מצוות קייס שלא נראה תלווה,

 לחבירו. להלוות שהסכים במה ולא בפועל ההלוואה

 חשיב בהלוואה המשפט הנתיבות לדעת גס זה ולפי

 ההלוואה עבור כשכר יוסף דרב פרוטה מליתן הפטור

 א )חלק חסד האהבת דיוק בזה מיושב שנתבאר ]ולמה

 חובה, הוא 'אס׳ דהאי כיון ב( אות החסד נתיב א פרק

 רשות לו שנותן באופן והנה אס[. בלשון הוזכר למה

 שייך לא השואל, בבית נמצא שכבר בספר להשתמש

 באותו שאינו המשפט בנתיבות שכתב הראשון הטעס

 הטעס משוס רק החיוב וכל בחצר, מיד דקונה זמן,

 מילואים באבני עוד ועיין ממנו. ההנאה שאין השני

 בקצות שכתב מה פי על ליישב שכתב לח( ס״ק כח )סימן

 במה צט< )ב״ק מוספות דהקשו הא הנ״ל, החושן

 מקודשת במלווה המקדש מאיר דלרבי שס דאמרינן

 הרי מלווה מאיר דלרבי ב( >מז בקידושין דאמרינן ממה

 אינה כלום הימנו נשתייר לא ואס כפקדון, הוא

 נשתייר שאס הפקדון שנגנב בגוונא והיינו מקודשת.

 מקודשת, אינה לאו ואס מקודשת פרוטה שוה ממנו

 האבני ותירץ מקודשת. נמי במלווה הא ואמאי

 מצוה ביה אית המשכון על דבמלווה דכיון מילואים,

 דין לו דאין היכא מעות בלווה כן אס כסף דהלוואת

 ביה לית תו בעין, שההלוואה והיינו שואל דין אלא לווה

 לאו לווה דשאר קעביד, מצווה המלווה דהא שאלה דין

 וחייב ניתנה דלהוצאה משוס אלא הוא שאלה בתורת

 ביה דלית מאיר לרבי בעין במלווה אבל אחריס, מעות

 דהמלווה כיון ביה לית שואל דין גס כן אס לווה דין

 יוסף דרב פרוטה ליה דלית לרבה ורק קעביד, מצווה

 אלא שואל הוי לא יוסף לרב אבל משאלה, גרע לא

 דשוכר p נז >ב״ק מאיר לרבי ליה דסבירא וכיון שוכר,

 פטור, נמי ואבידה בגניבה אפילו כן אס חנס, כשומר

אינה פרוטה שווה ממנה נשתייר לא אס ולכך
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רז חושן א סעיף - שמג סימן דרכי

חושן ביאורי
 מגניבה פטור והוא ונאבד שנגנב דכיון מקודשת,

א( נז )ב״ק בגמרא עוד ]ויעוין כלל מלווה ליכא ואבידה

 הוי מאיר דלרבי וגורסים בברייתא המחליפים שיש שם

 כוותיה. ליה סבירא לא דרבנן לומר וצריך שכר שומר

 לכאורה א[ הערות. כמה לדון יש הר״ן דברי ובעיקר

 לן למה שואל, חשיב לא המצווה מחמת דאס קשיא,

 שאלה בכל לכאורה מורה, ספר בשואל דווקא לפטור

 מקייס שהמשאיל כיון מאונסין, השואל פטור יהא

 שעה באותה ופטור חסד גמילות מצוות בהשאלה

 כן ואס השואל. של הנאה כל ואין יוסף, דרב מפרוטה

 יוסף דרב דפרוטה כרחך על אלא שואל. חיוב מצינו לא

 דסבירא יוסף רב על מהכא ותיקשי הנאה חשיב לא

 קרא לפרש ודוחק שכר. שומר אבידה ומר דש ליה £

 שסתימת שכן וכל בשאלה, מצווה שאין באופן דווקא

 הנלענ״ד אלא חייב. שואל דכל מבוארת הפוסקים

 בגמילות נאמרה שלא להר״ן ליה דסבירא בזה, עיקר

 המצוה, מן פטור במצוה דהעוסק כללא האי חסדים

 ממצוות לפטור לגבי אבל מצוה, לו שיש דאף והיינו

 שהיא בפעולה, בעוסק רק שנפטר אמרינן אחרות,

ורק רשות, בעיקרה שהפעולה כל אבל מצווה, עצמה

חושן משנת
 סתימת אבל הר״ש. שיטת מלבד שפיר, אתי הנ״ל

 מצוות רק הוא דהכא דמצווה דסברי הראשונים
 ויעוין לחבירו. אדם בין ולא למקום אדם שבין

יו( ס״ק עב )סימן המשפט והנתיבות החושן בקצות

 העוסק של פטור גם אין דבחסד מדבריהם שמוכח

 ד״ה חושן ביאורי וראה מהמצוה. סטור במצוה

בשאלתו. מצוה שעושה

 החושן הקצות כתב בשאלתו. מצווה שעושה ה.

 כן אם קעביד, דמצוה כיון ספר שמשאיל א(, )ס״ק

 השואל של הנאה כל ולאו יוסף דרב פרוטה מרויח

יוסף. כרב הפוסקים לדעת מאונסין השואל ופטור

 שאם רק היא כאן ערוך השולחן כוונת ולשיטתו

 דפטור נמי הכי אין אבל חייב, אחרת מלאכה עשה

 וכתב כט(. ס״ק עב )סימן הש״ך גם כתב וכן מאונסין.

 נמי כתב יט( )סימן הר״ן שבשו״ת )שם( הש״ך

 חושן ביאורי וראה טעמא. מהאי ספר שואל לפטור

בזה. שהארכנו

 למצווה מן פטור במצווה לעוסק דינא האי בזה אמרינן לא השני, עבור שעושה מפני מצווה חשיבא דהכא

 אלא שמיס חפצי חשיב ולא בשבת לדבר אסור גוונא שכהאי בשבח, דבר דבר לענין זה כעין כחבמי אחר ]ובמקום

 בפתיחה חסד אהבח ובספר חסד. על בתורה מפורשת מצווה אין שבאמח מפני יותר, מבואר והדבר אדם[. חפצי

 יש ]וכן מצווה בכל אותו מקיימים הרי כללי ענין שהוא וכיון בדרכיו, והלכת היא בזה שהמצווה כתב א( )אות

 יוסף. דרב מפרוטה נפטר לא ולכן בה[. ילכו הדרך את להס והודעת מצווה עוד p )אות שס שכתב למה לומר

 בה. מחויב שהוא מסוימת מצווה הוא שאז תורה החזקת של מצווה שמקייס באופן לא אס שואל של הנאה וכל

 א( כו )סוכה בגמרא משמע וכן למצווה, בהכנה סגי זה דלגבי ומשמע תקיעה. לצורך שופר במשאיל כגון או

 ד׳זבולון הא בכלל הוא והדבר מיוחדת מצווה הוא מורה דבתלמוד לומר יש מיהו נפטר. רבו להקביל שההולך

 אות החסד נתיב פ״א א )חלק חסד אהבת בספר ומצאתי בבריתי׳. ׳והמחזיקים קבלה בדברי וכן ישכון׳, ימים לחוף

 שלאו ליישב, וכתב שמשאיל. בכך חסד מצוות מקיים הא מאונסין פטור אינו שואל כל אמאי בזה, תמה שגס ה

 מחבירו, כלי השואל דבעני עוד, שכתב שס ויעויין שכתבנו. כמו דהוא ונראה הטעם. פירש ולא היא, גמורה מצווה

 משוס פטור, הוא טעמא מאי דהא לעני, פרוטה למיתב אז משתכר שהוא לומר שייך לא צדקה, מצוות שהוא אף

 משתכר שאין ונמצא צדקה עתה נותן הוא הרי כן אס צדקה, משוס דחיובו השאלה במצוות עתה עוסק שהוא

 עומדת וצדקתו דכתיב מאי p מט )כתובות בגמרא דאמרו קצת מוקשים הר״ן דברי גס זה, שלפי וכתב כלל. בזה

 שהוא ביה לומר שייך ואין צדקה משוס כן גס הוא זה הרי כן אס לאחרים, ומשאילן ספריס הכותב זה לעד,

 מצווה ורק מחסורו די בכלל זה דאין היא צדקה לאו באמת דהתס לחלק, שיש וכתב יוסף. דרב פרוטה משתכר

 לעני פרוטה למיתב ומיפטר לעד. עומדת דוצדקתו אקרא חז״ל ואסמכוה תורה, ללמוד שיוכל לחבירו שיעזור הוא

 די מכלל שהוא לעני שאלה בשאר כן שאין מה בזה, משתכר שהוא לומר בזה שייך כן אס במצווה, דעוסק משוס

 יש עוד [3 צדקה. מלימן שפטור מפני מרויח שהוא בזה לומר שייך אין כן על לעני, צדקה כמו ונחשב מחסורו
 צד )ב״מ בגמרא דהנה בזה לעיין ויש שלו, הנאה כל דבעינן ליה דפשיטא בדבריו דמבואר הר״ן, בדברי להעיר

p כן ואס שמירה ושכר אוכל למת השואל צריך הרי הגמרא, ומקשה שלו, הנאה שכל כיון חייב דשואל אמרינן 

 לו ואין מתא, ושומר באגס הבהמות שמחזיק במי דאיירי א. תירוצים. שלשה הגמרא ומתרצת שלו. הנאה כל אין

 דחייביס, דוכתי בכל שמבואר כיון אך שלהס, הנאה כל אין כך, שאינן שואלים שאר לכאורה זה ולפי הוצאות.

אין הבהמה לקיים כדי לשואל שנחוצות הנאות דרק ליה סבירא דהר״ן ואפשר שלו. הנאה כל בעינן דלא חזינן
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חושן א סעיף - שמב סימן דרכי רח

חושן גיאורי
 סגי רק שלו הנאה כל שיהא צריך דאין ב. מפסידות.

 מה חשוב דאין נמצא זה ולפי שלו, הנאה שרוב בכך

 שלו, הנאה רוב דאכתי יוסף דרב פרוטה ־שמרוויח

 אין הנ״ל ההנאות שרק כנ״ל, לומר צריך ולהר״ן

 שאינם בכליס שלו הנאה כל לה דמשכחח ג. מפסידוח.

 שגס לן שקיימא וכיון מיוחדת. שמירה או אוכל צריכים

 סבירא דהר״ן ואפשר כנ״ל, לומר יש חייב, בבהמות

 והנה מודה. התירוצים ולשאר תירוצא כחד שהלכה ליה

וכשב, בזה עמד ג( סימן ופקדון )שאלה אפריס במחנה

 ומהאי שלו הנאה ברוב דסגי תירוצא, כהאי ךדהלכה

 בר״ן שמבואר הדבר ועיקר כהר״ן. דלא נקט טעמא

 רש״י בדברי משמע כן שלו, הנאה כל להלכה דבעינן

 שואל זה שאין שכתב, והשאילך( השאילני ד״ה א פא )ב״מ

 דבעינן ומבואר שלו, הנאה כל שאין באונסין להתחייב

 א( מא )ב״מ הרמב״ן חידושי עוד ועיין שלו. הנאה כל

 במקום שנמצאת דכיון לומר דרצה משמע דלכאורה

שלו. הנאה כל חשוב לא כבר שתהא רוצה שהבעלים

 )שאלה אפרים במחנה ג[ שס. יוסף בנמוקי מפורש וכן

 דרב פרוטה כאן שייכת מה בזה, תמה ג( סימן ופקדון

 הספר את שמשאיל בשעה מצווה לו אין דהרי יוסף

 שעה ובאותה בספרו, חבירו שלומד בשעה רק אלא

 במצווה שעוסק בשעה ורק במצווה, עוסק אינו הרי

 מדפי ב יא )סוכה הר״ן שכתב וכמו המצווה, מן סטור
 עוסק חשיב למצווה בהכנה דגס נראה ולענ״ד הרי״ף(.

 בגמרא שמבואר וכמו המצווה, מן שפטור במצווה

 דההולך ילפינן בדרך׳ ד׳בלכתך דמקרא א( יא )ברכות

 הטעס ולכאורה שמע, מקריאת סטור מצווה לדבר

 במצווה ובסרט למצווה, בהכנה שעסוק מפני הוא,

 כמו מיוחדים פסוקים בזה שיש התורה דהחזקת
 להוכיח )שם( אסריס המחנה שכתב ומה לעיל. שכתבנו

 היא דהמצוה ד( הלכה פ״א )שכירות הרמב״ס מדברי

 ללשון דכוונתו ונראה השואל, בו שקורא בשעה

 שאל אפילו להשאיל, רשאי השואל ׳אין )שם(, הרמב״ס

 ישאילנו לא מצווה, עושה בו שקורא שכל מורה ספר

 כיון דהכא בזה, לומר יש ולענ״ד עכ״ל. לאחר׳.

 שאינו מצווה כאן אין רשות ביקש לא השאלה שבשעת

 שאף הרמב״ס חידש ובזה הזו, חסד בגמילות מעונין

 שהוא כל אבל ליה, ניחא לא מצווה עושה שהשואל

 ]עוד השאלה. בשעת מיד מצווה שעושה אפשר משאיל

 סימן )ח״ב הרשב״א תשובת )שם( אפרים המחנה הביא
 ללמוד רשות לו ונתן לחבירו ספר שמשכן במי שלב(,

 מעות, הלוהו זה תנאי שעל מפני שואל חשיב דלא בו,

הר״ן. על דפליג ומוכח שואל. הוי הכי דבלאו ומדויק

 )סימן הלכה בביאור שכתב מה סי על לומר, יש ולענ״ד

 שיהא כדי למצווה כוונה דבעינן ותגריהם( הם ד״ה לח

 כוונה שאין דהתס באופן והרי במצוה, עוסק של פטור

 לטעם בעינן ולכן במצווה, עוסק דין אין שאלה למצוות

 הלכה הביאור שכתב למה מיהו מעות. הלוהו של זה

 אבל למצווה, כוונה בעינן למצווה בהכנה שרק )שם(

 הדרא למצוה, כוונה שתהא בעינן לא עצמה במצווה

 אסריס המחנה שכתב ומה הרשב״א. מדברי הראיה

 שאלה השואל, בסרק לן דאיבעיא מהא להקשות, עוד

 כן ואס מזה. הנאה לו שיש ממון בעינן אי בה ליראות

 לאו שמצוות מפני הנאה חשוב דלא ללמוד ספר בשואל

 כיון דהכא נלענ״ד סטור. השואל שיהא ניתנו ליהנות

 עלמא לכולי חשיב ממילא להשכיר, העומד דבר שהוא

 כתב )שם( החושן ובקצות הנאה[. בספר השימוש

 שואל, חשיב לא מחבירו תורה ספר דשואל טעס עוד

 ומהאי ניתנו, ליהנות לאו מצות לן דקיימא דכיון משוס

 ומותר מקרא, ללמדו מותר הנאה במודר טעמא

 הוי לא ספר שואל כן ואס מצוה, של תקיעה לתקוע

 סעיף רכא לו״ד ערוך בשולחן דמבואר גב על ואף נהנה.

 בו, ללמוד לנאסר אסור חבירו על ספרו דבאסר יא(

 )ם"ק ובש״ך מ( )ס"ק בט׳׳ז שס שכתב מטעמא והיינו
 ויש שמקלקלין מפני ספרים משאילין דאין דכיון נה(,

 ולענין הנאה, הוי בחנם בו לומד וזה ספרו להשכיר לו

 צו )ב״מ השואל דבסרק היא, הנאה דלאו נראה שואל

 איכא והא בעינן ממונא מהו בה ליראות שאלה בעי א(

 וליכא, בעינן מיניה הנאה ליה דאית ממונא דלמא או

 הנאה ליה לית ניתנו ליהנות לאו דמצות כיון נמי והכא

 ופסקו בתיקו עלה בה ליראות שאלה וגבי מיניה.

 ואס י(, סעיף שמו )סימן ערוך בשולחן וכמבואר דסטור,

 דשאלה מיניה הנאה שיהיה דבעינן פטור נמי הכא כן

 ליה דאית גב על אף ליהנות לאו דמצוות וכיון עצמה,

 בה. ליראות כשאלה ליה הוי השכר נותן שאינו הנאה

 מכמה הקשה יז( ס״ק )ביאורים המשפט ובנתיבות
 שכתב מה החושן להקצות דאשתמיטתיה א. טעמי,

 ליהנות תורה דתלמוד מג( ס״ק רכא דעה )יורה הט״ז

 לבאר כן הט״ז שכתב בזה, להעיר יש ]ואמנם ניתן.

 חבירו על ספרו אסר דאס י״א בסעיף שס דמבואר הא

 אבל ניתן, שליהנות מפני דהוא וכתב בהנאה, נאסר

 נקטו, לט( )ס״ק הגר״א ובביאור נה( ״ק0) בש״ך

 יתכנו דבריהם ולפי ספרו, להשכיר שיכל מפני שהטעם

 ללמד יכול דהא ועוד, ב. כאן. החושן הקצות דברי

 ספר בשואל הוא מודה ודאי דהא בשכר, לאחר מתוכו

מיניה הנאה ליה דאית ממונא דמיקרי תורה של שאינו
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חושן ביאורי
 שואל לחיוב דוגמא דבריו בחורף ח( )ס״ק ש״מ בסימן

0 ס״ק ביאורים )שם בלשונו יעוין אבל בו, ללמוד ספר
 סובר מורה בלימוד רק החפץ, בגוף כמשתמש דהוי

הוא. ליהנות ודאי בשכר ולימוד ניחנה, ליהנוח דלאו

 ולכך החפץ, בגוף הנאה נחשב לא ליראות כן שאין מה

באונסין. להתחייב שואל חשיב לא משכירו השואל אפילו

 במקום שאלה ימי במוך לאחר להשכירו יכול דהא ג.

 שילמוד כגון להשאיל, רשאי השואל אין גביה שייך דלא

 ביתו. מבני לאחד או שיבריחס שייך דלא בביתו

 הט״ז שמדברי דאף זה, על כמב נתיבות ובמשובב

 להנות לאו מצוות תורה בתלמוד אמרינן דלא מבואר,

ב. סימן הפלאה )לספר מיימוני תשובת מדברי ניתנו,
 בתלמוד דגס מבואר רפא( סימן יו״ד יוסף בבית הובא

 שכתב ובמה ניתנו. להנות לאו מצוות אמרינן תורה

 כיון בה ליראות שאלה חשיב דלא המשפכו, הנתיבות ~

 דכל נתיבות, המשובב כתב לאחרים, להשכירו שיכול

 שיוכל בה, ליראות בשאלה גס לצייר יכול גווני הנך

 אין שייך דלא במקום בה, ליראות לאחר להשכירו

 איקרי לא זה דכל כרחך על אלא להשאיל. רשאי השואל

 דכוונת לומר, יש אמנם מיניה. הנאה ליה דאית ממונא

 כשאל הוי לא הרי ספר דבשאל היא, המשפט הנתיבות

 דאין אלא החפץ, בגוף משתמש שהוא כיון בה, ליראות "

 ולזה ניתנו, ליהנות לאו דמצוות כיון הנאה דין זה על

מזה. ממון ולהרויח לאחרים להשכירו שיכול מה מהני

 להציל כלי דהשואל דן, שס המשפט בנתיבות והנה

 בזה גס והנה קעביד, דמצוה כיון שואל הוי לא נפשות -

 שאל אס אמנס ניתנו, להנות לאו דמצוות מצד לדון יש

 שיש הגוף, הנאת גס איכא הרי עצמו להצלת כליס

 הרבה דעת ובזה המצווה, הנאת עס הגוף הנאת

 וראה ניתנו ליהנות לאו מצוות אמרינן דלא ראשונים

 מצוות דאמרינן לשיטות שאף ונראה ב<, טו )נדרים ר״ן

 דלענין נראה הגוף, הנאת כשיש אף ניתנו ליהנות לאו

 הנאת דאיכא כיון שלו הנאה כל דחשיב מודיס שאלה

 דעת א. ספר. שואל א[ לדינא: העולה הגוף.

 דבריו ומשמעות מצווה. שעושה מפני שפטור, הסמ״ע

פטור[. דמספק לומר יש ]ואולי עלמא לכולי הוא שכן

 דלאו טעס שס והוסיף החושן, בקצות בהדיא הוא וכן

בה. ליראות בשאלה הגמרא בספק ותלוי ניתנו, ליהנות

 אבל לס, )ס״ק ע״ב בסימן החושן בקצות הוא זה וכל

 מוהר״ס תשובת הביא א( )ס״ק כאן החושן הקצות

 ולפי כרבה, דפוסק משוס דהוא שאפשר וכתב לחייב.

 וגס דדינא, ספיקא דהוי להלכה יודה הוא גס זה

 רבה במחלוקת דתלוי נקט הנ״ל מילואים באבני בדבריו

 ואין דדינא ספיקא הוי הש״ך לדעת ב. יוסף. ורב

 )סימן המשפט הנתיבות לדעת ג. מהמוחזק. מוציאין

המשפט הנתיבות כתב וכן חייב. יז< ס״ק ביאורים עב

 משוס פטור ספר ששואל שס כתב דבריו שבתוך

 נפשות להצלת כלים בשאל זה לפי ודן קעביד, דמצווה

 וכן הש״ך. לשיטת לדון דכוונתו לומר וצריך דפטור,

 המחנה דעת וכן שס. שהזכיר התומיס דעת משמע

 חסד אהבת בספר ועיין ג<. סימן ופקדון )שאלה אפרים

 על בקושיות שסייס ז( אות החסד נתיב א פרק א )חלק

 כהנתיבות כאן ערוך השולחן שפשטות אף והנה הר״ן.

 שאר כל נגד מהמוחזק להוציא קשה המשפט,

 חייב. יהא תפוס הוא אס פניס כל ועל האחרונים,

 כן דנקט כב< סימן ד )חלק יעקב חלקת בספר ועיין

 כבתראין דהלכה לן דקיימא ואף דדינא. ספיקא דהוא

 שדבריו מפני המשפט כהנתיבות כאן להכריע קשה

 ולא לעיל, שכתבתי וכמו דחוקים, הר״ן תשובת בפירוש

 וכתשובת הר״ן, על החולקים יש אס הנידון אלא נשאר

 ושו״ת החושן בקצות שהעתיק ברוך ב״ר מוהר״ס

 לעיל. שהובאו אפריס המחנה שהעתיק הרשב״א

 הנתיבות גס מודה תמורתו. אחר ספר נתן אס ב[

פטור. שיהא המשפט

 דברי לעיל הובאו בשאלתו. מצוה שעושה *

 שדן 0 ס״ק ביאורים שמ )סימן המשפט הנתיבות
 מאונסין פטור יהיה נפשות הצלת לצורך חפץ שהשואל

 ומדוייק בהשאלתו, מצווה מקיים שהמשאיל משוס

 ולא באונסין חייב ממון הצלת לצורך שאל שאס בדבריו

 מצווה חשיב לא מדוע לעיין ויש מצוה, דהוי אמרינן

 לעיין יש וכן חסד. מצוות בזה שמקייס כיון בהשאלתו

 ההשאלה עצס מחמת מצווה חשיב לא מדוע שאלה בכל

 בזה, כתבנו ולעיל חסדים. גמילות מצוות בזה שמקיים

 לח )סימן הלכה הביאור כתב דהנה בזה, להוסיף ונראה

 שלוחי ד״ה ח סעיף תו־מ ובסימן ותגריהם. הם ד״ה ח סעיף
 שכל א. במצווה, העוסק בדין יסודות שני מצווה(

 זה, לענין מצוה שס לזה אין להנאתו, כוונתו שעיקר

 להנאה השליח כוונת ועיקר בשכר דההולך כתב ולכן

 יפטר דלא קיט( )סימן סופר חתם בתשובת פסק

 גס שתלוי לחלק כתב למשכון צריך ובמלווה ממצוות,

 בשווה לשניהם מכוין דאס והוסיף כוונתו, עיקר מה כן

 שבפעולות לחלק, שס כתב עוד ב. במצווה. עוסק חשוב

 כשנהנה גס כוונתו עיקר שזו תולים המצוה עצם שהן
 הכנה רק שהס בפעולות אבל תפילין, כתיבת וכגון

 בדרך, ההולך שליח או בתפילין מסחר וכגון למצווה

 לצורך עושה אס ולכן מצווה, שס לו נותנת הכוונה רק

 שפיר דאתי נראה, זה ולפי מצווה. חשוב לא עצמו

וכל למצווה, הכנה רק הוי ממון הצלת לצורך דהשואל
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חושן ביאורי
 והנתיבות מצווה, חשיב לא עצמו להצלח גס ק שעושה

 אבל נמי. עצמו הצלח לצורך ששואל מיירי שס המשפט

 מצוה הוי לא מדוע חפץ, השואל כל בזה מתיישב לא

 שאלה מצוות דשאני להוסיף, נראה ולכן דמשאיל.

 בתורה כלל שאין דנראה ובהקדם אחרות, ממצוות

 המצוות )ספר הרמב״ס ובלשון חסד, של מיוחדת מצווה

 מ״ל, כתב, א( הלכה יד פרק )אבל בחיבורו וכן שני( שורש

 אבליס ולנחס חוליס לבקר דבריהם של עשה 'מצוות

 חסדים גמילות הן ואלו הכלה, ולהכניס המת ולהוציא

 אלו מצוות שכל סי על אף שיעור, להס שאין שבגופו

 כל כמוך, לרעך ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם הס

 אותס עשה אחריס, לך שיעשו רוצה שאמה הדברים

 היא המצווה ששורש דבריו לסי ונראה עכ״ל. לאחיך.

 אחר ובסגנון שבליבו. מה לעשות מצווה שיש אלא בלב,

 בדרכיו ללכת בכלל שהוא הבה״ג, בביאור הרמב״ן כתב

 שורש שאין כיון גוונא כהאי וכל כנ״ל, הוא שם וגם

 במצווה. עוסק דין בו אין מסויס, מעשה המצווה

 בקבורת שהעוסק א( יח )ברכות בגמרא מבואר אמנם

 כו )סוכה בגמרא מבואר וכן במצווה, עוסק חשוב המת

p שהס משום שהוא ונראה חתן. בשמחת בעוסק 

 משוס בהס לעסוק חז״ל שקבעו מסוימים מעשים

 בקנייה לחבירו שיעזור במי זה דין נאמר לא אבל חסד.

 המצוות. מן יפטר זה שבגלל דירה בהעברת או בחנות

 בחסד, סרט רק הוא לחבירו המשאיל גס זה לסי והנה

 יש זה ולפי לעשותו. חז״ל שקבעו מסוים מעשה ואינו

 מיוחדת מצווה מעשה חשיבא אי בהלוואה להסתפק

 קבעו הכתוב עמי את תלווה כסף אס בספרי, כדילפינן

 ספר במשאיל האחרונים שדנו שמה ונראה חובה.

 אלא חסד מצוות משוס אינו במצווה עוסק דחשיב

 יהודי כל על שמוטל מפני תורה תלמוד מצוות משוס

 בכלל הנ״ל ולפי תורה. העולס כל את ללמד העול

 לאפשר הטירחא גס אלא הלימוד עצם רק לא המצווה

 דין דבית מבואר, כ( )סעיף רצ״ב בסימן והנה ללמוד.

 דין ומקור תורה. ביטול משוס ססריס להשאיל כוסין

 )שם והגר״א ג( סימן צג )כלל הרא״ש מתשובת הוא זה

 ולפי הצדקה, על כוסין מדין דהוא פירש, מס ס״ק

 ספרים לשכור כסף העיר לבני יש אם לכאורה דבריו

 בכהאי גס כפיה בו דיש לומר יש אבל לכוף, זכות אין

 אמנם תורה. ביטול משוס לשכור, ברצונם אין אס גוונא

 הצדקה. על כפיה מדין כלל הזכיר לא שס הרא״ש

 א( סעיף קסג סימן )חו״מ ערוך בשולחן עוד ויעוין

 העיר. צורכי מדין ססריס לקנות כפיה שיש שמשמע

 המצוות שבכל להוסיף יש ואולי כן. הכא גס לומר ויש

והנה במצווה. עוסק דין נאמר לא שיעור להס שאין

 הוי לא חנס שומר כל מדוע האחרונים, הקשו זה כעין

 מוטל שאז למדינה מחוץ נוסע המפקיד אם שכר שומר

 השבת מדין וניעור שיטוח לעשות הסקדון מקבל על

 זה ואין יוסף. דרב פרוטה מרויח ולכאורה אבידה

 לה יש אבידה שהשבת לעיל, שכתבנו במה מיושב

 ומצאנו מסויס. מעשה לעשות מצווה גס והוא שיעור

 קכח )סימן המשפט בנתיבות א. תירוצים. כמה בזה
 קיומית אלא חיובית מצווה זו דאין כתב, ג( ס״ק ביאורים

 בשעה גס יוסף דרב מפרוטה נפטר לא ולדבריו

 הביאו א. פב )ב״מ הריטב״א בחידושי ב. בה. שעוסק
 שומר דהוי מה דכל כתב, יח( יז, ס״ק עב סימן התומים

 מפני היינו יוסף, דרב פרוטה משוס באבידה, שכר

 w כל אבל מעצמו, עליו קיבל ולא מצווה בתורת לו שבאה

 דכוונתו סהדי דאגן אמרינן לשמור, מעצמו שירד

 שהוכיח מס ס״ק )שם בתומיס ויעוין חינס. שומר להיות

 רשות בדבר בנכנס ואף זה על דפליג הרא״ש מדברי

 לגו יש זה דלפי דבריו, על להוסיף ויש שכר. שומר הוי

 דלא הרא״ש דברי שהעתיק שס ערוך השולחן הכרעת

 עוד ג. שם. בחידושים בתומיס נראה וכן כהריטב״א.

 פירש ]ולא הוא דין בית דתנאי שס, הריטב״א כתב

 הוא דהתנאי או פקדון, בכל לפטור הוא התנאי אס

 שכוונתו הדברים ופשטות אבידה. שומר לחייב להיפך

 צהלון מהרי״ט בשו״ת ד. פקדון[. בשאר דפטור הוא

 מצווה שייכת לא פקדון שבכל כתב, קל( סימן )חדשות

 וטעמו מהתורה, וניעור בשיטות אבידה השבת של

 ולא חכמים תקנת שהיא אלא מדעת, לאבידה דדמי

 כתב עוד ה. יוסף. דרב מפרוטה לפטור תיקנו

 נעשה בפקדון גס שלעולם )שם(, צהלון המהרי״ט

 אבידה, לשומר בינו הבדל שיש אלא שכר, שומר

 חשוב מצווה יש הראשון הרגע שמן כיון דבאבידה

 עוסק שדין ואף בידו, שהיא זמן כל מצווה קיום

 המצווה מהני פנים כל על עוסק, שהוא רק במצווה

 בפקדון כן שאין מה הזמן, כל שכר שומר להחשיבו

 עצמה זו בשעה רק שכר שומר נהיה רשות שהיא
 צהלון במהרי״ט שס ויעוין וניעור. בשיטות שעוסק

 הריטב״א בחידושי ו. ראשונה. כדעה שהעיקר שכתב

 אין שלעולם למרץ, 3כמ דאיתמר( ד״ה א מד )שבועות
 דרך על ]והוא אבידה השבת של בפקדון חיוב שוס

 בדרבנן שגס ליה סבירא דהוא אלא צהלון המהרי״ט

 בשעת עליו שקיבל מה הוא חיובו שיסוד אלא חיוב[ אין

 רע״א ועיין למצווה. קשור זה ואין השמירה קבלת

 שג סימן לעיל דבריו הובאו ח. ס״ק שג סימן הש״ך )בגליון
 ליסטים או זאביס שבאו שומר בדין טס ס״ק חושן משנת

הרי כן עשה חינם שומר שאס רועים, לשכור והוצרך

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 220 מס עמוד {4} (2) טוביה בן משה יהודה סילמן, :שומרים - חושן רבי



מאחרידרש

 גם אלא החוקים, רק לא וידעו שילמדו דהא שמירה,
 קיימם כלא הוא התורה למוד בלא שג״כ המשפטים,

בל ומשפטים אוה״ע על הקרא דאמר בהא כראוי,

 נח בני אף הא וגם תורה, בלא שהם כיון ידעום
 בז׳ שחייבין למשה ה׳ שמצוה מצד לעשות צריכין

הרמב״ם. כדכתב המצות

ס>ס־



משה קדושים דרש

קדושיםפרשת

 שידע מ״ע דהוא נראה )יט:בו. תהיו קדושים
בקדושת שהוא מישראל אחד כל

 נוסח כתיקון המצות, על נצטוינו דלכן ישראל,
 משום במצותיו, קדשנו אשר המצות על ברכה

 בטעם וכדבארתי להתחייב, כלל שייך לא דבל״ז
 ידע שלא הר״י בשם התום׳ כתבו כהן שאינו שמי
 משום לא אם לדוכן, יעלה שלא הוא איסור איזה

 דאשה סברי התום־ הא יקשה שלא לבטלה, ברכה
 ישראל מ״ש וא״כ שפטורה, המצות על מברכת
 כהונה למצות שצריכין מטעם דהלא ״כ,2ר בעשה

 בקדושתו קדשנו אשר הברכה כנוסח כהונה קדושת
 ברכה והוא זו מציה כלל לו שייך לא ולכן אהרן, של

 צריך לזה ישראל. קדושת לה יש אשה אבל לבטלה,
 לנו יש במצות שנצטוינו שמכיון לידע ישראל כל

 כהא הקדושה, לחלל אפשר הא אבל ישראל, קדושת
 ושייך המקדש, על וחללוה פריצים בה ובאו שנאמר

 במה שעליו ישראל קדושת את יחלל שלא ציוי
 להמסיתים ח״ו ויאזין התורה, יקיים לא שח״ו

 יוסף אלא ומלמודה, התורה ממצות והמדיחים
למוד. ביותר בעצמו קדושה

 שהוא אחד כל שידע מצוה תהיו.הוא קדושים
הקדושה ובשביל ישראל בקדושת

 המצות בברכת אמרען דלכן בהמצות, נצטוינו
 כלל שייך לא קדושה ובלא במצותיו, קדשנו אשר

 יכול אינו זר שלכן וכדבארתי מצוה, לעשיית
 לאינו אף דיש מצוה חשיבות לו ואין לדוכן, לעלות
 ובלא כהונה, בקדושת דאינו משום ועושה, מצוה
 כחסר הוא ח״ו הרי הרגשה, ובלא מקדושה ידיעה

 שאנחנו ושנרגיש שנדע המצוה וזהו הקדושה, לו
קדושים.

 היינו תהיו דקדושים מ״ע תהיו. קדושים
קדוש שהוא מישראל אחד כל שידעו

 התורה, להם נותן זה מחמת ורק ישראל, בקדושת
 ענין שייך שלא במק״א כדכתבתי במצות ונתחייבו

 במצות והכהנים ישראל קדושת בלא מצות קיום
 בעת מברכין שלכן כהונה, קדושת בלא היתרות

 מברכים והכהנים במצותיו קדשנו אשר מצוה קיום
 קדשנו ולשון אהרן, של בקדושתו קדשנו אשר

 דידוע משום הוא ישראל בקדושת ולא במצותיו
ישראל. קדושת היא דמצות שהקדושה

 ברמב״ן עיין ה׳, אני קדוש כי תהיו קדושים
דברים על כולל דבר אמר שהקרא

 אבל התורה, ברשות נבל יהיה שלא לאוסרם, שא״א
 ה׳, אני קדוש כי הטעם על באור ליכא לכאורה

 שמתאוה טבעו ישנה שהאדם מצוה שהוא ונראה
 שיתאוה אלא האדם, בני ותענוגות הבל דברי לכל

 שכל בתורה, הלמוד ברוב זה שבא קדושה, לעניני
 זה באופן ורק משתנים, וחשקיו ודעותיו גופו

 נבל יהיה שלא למעשה, הרמב״ן דברי יתקיים
 עשירים שאיכא במדינתנו וחזינן התורה, ברשות

 העולם, תאות כל משיגים כן גם תורה שומרי שהם
 שגם בחולין ילתא וכמאמר כשר, שיהיה רואים אבל

 באיסורים, שאיכא מה כל להשיג אפשר בכשרות
 קדוש להיות צריך שהאדם התורה, דרך זהו לא אבל
 כי אמר זה ועל יתירים, דברים כלל ירצה שלא

 השי״ת צריך שהיה שאף היינו ה; אני קדוש
 היה זה אופן שעל וכדאמרו הדין, במדת להתנהג

 ראוי היה שלא כיון אבל להבראות, במחשבה
 עוד שהרחמים וחזינן רחמים, במדת שתף להתקיים

 לטובת שמתנהג בבחינת כביכול והוא מתגברים,
 רצונו, להיות צריך שהיה מכפי אחר באופן האדם

 עצמו שהרגיל כאדם כביכול שהוא קדושה, וזהו
 קדושים מצות ציוי וזהו כרצונו, שלא להתנהג

 לקדושה, ולהתאות לרצות עצמכם שתרגילו תהיו,
לב יצר כי הקרא שאמר בה, שנולדו כהטבע ולא



משה קדושים דרש
 שגם וראו קדושים, בזה ותהיו מנעוריו, רע !

 להיות צריך היה שהוא הדין, מדת נגד זתנהג
העולם. לצורך ברחמים רצונו ועושה השי״ת,

 דקדושים הרמב״ן שפי־ מה תהיו. שים
ברשות נבל יהיה שלא שהוא תהיו

 שלא כיון הא לכאורה פרושים, יהיו אלא ה
 הדברים, הם מה ידעו לא הרי דברים פרטי ו

 שהוא לידע האדם שצריך כדכתבתי דהוא
 קדוש כי הקרא שמסיק מטעם היא והידיעה ,1

 אנחנו וממילא להשי״ת, בנים שאנחנו היינו ;׳,
 בשכלו להרגיש צריך אחד כל שאז קדושים,

ואין להתנהג, צריך איך קדוש בן שהוא איך ו
 ממקום חלוקים שיש וגם פרטים, לפרוט

למקום.

 קדושים אסור אחר שחשב מה תהיו. שים
מדת עניני ולא חמורות מצות תהיו

 אף כהלכתן החמורות המצות קיום שעל ות,
 קדושים, שיהיו צריך ]טוב[ היותר באופן
ובזהירות ובשמחה באהבה המצות קיום נעשה

ממש. השי״ת כרצון לעשות

 נראה רבים, בלשון נאמר )יט:יא(. תגנבו
 ע״מ תגנובו שלא הקרא שדורש למה דהוא

c לחברו להטיב גניבה דהוא א״נ בר״פ כפל 
 שייך כזו שגניבה מתנות, לקבל רוצה י

 יתבייש ולא לעשות וראוי טוב דבר שהוא יב
 ולעשות ברבים זה שידרוש שייך שאדרבה

 לו ולעשות חברו 'את לאהוב שצריך בזה ז
 עד כך כל הבריות בעיני להתבזות אף רבות ת

 הם כאלו ששיטות תורה ואמרה לגנב, יקוהו
 גניבה שהוא רבים, לשון וזהו דרשעים, שיטות

 שהוא תגזול לא סתם משא״ב להתפאר, לו סר
 דהא רבים, לשון שייך לא עצמו, להנאת ה

דבר שהוא יודע שהרי לאחרים, זה מלספר •ש
והמאוס. האסור

 שיש כאלו איסורים עוד תגנובו מלא למילף
שלהרג כהא שיטה מזה שעושין רשעים

שהוא גדולים יסורים שסובל אחד את קלה .ה

 שייך למיקט ע״מ וכן גדולים, רשעים שיטת ג״כ
 דהפסד הצער שידע כדי כן לעשות רשעים שיאמרו

 מלא דרשינן זה גם שלכן לגנוב, ירצו ולא ממון
רבים. בלשון שהוא תגנובו

 )יט:יז(. חטא עליו תשא ולא ... תוכיח הוכח
כשהוא חברו את להוכיח שצריך נראה

 ה׳ וביראת באמונה לחזקו כדי מצות ועושה צדיק
 יהיה שלא יביא שזה כדי שחטא אחר עד יחכה ולא

חטא. עליו

 רש״י ומביא )יט:כה<. תבואתו לכם להוסיף

יצה״ר, כנגד תורה דברה רע״א היה
 בענין רבות פרשיות נאמרו הא מובן לא ולכאורה

 בה שאין מצוה על אף המצות כל על שכר שאיכא
 ממנה ק״ו שאיכא הקן דשלוח כהא כיס, חסרון
 שבא ונראה מקומות? בהרבה וכן חולין, בסוף
 הוצאות כמו ממון להפסיד דנצטוה זו שמצוה ללמד

 שלבד גדולה, וטירחא אילנות לנטיעת הגדולות
 בעוה״ב, והעיקר בזה, המצוה על לו שיש השכר

 מצד שכר בעוה״ז לו נותנין אין לפעמים וגם
 בהאי מצוה שכר וכמאמרם מקום, של חשבונו

 וגם בעוה״ז שהוציא הממון לו יחזירו ליכא, עלמא
 החמישית ובשנה נאמר שלכן תיכף, ואולי סמוך
 ההוצאות בעד לו שיהיה ויותר, יותר ' יוסיף

 גדול חדוש והוא השכר, לבד יותר ועוד והטירחא
 פ״י הרמב״ם למש״ב מקור מזה ואולי זה, בקרא
 שאין הצדקה, מן מעני אדם אין לעולם ה״ב ממ״ע
 מקרא שהוא בעוה״ז, גם לו שיש השכר על כוונתו
 הזכיר לא דהא בזאת, נא ובחנוני תעשר דעשר
 חיזק ולא רע דבר ואין מעני, שלא אלא שכר, מענין
 מעשה והיה הקרא שלבד הצדקה, בשביל נגלל

 דידעינן בדאורייתא זה קרא גם איכא שלום הצדקה
 יפסיד לא בערלה כמו ממון להפסיד שנצטוה דדבר
 שהוא הצדקה על גם מזה למילף ויש מזה, כלום
 באופן לו שא״א ממון, לבזבז שנצטוינו מצוה ג״כ

 יתגרה שלא והוא כלום, מזה יפסיד שלא אחר,
 שאינו לומר מוכרחין שלכן ר״ע כמאמר היצה״ר,

פה פתחון יהיה דעדיין השי״ת, לו נתן שכבר ממה



סגמשהקדושיםדרש

 מה כל בסמוך תיכף לו שיחזיר אלא ליצה״ר,
 והפירות בעוה״ב הגדול השכר לבד לצדקה שנתן

 קיום וביותר אמת. והוא בעוה״ז, לו שיש דהשכר
המצות.

 דברה רע״א היה פרש״י תבואתו. לכם להוסיף
הרי אדם יאמר שלא יצה״ר, כנגד תורה

 במצות רק כי נראה חנם. מצטער אני שנים ד'
 ציותה דהתורה הנאה אדם לשום שאין ערלה

 אף הפקר להניח שצריכים בשביעית וכן לאבדם,
 הכא זה, כעין נאמר ויפסידו שישחיתו לבהמות

 מובן שלא כזו מצוה לקיים להאדם יקשה שלא
 איכא שאדרבה מה היפוך שהוא האבוד, צורך

 בלאו ועוברים דבר שום לאבד שלא התורה קפידת
ויקיים כלום יהרהר שאל לומר הוצרך תשחית, דבל

 ולא בעולם לא כלום יחסר דלא בתמימות, ה׳ ציוי
 מה יצטער לא בשביעית וכן זה. מאבוד לו

 ה׳, רצון הוא דכן ומשחיתים, מפסידים שבהמות
 את בצויתי הפסד שום לעולם ולא לו לא יהיה ולא

 ולויה כהונה ובמתנות עניים במתנות אבל ברכתי.
 משום יפסיד, שלא לזה מיוחדים קראי נאמר לא

 זה להחשיב שייך שלא יודע מישראל אדם דכל
 שמוציא מה להפסד חושב שאינו כמו דהא הפסד,

 שצריך מה גם מזה, נהנה ואדרבה לצרכיו, גדול סך
 ויש ממש, צרכיו הוא עניים למתנות להוציא
 קשה ולא זה, לקיים שזכה על מזה ליהנות להאדם
 שכר הרבה לזה יהיה ודאי אך זה, לעשות להאדם
 לא אבל יהיה, ולו שתתעשר בשביל עשר כנאמר
 לנו להודיע אלא יצה״ר כנגד זה להאמר הוצרכו

מצות. על השכר

-<>♦0



התורה על יונה רבנו ופירושי דרשותקכח

 אחרים שיש האלה בזמנים אחר אדם אבל שלמותם׳ על להם שלמות והיתד,
 הזה בזמן כ״ש אחרים, ללמד בתורה שיעסוק לו טוב ישראל, של דיניהם שיעשו

 גדולה הזו שהמצור. מעטים אם כי חכמה ולא תורה לדעת מבקש ואין דורש שאין
 שנאמר בישראל, שבינה משרה לאמתו אמת דין שדן דיץ על אז״ל*! מאד,

 גורם לאמתו אמת דין דן שאינו דיין וכל א(. פב )תהלים אל בעדת נצב אלהים
 עוד ואמר וגו׳. אביונים מאנקת עניים משד שנאמר מישראל, שתסתלק לשכינה

 שנאמר נפשו, ממנו גובה הב״ה כדין[ ]שלא לזה ונותן מזה ממון שנוטל דיין כל
", ריבם בירי כי וגן/ הןא לד כי לד לתגז לא

המשפטים, ואלה כן אחרי אמר הדברות לעשרת הדיגין עגין שהקדים ואחר
 הדעת היא הלא טוב אז ואביון עני דין דן שנאמר כמו השם, ידיעת בהן יש כי

 המתהלל יתהלל בזאת אם כי ירמי׳ שאמר וזהו טז(. כב )ירמיה ה׳ נאם אותי
 והלכת ונאמר כג(. ט )שם וצדקה ומשפט חסד עושה ה׳ אני כי אותי וידוע השכל

 בדרכי לילך שרוצה אחר אמת דין ידוןש לדייג ראוי ולכן ט(. כח )דברים בדרכיו
 לא כי יהושפט אמר ולכן ד(. לב )דברים שפטמ דרכיו כל יכ בושנאמו^ השם

 הדיינין ויהיו 18 שאז״ל וזה בשם. אמונתכם תראו בזה לה/ אם כי תשפוטו לאדם
 לי מה אדם יאמר ושמא /7עוד ואמר דנין, הן מי ואת דנין הן מן לפני -יודעין
 מה אלא לדיין לו אין ו(, יט )דהי״ב המשפט בדבר ועמכם ת״ל הזה, בצער

_——------------ רואות. שעיניו
 אקח כי בפסוק 18ז״ל דרשו היטב. בו ולעיין הדין על להשגיח צריך אמנם

 וכמו דינו, את שמחמץ דיין אשרי יז( א )ישעיה חמוץ אשרו ג( עה )תהלים מועד
 ג( עה )תהלים אפשוט מישרים אני מועד אקח כי הפסוק שאמר מה לזה שסמך
 שנאמר בדין, מתונין הוו רבנן דאמור מילת הא מנא חז״ל מאמר על עוד ואמרו

 המשפטים. ואלה ליה וסמיך כ( )שמות ]מזבחי[ )המזבח( על במעלות תעלו ולא
 יושר בדיני הגוים אותו שדנין בדין ואפילו גוים, לפני ולא לפניהם 18 ואמרו
 לפני דין להשלים רוצה ואינו שם שהוא מי אמנם דייניהן. לפני להוליכו אסור
 קרית 20דאמרינן מהא העולם אומות דייני לפני להוליכו התירו ישראל, דייני

החובל. בפרק וכו׳ בתריה שדי רבא דחיגירא ענך ולא לחברך
 דבור כנגד שהוא עברי עבד דין הוא הזו בפרשה האמור הראשון והדין

 עבדים, מבית ישראל בהוצאת בה שמדבר הדברים לעשרת ראשון שהוא אנכי
 שפחה רבו לו שיתן התורה לו והתירה לעבד. שימכר הרעים במעשיו גרם וזה

 ישראל, מקדושת עצמו מרחיק שהחוטא להראות ישראל לכל האסורה כנענית
משום בה מדבק היה אולי כי אשה, לו שאין למי התורה התירתו לא ומ״מ

 א, ישעי׳ יל״ש תנחומא, 18 שם. 17 ב. ו סגהדרין 16 שם. 15 א. ז סנהדרין 14
מהגאונים. החובל פ׳ ב״ק רא״ש עי׳ 20 א. פח גיטין 19

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 144 מס עמוד {2} ;«אברהם>>תנ״ך בן יונה גירונדי, :גירונדי יונה רבנו ופירושי דרשות



התררו על יונה רכנו ופירושי דרשות קמ

 שיוכל אחרי כי יצרו. את הכובש גבור זהו אי ואמר המדה. בזו משתבח דוד היה
 אין הרע ]היצר[ שזהו וכסיל זקן מלך הטוב, יצר שזהו וחכם מסכן בילד לכבוש

 )משלי מגבור אפים ארך טוב האומר מהפסוק ראיה והביא מזו, גדולה גבורה לך
אפים, בארך שכובשו מי כי הכעס, שהיא הרע יצר מדות באחת משל נשא לב( טז

עיר. מלוכד טוב מכעס, ברוחו ומושל מגיבור. טוב הוא מיד, להנקם ירצה שלא
 ואינו שבעולם ממון כל לו יהיה אם שאפילו בחלקו, השמח עשיר זהו אי «ואמרו
 שהוא מזה, גדול ואביון עני לך ואין אחרים שבידי ]מה[ כמה הוא הרי לו מספיק
 נאמר והרי להשיג, יוכל שלא במה טורח ונמצא חסרון לו שיש חושב בעצמו

שחסר, מה ]מצטער[ אינו בחלקו והשמח ט(. ה )קהלת כסף ישבע לא כסף אוהב
הבריות רוח ותהיה לו אשר במועט מסתפק בהיותו ונח שוקט ולבו שבע נמצא

A הימנו, נוח המקום רוח גם תהיה ואז ... בבקשת להם יצר שלא הימנו נוחה
 יגיע שנ׳ הראיה מביא לכן בתורה לעסוק פנאי לעצמו ימצא כך שהוא מי כי ...

לך. וטוב אשריך תאכל כי כפיך
 יתהלל אל ה׳ אמר כה באמרו האלו במעלות הנביא כתב הזו הדרך ועל

 העולם בעניני עצמו, לצורך שיתחכם בחכמה כלומר כא( ט )ירמיה בחכמתו חכם
 המתהלל יתהלל בזאת אם בי בעשרו, והעשיר בגבורתו, גבור יתהלל אל וכן הזה,

 היא זו באמת כי בארץ. וצדקה משפט חסד עושה ה׳ אני כי אותי וידוע השכל
 יגיגו ואיך וצדקה משפט בחסד עולמו מנהיג כיצד אדם שידע החכמה תכלית
 בדרכיי והלכת כתובה שאמר לפי וצדקה משפט חסד הנה והזכיר לארץ. מאתו

 הקדים ולכן בהם. שילך אדם לכל ראוי דרכיו הם שאלו ואחרי ט( כח )דברים
 צריך הוא כי החסד בעשותו יתהלל החכם כלומר והעושר, והגבורה החכמה לומר

 שלא כ״ש הדין ידע שלא ומי הדין משורת לפנים הוא שהחסד ולפי לחכמתו,
 יתהלל והגבור חסיד, הארץ עם ולא שנינו ולכן הדין, משורת לפנים יעשה

 בו שאין מי וחמס עולה עשיית על יקנא ולא משפט יעשה ,שלא המשפט בעשותו
 וידוע השכל בלשון ואמר עשרו. לפי צדקה בעשותו יתהלל והעשיר בלבו. גבורה
 הם ואלו וגו׳ אפו האריך אדם שכל שנאמר בחסד, השכל לשון מצאנו כי אותי,
 רשעים מסלף רשע בבית צדיק משכיל שנאמר במשפט, ומצאנוהו החסד. מדות
 )תהלים וגו׳ דל אל משכיל אשרי שנאמר בצדקה, ומצאנוהו יב(. כא )משלי לרע
 זבח ולא חפצתי חסד כי שנאמר בחסד, השם ידיעת לשון מצאנו וכן ב(. מא

 במשפט ומצאנוהו שונות. במלות ענין כפל הוא ו(. י )הושע מעולות אלהים ודעת
 חסד עושה שהוא ואמר ג(. כא )משלי מזבח לה׳ נבחר ומשפט צדקה עשה שנאמר
גדול, חסד ממצרים בצאתם אבותינו עם שעשה מצינו שכן בארץ וצדקה משפט

 מלא רשב״ם: עי׳ 18 מכאן. ששאב וכנראה שם נוזמיאש לר״י אבות פי׳ עי׳ 17
ד,׳. חלול יהיה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 156 מס עמוד {2} ;«אברהם»תנ״ך בן יונה גירונדי, :גירונדי יונה רבנו ופירושי דרשות



עג שבח
\

 האדם שיהי׳ כדי ההתדמות הוא יפודו ואנוהו" אלי "זה אבל הקב״ה, של
 טקדשא. לי׳ אבני ואנוהו אונקלום שתרגם וכמו ה/ מקדש להיות ראוי

 במכילתא כמפורש מקדש לו אעשה למ״ד לו דומה הוי מ״ד בין וההבדל
 הוי ולמ״ד בית, שהוא למקדש ענין הוא מקדש לו אעשה דלמ״ד רק הוא

 לא בתוכו בתוכם ושכנתי וכמ״ש עצמו, האדם למקדש ענין זה הרי לו דומה
 שישרה אפשר אי וכו׳, וחנון רחום הוא שהקב״ה כיון כי בתוכם, אלא נאמר

 וההליכה חמדות תקון ולפי״ז וכו׳. וחנון רחום שהוא זה על אלא שכינתו
 שכתב מה והוא בתוכם. ושכנתי של המשכן עשיית מעשה הוא בדרכיו

 מהרת לידי מביאה הפרישות וז״ל: אוכלין טומאת הל׳ בסוף ז״ל הרטב״ם
 הדעות מן הנפש קדושת לידי מביאה הגוף וטהרת הרעים. ממעשים הגוף

 והייתם והתקדשתם שנאמר בשכינה: להדמות גורמת הנפש וקדושת הרעות.
 היא והשלימות המעלה שסוף והרי עכ״ל. מקדשכם, ה׳ אני קדוש כי קדושים

 וכמו האדם מקדש שהיא בשבת היא זו מעלה ופסגת בשכינה, ההתדמות
מקדשכם. ה׳ אני כי לדעת :■וזהו שנתבאר,

I_________—--------------J---------------־־
תיראו ומקדשי תשמרו שבתותי את

 ומקדשי גם כי ז״ל הרמב״ן וכ׳ תיראו, ומקדשי תשמרו שבתותי את
הוא. מה לשבת המיוחד המורא אמנם נאמר, שבת על תיראו

 ויש העונש, יראת לה: קוראים שאנו יראה יש יראה, ויש יראה יש
 היראה היא הלא העונש יראת והנה הרוממות, יראת :לה קוראים שאנו יראה

 ובעוה״ב, בעוה״ז רצונו לעוברי שנכונו בהעונשים יענש שלא והיינו מהעונש
 האדם שחטא אחר הוא ענינה עיקר העונשים, עם היא קשורה זו שיראה וכיון
 והיא: למענה ושנברא החטא לפני בה שעמד העליונה ממדרגתו וירד

 אך הי׳ ומהותו תפקידו וכל רגליו, תחת שתה כל ידיך במעשי תמשילהו
 וממילא ועונשים, ליסורים גם שליטה בו שתהי׳ כך לידי ובא ה׳, על להתעגג

 אכלך ביום וכמ״ש העונש על הוזהר החטא קודם שגם ואף העונש, יראת לידי
 והרבה הרבה רחוקה, באפשרות אלא זו יראה היתה לא תמות, מות ממנו
 עליונה למדרגה הגיע שלא האדם מן רחוקה הרוטטות שיראת ממה יותר

 של היראה והיא: הרוממות יראת היחה החטא קודם אדח״ר אצל שהרי זו,
 לנגדו אותה ששיוה וממשית מציאותית יראה והיינו טובו, ואל ה׳ אל ופחדו
 המות מן היראה והיא העונש יראת של והיראה הדעת, היסח ובלי תמיד

 מתוך לו נקנית שהיתה מאד רחוקה אפשרות של יראה אצלו היתח וכדומה
הרוממות יראת שנקנית ממה יחרה עמלות של בטדח עוד ואולי עמלות,

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 78 מס עמוד {6} יחזקאל סרנא, ומועד( )שבת ג



א שליט־ זופניק ישראל ר׳ להרה־ח יובל ספר n

 מקואות נת' נדת נרא״ש ועי׳ עכ״ל, נשר זח תרי
 על קאי ורגליהן בידיהן דזלפו דינא דהאי ב׳ שי׳

 ידיחן על קאי ולא הבהמות של ורגליהן ידיהן
 טומאה ע״י הוייתן חוח דהרי חאדס של ורגליהן
 דס״ל וע״ב בזה הילק לא והרמב״ם עיי״ש,

 דעריך הלכתא הן כלל לינא דבמקוה לחרמב״ם
 מדלא חרמב״ס דעת מינה ובן טהרה, ע״י הוייתן
 ע״י הוייתן דבעינן דינא האי מקואות בה׳ הזכיר

 למקוח מעיין בין לחלק חרמב״ם מנ״ל וצ״ע טהרה,
 חוייתן דבעינן דינא האי ילפינן נ״ח דף בזבחים הרי
 יחיה מים מקוה ובור מעיין דאן מקרא טהרה ע״י

 ונראה וצ״ע, בטקוה גם מיידי הרי וקרא טהור,
 דזוחלין דס״ל דביארנו אזיל לטעמיה דהרמב״ם

 נפ״ה חר״ש קו׳ צ״ע וא״ב מקוה, נשם חסר
 מטנילין אומרין נ״ש דתנו בהא מ׳׳ו דמקואות
שהוא ומודים מטבילין, אין אומרים וב״ח בחרדלית

 הר״ש שם •תמה עיי״ש נהם וטובל כלים גודר
 הוייתן אין הא בחן וטובל כלים גודר אין נמ״ה

 לעומדים מזוחלין חמקוה עשיית דהרי טהרה, ע״י
 הר״ש ותי׳ טימאה חמקנלין כלים ע״י נעשה

 א״ש וכ״ז עיי״ש, ושלם עשוי דהמקוה הגא דשאני
 אינו דזוחלין דס״ל לעיל דניארנו לטעמיה להר״ש
 טבילה, נח׳ הלנה הוא אלא מקוה בשם חסרון

 ושלם עשוי דהמקוה שאני דחנא י״ל שפיר ולכן
 אפילו מקוה שם בחלות חסרון כאן דאין חיינו

 טומאה, ע״י חוייתן מקרי לא ולכן זוחל כשהוא
 משא״ב עלה, מקוח שם כנר אינא דמעיקרא
 הזוחלין דמים דס״ל לעיל דניארנו לטעמיה הרמנ״ם

 כלים גודר אין צ״ע א״כ מינייהו, מקוה שם נטל
 חמקבלין כלים ע״י לעומדים מזוחלין המקוה ועושה

 נאמרה לא דבמקוה חרמנ״ם הוכיח ומזח טומאה,
ונמש״נ• טהרה ע״י חוייתו דערין הלכתא חן בלל

★

 שליט״א הלברשטאם משה רבי הגאון
 ת״ו ירושלים בפעיה״ק מו״צ

ירושלים חיים דברי ישעה וראש
הגדול אורחי□ המכניס של לכבודו

 אורחים הכנסת במצות הלכה בירורי
 אורחים לכבוד חז״ל שהקילו מקומות

שבת. ולכבוד
 בגמ׳ מבואר אורחים הכנסת מעות וערן גודל

אורחים הכנסת גדולה יוחנן דא״ר ע״א( )קכ״ז שבת
דהתם ממתניתין לח ודייק ביחמד״ר, כהשנמת

 תבואה ושל תבן של קופות וה׳ ד׳ מפניו דתנו
 חיישינן )ולא ניהמד״ר, בטול ומפני האורחין מפני

גדולה אמר מנהרדעא דימי ורב דשנת( לטירחא
 דקתני ביחמד״ר מהשכמת יותר אורחים הכנסת

 וכן ניחמד״ר, ניטול ומפני והדר האורחין מפני
 א׳ ויאמר דנתיב מקרא רב אמר יהודה רב יליף
 דש״מ וגו׳ תעבור נא אל בעיניך חן מעאתי נא אם

 וכן השנינה, פני מקבלת אורחיו הכנסת דגדולה
 מהדברים הוא אורחיו דהננסת יוחנן ר׳ אמד

 לו קיימת והקרן בעוח״ז פירותיחן אוכל שאדם
לעוה״ב.

 חז״ל שהקילו נשו״ע להלכה דברים כמה ומעינו
 הם מה נבאר ונעוח״י אורחים, לכבוד ענינים בכמה

 הקילו בדיעבד דוקא ואם נהם, שהקילו חענינים
 בי׳ דלית מילתא דוקא ואם לכתחילה, אפילו או

 טירחא או בעלמא, חומרא רק דאיסורא חששא
 התירו, מאורחים איזה ולכבוד חז״ל, דחיישי יתירא
עשירים. אפילו או דוקא עניים

 חז״ל התירו אם שבות או בשבת יתירא טירחא
הכנ״א לצורך

זה לענין אורח הנקרא הוא ומי
 דאית דמפנין מילתא הן בגמרא הוא מפורש

 ביטול מפני והתירוהו יתירא טירחא משום ני׳
 האוצר את לגמור אבל אורחים, ולהכנסת ביחמד״ד

 גומות, אשווי לידי שיבואו מחששא התירו לא
 שנות אם נשאל ע״ב( )סי׳ הדשן תרומת ונשו״ת
 באותו להקל יש אם מצוה במקום נו שהקילו

 אורחים דלכנוד והשיב אורחים, במקום גם שבות
 מפנין בפ׳ כמבואר מצות שאר לצורן להקל יש

 והתם המדרש, בית ממצות אורחים הכנסת דגדולה
חשיבא יתירא )דטרחא קאי, דשבת אשבות נמי
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מאחיל עושה ישראל

 אורחים לו נאו אם דזחו דנראח שב׳ אלא נשנות(
 סעודה לסעוד אורחים זימן אם אמנם לביתו,

 להקל, לנו איו נה״ג אצלו נתארחו ולא בביתו
 קאי, השדה מן לביתו שנאו אאורחים דהתם
 צריך ולנאורה ענ״ד, לחלק איו דמכ״מ ואפשר
 באורחים דמיירי מפניו מפ׳ מונח היאך להביו
 הננסת דגדולח דהא שס״ל ונראה השדה, מן שנאו

 דחננסת דומיא הוי ביהמד״ר נחשנמת אורחים
 נבאו דמיירי השנינה פני מקבלת גדולה אורחים

 מחעתקת אמנם אאע״ח, אצל נדמצינו חשדח מן
 שנאו באורחים ח״מ מיהו שנתב של״ג( )סימן חב".

 ניחט״ד, ממצות הננ״א גדול בהדי׳ נדאמרינו לביתו
 מן הכנסה על משמעו הכנ״א דלשוו דס״ל נראה

 הנ״ל, סימן חרב בשו״ע עוד )ויעיין ני. לני השדה
לי(. מחוצה או העיר מן עניו נמ״פ שמדגיש
 חנירו את דמזמן של״ג( )סימן ע׳׳ז חב״י ונתב
 ואין הוא הרשות דסעודת נשיטא אצלו שיסעוד

 א׳ אצל שנתארחו אורחיו אלא כלל, מצוה בה
 וחרמ״א לי׳. דמספקא הוא בביתו לסעוד אחר וזימנן

 שנתארחו אורחים דזימן התח״ד דברי נסיים נסק
 המזמין רק חוח, מציה סעודת נמי אחרים אצל

 דאם נתב )סק״ב( והטו״ז סעו״מ, הוי לא חנירו
 אצלו הבא אורח לכבוד אצלו לבא חנירו מזמן
יה. לעניו אורח נכלל חבירו שנם

 ע״ב( ה' )ד׳ מחולין הקשח )סק״ח( וחמג"א
 הרשות מסעודת מתחני לא ורב הוי הרשות דסעודת
 משמע לע״ח, ת״ח בת הרשות סעודת ונירש״י

 )ובסימן רשות סעודת מיקרי שם אורח שהי׳ דרב
 כל ברכות סוף דאיתא חא הניא סק״ח תקס״ח
 מזיו נחנה כאילי בו שרוי שת״ח מסעודה הנהנה

 ונ״ב מצוח( סעודת דהוי דס״ל משמע השנינה,

 אורחים עם ונשסועד תר״ה( )סי׳ מהר״מ בתשו׳
 עושה המומנם שהבעה״ב רק הרשות, סעודת היה

כאן. ענ״ל מצוה
 דחסעודח המג״א כונת השקל המחצית וביאר

 מצות מקיים המזמינו בעה״ב רק סעו״מ, נקרא אינו
 ולנבור לצורך לפנות לנעח״ב לו מותר ולנו הננ״א

 לשון מדויק אינו דלפי״ז חמחהס״ק והעיר האורח,
 וחפרמ״ג סעו״מ, הוי דחסעודה דמשמע הרמ״א

 חשינא עצמו דלהאורח שהבין נראה סק״ה( )א"א
 חשיבא לא הנאים אחרים רק לחבעה״ב, וכן סעו״מ

 נתב ושוב חטו״ז, כמשמעות דלא וזה אורחים,

 רשות חוו דלחם לעצמם יפנו לא "דאחרים די״ל

 א׳ בעד( צ״ל )אולי ביד לפנות רשאי נעח״ב אבל
 דברי כעין דזה נראה האורח", לנבור הנא

 והנא הכנ״א נכלל נ״ז דלהנעה״ב חמחהש״ק
 סעו״מ, דיו לו שיהי׳ כאורח חשיב לא האורח לכבוד

 חמצוח, בכלל איני חאורח אף דלחמחחש״ק רק
 סעו״מ חוח לא אמאי מחולין הקושיא מיישב ובזה
שם. לאכול רב שהוזמן נמה

 שהבונה הפרמ״ג על כתב )סק״ד( לדוד ונתהלה
 לנולם לפנות אסור ד״א )בס״ג( מבואר דהא סתומה

 דכל יפרש שחפמ״ג ונראה לעצמו, יפנה נא׳ אלא
 מצות מקיימיו המזמין הנעה״ב של הבית בני

 קופות וה׳ ד׳ לפנות נ״א רשאים וחמה הננ״א
 דע״נ נתב וחתל״ד ס״ג(, )ועי׳ אורח נל לצורך
 קאמר סעודה על דרק המג״א דברי לפרש צריך
 אבל להבעח״ב רק להאורח סעו״מ מיקרי דלא

 לנפשי׳ מפנה חד דנל חני דדינא כיון מפניו לעניו
זח. בלא האורחים את להכניס א״א

 צאנוער חיים רבי הגאון בהגהות מש״נ ולפי
 מתישב חי׳ חשו״ע( בסוף )הנדפס זצ״ל מבראד

 הי׳ חתני׳ חנן שרב כה׳׳> דוקא שב׳ העניו, יותר
 אבל בעח״ב בלא בביתו נתארח ורב חתונה בעל

 ומסיום ברית מנעל גרע לא ג׳׳נ סועד נשהנעח״ב
 ונש״נ המסובים לכל סעו״מ דמיקרי מסנתא
 א״ש ולפי״ז השמחה, גורם עיקר שהוא האורח

 עמחם, סועד חנעה״ב שגם והטו״ז, הרמ״א דברי
 המג״א כונת לדחוק רצח )סק״ח( נשע׳׳צ והמ״ב
מש״ח. אורחים לכבוד שאינו שסוער באחר "דמיירי

 ראי׳ אין דמרב כתב נפרמ״ג( )הו״ד סק״ח, והא״ר
 לנך לע״ה ת״ח בת משום נעשה דחסעודח דשא״ה

 אדם כבוד מפני תקס״ח בסימן משא״ב נחנה לא
 בליון שעל חת״ס בהגהות ונו סעו״מ, מיקרי גדול

 אבל טפי, גרע לע״ת ת״ח בת דנשואי ס״ל השו״ע
 ת״ח מאורח סעו׳׳מ שפיר חוח סעודח סתם
 גם ליישב כדי ת״ח דוקא נתב )וכנראה עכ״פ
 זח בעניו ארוך בירור ועי׳ א״ד( עי׳ מהר״מ, דברי

 מקומן, נאיזחו ובפרמ״ג ע', סי׳ יאיר חוות נשו״ת
ואנמ״ל. בזח, חאריך >״נ

 שחובא דורן לעניו ע״ח( )סימן תח״ד ובשו״ת
 יש אם אחר לישראל התיר ראשון ניו״ט לישראל

 במג״א ועי׳ נכבדים אורחים שזימן כגון צורך בדבר
 מעיר שאינם אורחים נשוימן שב׳ סק״ו( )תקט"ו

 דמפני נראה ובפשטות לכבודם הדבר הותר הזאת
 סעודת לאנול להסב לצורך רק תתירו האורחים

 קצת נראה נן לא, סעודת לצורך שלא אבל שנת,
 סמוך לפנות רוצה נתב אמת, ובשפת מרש״י,

 ולדבריו שרי, נמי חיום צורך הוי דלא לחשיכת
 נראה, וכן סעודה, לצורך רש״י נקט דוקא לאו

 שבת סעודת משום בלא״ה התירו לא אמאי דאל״ב
 הטו״ז שב׳ סעו״מ משאר גרע ולא מצוח גופא דהוא

 מדברי כן נראה אין אבל אורחים מלננוד נש״ב
 באכילת מיירי בודאי דשם תקט״ו( )סי׳ חמג״א

בזח. וצ״ע עיש״ה גופא

 שם עליו שיקרא כדי התח״ד שלדברי נמצא
 תנאים כמה לכך צריך חכמים שהקילו אורחים

אצלו, ומתארחים אחרת מעיר הבאים א( : והמת

חנירו אצל ומתארחים אחרת מעיר הבאים ב(
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שליט׳־א זופניק ישראל ר׳ להרה־ח יובל ספר מב

 נכבדים, אורחים שיהי׳ וגם אצלו, לסעוד והזמינם
 הבא אורח לכבוד העיר מאותה חבירו זימן >(

 הבנת וכפי הטו״ז, לדעת דאורח דינו אחרת מעיר
 הפרמ״ג ולדברי המ״ב, וכ״כ במג״א המחהש״ק

 או העיר מאותה חבירו הזמין ד( אורח, דין לו אין
 דין בכלל אינם האורח לכבוד שלא הסועד אחר
 העיר מאותה בת״ח ה( לחם, שהקילו אורחים כבוד

 תורת זאת מצוה, סעודת חשיבא אם להסתפק יש
 פרטי עוד יבואר ולקמן בתח״ד, מדברי העולה
 שבות שכל עוד וברמ״א בתח״ד ומבואר בזה, דינים

 אורחים לצורך גם התירו מציה לצורך שהתירו
 לצורך לעכו״ם אמירה לעניו ש״ו סימן או״ח )עי׳

טצוה(.

אורחים, לכבוד מקילים האם מליחה בשיעור
שני בכלי מליגה וכן

 דכתב י״א( סעיף ס״ח )סימן ביור״ד יעוין

 והרמ״א ימלוג, שלא י״א שני בכלי דאפי׳ המחבר
 נהגו ולכן אסור ולכתחילה שרי, דבדיעבד פסק
 אחר רק דגי שום למלוג שלא המדינות באלו

 שבת לצורך או אורחים לכבוד מיהו המליחה,
 שטוב אלא לכתחילה אפי׳ בכ״ש להניח מותר
 בהם, סולדת היד שאין במים רק לכתחילה ליזהר

 דלכבוד מזה חזינן עכ״ל, הש״ך( ליזהר, אפשר )אם
לכתחילה. מתירים אורחי□

 מליחה בעמן ס״ו( ס״ט )סימן ברמ״א מבואר וכן
 לשנות, ואין שעה שיעור במלח לשהות דהמנהג
 מיל הילוך במולחו נשתהה אם לסמוך יש ובדיעבד

 שבת לצורך או אורחים לכבוד לכתחילה ואפי׳
 פעיה״ק לדידן ולמעשה להלכה הוא זה )ודבר עכ״ל,

 הבשר למלוח דנא כמקדמת גבן דנחיגי ירושת״ו
 כק״ז מש״כ ועיין וכדו׳, בשבוע שבוע מדי בבית

 בתשו׳ זי״ע מצאנו הד״ח מרן רשכבה״ג חגה״ק
 להחמיר בביתו שנהגו מ״ב( )סימן חאע״ז מה״ת

 לצורך שהוא שם מפורש שאין ואע״פ שעה, חצי עד

 הספר בסוף שם במפתחות ברם, ואורחים, שבת
 למעון אורחים שבאו הכוונה הנראה וכפי מפרשו,

 ממרחקים הגיעו שבת שובתי או פתאום בפתע קדשו
 בע״ש למלוח והוצרכו בשב״ק קדשו בצל לחסות
 במלחו ישהה שעה חצי שלפחות הזהיר וע״ז בחפזון,
 בסוף כ״ו ס״ק לש״ך ס״ט סי׳ ברגמ״ר )ועיי״ש

 הובא קס״ז( )סימן הת״ה מדברי ומקורו דבריו(
 ואורחים שבת לכבוד כגון הדחק דבשעת שב׳ בב״י

 מדשיעור בסתם דב׳ חרמב״ם אדברי לסמוך יש

 לכתחילה ג״נ שכונתו וברור מיל, כמהלך הוא מליחה

 סו״ס בש״ן )ויעוין בשמו, חרמ״א ג״כ כתב וכאשר
ג׳(. ס״ק או״ח( הוראות דיני )בקיצור רמ״ב

 ממה בשר לו נשאר אם דבכה״ג נראה ולכאורה
לאכול דמותר אורחים לכבוד מיל כשיעור שנמלח

 כיון שנית, מליחה עוד וא׳׳צ לכתחילה הנשאר
 דברי סברת לענ״ד וצ״ע לכתחילה, היתר זה שדבר
 בדרב״ת והו״ד מ״ט סימן )חיור״ד שתי׳ אבן שו״ת
יו״ט לצורך בשר מלח שאם קי״ז( ס״ק ס״ט סימן

 שיעור רק במלחו לשהות שא״צ להקל לו "והתירו
 פנאי הי׳ שלא יו״ט טירדת מחמת לחוד טיל

 יו״ט, לאחר גם זה מבשר לו ונשאר יותר, לשהותו
 דקיי״ל דאע״ג לדינא והעלה מקומות, מכמה והעיר
 גם נשאר אם ויו״ט שבת לצורך שמתירין שדבר
 דוקא זה מקום מכל מותר, ג״ב שבויו״ט לאחר

 אמרינן שפיר אז תקנח לו אין ששוב בדבר רק
 שאפשר כיון בנ״ד משא״ב אישתרי, דאישתרי ביון

 אחר עוד שנית למולחו אפשר דהא זאת לתקן
 צריך לכתחילה, הצריך כשיעור ולהשהותו יו״ט

את״ד. יו״ט אחר עוה״פ ולמולחו כן לעשות
 שבת לצורך שהותר דדבר דקמ״ל שהביא ומה
סימן )יו״ד בפרמ״ג מבואר השבת, אחר אף חותר
 לצורך דמתירין היכא דכל שכתב סוסק״ט( ™*/«ך

 לאסור מיסתבר לא לחול ממנו ניתותר אי ע״ש
 בשו״ת ויעוין אישתרי, ואישתרי דהואיל אח״כ

 וכן לזה, ראיות שהביא קע״ב( סימן )ח״ג טוטו״ד
 ברם — טריפות, להל׳ בפתיחה בדע״ת בזה יעוין

 לחידוש לחוש שלא נראה דעלמא דמסוגיין כמדומני
 יש ראי׳ שקצת אלא במליחה, אף שתי׳ אבן ס׳

 )פ״ה דמאי ממשנה שתי׳, האבן לסברת להביא
 המעשרות על נאמן שאינו ממי פירות הלוקח מ״א(

 לא מוצש״ק חשכה פיו, על יאכל בשבת ושואלו

 )פי״ב להלכה הרמב״ם ופסקה שיעשר ער יאכל
בשבת, פיו על אוכל שהוא אע״פ ח״ב( מעשר מחל׳

 עד שבת למוצאי חפירות מאותן יאכל לא זח הרי
 ועל בשבת שאכל מה על הכל על דמאי שיעשר
 אותה לצורך אלא וחאמינוהו הקילו שלא הנשאר

 הפרמ״ג מסברת היפך זה ולכאורה בלבד, שבת
 לסברת אך אישתרי, ואשתרי הואיל אמרינן דלא

 וחידוש לתקן שבידו שאני דהכא א״ש שתי׳ האבן
 אחר שעושה הפרשת דמחני ברמב״ם משמע דין

 שלא מה עכ׳׳פ( )בדמאי כבר הנאכל על אכילה
 אלא עיקרה שאין חו״ל ותרומת בחלת רק מצינו

 שכ״ב )סימן יוסף בברכי ועי׳ בזה, וצ״ע מדבריהם
 וכבר חלה להפריש שכח באר״י דאם שב׳ סק״ד(

 אף — מהמותר יפרוש דעת. בבלי הפת, רוב אכל
 כבר, שאכל מה על נם הכל על — באר״י שהוא

קדשו(. בדברי באורך פלפלו מהאחרונים )ורבים

 אורחים הכנסת מצות בכלל ג״כ הוי אי עניי□ הכנ״א
עשירים דוקא או

 דנזכר חיכא כל כתב בליקוטים( )בסופו, במהר״יל
 ומכובדים עשירים דוקא ר״ל אורחים הכנסת מצות

יפות פנים בסבר יקבלם שאז אצלו שנתאכסנו
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מגחיל עושה ישראל

 וראי׳ בשבילם, תפנוקים ולחביו כבוד בהם לנהוג

 אורחים חיו שהמלאכים שסבר אבינו מאברהם
 הלשונות להאכילם שוורים ג' עבורם לשחוט והרבה
 עכ״ל, היא צדקה בכלל עניים הכנסת אבל בחרדל,

 לומר כונתו אם המהרי״ל בדברי מבואר אינו והנה
 אלא חננ״א מצות בזה מקיים לא עניים דהכנסת

 דאמרו דהא קאמר, ולגריעותא בלבד צדקה מצות
 דוקא יותר, או השכינה פני כהקבלת הכנ״א גדולה

 שכונתו והיינו להיפך או היא ונכבדים בעשירים
 הננ״א, מצות איכא לעשירים דאפילו לאשמעינן

 מצות בי׳ דאית בלבד זו לא הרי עניים של דאי
 בספר והנה צדקה, מצות נמי בי׳ דאית אלא הכנ״א

 הדברים ובתוך המחרי״ל דברי העתיק נוחלין, יש
 תפנוקים להם להכין המחרי״ל שכתב מה על כתב

 כמ״ש שעה באותו הוא עני בדרך ההולך ״דכל
 ג״כ מורה וזח פאה", במס׳ ז״ל המשנה חכמי

 ונראה :וז״ל כ״ו ס״ק בהגהותיו בנו למש״ב
 וגמ״ח צדקה דקעבד הוא תרתי עניים דהכנ״א

 לעשירים, ובין לעניים בין גמ״ח שאמרו כעני!
 וכסבור לביתו אורחים כשהכניס ע״ח אבינו ואברהם

 עשירים או עניים חם אם ידע לא ערביים שחם
 מלשונו עכ״ל מפניו בפרק אורחים הכנסת לה וקרי

 המחרי״ל, על בא לחלוק אם כ״ב מבואר אינו זה
 מצות לי׳ דאית הוא בעשירים דחמהרי״ל וס״ל

 מחרי״ל דמייתי וראי׳ עלי', פליג ואיהו חכנ״א
 דאדרבח ס״ל בעשירים רק דמיירי אבינו מאברהם
 לעניים דבין איפכא ראי׳ איכא אבינו מאברהם

 דעת דגם דס״ל לומר אפשר או לעשירים, ובין
 ס״ל אבינו ומאברהם לזה להסכים אפשר מחרי״ל
לעשירים. וביו לעניים ביו ראי׳ דאיכא

 פ״א( )ח״ג חסד אהבת בספרו זצ״ל חיים והחפץ

 בכפילא, מצוה איכא דלעניים מהרי״ל בשם העתיק
 עלוב איש אצלו דכשבא הוא נהפוך דבעח״ר )והעיר

 ונפש נפשך, לרעב ותפק בזה שמקיים רוח ונכה
 שמחה איו וגו׳ אורך בחושך וזרח תשביע נענה
 זועמות ובפנים עצב בלב מקבלו גם ולפעמים כ״ב

 נוחלין יש חגהות דבדברי דס״ל מזח משמע רח״ל(
 מדברי קצת להוכיח יש וכן לחמחרי״ל, נם ס״ל

 רנ״ו סימן יור״ד בש״ך )מובא דבב״ב ס״ק המרדכי
 אורחים לחם להכניס זא״ז נופיו העיר דבני סק״א(
 לצדקה הזקוקים דאפילו משמע צדקה, לחם ולחלק

אורחים. הכנסת בכלל
 כתב ט״ו( כלל למנחה )בסולת חמנח״י אולם

 לא והיא זצ״ל תוי״ט )לבעל האשם תורת בשם
 היינו אורחים כבוד שהוזכר מקום דכל נדפסה(

 שם בעלי או תורה בעלי בגון לכבוד ראוים שחם
 שראוי עשירים או טונים נו עני או ומעש״ט טוב

 שמהרה הגרועים ולא רעה, עושים שאינם לכבדם,
טרף בשביל ושנים שעוברים הקבצנים או יפולו,

 אורחים, כבוד בכלל ואינם צדקה נכלל שחם ומזון,
 בליקוטים המחרי״ל מדברי בן והוציא *— את״ד

 סי״א( ס״ח שימו )יור״ד אפרים ניד שהביאם נפי
 דנהננ״א נוחלין יש נחג״ה מש׳׳נ לפי בודאי הנח

 הוא ברור וצדקה, חכנ״א תרתי, ני׳ אית דעניים
 אורחים, הכנסת מצות גדר בעניו אהדדי דפליגי
י״ג(. ס״ק ס״ט סימן יור״ד פת״ש )ויעוין

 הוא א□ עיר מאותה חבירו הזמין אם
שכר תמורת הזמינו אם וכן אורח, בכלל
 האשם מתורת הביא ט״ו( )כלל למנחה הסולת

 אבל לעיר מחוץ לאורחים דוקא הוא אורחים דכנוד
 הסל״מ כתב זה ועל אצלו, לסעוד חנירו כשזימן לא

 מפנין אין בשנת התם דדוקא לחלק לו דנראח
 וגם מצוה סעודת ליכא כח״ג וכל מצוח לדבר אלא
 מורווח מקום לו אין אם האי נולי בייש לינא
 שזימן וכל אורחים כבוד דנעינן כאן משא״ב כ״נ

 לכבדו מה לו ואין בביתו, לכבודו הראוי׳ חבירו
 כמבואר מזה גדול ובושת זלזול לך אין ולהאכילו

 עצמו שהמית א׳ באדם במעשה )צ״ד( בחוליו
 יותר ואדרבה )צ״ד(, בנ״ב וכן כוח, ביוש בשביל

 אחרים מאורחיו אצלו, לסעוד חנירו כשמזמן מננדין
פסק לכן המוכן, מן שמוצא מח כל עמו שאוכל
 כשיודע אצלו חנירו יזמין לא לכתחילה "דודאי
 אם אבל מליחה, או תדחה בעניו להקל צריך שיהא

 שאר מפני נמו להקל יש כבודם משום או הזמין נבר
 העתיקוהו אלו ודברים הבריות, כבוד וגדול אורחים
 אפרים היד וכן י״ג(. ס״ק ס׳׳ט )בסימן הפת״ש

 מאברהם הסל״ט קושית על ונתב סי״א( ס״ח )סימן
 תחת להכניסם שרצח טעמא חיינו דהתם דלק״מ

וגו׳. אשל ויטע נמ״ש השנינה כנפי
 או אצלו חנירו הזמין נבר בין המנח״י וכחילוק

 )סימן או״ח נמג״א הוא מפורש עדיין, הימינו לא
 שביו״ט שם חשו״ע דברי על שנתב ז׳( ס״ק תק״י
 כגון אי״א ואם המשאות בנשיאות לשנות צריך

 לפניהם ולהביא למחר וצריך אורחים חרבח שזימן
 אורחים דאפילו המג״א ע״ו ונתב כדרכו, עושה

 דכי דאע״ג המחהש״ק והסביר ע״ב העיר מאותה
 לא העיר מאותו דאורחים של״ג( )סימן הרמ״א

 משום חותר יימנם שכבר כיין מכ׳׳מ סעו׳׳מ חוה
 הסל״מ, כדברי במג״א מבואר הרי הבריות, כבוד

 מלייגניק פרנקל ברוך ר׳ הגאון אא״ז נ״ק וגם

 )סימן יור״ד שו״ע ברוך אמרי בהגהותיו זצ״ל
 קיי״ל הכי ובודאי הסל״מ, חילוק העתיק רמ״ב(

 לו ואיו נבר, זימנם אם שבעירו אורחים דאפילו
 הקולות כל לכתחילה להקל יש להאכילם מה

 הא מלבד לעיר, שמחוץ אורחים עבור שמקילים
 נו ואין מצות, לצורך רק הותר שלא מפניו דפרק
כ״ב. ביוש
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שליט״א זופניק ישראל ר־ להרה־ח יובל ספרמד

 ר׳ הגאון אא״ו )מכ״ק חכמים עטרת ובשוי׳ת
 ה׳(, סימן )חיור״ד זצ״ל( מלייפניק פרנקל ברון
 שגר משלמים אי! אם דוקא מיקרי דהננ״א כתב
 וכמנהג שכר משלמים אם אן האכסניא, עבור

 שהקילו ביברים, להקל מקום שום אי! הפונדקאות,
 י״ג( ס״ק של״ג )סימן נכ״ה והו״ד אורחים, לכבוד

 מש״ב ולפי חיים, באורחות המהרש״ם בהגהות וכן
 וימנם כבר שאם המג״א וכן הסל״מ משם לעיל

 עליו וסומכים שילמו כבר אם כ! אם להקל, יש
 זצ״ל עט״ח בעל הגאון נק״ז נם אולי שולחנו, ועל

 בלשונו, קצת לדייק יש וכזאת להקל שיש יודה
בדבריו. להמעיין בתשובתו,
 למענו, שהקילו להאורח, להודיע יש אם ובעני!
 ס״ה( )סימן חת״ס בתשו׳ עי׳ אמנם דא״צ, מסתבר

 שמחויב בהפ״מ, אלא הותר שלא יי! היתר לעני!
 סתם ומכר הודיעם לא ואם לחקונים, להודיע

 בקיצור ומובא וחוזר, במקח מום הוה אפשר

 בשם מש״כ ויעוי"ש סיסק״ב(, ל״א )סימן בפת"ש
 וכן הערות( בליקוטי בזח אריכות )עי׳ רע״ק, תשו׳
 מדבריו ומקצת טריפות, להל׳ בפתיחה בדע״ת יל״ע

 שם ומש״ב י״א(, סוס"ק ל"א )סימן בדרנ״ת
 הי״א( )פ״י הרמב״ם מדברי דמאי לעני! המחרש״ם

 לתקן רצו אם והאורח עצמו והעני להודיען, דצרין
 ראי׳ זה ואי! לחלק יש הרמב״ם, עכ״ל מתקני!
 משא״ב מדרבנן, גמור איסור הוא ששם דידו לנידון
 להקונים להודיע שמחייב החת״ס מרן ונם בענינו,

 משא״ב הפ״מ לצורן רק שהותר במקום דוקא היינו
 הוא הדחה, או במליחה אורחים לצורן ההיתר

 המובא שתי׳ האבן מדברי )וצע״ק לכתחילה, היתר
 רמ״ב סימן בש״ן יעוין לחלק, יש ואולי לעיל,

לעיל(, שציינתי בסופו,

בשבת, האכסניא עבור שכר, המשלם אורח
שבת. שכר הוה אי

 ברון ר׳ הגאון כ״ק אא״ז מש״כ הבאתי נבר
 חיור״ד חכמים עטרת בשו״ת זצ״ל מלייפניק פרנקל
 משלמים שאין דוקא הוא אורחים דהכנסת ה׳( )סימן

 לא הפונקאות וכדרך שכר משלמים אם אבל שכר,
 וכן בנח״ח )והו״ד אורחים, כבוד משום בזה הוה

 של״ג(, סימן זצ״ל מספינקא מהגאון חיים בארחות
 מהאורחים שכר ליקח סומכים מה על צ״ע ולפי״ז

 כמג״א מבואר והא ויו״ט, שבת בליל לינה עבור
 משום אסור בו לדור חדר דאפי׳ סק״ג( רמ״י )סימן

סק״ו(. ’ש". בשימן )וכ״כ שבת שנר
 לא״ח בהגהותיו הטהרש״ס הגאון בזה ומש״נ

 דמבואר להא ודמיא מצוה, דהכנ״א כיון ש״ו( )סימן
 חונים לשכור שמתיר מי דיש ה׳ סעיף ש״י בסימן

 כיון שבת דשנר איסור ביה ואין בשבת להתפלל
שאינו אלא ובנן, בי׳ נזרו לא הוא מצוה דצורכי

 תשו׳ מדברי בזה ויל״ע ברנה, סימן בו רואה
 שכר שמקבל מאחר מצוה חשיבא דלא הנ״ל עט״ח
הכנ״א. מצות בזה מקיים ואין זאת, עבור

 באר בשו״ת חמהרש״ם בדברי שנתקשה ומצאתי
 זצ״ל קינסטליכער צבי רבי להגח״צ י״א( )סימן צבי

 לא בודאי שכר שווטל דביון וס״ל סעבען. אבד״ק
 )סימן המג״א מדברי כן והוכיח מצות דבר חשיב
 ווח ר איזה לו דיש דהינא דס״ל סק״ח( ל״ח

 מוכרע ממקומו דגם וכתב מצוה, דבר חשיב לא
 בו ל.ור חדר דאפי׳ רמ״ו( )בסימן שכתב הלבד
 אלמא שבת, שנר משום שנת, על להשכיר אסור
 הגה׳׳צ המנוח וידידנו מצוה, דבר לי׳ חשיב דלא
 :קט )ב פעסט ראב״ד. זצ״ל וועלץ ישראל רבי

 דברי ליישב יצא ס״ו( סימן ז׳ גליו! שושנה
 והג״ר ר״א( )סימן המו״ק דברי עפ״י המהרש״ם

 דחה בביעוניאד רב הי״ד, זצ״ל קינסטלינער אליעזר
 הגה״צ אביו דברי והצדיק זצ״ל וולעץ הגר״י דברי

 זצ״ל הגאון אא״ז מדברי העירו שלא ופלא זצ״ל,
 הננ״א, מצות נה״ג חשיבא לא דלדבריו בעט״ח,
 בעצמו שהוא המהרש״ם על קצת תימה וביותר
 דברי העתיק של״ג( )סי׳ בא״ח בהגהותיו לקמן

בסתמא. העט״ח
 ממג״א זצ״ל צבי באר הגאון ראית ממקום ברם,
 מלשון מדייק דהמג״א לחלק, מקום יש ל״ח( )סימן
 לא בו להשתכר כדי הלוקח דתגר פסחים רש״י

 )ל״ג( מנדרים ע״ז והקשה במצוה, עוסק מיקרי
 שנר, שניטל אע״פ במצוה עוסק הוי אבידח דמחייר

 לתו, בט שנר אלא נוטל אינו דנאבידה ותירץ
 חשיב לא זה, זולת ריוח גם לו שיש הינא )משא״ב

 ראי׳ צבי באר בשו״ת מביא ושפיר במצוה עוסק
 באבידה א״נ בודאי( מרויחים דג״כ לנ״ד מוח

 כוונתם עיקר תגרי! אבל אבידה להשיב כוונתו עיקר
 תל״ג )מסימן זה על ראי׳ המג״א ומביא להשתכר,

 משתכר אפי׳ למצוה כוונתו דעיקר דחינא ס״ח(
 חמג״א הסכמת הוא דכן ונראה במצוה, עוסק חשיב
 להם, שזקוק למי למכור להמציאן נונתם עיקר דאם

 הניאם וכן במצוה, עוסק מיקרי מיה שמרויחין אף
 שסתמו הרב ושו״ע באה״ט על וצע״ק )סקנ״ד, במ״ב

 דאם הלכה בביאור ועי׳ מג״א( של הראשון כתירוץ
 ובעגין נמצוה עוסק מיקרי בשוה לשניהם כוונתו

 דאם סק״ח( תקפ״ט )בסימן הא״ר שפסק מה
 יצא מצוה, ידי בו לצאת וגם להתלמד בשופר תקע

 מיד דמקיים דהיכא לחדש שרצה )וע״ש חובתו, ידי
 נהננ״א ה״ה וא״נ נמצוה, עוסק טפי חשיבא המצוה
 לדברי מקום יש ולפי״ו הכנ״א( מיד דמקייס

 לא א״כ להשתכר רק נונתו אם דנפ״מ המהרש״ם
 מצות לקיים כוונתו עיקר ואם מצוה, לי׳ חשיבא
 בשיה, לשניהם כוונתי אם אפי׳ ולהמ״ב הכנ״א,
אפי' דבכה״ג ואפשר נמצוה, עוסק ג״: מיקרי
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ושפיר הננ״א נמעות דחשיב בזה מודה נמי העט״ח
אורהים. לכבוד להקל מקום יק

 קבר ליקה דאסור דניון בבי באר נשו״ת כתב עוד
 מלשון והוכיח שבת שכר ליתו >״נ אסור שבת

 לענו״ם ודוקא וכי׳( הא ד״ה י״ט, )שבת הרשב״א
 נער״ש אפי׳ מותר לישראל אבל להשכיר אסור

 אסור יהי׳ ולפי״ז שבת, שכר לו ליתן השיד דלא
 בספר הוכיח וב) לעכו״ם, גם שבת שכר ליתן

 הרשב״א, מדברי רמ״ג( )סימן הטהורה מנורה
 נזכר דאינו שע״ע סק״ב( רמ״ז )בסימו כתב ואח":
 ובספר שנת, שכר ליתן איסור שיש מקים נשום

 מתרשב״א הראי׳ דהה סק״ז( ש״ו )סימן לדוד תהלח
 דחישראל חרשב״א כוונת דאפשר מוברח זה דאין

 עבירה עוברי ידי יסייע שלא נדי לו יתן לא
 דישראל אפשר הטחורח, מנירה סבר של ולשיטתו
 לא וכזאת מע״ש כלי לשכור אסור ג״נ מעכו״ם
 ג״ב אוכל שאם עבה שיש שכתב אלא שמענו,

 נסוכה המבואר ע״פ להתיר מקום יש ^חאכסניא—
דמי לו מבליע בשביעית מע״ח חלוקה גבי )ל״ט(
בלולב. אתרוג

ירושת״ו בפעיה״ק נהגו זח דסטעם ואפשר

מה

 :•!בלם המתאכסנים לאורחים אכסניא בעלי שנותנים
 לחבליע כדי וניי״ב, חמיו לשתות ויו״ט בשב״ק

שבת. שנר חשש יחי׳ ולא בשברם זאת
 מובא חח״א דברי עפ״י להתיר מקום יש וכן
 וכן בערש״ק שגם כ״א( ס״ק ש״ו )סימן במ״ב

 לשהות שעות נמה להאורח רשות יש נמובש״ק
 וראיתי בהבלעה שבח שבר חוח ואז בהאכסניא

 זב״ל ברלין חיים מהג״ר כת״י בתשובה בו שבתב
 שבידד מה על )וב״ע קט״ז, סימן ח״ז תורה בשערי

 דמותר רמ״ח סימן באו"ח הדעה עפ״י להתיר שם
 מיקרי שלנו סחורה דנל בער״ש אפי׳ בזח״ז להפליג

 דעה על לסמוך יש ממון רווח בבל ע״נ מבוה, דבר
 זה ודבר ש״ו(, )סימן באו״ח שבת שכר חמתרת

 מסברת הפונה סברא שזח דמלבד להולמו קשת

 דינא בזח״ז בבורא נפל דלדבריו הרי עט״ח, חשו״ת
 חפרמ״ג שהביא י״א( )אות בהגהות ושם שבת( דשכר
 שמתמח הב״ח דברי שמניא ד׳( אות מ״ז ש״ו )סימן

 ליתן אסור הלא ש״ש ליקח שאסור שנתב הטור ייעל
 סוסק״א( רמ״ג )סימן במג״א בהגהות שם ותירץ לו,

 וספר עבי באר שו״ת לדברי קעת ראי׳ וזה את״ד,
הטחורה. מנורה

*

 שליט״א בראנדסדארפער מאיר רבי הגאון

 בשכונת ורב בפעיה״ק מו״צ

 ירושלים והסביבה הונגרי! בתי

הביד״צ מטעם המקוואות על מפקח

בטהרה המהדר של לתפארתו
 והמשכה ברבויא הראב״ד שיטת בביאור

 במקוה, כשרים מים רוב שיהיו בעינן אי

 ממים מקוה הכשר שיעור ברוב סגי או

כשרים

 ירושלים בפעיה״ק שנוהנין המנהג דבר על א.
 חמקוה, מי שמחליפין פעם שנבל דנא מקדמת
 גשמים מי סאה נ״א המקוח לתוך קודם להמשיך

 אח״נ עליהם ולהשלים מקוה, שיעור רוב שהם
 נשו״ע המובא דיו והוא בהמשכה, שאובין מים
החשש מו עי״ז להנעל כדי סמ״ד( ר"א )סי׳ יו״ד

 לדעת פסול שהוא — סאה ונטל סאה נתן של
 ס״ג(. )ס״ק הש״ך שם כמש״ב והראב״ר הרמב״ם

 כגון בירושלים הותיקות המקוואות נבנו גם )כן
 נם היה וכך הורנשטיין שבבתי הגדולה המקוח
חסד(. שערי ובשכונת שערים מאה בשכונת
 אדמו״ר כ״ק חגח״ק מרן יה מנהג על העיד ונבר

 ונמש״כ דפעיח״ק חגאנ״ד שליט״א מסאטמאר
 אשר רני להגח״ע טהרה מקוח בספר נשמו

 זה ולפי י״ב( )הלנה חי״ד יעללה״ה שטיינמעטץ
 ישראל" מקוח שב" הגדולה חמקוח נתקנה

 ישראל מו״ה רודעו״ח חרה״ח בירושלים שחקים
 המתמלא גדול אוער שם שיש שליט״א זופניק

 רוב ממשיכיו וממנו החורף, נימי גשמים ממי
 שמחליפין פעם בכל גשמים מי של מקוה שיעיר

ימי תחילת עד הקיץ ימי כל נמשך המקוה מי
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קנא )תפג()צט( ג גליון >ז שגה

 לקבוליגהו אלא נצרכה לא רבא אמר וכר הטובה על שמברך כשם הרעה על לברך אדם חייב שם
 חסד אם אזמרה, ה׳ לך אשירה ומשפט חסד קא( )תהלים קרא מאי לוי ר׳ משום אחא א״ר בשמחה.
 אהלל באלהים דבר אהלל בה׳ נו( )שם, מהכא אמר נחמני בר שמואל רבי אשירה. משפט ואם אשירה,

 אמצא ויגון צרה אקרא ה׳ ובשם אשא ישועות כוס קטו( )שם מהכא תנחום ר׳ פורענות, מדת זו דבר,
 דבמדח רחמים, שהוא ה׳ שם כתיב "בתרווייהו כתב: וגו׳ כוס ד״ה מהרש״א ובחדא״ג אקרא. ה׳ ובשם

 עליה." דמייתי עקיבא דר׳ בעובדא כדלקמן לטב, רחמנא דעביד אפשר כן, תושב שאדם נמי, פורענות
 כל כי הרחמים מרח כאל פורענות, מדת לכאורה שנראה למה גם מתייחס עצמו האדם ני להוסיף ואפשר

 שם יהי לקח וה׳ נתן ה׳ א( )איוב מהנא אמרי ורבנן הגם׳, בהמשך מ״ש וכן עביר, לטב רחמנא דעביד מה
 מבורך". ה׳ שם "יהי שניהם ועל הנתינה כשם הרחמים, במדת היא הלקיחה שגם היינו מבורך, ה׳

ראשונים, דורות וראה בוא אחרונים, לדורות ראשונים דורות בין מה וראה בוא מחכםאוזר, ושמעתי
• החכמה. ■אוצר

 הורה לא ואפילו השכל בעלי אצל שכלי דבר וזה וכו׳ הרעה על לברך אדם חייב בפה״מ מש״כ הרמב״ם,
 הקדוש, האוה״ח אחרונים, דורות ואילו וכו׳, עליו לך[ מודד שהוא ומדה מדה בכל מאדך, ]בכל הכתוב

 הרעה לקבל בגמרא ומפרש וכו׳ הטובה על מברך שהוא כשם הרעה על לברך ארם חייב מאמרם על העיר
 יתקרב יסורין באמצעות כי ופי׳ וכו׳. רחוק בעיני קצת הדבר והיה ע״כ. בטובה ששמח כשם בשמחה,

 ולקבל בשמחה הרעה על לברך לו שיש שם( )ברכות, הר״י פי׳ וכעי״ז המשכיל, לב ישמח זה ועל הרחוק
עוונותיו. כפרת הכל כי ויחשוב יפוח פנים בסבר הבורא מוסר

 אחור קלט( )תהלים שג׳ הראשון, באדם הקב״ה ברא פרצופין דו אלעזר בן ירמיה ר׳ דאמר םא,א דף
 חוה[. האחד מן ועשה לשנים וצלחו וכו׳ תחלה בראו פרצופין שני פרצופין. דו ]פירש״י: צרתני וקדם

לשנים. לצלחו כדי כפיך", עלי "ותשת הפסוק המשך יתבאר ולפי״ז
 כל לפה, יד זמות ואם בהתנשא נבלת אם ל( )משלי דכתיב מאי נחמני, בר שמואל ר׳ אמר ב סג, דף

 סופו עליו[ מלעיגים שחבריו בהם שיש ואע״פ ספקותיו כל לרבו ]ששואל תורה דברי על עצמו המנבל
 להשיב. תדע ולא כשישאלוך לפה, יד שתתן סופך וכו׳ מלשאול פיך ]שסתמת זמם ואם להתנשא,
 "דא )ובת״י: חכם ולא נבל עם לב,ו( )דברים כמש״כ דעת, במובן "נבל" לשון דרש כי נראה פירש״י[.

 דעת, בו שאין ונראה ספקותיו כל לרבו ששואל ד״ת, על עצמו המנבל שכל וזה״ש טפשין"( דהוון עמא
 ונואלו הבדים אל חרב ז,א( )תענית וזה״ש לשואליו. להשיב להתנשא, סופו לו, לועגים חבריו ומשו״ה
 ונואלו שנאמד שמטפשין, אלא עוד ולא בתורה, בבר בד שעוסקים ת״ח של שונאיהם על חרב ז( )ירמיה

 שחושש משום ספקותיו לברר כדי לחבר, או לרב מתחבר ואינו בבד בד בתורה שעוסק מי כי וכו׳,
 תורה. דברי על עצמו ניכל שלא משום להתנשא, יזכה ולא שיטפש סוסו לטפש, ויחזיקוהו עליו שילעגו

 גם טפשוח. שהם לדברים חכמה, דברי המדבר מעלת שהוא הפה שהופך היינו פיו" "המנבל יל״פ ועד״ז
 יתפרש יבול, לא ועלהו א( )וזהלים שנ׳ לימוד, צריכה חכמים תלמידי שיחת שאפי׳ כא,ב( )סוכה מאמרם

 ר׳ הרה״ג חספא לי )דלאי נובלים. דברים ואינם דעת ללמוד יש שלהם חולין בשיחת שאף היינו זו, ע״ד
בישיבת־חבהנן(. ר״מ שליט״א, כהן דוד ]1234567 ח יאה״ י

רייניץ קאפל יעקב
עה״ת בעח״ט פי׳ מהדיר

?ft ?•)? מי?/ החמי מצות בגדדי
 ירכם על היוצא הנפלא הקובץ על לכם להודות ברצוני שליט״א. וישראל אהרן בית קובץ מערכת לכב׳

 תורה אלא מים ואין חוצות פני על מים לשלח הנשגב מפעלכם בהמשך תבורכו משמים הרבים, לוכוי

הרעת. ותגדל החכמה ותרבה
 מתוך או מצוה לשם עשייתן צורת היא דהיאך החסד, מצוות בגדרי הערה להעיר הנני זו ובהזדמנות

 וכמאמר כחוק. עשייתן שצורת קדושים( סוף )תו״ב בחז״ל הובא חוקיות במצוות דהנה מוסרי. הרגש
 ויש עלי, גזר שבשמים שאבי אעשה ומה אפשי אלא חזיר, בשר לאכול אפשר אי אדם יאמר שלא ראב״ע
 אפשי האדם שיאמר כחוק עשייתן צורת הם גם אם וכדו׳, החסד כמצוות השכליות מצוות בשאר לחקור

 תכונת את לעצמו אדם שירכוש התירה שרצון החסר מצוות דשאני או אעשה, מה אבל לרחם שלא
מוסרי. והרגש טבעית תשוקה מתוך מעשיו ויהיו הרחמים

י.
למס1
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וישראל" אהרן "בית קובץ פד( )ת קנב

רחמים הרגשת מתוך א.
 אסשי יאמר שלא להדיא ר׳( פרק פרקים )שמונה הרמב״ם כוזב שכליות עבירות שלענין והאמת

 שהם אדם בני כל אצל המפורסמים הענינים וז״ל הנפש, השחתת משום יש כבר לבד שבזה משום ואפשי,
 אב ולגנות לו למטיב רע ולגמול לו הרע שלא למי ולהזיק ואונאה וגוילה וגניבה דמים כשפיכות רעות
 וכו׳ אותם ויקראו ליכתב הם ראויים נכתבו לא שאלו חז״ל עליהם שאמרו המצוות והן באלו, וכיוצא ואם

 ושהנפש חסירה שהיא אליו ותשתוקק מהם לדבר תכסוף אשר שהנפש ספק ואין השכליות, מצוות
 יאמר אל אמרו לא שהם וכו׳, מהם בהמנעה תצטער ולא כלל הרעות מאלו לאחד תתאוה לא החשובה

 גזר שבשמים ואבי אעשה ומה אפשי אלא לכזב, אפשי אי לגנוב אפשי אי הנפש להרוג אפשי אי האדם
 אשר וכיו״ב המצוות ואלו ועריות שעטנז ולבישת בחלב בשר כולם שמעיים דברים הביאו אבל עלי,

 את מקלקלת בלבד האפשי מחשבת גם השכליות עבירות דלענין להדיא הרי עכ״ל, חוקות השי״ת קראם
ברחמים. המתנהג אכזרי ולא בטבע רחמני האדם שיהיה התורה דרצון הנפש,

 את ולנטוע האכזריות את להסיר שתכליתם השכלית מצוות ענין כן השכליות העבירות כענין ולכאורה
 דוהלכת המ״ע בהגדרת ל״ו(, אות השלישי שער )שע״ת יונה הרבינו כמש״כ והרחמים, ההטבה מדת

 והחסדים הרחמים הם נעמנים נטעי בה ולנטוע האכזריות מדת מנפשנו להסיר הוזהרנו ודיל בדרכיו,
 למדו כך בדרכיו, והלכת ו׳( ה׳ א׳ )דעות הרמב״ם וכ״כ עכ״ל, בדרכיו והלכת שכתוב כמו הנאמנים

 עד אלו כדעות עצמו אדם ירגיל וכיצד וכו׳, חנון היה אתה אף חנון נקרא הוא מה זו, שמצוה בפרוש
 שיהיו עד תמיד בהן ויחוור האמצעיות הדעות פי על שעושה במעשים וישלש וישנה יעשה בו, שיקבעו

עכ״ל. בנפשו הדעות ויקבעו עליו טורח בהם יהיה ולא עליו קלים מעשיהם
 הרמב״ם שכתב כפי נתינות, להרבה הצדקה את לחלק שראוי דמצינו מעשית השלכה גם לזה ויש
 בפעם דינרים אלף ליתן שראוי למי האדם נתן אם וז״ל המעשה, רוב לפי דוהכל בהא ט״ו(, פ״ג )אבות

 אלף שהתנדב למי שנקנית כמו הגדול היחידי המעשה בזה הנדיבות מדת לו תקנה לא אחד לאדם אחת
 ואח״כ ביתו שבתוך לקופה פעמים אלף שיתן )דהיינו נדבה בדרך מהן דינר כל ונתן דינרים אלף פעמים

 פעמים אלף הנדיבות פעולת כל על חזר שזה לפי ק״ג(, סעיף צדקה שור תבואות אחד, לעני הכל יתן
 ואח״ב הטוב למעשה גדולה התעוררות הנפש נתעוררה בלבד אחת פעם וזה חזקה, תכונה לו ונקנית
עכ״ל. המעשה רוב לפי אמרו ענין וזהו וכו׳ ממנו חדלה

 השל״ה לאחי נוחלין יש בהגהות כמש״ב טוב, ובלב בשמחה הצדקה ליתן צריך זה מטעם גם כן וכמו
 טוב בלב אותה יתן בהלואה בין במתנה בין נותן שאדם הצדקה וז״ל כ״ב(, אות והמעשר הצדקה )זהירות
 ובכעס בצער שרוי הוא ואף פניו על המנחה ותעבור לדבר שמוכרח כמו לא העני, על וברחמנות ובחמלה

 צריך שהוא העני בצער יצטער אלא וכו׳, ובליעל רע בלב או זועפות בפנים ונותנה זה לכל צריך שהוא
 לקבל ונצטרך חסרונותיו שאר או בקרה כסות ואין לחם וחסר העני הוא היה אלו לבו על וישים זה לכל

 לו היה כמה פיוס ובדברי יפה בעין לו נותן הנותן היה וכאשר הבריות בפני עצמו ולבייש ולהתבזות
 פניו והלבנת רוחו שברון ליבו אל ג״כ וישים כמותו לחבירו יאהב כן כמו הלב, ונחמת רוח מהנחת
 וכו׳ צדקה מליתן ידך את תקפוץ לא שצוה אעפ״י וז״ל קי״ד, עמוד החרדים וכ״כ עכ״ל, ובזיונו ובשתו
עכ״ל. ברחמנות לו חתן אלא לבבך את תאמץ לא וצוה חזר לפיכך העני, על אכזר ולבו שיתן אפשר

 חסידות ישרים )מסילת הרמח״ל כמש״כ חיים בעלי אפילו לצער שלא התורה אסרה גם זה ומטעם
 כללו וכו׳ עליהם ולחוס ולרחם חיים בעלי אפילו בדיה לשום לצער שלא הזה הענין ובכלל וז״ל פ״ט(,

 קורת לעשות תמיד מגמתו ותהיה לעולם החסיד בלב תקועה שתהיה צריך וההטבה הרחמנות דבר של
 לא זה דמטעם לדומם הטוב הכרת ענין מציגו גם זה וכענין עכ״ל, צער שום להם לגרום ולא לבריות רוח
י״ט(. ז׳ וארא רש״י )עי׳ היאור את מרע״ה הכה

 רשות, לשון אם עמי, את חלוה כסף אם תורה שאמרה מה בזה ביאר יתרו( סוף ריהא )גור והמהר״ל
 הדבר אין המלך גזירת מקיים כאלו מחובה יעשה שאם מפני הם רחובה אע״ג אם לשון שכתב מה וז״ל

 כי מצוה זה אין המלך גזירת מקיים כאלו כסף הלוה אם וכן וכו׳, מרצונו שיעשה וצריך להקב״ה לרצון
 שמצוות הרי עכ״ל, לבבך ירע ולא בנתינתה אף כרכתיב טוב בלב מרצונו הלואה מצות שיהיה צריך

 כתב ׳ה סימן החדש אור כוכבי ובספר רתמים, של תכונות מתוך אלא מלך כגזירת רק קיומם אין החסד
 אחר להלך סוטה בגט׳ שאמרו מה וז״ל אתה, אף רחום הוא מה לו דומה הוי שבת בגם׳ שהוסיפו מה דזה

 היינו וכו׳ רחום הוא מה לו דומה הוי אמרו בשבת אולם חסד, וגומל ערומים מלביש הוא פה מדותיו
עכ״ל, בטבע וחנון רחום להיות טבעו להפוך ברוחו מושל בחינת
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ה׳ צור לקיים ב.
 לבי ואשר וז״ל כן, כוזב לא שלכאורה סי״ח(, רעים אהבת י״ג )מאמר הבריח מספר להעיד יש אך
 וכו׳ בעבור זה שתקיים לא כלומר ה׳, אני כמוך לרעך ואהבת אומר שהכתוב הוא זה בפסוק עוד לי אומר

 לומר לאדם שאסור שכשם וכד, זה על אותך ומצוה לך מחייב ה׳ אני כי בעבור ורק אך זה מחייב שהשכל
 לגזול יכול איני כן זה, נותן טבעי שאין מחמת חזיר בשר בפי ליתן יכול ואיני בחלב בשר לאכול אפשי אי

 החוקים כל את ולקיים לאשר חייבים שאנו כמו כי וכר, לומר אסור ג״כ נותן אינו ששכלי מחמת ולגנוב
 השכליות המצוות אף ככה זולת, מטעם ולא ה׳ פקודת בעבור רק למקום אדם בין אשר והמצוה והתורה
 צוה שכך בעבור רק לעשותם חייבים אנו אלו גם בתורה, כתובים היו לא אם אף ולקיים לאשר הראוים

 השכליות מצוות אותם גם אלא השכליות עבירות רק שלא משמע עכ״ל, זולת מטעם לא ה׳ אותנו
הדעת. מהכרע ולא ה׳ צווי מחמת לעשותן יש לרעך בואהבת הנכללות
 וגזל אב וכבוד צדקה כמו המושכלות מצוות אפילו וז״ל י״ח, סעיף ס״ח כלל דםא בחיי להלכה וכ״כ
 יעזבנה או יעשנה אלא מחייב, שהשכל מחמת יעזבנה ולא יעשנה לא מחייב שהשכל דברים שהן ועריות

 אפשי אלא בחזיר אפשי אי אדם יאמר אל קדושים, סוף בתו״כ כדאיתא זה על צוה שהוא ה׳ יראת עבור
עכ״ל. עלי גור שבשמים ואבי

 דודאי המעשה, לצורת המעשה גורם בין לחלק דיש אמת ותרוויחו כלל מחלוקת כאן דאין ונראה
 שליט״א אאמו׳־ר והראני ה׳, צווי להיות צריך למעשה הגורם אבל רחמים, הרגשת מתוך המעשה צורת

 ואהבת להיות צריך כן וז״ל וירא(, מוסר י)דרכ וצ״ל מקלם הגרש״ז מסי יוצאים מפורשים דהדברים
 אלא חבירו, של והסבל הרעב את שמרגיש מפני אלא המצוה בשביל יעשה לא מצוה שיש ואעפ״י לרעך,

 אבל ה׳ יראת להיות צריכה ההתחלה תפתח, פתח לו שאמר הקב״ה דו למצוה שיגיע אותו מכריח מי
 והסבל הצער את שמרגיש מפני פשוט אלא מצוה, שיש שישכח למדרגה שיגיע היא המצוה של השלימות

 אדם יאמר שלא פרקים בשמונה הרמב״ם שכתב דזה י״ל וממילא עכ״ל, ממש סובל הוא כאלו חבירו של
 בספר שכתבו וכמו ה׳ צווי להיות צריך למעשה הגורם מ״מ אבל המעשה בצורת היינו לרחם לא אפשי

 המלך עבד בספר הובא הרמב״ם על הדורות מגאוני אחד שהעיר מה בזה )ומיושב אדם, והחיי הברית
עי״ש(. ע״א ז׳ ה׳, ו׳ ואתחנן

 זה דמטעם למעשה, הגורם להיות השכלית בהכרה גם דדי דמצינו זה על להעיר מקום היה ואמנם
 ט״ז )יחזקאל וכדכתיב כך, על נצטוו שלא אע״ג והחסד הצדקה במעשי מניעתם על סדום אנשי נענשו
 וכמו החזיקה, לא ואביון עני ויד וגו׳ השקט ושלות לחם שבעת גאון אחותך סדום עוון היה זה הנה מ״ט(

 המושכלות המצוות מן הצדקה הנה עדיין, תורה נתנה שלא אעפ״י כ׳(, י״ח )וירא בחיי הרבינו שכתב
 את להשיב מרחם ואינו טוב מכל ושבע עשיר והוא ברעב מוטל מינו את אדם שיראה הוא מתועב ודבר
 הנצי״ב גם כתב זה )וכעין עכ״ל, אותה מונעים שהיו סדום לאנשי השי״ת אבדן כן ועל וכו׳, נפשו

עי״ש(. חסד אהבת לספר בהסכמתו
 ה׳, צווי מחמת ורק אך החסד שמצות הרי תורה שנתנה אחר אבל תורה, שנתנה קודם זה דכל וי״ל

 נתנה לא אלמלא יוחנן ר׳ אמר ע״ב, ק׳ בעירובין דאיתא בהא זצ״ל מבריסק דהגר״ח משמיה וכדמטינן
 אבל התורה, נתנה אלמלא רק זה רכל וכו׳, מתרנגול ארץ וררך מיונה ועדיות מנמלה גזל לומדים היינו תורה
 נ׳ ה׳ ו׳ ואתחנן המלך עבד )עי׳ ה׳, צווי ורק אך אלא מחייבת השכלית ההכרה אין שוב התורה שנתנה כיון

 באדם ניכר השלימות שאין אתה, אלוקים ירא כי ידעתי עתה עה״פ וירא אליהו דברי בגר״א גם ועי׳ ע״ב(,
 רק נוהג דאם יתברך, צוויו לעשות עצמו את כוסה והוא ואכזריות רחמנות הנכרות מדות בזה לו כשיש אלא

אכזריות. בה שיש לפי הקן שילוח מצות ניתנה שלכך ועי״ש טבעו, שכך יתכן כרחמנות אחת במרה
 זה הרי לעשותן ונזהר מצוות שבע המקבל כל וז״ל י״א, פ״ח מלכים בהלכות הרמב״ם מש״ב וזהו
 הקב״ה בהן שצוה מפני אותן ויעשה אותן שיקבל והוא לעוה״ב, חלק דו ויש העולם אומות מחסידי
 גר זה אין הדעת הכרע מפני עשאן אם אבל בהן, נצטוו מקודם נח שבני רבינו משה ע״י והודיענו בתורה
 בכלל שהם ומשפטים ורציחה גניבה שגם הרי עכ״ל, מחכמיהם ולא העולם אומות מחסידי ואינו חושב

 החסד גדול ולכן מחכמיהם, ולא אוה״ע חסידי בכלל אינו הדעת הכרע מפני רק עשאן אם מצוות, הז׳
 השכל הכרת משום רק עושים העולם שאומות שבעוד העולם, אומות שעושים החסד על עושים, שישראל

אלקבץ הר״ש דכ׳כ ה׳, צווי לשם עשייתם שישראל הדי תכ״ז(, וחו״ה ד׳, סעיף ר״מ יור״ד ערוה״ש )עי׳

i
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)ישראל" אהרן "בית קובץ ". ■ . — - - ---------------)תפז( קנד

 מות אתרי חמותך את עשית אשר כל לי הוגד הוגד עה״ס י״א( ב׳ רות )מגילת יש שורש בספר וצ״ל
 כתובתך לה וויתרת אותה שפירגסת מואב בשדה שם אישך למיתת סמוך שעשית מה לא ""ל אישך,

 לא בטומאתך מתגוללת בהיותך עשית אשר כי וכו׳, אישך מות אחרי עשית אשר אבל שם, כמדובר
 הן באמת ואבן עץ ואמך אביך עובך אחרי אבל אנושיות, ההמה הפעולות היו כי יהולל, ולא ישובח

 ואמר שלמה, משכורתך ותהי פעלך ה׳ ישלם מתפלל אני ולכן והשבח, ההלול תחייבנה אלוקיות פעולות
 כל אלוקי כי יתברך הוא יגמלם טובות פעולות תעשינה אשר האמור גם כי יען ישראל, אלוקי ה׳ מעם
 ישראל אלוקי ה׳ מעם שלמה משכורתך תהי צוארך על היהדות עול נתת אשר אחר אבל וכו׳, הוא בשר

 לאומים חסד ע״ב, י׳ בב״ב דאמרינן הא בזה שביאר שליט״א מיגצברג לייב הג״ר בשם ושו״ר עכ״ל,
 יכול וחסד צדקה דמצוות לעצמם", אלא עושים "שאין להם הוא חטא עושים שאוה״ע חסד כל חטאת,

 לא אך רעהו, עם איש שייטיב הדבר מוכרח העולם יחרב שלא וכדי הטוב הסדר דלצורך להבין גוי גם
23 תורה. ולא ונוחות, סדר הנהגת זוהי התורה, כוונת לוה

 הנאמר בפסוק ותשעים( שמונה שער תבא )כי קיצח העקידת בעל שכ״כ שליט״א אאמו״ר והראני
 אתה ושאין אליו כולם המעשים שתיחם היא האל כוונת וז״ל צויתני, אשר מצוותך ככל מעשרות בודוי
 וכאשר דרכיו בכל וללכת במאמר עליך שקבלת כמו והנהגותיו דרכיו יושר סי על ללכת אם כי עושה

 וגם הבית מן הקדש בערתי שיאמר צוה סוף, ועד מתחלה הודוי בנוסח יפה שיבאר מה זה וכל ביארנו,
 במעשר, עשה מצוות שלשה שזכר הנה וכו׳, צויתני אשר מצותך ככל ולאלמנה ליתום לגר ללוי נתתיו
 ולאלמנה וליתום ולגר ראשון, מעשר ענין והוא ללוי נתתיו וגם והשנית הבית, מן בקדש בערתי האחד
 לא מצוה מצד עושה הכל כי וכו׳ צויתני אשר מצוותך ככל אמר שלשתן ועל עני, במעשר שלישית מצוה
 קדם מימי כבר היה החוקר דעת שלפי אף ר״ל וז״ל, בהגה עוד עי״ש באור ובתוספת עכ״ל, אחר באופן

 מעשר גם נותנים היו ואז ושמחה תודה ובחי ולזבוח האסיף בימי יחד להקהל העמים בין נהוג
 פעולות גם שיעשו הכתוב צוה זאת בכל עליהם, הטבעית החמלה הרגש בעבור לעניים תבואותיהם

 ע״כ אשר השי״ת מצות בעבור רק אם כי עמיתם, ואהבת שכלם משפט בעבור רק לא כאלה אנושיות
 אאמו״ר והוסיף עכ״ל, צויתני אשר ככל עשיתי הבית מן והמעשרות הקדש שיבער בעת העשיר יאמר

 ספות למען אומר הכתוב עליו לעכו״ם אבירה המחזיר ע״ב ע״ו בסנהדרין אמרו זה דמטעם שליט״א
 שאף בוראו מצות לו חשובה אינה אבירה שהשבת מראה וברש״י לו, סלוח ה׳ יאבה לא הצמאה את הרוה
עכ״ל. עליהם נצטוה שלא כן עושה הוא לכותי

 תשי״ג( עמוד משפטים עה״ת משה בבאר )הובא צפנת_פענח בספרו ״סהמהרי גם כתב זה וכעין
 שהשי״ת שאעפ״י רצונך, חוקי לעשות ותלמדנו צדקך, משפטי אלוקיגו ה׳ ותודיענו תפלת כבאור

 בגלל לקיימם האדם דעת על יעלה אל זאת בכל האנושי לשכל מובנים שהם המשפטים את הודיענו
 של ורצונו חוק בתור לקיימם עלינו שחובה רצונך, חוקי לעשות ותלמדנו אלא לעין, הנראה הטעם

 ה׳ בדרכי להליכה רומזת "חוקותי", תיבת דדוקא ה׳(, כ״ו )תולדות הרמב״ן מש״כ ומבואר עכ״ל, השי״ת
עי״ש, החוקים בכלל דהכל הרי ורחום, חנון להיות

 לבלתי שכלית מצוה כל על נצטוינו כנ״י עם ואנחנו וז״ל ב׳, מ2בערוה^ש_ערחן_ר שכ״כ ושו״ר
 את תשמעון עקב והיה נאמר זה ועל הקדושה בתורתו הקב״ה צווי ספני אלא השכל, מפני לעשותה

 הוא השכר עיקר אבל לקולי, שומעים שאתם מפני תעשו ודאי דהחוקים כלומר וכו׳ האלה המשפטים
 מפני ולא אתכם מצוה שאני מפני כלומר השמיעה מפני תעשו השכליות המצוות שהם המשפטים שגם

 לר׳ תורה בדעת גם )ועי׳ עכ״ל, לישראל ומשפטיו חוקיו ליעקב דבריו מגיר דור, שאמר וזהו השכל,
 כן ושו״ר תמים(, והיה לפני התהלך עה״ס לך לך פרשת עה״ת הלוי ובבית קצ״ח, עמוד בראשית ירוחם
 לשון וברש״י וגו׳ מצאתי נא אם אדני ויאמר ג׳( י״וז )וירא דכתיב בהא זצוק״ל מסטריקוב האדמו״ר בשם

 לרמז אאע״ה רצה שבתורה הראשון בחסד שכאן קודש, בלשון שנאמר דמה י״ל רמז דבדרך חול, הוא זה
שכלית. הבנה מכח ולא ה׳ צווי מכח דהיינו קודש עשייתן שתהיה צריך שמקיימים חסד עניני שגם

 מספר שליט״א אאמו״ר שהראני וכמו כוונה, צריכות שמצוות הרגיל הכלל נוהג שכליות במצוות דגם
 בבגדו קטנה קריעה ומכירי ביודעי כשראיתי וז״ל מ״ה(, סי׳ שבסוה״ס )צואה העבודה ושורש יסור

 אני ית״ש ובוראי יוצרי בזה״ל, עצומה בשמחה מלא בפה אמרתי ומקודם זו, קריעה שיתקן אוחו הזהרתי
 ת)אהב הח״ח וכ״כ עכ״ל, הקדושה בתורתך שצוויתני כמוך לרעך ואהבת של מצוה לקיים ומזומן מוכן
בזה שצוה ה׳ לשם רק בהמצוה מכוין הוא אם טוב ויותר וז״ל החסד, מצות קיום לענין פכ״ג( ח״ב חסר
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«

קגה )תפז(

 מצד כבר ויעקב יצחק אברהם שבני ז׳( כ״ר משפטים דבר )העמק הנצי״ב גם כתב זה וכעין עכ״ל, בתורה
עי״ש, לש״ש לעשות העליונה המעלה אבל חסדים, גומלי טבעם
 ונכמרו קרעים לבוש עני לפניו שבא רס״ג( עמוד דברים משה )באר זצ״ל בונים ר׳ הרבי על הובא וכן

 שנית פעם לו ונתן חזר מכן ולאחר מעות, חפניו מלא לו ונתן יחד עמו ונאנח שבכה ער עליו רחמיו מאד
 נתינתי היתה וא״כ המסכן, למראהו רחמי מאד נכמרו בתחלה השיב כך, על וכששאלוהו חשובה, נתינה

 הבורא מצות לקיים ורק אך נתינתי היתה צרכיו כל לו היה שכבר לאחר אולם לבכי, המיית להשקיט
 עד ותתן ותחזור שתתן לו, בתתך לבבך ירע ולא תתן נתן דכתיב מקרא רמז לזה שמצאו ויש עי״ש, יתברך

העני. על בלבך צער יהיה לא שכבר לבבך, ירע שלא
פלק דוד

פסיעות שכד כענק
כנמה קרנן להניא נח יכל עופות טאיזה ונענין

 ישראל. בית בכרם וקדושה תורה להפיץ שזכיתם אשריכם וישראל, אהרן בית קובץ מערכת לכבוד
בעה״י. הערות ב׳ מצרף הנני

 כדאיתא המדרש לבית לתפילה בהליכה דוקא היינו כב. בסוטה דכתיב פסיעות שכר אי להסתפק יש א.
פסיעות. שכר יש המצוות בכל הדין דהוא או יוחנן, דרכי מדרשא בי ומצלי אתיא דהוית אלמנה בההיא התם

 ולביהמ״ד לביהכ״ג בהולך דוקא פסיעות דשכר פ״ה העבודה נתיב ז״ל למהר״ל עולם בנתיבות ועי׳
 ודבק מתקרב הוא ההליכה בעצם וגם יתברך, לה׳ ודביקות התקרבות ענין והוא השכינה מצויה ששם
 לרחוקה לילך מצוה לו שיהא רחוקה וסוכה קרובה סוכה לו יש אם למשל, סוכה גבי כן נאמר ולא בה׳,

ע״ש. אחר מטעם כן, ז״ל מהר״ל כתב מי״ד פ״ה אבות החיים בדרך וגם עש״ה.
 בשלומם ושואלין לפניהם עומרים שבירושלים אומניות בעלי וכל מ״ג פ״ג ביכורים במתני׳ עי׳ אמנם

 מפני לעמוד חייבין אומניות בעלי דאין דאע״ג הרע״ב ובסי׳ לשלום. באתם פלוני מקום אנשי אחינו
 דחביבה ביכורים מביאי מפני לעמוד חייבין היו מקום מכל במלאכתם, שעוסקין בשעה חכמים תלמידי

 מכשילן אתה נמצאת בפניהם יעמדו לא דאס לה, מדחי בגט׳ שם אך לג. מקידושין )והוא בשעתה מצוה
 עכ״ל מילה לברית התינוק נושאי ומפני כה שהמת המטה נושאי מפני עומדים זה ומטעם לבא( לעתיד
הנ״ל(. מהרע״ב דמקורו שציין שם רעק״א בחי׳ ועי׳ סק״ב, שס״א סי׳ יו״ד בט״ז להלכה )והובא

 התם דשאני לדחות יש וז״ל הרע״ב, ע״ד הק׳ ז״ל( פארדו דוד רבי )מהגאון לדוד ובשושנים
 המת בהוצאת וגם המקום, אל והלכת כתיב דמקרא ממש במצוה עוסקים הם דאזלי דבעידנא )בביכורים(

 וכו׳ יטענוניה דטעון וכדארז״ל כתיפו על לנושאו למת הוא שכבוד ממש, במצוה דעוסק לומר יש
 הוא למצוה והכנה התינוק, בהולכת מצוה שום דאין הוא במצוה עוסק לאו אכתי בזה אבל עב.(, )כתובות

 כן מצאתי לא מקום ומכל יש, פסיעות שכר מקום דמכל ואפשר לעמוד, בזה גם דצריכין לן ומנא דהויא,
 ומצאתי התינוק. כשנושא מילה למצות פסיעות שכר יש אם דמסתפק מדבריו נראה וכו׳ ז״ל להפוסקים

 ז־יב( )דברים שם, לשונו דוה מצות, בשאר גם יש פסיעות דשכר עקב פר׳ ריש בחיי ברבנו להדיא ת״ל
 מצוה, של פסיעות והן בהן לפסוע חייב שהוא מצוות אותן על להזהיר שבא יסובני, עקבי עון יכלול ועוד
 אלו כל אבלים, ולנחם המתים, את וללוח החולים, את ולבקר המדרש, ולבית הכנסת בית אל ללכת כגון

עכ״ל. גדול ושכרן פסיעות של מצות
 שעלה דמי לקרובה, ד״ה ברשב״ס איתא ושם קכ״ב. ב״ב ז״ל ענגיל להגר״י הש״ס בגליוני וע״ע

 חת״ס משו״ת והביא משם, רחוק בגורלו שעלה מי על מעלה הוי לירושלים קרוב ישראל בארץ גורלו
 אז היה ולא בירושלים מקדש מקום שיהא כלל עדיין נודע לא הארץ חלוקת דבשעת שהק׳ כ״ט סי׳ או״ח

 למימר לרשב״ם ה״ל וא״כ המשכן, שם שהעמידו בשילה ורק העיירות, שאר על כלל מעלה לירושלים
 הרחוק לביהכ׳־נ יש פסיעות דשכר איתא כב. בסוטה דהא החת״ס הק׳ ועוד משילה ורחוק לשילה קרוב
 ז״ל ענגיל והגר״י לרגל, בעלייתו לו יש פסיעות שכר דטפי מירושלים ברחוק יש מעלה אדרבא וא״ב טפי

 קושית לפ״ז ליישב ורצה פסיעות שכר יש ולבהמ״ד לבהכנ״ם בהליכה דוקא ז״ל המהר״ל דברי הביא
בשוה בעזרה להתראות מוכרחין כולן היו דאז שאני לרגל עליה למהר״ל, דאף צידד אח״כ אך החת״ס

)
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רג יהגה בתורתו
ד פרק

רמת רלוית
א סעיף*

המת הלוית מפני הלימוד דחיית 6533

 תורה תלמוד דמבטלין דהא אומרים ויש כ. המת. להלוית תורה תלמור מבטלין א.
 הדור לגדול או רבו להלויח אבל ג. המת. את שרואה היכא דוקא היינו המת להלוית
 הלוית לסתם רבן בית של תנוקות מבטלין ואין ד. רואהו. כשאינו גם תלמודו מבטל

המת.

המת. להלוית תורה תלמוד מכטלין א.

 דברים במה וכו׳!, המת להוצאת תורה תלמוד מבטלין רבנן תנו ע״א, י״ז כתובות
אמר, יוחנן רבי ואיתימא ששת רב וכו׳, צרכי כל וכמה וכו׳, צרכו כל עמו כשאין אמורים

 כל עמו אין אם המת להוצאת תורה תלמוד מבטלין וז״ל הקשה, מ״ח אות כאן שעורים בקובץ .1
 כמבואר הכי דינא כן דגם המצוות, מכל יותר כלה ובהכנסות המת בהוצאת יש תדוש איזה וקשה צרכו,

 שאי והיכא אחרים, ידי על לעשותה שאפשר במצוה תורה תלמוד מבטלין דאין ט׳, קטן מועד בגמרא
 כלה והכנסת המת הוצאת שנא ומאי המצוות, כל מפני תורה תלמוד מבטלין אחרים ידי על אפשר
 מצוה, רבוי אנשים ברבוי יש מקום מכל צורכו, כל עמו דיש גב על דאף לומר יש ושמא הכא, דנקט

 דגם דעתך וסלקא שעור, להם שאין דברים לענין מהירושלמי, פאה מסכת ריש הר״ש שכתב כמו
 שעיקר כיון לן קמשמע אחרים, ידי על לקיימה אפשר לאי דדמי תורה, מתלמוד לבטל צריך זה בשביל
עכ״ל. מצוה רבוי בשביל תורה תלמוד מבטלין אין אחרים, ידי על לקיימה אפשר המצוה
 יותר מבטלין אין לומר ליה הוה כן דאם בגמרא, משמע כן לא וז״ל זה, על העיר אברהם ברכת ובספר
 מבטלין, אין מקום דמכל אופן דאיכא אלא החידוש, שזה משמע וכו׳, מבטלין לשון אבל צרכו, מכדי
 שעורא, ליכא כלה דבהכנסת ליה דסבירא מקובצת בשטה הגאונים דלפי התלמידים, אחד הקשה ועוד

עיון. וצריך כלה, להכנסת דמבטלין החידוש מה עיון, צריך אכתי הא כן אם
 אחרים ידי על לעשות אפשר דבאי הדין בגדר לחקור יש דלכאורה מה פי על בזה שנראה ומה

 מצוה, בטול יהיה שלא כדי מבטלין דרק או מצוה, הקיום בשביל מבטלין גוונא בכהאי אם דמבטלין,
 דמצד הביטול, מחמת הדחיה דכל פשוט ונראה תורה, תלמוד מצות קיום עדיף שפיר הקיום מצד אבל
 י״ד פרק ריש הרמב״ם והנה ז׳(, עמוד לעיל )עיין וכו׳, כולם כנגד תורה תלמוד הרי המצוה קיום

 כמוך, לרעך בואהבת דכלול אלא התורה, מן המת בהוצאת מצוה אין דמדאורייתא כתב אבל מהלכות
 לגמול ילך לא אם מצוה ביטול וליכא חסדים, גמילות ככל הוה התורה מן המת הוצאת הרי זה ולפי
 בהוצאת חידש ושוב גמורה, למצוה שעשאוהו הם שחכמים אלא במקומו, בתורה יעסוק אלא חסד,
 לומר דיש שפיר, אתי זה ולפי תורה, תלמוד מבטלים ולכן דרבנן, מצוה כבכל כלה והכנסת המת

 עוסקי את כלל חייבו ולא דבריהם העמידו לא תורה, תלמוד מצות דבמקום אמינא דעתך דסלקא
עכ״ל. שפיר חייבו כן פי על דאף לן קמשמע התורה,
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יהגה ח פרק בתורתו רד

 למאן מילי והני רבואג, בששים נטילתה אף רבואק בששים נתינתה מה כנתינתה, נטילתה
 וז״ל א׳(, שס״א )יור״ד ערוך השלחן כתב וכן שעורא, ליה לית דמתני למאן אבל ותני, דקרי

עמו יש אפילו שעור לו אין לאחרים/ דמתני למאן המת, להוצאת תורה תלמוד מבטלין

 הדור, באותו ישראל בני מנין היה כן דלכאורה התורה, לנתינת רבוא דששים ענין מה באור צריך .2
 הוי רבוא בששים דדוקא לדודות כן קבעו ואמאי בחמשים, גם ניתנת התורה היתה חמשים היו ואלו

 היא רכן התורה, לקבלת ראויים היו רבוא לששים היותם אחר רק ישראל דגם שהאמת אלא כנתינתה,
 וז״ל ע״א(, נ״ח )ברכות הרא״ה בחדושי כתב דכן דעות, רבוא בששים המתפרשת התורה שלימות
 שאלמלא רבוא, בששים התורה נתנה ולפיכך הפדצופין, וכל הדעות כל בו נכללים רבוא בששים

 שיסכימו הקב״ה של רצונו שהיה לפי בהגדה, כדאיתא התורה להם נתנה לא מישראל אחד חסר
 כל כלל והוא מחולקין, דעות רבוא ששים וז״ל המהרש״א, שם כתב וכן עכ״ל, הדעות כל בקבלתה
 ואין וחכמה, דעה מכל כלולה התורה להיות במדבר, רבוא לששים התורה נתנה כן שעל הדעות,
עכ״ל. עליה להוסיף

 ובפרט נטילתה, לה דקרי עד הנתינתה, כהיפך נחשבת עולמו לבית האדם פטירת מדוע באוד וצריך .3
 ובריטב״א משנה, ושנה מקרא דקרא כל אלא דוקא, חכם תלמיד אינו ותני דקרי רש״י שכתב למה

 דכיון ותני, דקרי כמאן דינה אשה דאפילו מפרשים יש הביא וברא״ש שנה, או בקרא דדי יותר הוסיף
 התורה על דרוש הגולה באר מהר״ל )עיין הקריאה, חסרון מפני בה לזלזל אין לקרות מצווה דאינה
 שנאמר האנשים, מן יותר לנשים הקב״ה שהבטיחן הבטחה גדולה י״ז בברכות דאמרינן בהא כ״ח עמוד
 לזכך בלי גם הבא, העולם הוא והמנוחה השאנן אל יותר ראויה נפשה מצד דהאשה וגו׳, שאננות נשים

ולבניה(. לבעלה שמסייעת במה לה ודי כך, על נצטוותה לא ולכך התורה, בעמל נפשה
 תורה לאותה אלא ימיו, כל במשך הוא שלמדה תורה לאותה הכוונה אין דנטילתה לומר יש ואולי

 אמו במעי דומה הולד למה שמלאי ר׳ דרש ע״ב, ל׳ בנדה כדאיתא לעולם, ביאתו טרם המלאך שלימדו
 כולה אותו^ל.ףתורה ומלמדין וכו׳, סופו ועד העולם מסוף ומביט וצופה ראשו, על לו דלוק נר וכו׳,
 הגמרא, עכ״ל כולה התורה כל ומשכחו פיו, על וסוטרו מלאך בא העולם לאויר שבא וכיון וכו־,

 בידו יכולת שיהיה בכדי הוא אמו, בבטן אותו שמלמדין דמה כתב, כ״ו ט״ז פרק במשלי והגר״א
 כשבא ואבד שהיה מה כי תאמן, ומצאת יגעת שאמרו וזהו לעולם, ביאתו אחר התורה את שוב להשיג
 מוטל שעליו אלא בתוכו, התורה חבויה עדיין המלאך סטירת אחר דגם נמצא להמצא, יוכל לעולם

 את עוזבת שנשמתו ברגע אבל האדמה, פני על חי בעודנו זה כל עולם, לאור שוב להוציאנה ביגיעתו
 לעשות מה לה אין )דיותר לעולם, ביאתה קודם המלאך שלימדה התורה גם עולה עמה יחד העולם, זה

 המת על העומד ע״ב(, ק״ו )שבת דאמרינן הוא והדא בעפר(, השוכנת הגויה עם יחד השפל העולם בזה
 מישראל אדם כל דלהאמור שנשרפה, תורה לספר דומה זה למה הא לקרוע, חייב נשמה יציאת בשעת

 מישראל, אדם כל שבפטירת זה לפי נמצא כולה, התורה כל בו שכתובה תורה כספר הוא חיותו בחיי
 הכי ומשום הנתנה, כביום בשלמותה למרום חוזרת מסיני, המסורה זו כולה התורה כל כאלו נחשב
 התורה, דכבוד דאורייתא מצוה נמי בזה דאיכא שכתבו ויש כנתינתה, דנטילתה איש, רבוא ששים בעינן
 בזה איכא זה ומלבד שם(, עיין ג־ קל״ג עמוד ברכה עמק ובספר י״ב, סימן החדשות אריה שאגת )עיין

ז׳. אות שצ״א עמוד מלואים עיין בדרכיו, והלכת וגם כמוך, לרעך ואהבת מצות גם

 מתני, בכלל הוי אחרים תלמידים שמלמד מי דדוקא נראה כתב, ה׳ ס״ק שס״א סימן סופרים בדברי .4
 כתובות שלמה של הים ולשון זה, על ציין שם דבר )ובהעמק מתני, בכלל הוי לא בניו המלמד אב אבל
מלמד שיהיה צריך אם לעיין יש עוד כן(, משמע כן גם אחרים", תלמידים עם "דמתני ה׳, סימן ב׳ פרק
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רה יהגה המת הלוית בתורתו
 שנה לא ועדיין ושנה דקרא דהיינו ותני דקרי ולמאן בשבילו, מתבטל כשאלפים

 שיש כיון ותני קרי דלא למאן ,5 בשבילו להתבטל צריך אין רבוא ששים יש אם לתלמידים,
 לומר שיוכלו כדי עשרה/ שם שיש והוא בשבילו, להתבטל צריך אין עמו זיתעםק2בה.ן.1ל

 אחד לך שאין מבטלין, הסתם מן דעכשיו אומרים דיש הרמ״א והוסיף י, אבלים וברכת קדיש
בעשרה/ די ולא רבוא, ששים ובעינן במשנה, או במקרא שאינו הזה בזמן מישראל

 חשוב אחרים לימד תקופה שאיזה אלא מלמד אינו רב זמן כבר אם דאפילו או מותו, יום עד לאחרים
 ארוך, זמן שצריך או אחת, פעם שלומד במה סגי אם לעיין יש בהכי, דסגי לומר תמצי ואם מתני,
 אלא מתני מקרי דלא אחד, לאדם בלימד סגי דלא כתב שע״ד סימן יוסף ובבית שיעורו, וכמה

עכ״ל. הרבה תלמידים כשהעמיד

 במצוה לזכות כדי לבטל שרי היתרא לענין אבל בשבילו, להתבטל צריך דאין חיובא לענין זה כל .5
 נפשי צורך ומרגיש קרובו או מכירו הוא ראם נראה המצוה ומלבד רי״ז(, עמוד שס״א סופרים )דברי

 דגנך דואספת בעבורם, תורה תלמוד שמבטל האדם צרכי משאר גרע דלא אפשר בהלויתו, להשתתף
 תלך שלא אשתו את המדיר ע״ב, ע״א בכתובות איתא כן קל״ה(, עמוד ג׳ חיזוק קובץ )עיין כתיב,
 נועל איכא המשתה לבית בשלמא בגמרא ומקשינן כתובה, ויתן יוציא המשתה לבית או האבל לבית

 תניא וכו׳, סופדה בריה כל ואין מתה היא למחר תנא איכא, בפניה נועל מאי האבל לבית אלא בפניה,
 כל סוף הוא באשר משתה בית אל מלכת אבל בית אל ללכת טוב דכתיב מאי אומר מאיר רבי היה

 יקברוניה, דקבר יספדוניה, דספר מיתה של דברים לבו, אל יתן והחי מאי לבו, אל יתן והחי האדם
 למתים לטמא האסור לענין ע״ב, פ״ג נדרים גם ועיין יטענוניה, דטען ילווניה, דלואי ידלוניה, דידל

 עוד )עיין יקברוניה, דיקבר ליה, דיבכון ליה, יספדון דיספוד משום נפש, ענוי בהם שיש -ברים דנחשב
(.3 הערה רל״ט עמוד להלן

 בשו״ת כתב דכן המת, בזיון איכא להלויתו יבא לא אם קרובו או דלשכנו נוספת, סברא איכא זה ומלבה
 אף לקרובו או דלשכנו זה בעניי לי נראה עוד וז״ל שס״א, סימן ליור״ד חרושים )קרלין( דוד שאלת
 תורתו לבטל לו מותר אוי נתבזה, בקבורתו בו יתעסק לא שאם כיון זה כל על מצוה, מתי משבעה שאינו

עכ״ל. היה מגור שהשיבו הנ״ל, בירושלמי יוסא ור׳ חייא דר׳ מהך נלמד וזה זה, בשביל

 טוב ביום התירו מלוים עשרה דעד מ״ג, ס״ק תקכ״ו הציון שער דעיין הדין, מעיקר הוא דעשרה .6
שני. טוב ביום אלא התירו לא כבוד, משום שרק ואילך מעשרה אבל לתחום, חוץ לצאת ראשון

 ותני קרי דלא למאן אבל וז״ל ה׳(, פרק ג׳ חלק חסד )אהבת חיים החפץ כתב וכן בש״ך, שם עיין .7
 כדי עשרה שיש והוא ויקברוהו, שילווהו אחרים מתעסקים יש אם זה בשביל תלמודו לבטל מחוייב אין

 כשמקיימין שתיכף בזה זהירים שאינן מקומות איזה על ותמיהני אבלים, וברכת קדיש לומר שיוכלו
 לאמור יוכלו ולא יחידים, באיזה גלמוד עולמו לבית המת והולך לביתו, אחד כל חוזר לויה מצות מעט

 הקבורה אחר עד בלויתו מנין שיהיה לראות העיד אנשי כל על מוטל בודאי הלא אבלים וב־כת קדיש
 לפי זה שיהיה צריך העיר, מן רחוק הקברות ובית החורף, בימות כגון רבה טרחה הוא שלפעמים ואף

 בעיר המת אם אבל העיר, באותה דוקא זה רכל שליט״א, קניבסקי מהגר״ח שמעתי אבל עכ״ל, הגורל
עשרה. אין אם גם ללוותו תורה תלמוד לבטל מחוייבין אין אחרת

 אפשר המת בהלוית לה משכחת רהיכי ל״ה(, סעיף ר״מ )יור״ד השלחן בערוך שהקשה מה ומבואר .8
שם. עייז מוטל אחד כל על דהא שם(, עיין דש״י לפירוש ע״א ל״ב בקדושין )כדאיתא אחרים ידי על
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יהגה ח פרק בתורתו רו
הטת. את שרואה היכא דוקא היינו הטת להלוית תודה תלטוד דטבטלין דהא אומרים יש ב.

 צרכו, כל לו דאין היכא המת להוצאת תורה תלמוד שמבטלין שאמרו מה דכל שכתבו יש
 יהודה רב אמר י״ד(, שרה )חיי אחאי דרב בשאילתות איתא רכן המת, את ברואה דוקא היינו
 תורה תלמוד ואפילו וכו׳, לרש לועג משום עובר מלוהו ואינו המת את הרואה כל רב, אמר
 כל עמו כשאין אמורים דברים במה כלה, ולהכנסת המת להוצאת מבטלין ממעשה גדול

 שם, שאלה בהעמק הנצי״ב זה על וכתב עכ״ל, מבטלין אין צרכו כל עמו יש אבל צרכו,
 להוצאת תורה תלמוד דמבטלין דהא ללמד וכר, המת את הרואה כל דקדם, להא רבינו סמך
 רבתי, באבל תניא והכי הכלה, ומכניסין המת את שנושאין ברואה דוקא כלה, ולהכנסת המת

 וכו׳, שמקלסין הכלה, ואת המת את רואה שהיה בשעה עושה, אלעאי בר יהודה רבי היה כך
 1 ג׳ ס״ק ס״ה סימן העזר באבן שמואל בבית שכתב כמו ולא וכו׳, בתלמידים עיניו נותן היה

מוטל שמתו מי שער האדם )בתורת הרמב״ן דברי זה על הביא ב׳ אות ל״ד ובסימן עכ״ל,

 דלא ותני, קרי דלא במאן איירי בקדושין דהגמרא שליט״א, קניבסקי הגר״ח לי תירץ הקושיא ובעיקר
רבוא. ששים בעינן

 משמע וכן וללוותו, תלמודו לבטל חייב בעיר מת שיש שמע אלא המת את רואה אינו דאפילו .1
 יד בשו״ת דבריו הובאו ג׳(, ג׳ בכורים )ירושלמי מראה ביפה כתב וכן ה׳, ס״ק שס״א יור״ד בש״ך
 המת" את "הרואה בש״ם דאמרינן מהא זה על להקשות דאין שם והוסיף נ״ד, סימן )לובלין( אליהו
 יש דאפילו לן, קמשמע דרבותא לומר דיש הרואה, דוקא דמשמע לרש, לועג משום עובר מלוהו ואינו
 דאפילו יונה רבינו התלמידי שם שכתבו כמו או אמות, ד׳ ללוותו צריך שרואהו דכיון צרכו כל עמו
 צריך לקברו אותו שנושאין היכא אבל אמות, ,ד ללוותו חייב שרואהו דכיון לקברו, אותו נושאין אין

שם. עיין רואהו כשאינו גם מתלמודו ולבטל ללוותו
 שאין יום לך שאין כמעט הרבים דבעוונותינו המדרש, בבית ורגלינו ידינו מצינו לא שלדבריהם אלא
 ששים רעד ותני, קרי בכלל גם הוא כלל בדרך הרמ״א פסק ולפי מישראל, אחד שמת בו שומעין אנו

 וכבר עליה, תהא מה תורה כן ואם להוצאתו, תורה תלמוד ומבטלין צרכו, כל עמו כאין חשיב רבוא
 לא שיש גדולות בעיירות כן ראם א׳(, אות בהגה כ״ו סימן א׳ )חלק אלעזר מנחת בשו״ת כן העיר
 לילך מחוייב ויהיה המת, הוצאת בשעת ללמוד חכם לתלמיד אסור יהיה ביום, לויות וכמה כמה עלינו

 ותני דקרי ב׳ "ק ס הש״ך שכתב למה ובפרט רבוא, ששים לו דאין צרכו כדי לו אין דהא וללוותם
 בשבת תרגום ואחד מקרא שנים או מנערותו, חומש למד שלא מי כמעט לך ואין תני, או קרי משמע,

 כל חכמים תלמידי ונמצא מתורה, ימיהם כל חכמים התלמידי יתבטלו אלו בעיירות כן ואם קדש,
 טעם מתיישב אינו אך עליה, תהא מה תורה כן ראם כן, נהגו שלא ופשיטא תורה, בלי כמעט ימיהם
 שם, עיין המת להוצאת תורה תלמוד דמבטלין בגמרא המפורש דין עקרו דאיך בזה, שנהגו ההיתר
 לשאלו רבינו לפני אדם שבא ומעשה וז״ל ,22 הערה י״ג פרק תפלה שלמה בהליכות ראיתי )ושוב
 לו יעץ תקופה, באותה לארה״ב לנסוע הלה שהתעתד ומכיון חיתון, פסול בענין חמורה הלכה בדבר

 היאך זה, דבר על גם ישאלנו זו שבהזדמנות רבינו וביקשו ז״ל, פינשטיין הגר״ט לפני שאלתו שישטח
 שבבואו השואל וסיפר רח״ל, בהלויות וכן הגדולות, בערים החופות ברבוי כהיום ורגלינו ידינו מצאנו

 וו שאלה על ואלו שוכב, בעודו ענהו הראשונה שאלתו ועל משכבו, על מוטה מצאו ז״ל, הגר״ט לפני
 שלכן והוסיף ברור, דבר בזה לו ואין היא, קשה ששאלה אמר כך ואחר ראש, בכובד והרהר נתיישב
עכ״ל(. המת בהלוית מלהבחין האפשר ככל משתמט הריהו
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רז יהגה המת הלוית בתורתו
 ואינו המת את שרואה מי שכל אומר אני ומכאן וז״ל להדיא, כן שכתב ט״ו(, אות לפניו

 עיין שמ״ג סימן ריש ערוך בשלחן )הובא עכ״ל, הוא נדוי בר צרכו כל שם שיהא עד מלוהו
 בעבורו תורה תלמוד לבטל אין כבודו, לפי לו הראוי צרכו כל לו שאין מת שגם הרי שם(,
 וה הרי הכי לאו דאי ללוותו, עליו חיובית דמצוה המת את הרואה דחמיר כשרואהו, אלא
 עצמו להכניס כדי תלמודו לבטל מצוה לו אין רואהו, שאינו זמן כל כן שאין מה לרש, לועג

.4 3 2לחיוב
 בטול משום זה היתר על דהסומך כתב )ת״כ( תר״י סימן יור״ד חיים שלמת ובשו״ת

הנ״ל* הנצי״ב לדברי הזכיר 200 עמוד ו׳ חלק חמד בשדי וגם נ, לסמוך מי על לו יש תורה,

 כן שאין מה לרש, לועג משום עובר מלוהו ואינו המת את הרואה כל ע״א, י״ח בברכות אמרו דכן .2
 לרעך ואהבת מצות אלא ולהתחייב, המת לראות לילך חיובית מצוה עליו דאין המת, את רואה באינו
עשה מצות וז״ל א׳(, י״ד סרק )אבל ברמב״ם ובמדויק קודמין, חייך דהא חיובית, מצוה שאיננה כמוך

ולספוד לפניו ולילך הכתף על לשאת הקבורה צרכי בכל ולהתעסק וכו׳, המת להוציא וכו׳, של_דבריהם .
יי • ״ התכסה! !אוצר

 אלו מצוות שכל פי על אף שעור, להם שאין שבגופו חסדים גמילות הן ואלו וכו׳, ולקבור ולחפור
 מדבריהם, כמצוה רק הרמב״ם זאת שהגדיר הרי עכ״ל, כמוך לרעך ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם

 שאם חיובית, מצוה זה אין ואהבת דמצד ג׳(, סימן יושר )ארחות שליט״א קניבסקי הגר״ח שביאר וכמו
 על ואף זה, עבור תורה תלמוד לבטל חיוב אין גם וממילא קודם, חבירו אין עצמו צרכי לעשות לו יש
המת. את שרואה וכגון הם, שגדרו בגדרים זה כל חובה, קבעוה שרבנן גב

 א׳ דברים, ב׳ להקל יש שאלה העמק שלדברי מזה היוצא זצ״ל, סובול הגר״ש בשאלת שם עיין .3
 עמא שכן וכמדומה אמות, בד׳ די צרכו כל לו אין דאפילו ב׳ לבטל, צריך המת הוצאת ברואה דוקא
 כבוד משום זה ואולי הנזכרים, דברים בב׳ להחמיר נוהגים שמת בתורה גדול בהלוית והנה דבר,

 הסומך וכל להכריע, כדאי איני אני זצ״ל, זוננפלד הגר״ח זה על והשיב הדין, מעיקר לא אבל התורה,
 עכ״ל, עבירה נדנוד בו שאין פשיטא גוונא, בכהאי תורה תלמוד לבטל שלא המקילים הפוסקים על

הספר. בראש שליט״א קניבסקי הגר״ח בתשובות עוד ועיין

 י״ג פרק שלמה )הליכות זצ״ל אויערבך הגרש״ז של משמו הובא דכן נוסף, היתר בזה שכתבו ויש .4
 הנקובה בשעה החופה לעשות כלל מדייקים שאין היא שהרגילות שכיון לומר רגיל והיה (,22 הערה

 בדיוק, הזמן לכוין יודעים אין שהרי חופה, בכל להשתתף מדקדקין ואין זה, על סומכין שפיר בהזמנה,
 ללמד יש בזה, נזהרים אגו ואין בשבילה, תורה תלמוד שמבטלין לן, דקיימא המת, הלוית לענין וכן

 כתב שכבר ראיתי ושוב י׳׳ב(, עמוד השבת מאור קונטרס עוד )ועיין עכ״ל, הנ״ל מטעם כך על זכות
 ללוות לילך לימודו ביטל שלא מה בטעם ,331 עמוד פרנקפורט( )מנהגי אומץ יוסף בספר זה כעין

 על אירע החתן, לבית מועטים אנשים רק באו שלא רק כנ״ל, תמיד נהגתי ואני וז״ל לחופה, החתן
 להמתין הוצרכתי כך ידי ועל לחופה, השמש קריאת אחר רב זמן לחופה מלכת החתן שממתין הרוב

 )להגר״ט ועיון פשט ובספר עכ״ל, זמן אבוד מפני החתן לבית מלכת מנעתי ולכן רב, זמן עיר ברחובות
 רבי הגה״צ מפי ושמעתי וז״ל נוסף, טעם בזה הביא רע״ג, ס״ק ע״א, י״ח ברכות שליט״א( שטרנבוך

 לצורך הותרה לא תורה שתלמוד הלויה, בכל להשתתף ללכת מקפידים לא שלכן זצ״ל, חדש מאיר
 כשאין תורה בדברי לדבר או להרהר בהלויה גם ועליו לבד, דוקא ממש הצורך כפי אלא המת הלוית
 שיכשל רואה ואם ח״ו, מאד חמור תורה בטול שעונש ח״ו, סרק בדבורי הזמן לבזבז ולא בו, צורך

התורה. דכבוד עשה והיינו חמור, שחיובו חכם לתלמיד רק לילך שלא נהגו שפיר תורה, בטול באסור

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 297 מס עמוד יהודה יעקב בן דוד פלק,



יהגה ח פרק בתורתו רח

 וז״ל אין, ד״ה שס״א סימן ליור״ד חרושים )קרלין( דוד שאלת בשו״ת גם כתב וכן שם, עיין
 שם שיש יודע אם המת ללוית ולצאת תלמודו לבטל מחוייב אינו שלומד דמי ברור לי נראה

 להוצאת תורה תלמוד דמבטלין וכו׳ דאמרו והא צרכו, כל עמו שאין אף מעשה, שיעשה מי
 ללוות הנהו מחוייב ללמוד, המדרש לבית לילך לו וצריך ,5בדרך פוגע שאם הכוונה המת,
 צרכו", כל לו ואין "רואהו המת, להלוית תורה ביטול לחיוב בעינן תנאים דתרי עכ״ל, המת
 לבטל/ חייב אינו רואהו אפילו צרכו כל לו יש או צרכו, כל לו אין אפילו רואהו אינו אבל
 הראוי צרכו בכל חסר רק קוברים לו שיש במת זה רכל ד, אות שפ״ז עמוד במלואים ועיין

 זה )דגם וחלופיה המטה נושאי בכדי לו שחסר או קוברים, לו שאין מת אבל כבודו, לפי לו
 אות ת״ל עמוד במלואים עוד ועיין תלמודו, לבטל לחייבו לבד בידיעה די מצוה(, מת בכלל

בהרחבה. ג׳

רואהו. כשאינו גם תלמודו מבטל הדור לגדול או רכו להלוית ג.

 לבטל מחוייבים תלמידים וז״ל שס״א, סימן ליור״ד חדושין )קרלין( דוד שאלת בשו״ת
דמסכת עקיבא דרבי מעובדא נלמד וזה לרבים, שמת המת הוצאת לצורך תורה תלמוד

 חייב ולכן עליו, לן אכפת לא שוב שמת מאחר לרש כלועג נראה משתתף לא שאם שמכירו מי או
 כהנ״ל הצורך כפי מלבד להקל, נהגו חייו כדי היום שפרנסה כיון כן, גם אומנות ובבעלי להשתתף,

 או ב׳ ולומר הנפטר על רחמים מלבקש עצמו ימנע לא בלויה משתתף כשאינו גם מקום )ומכל עכ״ל,
 מעבר בספר שכתב כמו אותו, שקוברים בעת נפשו לכפרת צדקה ליתן או לזכותו, תהלים“מדמורי ג׳

שם(. עיין כ״א פרק רננות שפתי חלק יבוק

כבר אם לאפוקי בא בדרך, פגעו אם שכתב דמה בדבריו הבין ג׳(, קל״ג )עמוד ברכה עמק בספר .5
דרבי י״א, סרק שמחות ממסכת זה על והעיר תלמודו, מבטל דאינו המדרש בבית ולומד יושב היה

הרי לתלמוד, קודם המעשה ואמר בתלמידים עיניו נותן היה המת את רואה שהיה בשעה יהודה
 הוא תורה תלמוד שדחיית לעיל ולהאמור שם, עיין כן אמר הלימוד בעת לפניו העומדים שלתלמידים

המת, מפני תלמודו דנדחה המדרש, לבית בדרך שפגעו כגון אוקמי טעמא מהאי אולי ברואהו, דוקא
כך. כל שכיח הדבר אין יהודה דרבי כההיא לימודו, כדי תוך המת את שיראה אחר דבאופן

 אינון מיתא קומי מן לא מיתא, קומי מן דקיימין אילין וז״ל ג׳, פ״ג בכורים מהירושלמי מוכח כן .6
 נושאי את לרואה עמידה חיוב דאיכא דהיינו עכ״ל, חסד ליה דגמלים אילין קומי מן אלא לון, קיימין
 ברואה איירי הא ללוותו, בעי ולא כעמידה סגי דאמאי הקשה, שס״א סימן סוף יור״ד יוסף ובבית המת,

 דכבר המטה, את רואה אינו אפילו חסד דגמלין המלוים מפני היא דהעמידה לתרץ )ואין המטה, את
 מצוה, לדבר ההולך כל בפני לעמוד מצוה דאין ע״ג, עמוד י׳ סימן בכורות הלוי משמר בספר הוכיח

 למקום להביאה דמצוה, החסצא נושאי בפני דוקא אלא המדרש, לבית או הכנסת לבית ההולך כמו
 שם(, בכורים עובדיה ברכינו עיין מילה, לברית החנוק נושאי או הבכורים מביאי כמו מצותה, קיום
 בשם יוסף בבית שם ועיין ללוותו, בלי בעמידה לו שדי אשכחן כיצד המטה את ברואה דאיירי וכיון

 כל עמו שיש דכל ומוכח צרכו, כל לו שיש כגון ופירש ללוותו, צריך שאין במת דאיירי שתירץ הרמב״ן
 חייב שאינו וכיון ב׳(, אות י׳ פרק ב׳ חלק החיים גשר )עיין ללוותו, חייב אינו רואהו אפילו צרכו

דה. עבור תלמודו לבטל לו שאין שכן כל ללוותו,
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רט יהגה המת הלוית בתורתו
 ואתם אני עתה תורה, בתלמוד מחוייבים הייתם כאן עד לתלמידיו, שאמר ח׳ פרק שמחות

בתורה, וגדול רב כן גם היה עקיבא רבי של רבנו לומר ואפשר המת, בכבוד מחוייבים
לקרוע וחייבים קרוביו!, שהכל עדיף חכם דתלמיד התורה וכבוד ר״ש, בשם אותו .שהעירו_

• • 1 '1234547 ןאח»ח

 אקרקפתא דרמיא כמצוה והוה כבודו, מחמת לימודם לבטל כן גם וחייבים ולהספידו,
 מתים בשאר אם גם כן ואם עכ״ל, בעבורה תורה מתלמוד להתבטל אף שמחוייבים דגברא,

 דמצוה קרוביו, שהכל בתורה הגדול רב שאני רואהו, שלא כל תלמודו לבטל מחוייב אינו
 אחד כל הדין הוא קרוביו, שהכל הדור גדול וכענין בהלויתו? להשתתף עלייהו דרמיא
כקרובו? שהוא שלו ברבו ואחד

המת. הלדת לסתם רבן בית של תנוקות טכטלין אין ד.

 בית של ותנוקות וכו׳, המת להוצאת תורה תלמוד מבטלין א׳, שס״א יור״ד ערוך שלחן
 "שהרי כלל, מבטלין אין רבן בית של תנוקות שם, ובלבוש עכ״ל, כלל מתבטלין אין רבן

 אבל וכדו׳, המת קבורת דהתינח זה, על הקשה ו׳ ס״ק ובש״ך עכ״ל, עמו" מתעסקים אינם
הוסיף, של״ט או״ח שיק מהר״ם שבשו״ת אלא נינהו, לויה בני לכאורה המת הוצאת לענין

 שביעי שחל מצוה מת גבי ע״ב, כ״ה סוכה רש״י שכתב כמו מצות, מת כמו נחשב לקרוביו דקרוב .1
 דמצוה להו, קרי מצוה מת נמי מתיהן דאפילו קאמר, דוקא מצוה מת לא וז״ל פסח, בערב שלהם

 לו שיש מת הוא ואפילו עכ״ל, בו מטמא שהכהן כהנים בפרשת האמורים כגון בהן להתעסק
 היכא גם לקרוביו מיטמא שכהן להלכה לן דקיימא ע״א, ג׳ סוטה אורה בקרן שכתב וכמו מתעסקים,

 איחור דכל של״ט(, סימן )או״ח שיק מהר״ם בשו״ת שכתב כמו והטעם אתרים, מתעסקים לו שיש
 ריש בירושלמי שאמרו כמו לכבודו, חש אינו כאלו הנפטר, של בכבודו זלזול הוי הקרובים בקבורת

 מוטל המת אין דאפילו מזה דמוכח מת, של כבודו משום המצוות מכל שפטור באונן שמת, מי פרק
 אות שפ״ו עמוד במלואים ועיין שם, עיין לכבדו המחוייבין מבטלין בכבודו, ולזול דנראה אלא בבזיון,

 עיין בקבורתו לעסוק חיובית מצוה דהוי כיון רואהו, בשאינו גם תלמודו מבטל מצוה מת שעבור ג׳,
 שהכל הדור גדול גם זה ובכלל לקרוביהם, מצוה מת בכלל הם דאף קרובים, הדין הוא כן ואם שם,

שם. עיין קרוביו

 י״א בתענית איתא דכן מהן, עצמו יפרוש אל בצער הצבור דאם נוסף, ענין בזה איכא זה ומלבד .2
 ומניחים לאדם, לו שמלוין השרת מלאכי שני באין מהן אחד ופירש בצער שרויין שישראל בזמן ע״א,

צבור. בנחמת יראה אל הצבור מן שפירש זה פלוני ואומרים, ראשו על ידיהם לו

 גם כהונה מצות שדוחה כנשיא נחשב לתלמידו הרב אם ששאלו א׳, ז׳ פרק נזיר בירושלמי דעיין .3
 תורה לבטל לענין גם מינה נפקא זהו ולכאורה מצוה, כמת והוי כקרובו דהוי משום עוסקים. לו ביש

 הרמב״ן כתבו כהן שלענין והגם רואהו, באינו גם לבטל שמחוייב מצוה מת ככל רואהו, באינו להלויתו
 מכל שע״ג(, סימן יוסף )בית לחומרא ואזלינן אפשטא דלא בעיא דהוי ומשום יטמא, שלא והרא״ש

 אבל מצוה, מת זה אין שמא יטמא, שלא דמחמרינן דוקא, כהן טומאת לענין זה דכל מסתבר, מקום
 הספק, לענין הפרישה שם שכתב וכמו יפסיק, שכן החומרא כאן אדרבה למצוה, תלמודו להפסיק לענין

 עד לבטל צריך תורה לבטל דלענין מחמרינן, דמספק רבוא, ששים או אלפים ששת הוי צרכו כל אם
הוא כן ואם שם, עיין אלפים ששת לו יש אם לטמא שלא אמרינן לטמא ולענין רבוא, ששים שיהא
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 דגם דה לפי נמצא כבודו׳, זה ואין נינהו, דיעה בני דלאו כיון בהו שייך לא המת הלוית דגם
 המת, להוצאת מבטלים אין מקום מכל גדולים, משל עדיפה אינה קטנים של תורתם אם

 להלוית תלמודם מפסיקים דאינם גיסא, לאידך גם חזינן אולם במצוה, חיובם חסרון משום
 להבל חטא בו שאין הבל דומה דאינו גדולים, משל יותר תלמודייהו דאלים משום המת,
 מיוני טוב יום והר״ר וז״ל ס״א(, סימן ג׳ פרק קטן )מועד הרא״ש כתב דכן חטא, בו שיש
 כל בפרק דאמרינן המת, הוצאת בשעת אפילו אותן מבטלין אין רבן בית של דתנוקות כתב

 הבל דומה דאינו המקדש, בית לבנין אפילו רבן בית של תנוקות מבטלין דאין הקדש, כתבי
 דשמואל אבוה ז׳, ג׳ פרק פסחים בירושלמי אמרינן ועוד חטא, בו שאין להבל חטא בו שיש

 ובתשב״ץ עכ״לג, רבן בית של תנוקות מבטלין אין אמרה הדא לנציבים, לשמואל שדריה
 תלמוד דשאני ע״ב, ג׳ במגילה שמוכח דכשם עוד, הוסיף וכן(, ד״ה ס״ר סימן א׳ )חלק
 הוא המקדש, בית בנין דהיינו מהכשרו שכן וכל מעבודה, טפי דחמיר ישראל, כל של תורה
נ, ישראל כל של תורה מתלמוד פחות שאינו רבן, בית של תנוקות של תורה תלמוד הדין

 דינו שמא לחומרא, אזלינן אפשטא, דלא בעיא דהוי דכיון רבו, בהלוית התלמיד השתתפות לענין הדין
 זה, לענין רבו מהו לעיין שיש )אלא רואהו, כשאינו גם בעבורו תורה לבטל שמחוייבים מצוה כמת

 הרבינו של רבו בשם כ״א, ס"ק ע״א כ״ט תורה תלמוד הלכות א׳ חלק מלוניל חיים בארחות דעיין
 רבך מורא לומר עוד לנו אין וכר, הארצות ונשתבשו מקדשנו בית וחרב אבותינו שגלו מיום וז״ל יונה,

 והחדושין והפירושים הגמרות כי נתבטלו, לרב תלמיד לעשות הראוין הדינין וכל שמים, כמורא
ב חלק יעקב שבות שו״ת עוד ועיין עכ״ל, הלבבות פקחות לפי והכל האנשים, המורים הם והחבורים

"ד(. ס סימן

 של בכבודו דמוסיפים נינהו, המת הלוית בני קטנים שגם נימא אי דאפילו עוד, לומר יש ואולי .1
 אין אותו מלוים ולא המת את כשרואים גם דבקטנים עלייהו, דרמיא מצוה זה אין מקום מכל הנפטר,

 וכבר הך, היינו הכל רואה ואינו הרואה ואצלם נינהו, דיעה ברי דלאו כיון לרש, לועג משום בזה
 המת את דהרואה המת, את ברואה דוקא הוא המת להלוית תורה ביטול שחיוב ב׳, אות ר״ו עמוד לעיל הבאנו
 זה ענין גביה שייך דלא בקטן כן שאין מה (,2 הערה שם )עיין לרש לועג משום עובר מלוהו ואינו

 אותן מבטלין אין דקטנים ע״ב, קי״ט בשבת דאמרינן הא לענין לומר יש כן וכמו המת, את דהרואה
ה׳. אות שפ״ו עמוד במלואים עיין המקדש, בית לבנין אפילו

 ג׳(, שס״א )סימן הגר״א גירסת גם היא כן רבן, בית של תנוקות מבטלין אין אמר הדא שסיים מה .2
 אפילו רבו אצל ללמוד ההולך תלמיד בכל דאיירי ומשמע כן, הגירסא אין שלפנינו בירושלמי אולם
 אבן )וועלץ( ישראל דברי שו״ת גם ועיין אחרים, ידי על אפשר שאי עשה למצות מפסיק דאינו גדול,
 מקורביל הר״י שכתב כמו בזה והביאור שם, עיין א׳ אות שפ"ד עמוד במלואים הובא י״ז, סימן העזר

 בהרחבה וכמבואר מלימודה, יותר שמושה דגדול מבטלים(, ד׳־ה ע״א י״ז כתובות בתוספות )הובא
 ציץ ובשו״ת שס״א, סימן ליור״ד חרושים דוד שאלת בשו״ת עוד )ועיין שם, עיין י״ח עמוד לעיל

כן(. שכתבו כ״א סימן יעקב אבן אליעזר

 עצמו, את מאשר יותר בניו את לבטל לו קל הרגלו מצד האדם דהנה מוסר, תוכחת בזה ויש .3
 עיון שצריך אלא ישראל, כל כביטול שקול רבן בית של תנוקות של כתה שביטול התשב״ץ ולימדנו

גם ועיין שליט״א, קניבסקי הגר״ח בשם 8 הערה י״ד עמוד לעיל עיין כמותו, לן קיימא אם
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ריא יהגה המת הלוית בתורתו
 לשום רבן בית של תנוקות מבטלים אין טעמא ולהאי חטא, בו שאין פה הבל דהוי משום

המת. והוצאת המקדש בית לבנין דוקא ולא מצוה/
 בית של התנוקות מבטלים שאין מה דבל ע״ב(, י״ז כתובות שלמה של )ים שכתבו ויש

 גם מבטלים לאחרים דמתני למאן אבל ותני, דקרי למאן דוקא היינו המת, להוצאת רבן
 שלמת ובשו״ת בתורה, גדול הלוית לענין העולם נהגו וכן ,5 בעבורו רבן בית של התנוקות

 גדולי פי על הנהיגו מסתמא לישראל, להם הנח והשיב, זה, דבר על נשאל תר״ח, סימן חיים
 דין סי על הונח שלא / ימים בכמה נזהרין אין הכי דבלאו תורה, של לכבודה שלפנינו, הדור

 גדולים פי על כן גם שהותר כנראה לחשכה, סמוך שבת וערב טוב יום בערב אם כי לבטל,
 בעיר אבל העיר, דכל^באותה שליט״א קניבסקי מהגר״ח ושמעתי עכ״ל, להקל בזה שראו
עיון. צריך אחרת

 כתב כבר הלימוד לזמני מחוץ אבל לימודם, בזמני דוקא היינו לאסור האמור כל כן וכמו
 בקור כגון חסדים, לגמול כשילך נ׳(, אות בנים גידול פרק ג׳ חכמה^חלק הראשית בעל

 בגמילות שירגילנו כדי עמו, בנו יוליך באלו וכיוצא המת והוצאת כלה והכנסת חולים
עכ״ל. חסדים

בדבריו. יבטלם פן תנוקות מלמדי עם לדבר אדם יעמוד אל קכ״ד, חסידים בספר

י״ד. עמוד א׳ סעיף א׳ פרק לעיל עיין .4

 אינו ואידך, ומתני דתני מאן בין מינא הנפקא כל דהא הקשה, שם כתובות אברהם ברכת ובספר .5
 ישראל כל לאחרים מתני גם הוא ואם רבוא, ששים מבטלים ותני דקרי דלמאן צרכו, כדי כשעור אלא

 בשבלי וגם החיוב, ואותו המצוה אותה דהוי משמע צרכו, כל דליכא היכא לגבי אבל בעבורו, מבטלים
 לאחרים, דמתני למאן גם רבן בית של התנוקות מבטלין דאין להדיא כתב י״א(, אות )שמחות הלקט

שם. עיין שלמה של הים בישוב הארכנו ה׳ אות שפ״ט עמוד ובמלואים

 הזמנים, בין ימי או הצהרים, אחר בשעות כמו התלמוד, מזמן יותר מבטלם הדורות שנחלשו דבימינו .6
 מהחיידר הילד את להוציא לענין שליט״א קניבסקי הגר״ח בשם ,5 הערה י״ג עמוד לעיל גם ועיין

רח־׳ל. משפחה, קרוב של להלויה הדין הוא ולכאורה בזה, להקל שנהגו משפחתית, לשמחה
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קעז יהגה בתורתו

I

ז פרק

וחסד תודח

א סעיף

חסד לעשיית הלימוד דחיית א.

 למודו לבטל אין אך ב. הבריות. עם חשד ולגמול מקום של בדרכיו לילך מצות א.
 אין אחרים ידי על אפשר כשאי וגם ג. אחרים. ירי על לעשותו כשאפשר חסר לגמילות

 רשאי מקום ומכל ד. לפניו. הוא נזדמן כן אם אלא אחריו, לחזר לימודו לבטל חובה
 מעט תלמודו ומבטל ה. כן. לעשות ראוי וגש אחריו, לחזר מלימודו קצת לבטל לפעמים
בעסק גם מקום ומכל ו. לתלמודו. יחוור הביטול שבגמר בתנאי צבור, בצרכי לעסוק

הכלל. עם חסד לפעול אפשר ה' ועבודת התורה

הבריות. עם חסד ולגמול מקום של בדרכיו לילך טצוה .Mr״׳”

 לו אפשר וכי ע״א, י״ד בסוטה זה על ואמרו תלכו, אלוקיכם ה׳ אחרי ה׳, י״ג דברים
 אחר להלך אלא הוא, אוכלה אש אלוקיך ה׳ כי נאמר כבר והלא שכינה, אחר להלך לאדם

 כתנות ולאשתו לאדם אלוקים ה׳ ויעש דכתיב ערומים, מלביש הוא מה הקב״ה, של מדותיו
 באלוני ה׳ אליו וירא דכתיב חולים ביקר הקב״ה ערומים, הלבש אתה אף וילבישם, עור

 ויברך אברהם מות אחרי ויהי רכתיב אבלים ניחם הקב״ה חולים, בקר אתה אף ממרא,
בגיא, אותו ויקבור דכתיב מתים קבר הקב״ה אבלים, נחם אתה אף בנו, יצחק את אלוקים

 בספרי, זה על ואמרו דרכיו, בכל ללכת כ״ב( י״א )עקב כתיב ועוד ע״כ, מתים קבור אתה אף
 חסד נוצר ואמת חסד ורב אפים ארך וחנון רחום אל ה׳ ה׳ שנאמר הקב״הי, דרכי אלו

כתיב ועוד ע״כנ, וחנון רחום הוי אתה אף ,2 1וחנון רחום נקרא המקום מה וכו׳, לאלפים

 שאנו הבינונית הדרך והם היוצר בהן נקרא אלו שהשמות ולפי וז״ל ו־(, א' פרק )דעות רמב״ם .1
 י״ט(, י״ח )וירא שנאמר לבניו, אבינו אברהם שלמד והיא ה", "דרך זו דרך נקראת בה, ללכת חייבים

 ועיין עכ״ל, ומשפט צדקה לעשות ה׳ דרך ושמרו אחריו, ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי
 חסדים, גמילות זו הדרך את בה, ילכו הדרך את להם והודעת הפסוק על ע״ב, ל׳ מציעא בבא עוד

הבאה. בהערה עוד ועיין

 נא הודיעני אמרו נ״א(, פרק ג׳ חלק נבוכים )מורה הרמב״ם כתב רכן העולם, את מנהיג שכך פירוש .2
 יתעלה, מאתו הבאות הפעולות הם אותן, והודיען ידיעתו ביקש אשר הדרכים כי וכו׳, דרכיך את

 עושה אלא מדות, בעל שהוא כאן הענין ואין מדות, עשרה שלש ואומרים מדות, אותם קוראים וחכמים
 יתעלה שהוא לא נפשיות, מתכונות כלומר ממדות התוצאה ידי על הנעשות לפעולות הדומות פעולות

 היה אתה אף רחום, נקרא הקב״ה מה תרי״א, מצוה החנוך בספר כתב וכן עכ״ל, נפשיות תכונות בעל
 יסופר אשר נכבדות ומדות כאלו טובות בפעולות ללכת נפשנו שנלמד לומר כולו והענין וכו׳, רחום
שאמרנו הזה הדרך ועל וכו׳, בריותיו עם אלו טובות במדות שמתנהג לומר משל, דרך על יתברך בהם



יהגה ז פרק בתורתו קעח

 שצונו הוא ח׳(, מצוה המצוות )ספר הרמב״ם זה על וכתב בדרכיו, והלכת ט׳( כ״ח )תבא
הקב״ה מה בפירוש ובא ,,וכו בדרכיו והלכת אמרו והוא היכולת, כפי יתעלה בו להדמות

 ובהלכות ,4עכ״ל רחום היה אתה אף רחום נקרא הקב״ה מה חנון, היה אתה אף חנון נקרא
 אף חנון נקרא הוא מה זו, מצוה בפירוש למדו כך וז״ל הרמב״ם, כתב ז׳, ו׳ א׳ סרק דעות
 בדעות עצמו אדם ירגיל וכיצד וכו׳, רחום היה אתה אף רחום נקרא הוא מה חנון, היה אתה

ויחזור האמצעיות, הדעות פי על שעושה 5 במעשים וישלש וישנה יעשה בו, שיקבעו עד אלן־

 כלומר וכו׳, אפים ארך חסד רב חוק גבור תמים ישר צדיק הבנויים, כל הוא ברוך לאל הנביאים יקראו
ה ידיעת ו־(, ל״ד )שמות בחיי ברכינו עוד ועיין עכ״ל, בריותיו עם בהן שמתנהג המעולות המרות שהן
 רחוק מכל רחוק שהוא פעולותיו מצד רק כבודו, עצם מצד להכירו אפשר שאי מדותיו, ידיעת היא
"ל. עב דרכיו מצד קרוב מכל קרוב והוא כבודו, מצד

 אי כתוב מקרא אלמלא יוחנן ד׳ אמר ע״ב(, י״ז השנה )ראש בגמרא אמרו זה דדך דעל שכתבו יש .3
 שישראל זמן כל ליה אמר תפלה, סדר למשה לו והראה כש״ץ הקב״ה שנתעטף מלמד לאמרו, אפשר

 שאנו פעמים הרבה רואין שאנו האחרונים דהקשו ע׳־כ, להם מוחל ואני הזה כסדר לפני יעשו חוטאין
 במרותיו להדבק פירושו הזה, כסדר עושים שישראל זמן כל אלא נענין, אנו ואין בטלית מעוטפים

 חוזרים שאין להם ומובטח מדותיהן, על ולעבור אלו עם אלו חסד לעשות אפים ולהאריך דלים, לרחם
 יעקב עיון והכלל, ד״ה א׳ פרק הענוה שער חכמה ראשית ה׳, ל״ד תשא כי המור צרור )עיין ריקם,
 רמ״ב, עמוד הענוה עמוד מהמבורג רפאל לרבי לשון מרפא ובספר שם(, השנה ראש שאול ודברי
 כל ולכן ח״ל נענים, הן כן עושים להיות קבלתם בעצם כבר בפועל כן שעושים קודם שכבר הוסיף

 הוא כי יתברך, במדותיו לילך ויחשוב לבבו יעורר מדות י״ג בקראו בלבו נוגע אלוקים יראת אשר איש
 הדעות שיקבעו שכתב הדמב״ם לשון בפנים ועיין עכ״ל, עושה אינו אם באמירתו בצע מה כי העיקר,
 ד״ה ז׳ מאמר מאמרות עשרה לדרך, צידה )עיין מהני, גרידה אמירה שגם שכתבו יש אולם בנפשו,
ד׳(. אות ב׳ מאמר אלול חדש מאמרי יששכר ובני ועד״ז,

 בספר שם עיין אולם וכו׳, אתה אף רחום הוא מה אחד יסודם החסד מצוות שכל משמע מהרמב״ם .4
 מתים קבורת חולים בקור אבלים ניחום שמנה מהבה״ג שהביא ע׳־ב, כ״ד השני שרש בשרשים המצוות

 שהבה״ג ע־׳ב(, י״א הראשון )שורש בהשגותיו הרמב״ן זה על וכתב נפרדות, כמצוות ערומים, והלבשת
 עקב, מהספרי יסודו והרמב״ם בפנים, עיין נפרדות, כמצוות שמנאתם ע־־כ, י״ד בסוטה מהגמרא יסודו

 בהערה עוד ועיין רחום, להיות בלבבו לקבוע אחת מצוה הכל שלהרמב״ם הרי אתה, אף רחום הוא מה
הבאה,

 רב לפי הכל התם דאמרינן הא )על ט״ו ,ג פרק אבות המשנה בפירוש הרמב״ם כתב זה ומטעם .5
 למי האדם נתן אס וז״ל אחת, בפעם הכל מאשר נתינות, באלף דינרים אלף ליתן דעדיף המעשה(,

 היחידי המעשה בזה הנדיבות מדת לו תקנה לא אחד, לאדם אחת בפעם דינרים אלף ליתן שראוי
 שזה לפי נדבה, בדרך מהן דינר כל ונתן דינרים, באלף פעמים אלף שהתנדב למי שנקנית כמו הגדול,

 הנפש נתעוררה בלבד אחת פעם וזה חזקה, תכונה לו ונקנית פעמים אלף הנדיבות פעולת כל על חזר
 רוב לפי אמרו ענין וזהו תדון, זה דרך ועל וכו׳, ממנו חדלה כך ואחר הטוב, למעשה גדולה התעוררות

 פעמים אלף שיתן אלא אחד, לכל קטנה נתינה עניים לאלף שיתן הרמב״ם כוונת ואין עכ״ל, המעשה
 ק״ג<. סעיף צדקה הלכות שור תבואות )עי׳ אחד, לעני הכל יתן כך ואחר ביתו, שבתוך צדקה לקופת

על מלחזר העניים רגלי שמונעים אותם נגד זה מכח שכתב ו׳, אות י־׳ז פרק ב׳ חלק חסד באהבת ועיין

1
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קעט יהגה וחסד תורה בתורתו
 6 בנפשו הדעות ויקבעו עליו, טורח בהם יהיה ולא עליו קלים מעשיהם שיהיו עד תמיד, בהם

עכ״ל.
 ולנחם חולים לבקר דבריהם של עשה מצות וז״ל א׳(, י״ד פרק )אבל הרמב״ם כתב עוד
 לשאת הקבורה צרכי בכל ולהתעסק האורחים, וללוות הכלה ולהכניס המת ולהוציא אבלים

 בכל ולסעדם והחתן הכלה לשמח וכן ולקבור, ולחפור ולספוד לפניו ולילך הכתף על
אלו מצוות שכל פי על אף שעור, להם שאין שבגופו? חסד גמילות הן ואלו צרכיהם,

 החמלה מדת ממנו זה ידי על נתמעט גם וז״ל שבעיר, בתים הבעלי על קצוב סך וקובעים הפתחים
 על לתורה בפירושו עוד עיין פעמים, כמה בזה הרגלה ידי על בנפש נקבע זו מרה כי הזמן, בהמשך
תל״ד. עמוד במלואים עוד ועיין י׳(, ט״ו )ראה לו תתן נתון הפסוק

 בהערה עיין בנפשו, הדעות שיקבעו הלבבות מצות עיקרו בדרכיו והלכת הרמב״ם שלדעת הרי .6
 וגזילה כגניבה שכליות שבעבירות ו׳ פרק פרקים בשמונה לשיטתו והרמב״ם ,4 הערה ולעיל הקודמת

בתורת שאמרו כמו עלי, גזר שבשמים ואבי אעשה מה אבל ולגזול, לגנוב אפשי האדם יאמר לא
 היא לעבירה ההשתוקקות עצם שכליות דבעבירות וכדו׳, חזיר כאכילת חוקיות מצוות לגבי ׳י^&כהנים3

 אחי והראני ברחמים, המתנהג אכזרי ולא בטבע, רחמני האדם שיהיה התורה דרצון לנפש, פגם
 להלך סוטה בגמרא שאמרו מה וז״ל ה׳, סימן החדש אור בכוכבי כתב רכן שיחי׳ יחיאל ר׳ הרה״ג

 רחמן שיהיה מה בטבע יהיה טובות פעולות לעשות היינו וכו׳, ערומים מלביש הוא מה מדותיו אחר
 מה לו רומה הוי אמרו בשבת אולם חסד, וגומל ערומים מלביש להיות צריך פנים כל על אכזר, או

 ראיתי ושוב עכ״ל, בטבע וחנון רחום להיות טבעו להפוך ברוחו מושל בחינת היינו וכו׳, רחום הוא
 כנשר תתחדש עדיך בטוב המשביע הפסוק על ה׳(, ק״ג )תהלים זצ״ל הירש הגרש״ר בפירוש

 על טובי כל אעביר אני טוב, במושג אותן כלל מדותיו, את למשה ה׳ הודיע כאשר וז״ל נעורייכי,
וכו׳, חנון רחום בבחינת לתנאים בהתאם מתגלה הזה האחיד ה׳ טוב וכו׳, י״ט( ל״ג )שמות פניך

 הקב״ה של מדותיו אחר הלך ה׳, טוב של אלה למידות לשאוף חייבת אלוקים בצלם הנבראת הנפש
 של עדיה אצילותה, היא השתלמותה, היא תמידיות" נפש לתכונות היותן עד הללו המידות "רכישת

 ידי על וכו׳, אלו מידות לרכוש הזה עולם בחיי נתונה היא עוד כל הנפש, של וחובתה הנפש,
שונות, בדרכים הזה היחיד הטוב את לקיים ההזדמנויות מתרבות נתונה, היא בהם השונים התנאים

 הארצית מהאיצטלא ומתפשטת הדין, בעלמא להשיגה שאפשר השלימות בעדי מקושטת שהיא עד
 חידוש למען ארצה, נשלחה שממנו השמימי למעונה שבה והיא הארציים, בתנאים ומקישורה שלה

 הוא בדרכיו דוהלכת הקיום שצורת הגם פנים כל על אך עכ״ל, נעורייכי" כנשר "תתחדש נעוריה
 לקיים הרצון שיהיה צריך למעשה הגורם מקום מכל בטבע, רחמן שיהיה עד בנפשו הדעות שיקבעו

כוונה, צריכות דמצוות הכלל נוהג החסד במצוות דגם הטבעיים, הרחמים תשוקת למילוי ולא ה׳ צווי
בהרחבה(. תל״ח עמוד במלואים )עיין

 הגמ״ח בכלל הם לחבירו אדם שבין המצוות שכל א׳(, א׳ פרק )פאה המשנה פירוש ברמב״ם עיין .7
 לאדם המיוחדות במצוות האחד החלק חלקים, שני על בתחלה נתלקין כולן המצוות כל וז״ל שבגופו,
 בתועלת התלויות במצוות השני החלק וכו׳, ותפילין ציצית כגון הקב״ה, ובין בינו שיש במה בנפשו,

 לבך ושים חסדים", בגמילות נכנסים לחבירו אדם שבין המצוות "וכל וכו׳, קצתם עם קצתם אדם בני
 דעלך ליה אמר אחת, רגל על תורה למדני הנכרי לו כשאמר הזקן הלל שהרי תמצאם, כן כי עליהם

עכ״ל. תעביד לא לחברך ביש
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יהגהז פרקבתורתוקם
 לך אותם שיעשו רוצה שאתה הדברים כל כמוך, לרעך ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם/

 עשה מצות המצוות בספר כתב וכן עכ״ל, ובמצוות בתורה לאחיך/ אותם אתה עשה אחרים
 לאחי ואהבתי חמלתי ותהיה עצמנו, שנאהב כמו קצתנוס!, את קצתנו לאהוב ציונו ר״י,

וכתב עכ״ל, כמוך לרעך ואהבת אמרו והוא וכו׳, ובגופו בממונו לעצמי ואהבתי כחמלתי

 וכמו בדרכיו, והלכת כתיב הא מדבריהם, כמצוות אלו מצוות הרמב״ם הגדיר אמאי ביאור צריך .8
 אף רחום נקרא הקב״ה מה וכו׳ יתעלה בו להדמות שצונו הוא ח׳, מצוה המצוות בספר הרמב״ם שכתב
 הבה״ג שפליגי ,4 הערה לעיל שעיין אלא בפנים, הובא ו׳, א׳ פרק דעות בהלכות כתב וכן אתה,

 הכל להרמב״ם כן שאין מה נפרדות, מצוות הוו וכו׳, אבלים ונחום חולים בקור דלבה״ג והרמב״ם,
 עד במעשים עצמו שירגיל דעות, בהלכות שם שכתב וכמו רחום, להיות בלבבו לקבוע אחת עשה מצות

 אלא אינו הרמב״ם לפי וכדו׳, חולים בקור של אחד דמעשה לומר יש ומעתה בנפשו, הדעות שיקבעו
 הדעות שיקבעו עד במעשים, עצמו שירגיל אלא אינה דאורייתא עשה דהמצות מדבריהם, עשה מצות

 מדבריהם, מצוה הוי חולים בקור של אחד מעשה דגם והוסיפו חכמים שבאו אלא רחום, ויעשה בלבבו
 דהעובר שכתב תרי״א עשה מצות בחנוך גם ועיין הלבבות, מצות היא בעיקרה בדרכיו דוהלכת נמצא

 הוא, ברוך האל כמצות ומעשיו מחשבותיו" "ולתקן יצרו ולכבוש דרכיו להיישיר משתדל ואינו זה על
 שרפוי אנשים ויש כתב, ט׳ פרק ב׳ חלק חסד באהבת אמנם זו, עשה ביטל הזאת, המצוה ולקיים
 וגודל המצוה של חיוב גודל מאתם שנעלם היינו ידיעה, העלם מחמת בידם חסדים גמילות של המצוה
 עשה מצות "שהיא יודעים ואינם בעלמא, טובה ומדה ישרה הנהגה רק שהיא סוברים שהם שכרה,

ע״ר(. עמוד א׳ חלק יום של ענינו בספר עוד )ועיין עכ״ל, ותפילין" לולב סוכה כמו דאורייתא

 השלילה דרך על רק זו דמצוה מפרשים דיש שהבאנו רס״ו, עמוד א׳ חלק יום של ענינו בספר עיין .9
 שמה החיוב, דרך על גם פירשם כאן הרמב״ם אולם תעביד, לא לחבירך עלך דסני מאי דהיינו נאמרה,
 מצוה רק ולא מעשית מצוה שהיא הרמב״ם כאן חידש ועוד לחבירך, תעשה לך שיעשו רוצה שאתה
 מצוה שעיקרה כתב אבל חיובי, באופן פירשה י״ח(, י״ט )קדושים התורה על הרמב״ן גם דהנה עיונית,
 לחבירו הטובה ברבות יאהב אבל בלבו, הזאת הקנאה פחיתות תהיה שלא הכתוב וצוה כלשונו, עיונית
 לעצמו, שיעשו שרוצה מה לחבירו בפועל יעשה שגם כתב והרמב״ם עכ״ל, לנפשו עושה אדם כאשר
בהרחבה. שנתבאר יום של בענינו שם ועיין

 ברכינו כן מפורש ראיתי ושוב בזה, זה ישראל עם את לאחד צבורית מצוה זו משמע זה מלשון .10
 "ללמד והרחמים, החסד מדרכי זה כל וז״ל לאחיך, תשיבם השב הפסוק על א', כ״ב תצא כי בחיי

 ממונו על ושיחמול חבירו", בתועלת אחד כל ושירצה אחד, אב לנו שיהיה ראויים אחד עם שכולנו
 ששי יום הכנת )סדר היום סדר בספר כתב וכן עכ״ל, כמוך לרעך ואהבת הכתוב שאמר וכענין וכו׳,

 ברעב מוטלים והאביונים העניים ישראל בני ואחיו וישתה שיאכל לאדם טוב אין וז״ל השבת(, לכבוד
 אלא וכו׳, ע״ה אבינו אברהם כזרע חסדים וגומלי רחמנים דרך ולא הישר מדרך אינו כי כל, ובחוסר

 ישלח המעט ואותו מששים, אחד שיהיה ואפילו אצלו, המוכן מהתבשיל מה חלק שיקח הוא הענין
 עשיר שהוא מי וכן לגביה, איהו אקרי עשיר ממנו, יותר עני שהוא כיון נפש, להשיב לעני כו׳ אותו
 מרוחמים ישראל כל נמצאו "ובכן עליהם, וגבוהים שומר גבוה מעל וגבוה לגביה, איהו אקרי עני ממנו

 שהוא הכל על והקב״ה לזה, ומזה לזה מזה השבת ביום ושקטים שלוים וכולם לזה", מזה ומחוננים
עכ״ל. ויתעלה יתברך שעה ובכל עת בכל המרחם הרחמן אב
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קפא יהגה וחסד תורה בתורתו

 בעמל ולשקוד לעמו" טוב בדרישת לטרוח אדם חייב י״ג(, ג׳ תשובה )שערי יונה הרבינו
 האדם מן הנדרשים העקרים ומן החמורות מן וזאת עשיר ואם דל אם חבירו תקנת על נפשו

 ביד תלויות שהם כיון ברכה, עליהם תקנו שלא המצוות בכלל הם החסד מצוות וכל עכ״לג*.
אחרים".

אחרים. יד• על לעשותה כשאפשר החסד למצות לימודו לכטל אין כ.

 החסד, למצות תורה בטול בענין גדול חידוש חידש דברים(, אלו )פירוש היום סדר בספר
 שאי המצוה ובין אחרים, ידי על להעשות שאפשר המצוה בין וחלקו ז״ל שאמרו זה וז״ל

 צד בהם שאין המצוות על יהיה הזה החלוק שכל לי נראה אחרים*, ידי על להעשות אפשר
 כי לעשותן, תורה תלמוד מבטלין וכו׳, חסד גמילות בהם שיש המצוות אבל חסד, גמילות

תלמוד מבטלין רז״ל וכאמרם ק יותר וכמעט התורה, כעסק כולו העולם את מקיימים אלו

 על ג׳(, י׳ )אסתר עזרא באבן עיין אמנם לפניו, נזדמן לא אם גם טוב דורש להיות שצריך משמע .11
 לעשות דורש היה הוא והנה מעמו, ידרשנו לאשר טוב שיעשה לו די וז״ל לעמו, טוב דורש הפסוק
טו?.^

 הוא דל ואם חסדים, בגמילות ידו תחזיק אדם יש כ״ז, אות התשובה באגרת שכתב מה עוד ועיין .12
 ילבש שפתיו וברוח מחיר, ובלא כסף בלא ימינו הצדק ובנהרות ידו הזכויות בכל ישים משגת ידו ואין

 ומן שבנדיבים, האדיר מן גדולים מעשיו ויאדיר ויגדיל פעלים רב יהיה פיו ובאמרי כשריון, צדקה
 העני, לב על ידבר חסדים, גמילות מעשה וזה כתב שם כ״ח ובאות עכ״ל, צדקה ונותנים המפזרים

 לו יתן והשלישית וכר, וינשאהו ויכבדהו ידיו ומעצבון ממעשיו וינחמהו לאביון, רוח נחת דבריו ויהיו
 בהשגיחו לו הנאמן חבירו אהבת בהכירו שמח האדם כי וכר, ולהצלחתו לרווחתו”והגונה טובה עצה

 ישנה אני ב׳(, ה׳ השירים )שיר הפסוק על במדרש רז״ל ואמרו וכו׳, הטוב רצונו מחמת מעשיו על
 החפץ כתב וכן עכ״ל, חסדים לגמילות עד ולבי יכולה, מבלי הצדקה מן בגלות ישנה אני ער, ולבי
 ח״ו, צרה איזה או דלותו מפני עצב שהוא בחבידו רואה הוא אם ח׳(, פרק ג׳ חלק חסד )אהבת חיים
 גמילות בכלל הכל וזהו מדאגתו, ולהפיגו לבו על לדבר מצוה פנים כל על לו, לעזור יכול ואינו

 זצ״ל( בלזער )להגר״י אור נתיבות ובספר עכ״ל, שלו התשובה באגרת יונה רבינו שכתב וכמו חסדים,
 ובפנים דעלמא במילי ממקורביו אחד עם השיח אחת שפעם זצ״ל, מהגרי״ס מעשה בזה הביא ע״ב, נ״ו

 האיש זה זצ״ל, הגרי״ס השיב בטלים, בדברים משיחה חושש אינו מדוע תלמידו ולתמיהת שוחקות,
 ועצבונו, דאגתו ממנו ולהסיח העגומה, נפשו את לשמה גדול חסד גמילות והיה מאד, נפש מר היה
 מעניני שפתים במתק אך הלא ומוסר, יראה בעניני עמו לטפס האם לבבו את להרנין אוכל במה עתה

עכ״ל. התבל

 עמוד לקמן עוד ועיין תכ״ב, עמוד במלואים בהרחבה ונתבאר י״ח, סימן א׳ חלק הרשב״א שו״ת עיין .13
.10 הערה של״ה

 על להעשות למצוה אפשר אם תורה, ותלמוד מצוה עשיית לפניו היה י״ח, רמ״ו יור״ד ערוך שלחן .1
עי״ש. ג׳ עמוד בהרחבה לעיל נתבאר עכ״ל, תלמודו יפסיק לא אחרים ידי

 ותלמוד וסיימו הגמ״ח, מצוות והם הזה, בעולם פירותיהם אוכל שאדם מצוות מנו פאה שבריש הגם .2
ד׳ חלק או״ח חיים לב בשו״ת דעיין בזה, יחידאה היום סדר בעל אין מקום מכל כולם, כנגד תורה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 271 מס עמוד {31} יהודה יעקב בן דוד פלק, ב



יהגה ז פרק בתורתו קפב

לא אולם עכ״ל, בו כיוצא והשאר המת, להוצאת תורה תלמוד מבטלין כלה, להכנסת תורה
’ 1־תע3

 ברש״י גם ועיין דבריו, על תמה 266 עמוד אומץ יוסף ובספר הפוסקים, בשאר כן מציגו

 השתדל וז״ל איש, להיות השתדל אנשים שאין במקום דאמרינן בהא ה׳, ב׳ פרק אבות

 בספר כתב וכן עכ״ל, בתורתך תעסוק אתה איש, שיש במקום אבל צבור, בצרכי ותעסוק

 את עזבת לו אמר צבור, בצרכי עוסק שהיה תלמידו מצא החכם וז״ל תתר״ה, סימן חסידים

 נ, למטה נמנה המלך עם וכשהיה למעלה, נמנה בתורה כשעסק מרדכי הרי עשית, רע התורה,

עוסק אחר כשאין זהו תורה/ בדברי עוסק כאלו צבור בצרכי העוסק יהודה רב שאמר ומה

 פתחה פיה שנאמר הקרבנות, ומן התורה מן חסדים גמילות גדולה צדקה, מעיל מספר שהביא קמ״ח,
 קטן אומר הוי במי נתלה מי חסד, ותורת אלא נאמר, לא וחסד תורה לשונה, על חסד ותורת בחכמה

 לומר שצידד החסד, בעלי כבוד לענין ק׳, סימן יור״ד מהרשד״ם שו״ת עוד ועיין עכ״ל, בגדול נתלה
 כתב ע״א(, קי״ד הקודש )אגרת תניא, אמרים ובלקוטי שם, עיין חכמים מתלמידי יותר לכבדם שיש
 אין רז״ל שכתבו כמו הצדקה, עבודת היא משיחא בעקבות הללו בעתים ה׳ עבודת עיקר כל וז״ל

 שתלמוד בימיהם, אלא גמ״ח כנגד שקול תורה תלמוד רז״ל אמרו ולא בצדקה, אלא נגאלין ישראל
 בעקבות כן שאין מה ואמוראים, תנאים גדולים חכמים היו כן ועל אצלם, העבודה עיקר היה תורה

 דוד ויברך שו״ת )עיין הכי נקטינן לא הפוסקים שבשאר והגם עכ״ל, וכו׳ דוד סוכת שנפלה משיחא
היום. סדר בעל דעת גם היא זו אולי פנים כל על קע״ד(, עמוד ב׳ חלק

 ידי על אפשר כאי לעולם החסד דמצות ליה דסבירא היום, הסדר בדעת עוד לפרש אפשר ואולי
 במעשים שיתרגל המצוה דתכליח ז׳, א׳ פרק דעות רמב״ם דעיין שבגופו, כמצוה דהוי חשיבא, אחרים

 בספר כתב וכן א׳(, אות לעיל )עיין אתה, אף רחום הוא מה בעצמו ויקיים בלבבו, הדעות שיקבעו עד
 והקב״ה שליח, ידי על נא יוקח רש״י דפירש מים, מעט נא יוקח הפסוק על ד׳(, י״ח )וירא משה דרש

 הוא התכלית לחבירו אדם שבין שבמצוות וחושבים טועים אנשים וז״ל שליח, ידי על לבניו שילם
 כן גם הוא הפעולה דעצם כן אינו אבל חרים.*ידי^ על או בעצמו עושה הוא אם חילוק ואין עיקר,
 נקטו לא הפוסקים כאמור אולם עכ״ל, למהר צורך שיש לא אם בעצמו, לעשותה צריך ולכן מצוה,
 לומר בזה שייך דלא ונראה וז״ל, שבת כבוד לענין ט׳ ס״ק ר״נ סימן הציון שער גם ועיין היום, כסדר
 "דדוקא לומר יש וכו׳, מועט לזמן אפילו התלמוד מבטלין אין אחרים, ידי על לעשות שיוכל מצוה
 במקום אדם איזה עם חסד" לגמול לילך הלימוד באמצע שיפסיק כגון גופו, על מוטלת שאין מצוה

 מצוה וממילא גופו, על מוטל שבת שהכבוד בזה כן שאין מה ההיא, הטובה עמו לעשות יוכל שאחר
"ל. עב מבשלוחו יותר בו

 אחיו, לרוב ורצוי ליהודים וגדול אחשורוש למלך משנה היהודי מרדכי כי כתיב ע״ב, ט״ז מגילה .3
 לפי ממנו פירשו וברש״י סנהדרין, מקצת ממנו שפירשו מלמד אחיו, לכל ולא אחיו לרוב ודייקינן
 דמעיקרא נפשות, מהצלת יותר תורה תלמוד גדול יוסף רב ואמר לשררה, ונכנס תורה מדברי שביטל
 י״ג(, ס״ק רנ״א סימן )יור״ד בפרישה זה על ועיין חמשה, בתר ולבסוף ד׳ בתר למרדכי ליה חשיב
 מי גדולה מצוה שהוא פי על אף ולכן )אסתר(, נפשות להציל שיכולים אחרים שיש מיידי דהתם

 הנפשות להציל שיכולים אחרים שיש הואיל קודם, תורה תלמוד מקום מכל נפשות, להציל שמקדים
ג׳(. אות שנ״ג עמוד לקמן עוד )ועיין עכ״ל,

 אלא צבור, בצרכי העסק ממעלת התם איירי דלא ביאור צריך אבל א׳, ה׳ פרק ברכות ירושלמי .4
צ״ג. סימן או״ח טור עיין תורה, דברי מתוך כמו צבור עסקי מתוך להתפלל לעמוד שאפשר לענין

 החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 272 מס עמוד יהודה יעקב בן דוד פלק, ב
החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 272 מס עמוד {31} יהודה יעקב בן דוד פלק, ב



קפגיהגהוחסד תורהבתורתו

 דרכי חשבתי נאמר עליך כמוך, צבור בצרכי שעוסקים לך שיש כיון אתה אבל צבור, בצרכי
 נוהג החסד במצות דגם ז׳(, ג׳ )פסחים בירושלמי מוכח וכן עכ״ל, עדותיך אל ואשיבה״רגלי

 חסדים גומל אמרין שלחון בטבריא, ללמוד בריה חייא לרבי שלח אבהו רב וז״ל זה, כלל
 בית בעליית נמנו כבר לטבריה, שלחתיך בקיסרין קברים אין המבלי ליה, ואמר שלח הוא,
 מעשה, שיעשה מי שם כשיש דתימא הדא אמרי דקיסרין רבנן למעשה, קודם התלמוד אריס
 וואזנר הגר״ש בשם והובא עכ״ל/ לתלמוד קודם המעשה מעשה, שיעשה מי שם אין אבל

 לענין להסתפק דיש ב׳(, עמוד ג׳ שנה תשס״א אדר ספר קרית רבעון תורני )קובץ שליט״א,
 להפסיק דאין אחרים/ ידי על אפשר הוי דאולי הלימוד, בעת להתרים הניגשים צדקה גבאי

 ממנו שמבקשים דמי השיב שליט״א, קניבסקי דהגר״ח קמיה זו שאלה וכשהרציתי הלימוד/
המדרש. בבית לעבור מותר למתרימים גם וממילא להפסיק, מחוייב לימודו תוך צדקה

 נזדטן כן אם אלא החפר, אחר לחזר לימודו לבטל חובה אין אחדים ידי על אפשר כשאי גם ג.

לפניו. הוא

 לעשותה אפשר שאי עשה למצות תורה תלמוד לבטל שמחוייבים הוא דכללא גב על אף
מצוה אלא חיובית מצוה אינה לפניו נזדמנה שלא שכל החסד מצות שאני אחרים, ידי על

 הכסף כתב וכן אבהו, אדרב קאי דקיסרין דרבנן שפירש ע״ב(, מ׳ )קדושין הזקן ר״י בתוס׳ עיין .5
 תלמודו פוסק דאין כללא, הך אמרינן הגמ״ח במצוות גם זה ולפי ד׳, ג׳ פרק תורה תלמוד משנה

ד״ה א׳ אחרון קונטרס ג׳ פרק תורה תלמוד הלכות בגר״ז עיין אמנם אחרים, ידי על אפשר כשהדבר
חהכמח: אוצר

 זה ולפי למעשה, קודם שהתלמוד וגמרו דנמנו אהה אלא אבהו, ארבי קאי לא דקיםרין דרבנן אבל,
החסד. במצות כלל איירי לא אולי

 דלא אחרים, ידי על אפשר הוי לא לכאורה המבקש בעני אבל צדקה, בגבאי זה דכל להעיר יש .6
 עני הרואה כל ב׳(, ז׳ פרק עניים )מתנות הרמב״ם שכתב כמו ריקם, פניו להשיב שלא איכא נמי תעשה
 תאמץ לא שנאמר תעשה, בלא עובר צדקה, לו נתן ולא ממנו עיניו והעלים אמונה(, דרך )ממנו, מבקש

 כתב ג׳(, י״ג סימן )או״ח בינה אמרי בספר אולם עכ״ל, האביון מאחיך ידך את תקפוץ ולא לבבך את
 מכל אך אחרים, אצל ילך מזה יקבל לא דאם ליכא, תעשה לא דגם אפשר הפתחים על המחזר דבעני
 אין הפתחים על המחזר עני ז׳, הלכה שם הרמב״ם שכתב וכמו אפשר, אי כלום בלא להפטר מקום

 ואפילו ריקם, ששאל העני את להחזיר ואסור מועטת, מתנה לו נותנים אבל מרובה, למתנה לו נזקקים
 די״ב כתב, שם אמונה שבדרך אלא עכ״ל, נכלם דך ישוב אל שנאמר אחת, גרוגרת רק לו נותן אתה

 שאפילו נכלם, דך יותר הוא לעני גרוגרת בנתינת בימינו ולכאורה בפרוטה, נמכרין גרוגרות ומחצה
לעיין. ויש לקבל, רוצים לא פרוטה

 שהמודר ע״ב, ל״ה בנדרים דאמרינן אהה שהקשה קס״א, סימן זרוע אור מהר״ח בשו״ת גם עיין .7
 לעני, פרוטה מליתן שנפטר בזה מהתלמיד המלמד נהנה דלכאורה תורה, ללמדו יכול מחבירו הנאה

 שם, עיין לעצמו לומד היה שמסתמא כיון נפטר, היה התלמיד בלי גם שזה שתירצו שיש שם והביא
 דהוי משום ואולי הפתחים, על המחזר לעני פרוטה מלתת פטור תורה שהלומד ליה דסבירא מוכח

(.6 הערה י״ב עמוד לעיל עוד )ועיין הקודמת, בהערה עיין אחרים, ידי על אפשר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 273 מס עמוד יהודה יעקב בן דוד פלק,



יהגה ז פרק בתורתו קפד

 ט״ז(, אות ד׳ ענף ס״ב סימן ב׳ )חלק יצחק בנחל שכתב כמו עליה, כופין שאין קיומית!
 אותו, כופין ואין שעור לו דאין דכיון חסד גמילות כל וכמו שעור, לו אין חסד גמילות וז״ל

 חסד שגמילות חז״ל מאמרי כידוע מאד, הרבה ששכרן מהדברים נחשב זה עושה אם ועכ״ז
 קניבסקי הגר״ח כתב וכן עכ״ל, לעשירים בין לעניים בין וזה לעניים, שזה הצדקה, מן גדול

 היא מדא-ורייתא וז״ל כמוך, לרעך ואהבת מצות בגדרי ג׳(, סימן יושר )ארחות שליט״א
 אם וגם בגמ״ח, לעסוק היום כל חייב ואין שעור לו אין וזה ג, חסד גמילות של כללית מצוה

עכ״ל. לעזור מצוה לו יש כשיכול רק לו, קודם חבירו אין עצמו צרכי זותלע^ ^לו יש
 שכתב כמו נ, לפניו מזומן שאינו כל חסד לגמילות תורה תלמוד לבטל מחוייבים אין לכן
 לו תשמע ואל עליו תחמול אל אחי לכן וז״ל ע״ב, ה׳ הגר״א לתלמיד תורה כתר בספר

 אפילו וכו׳ הכלל לך וזה מצוות, ולחפש אחד רגע אפילו התורה אור להדעיך )ליצה״ר(
 אב כבוד הן ואלו הבא, לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיהם אוכל שאדם המצוות

 והכנסת חולים ובקור אורחים והכנסת לתפלה, המדרש בית והשכמת חסדים וגמילות ואם
 התורה מן לבטל צריך שאין פירוש כולם, כנגד תורה תלמוד תפלה, ועיון המת והלוית כלה

 הכנסת או אורחים, ימצא שמא אחריהם ולרדוף לידו", נזדמנו לא "אם אלו, מצוות ולחפש
עכ״ל. כולם וכן ואם אב לכבד או חסד גמילות או כלה

 היא החסד מצות גם לידו דבנזדמן לידו, נזדמנו לא אם דוקא זה שכל בדבריו דוק אולם
בבבא ודרשינן תראה, כי תורה שאמרה וטעינהג, פריקה דכולהון ואבוהון חיובית/ מצוה

 תורה תלמוד לבטל חיוב שאין בהרחבה, זה ענין נתבאר שכבר ג׳, אות א׳ סעיף ב׳ פרק לעיל עיין .1
שם. עיין קיומית למצוה

 ולנחם חולים לבקר דבריהם של עשה מצות א׳(, י״ד פרק )אבל הרמב״ם שכתב ממה כן והכריח .2
 פי על אף שעור, להם שאין שבגופו חסדים גמילות הן ואלו וכו׳, הכלה ולהכניס המת ולהוציא אבלים

 כללית מצוה היא דמדאורייתא הרי עכ״ל, כמוך לרעך ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם, אלו מצוות שכל
 בגמילות היום כל לעסוק מחוייב אינו שהרי חכמים, שגדרו הגדרים לפי ומחייבת חסד, גמילות של

קודמין, חייך דגם ובפרט חסד,

.2 הערה ג׳ אות ל׳ עמוד לעיל עיין הדבר ובטעם .3

 הטעות לעקור זה בכל והארכנו וז״ל י״ב, פרק ב׳ חלק חיים להחפץ חסד באהבת משמע וכן .4
 בזה יצא איש לאיזה חסד גמילות אחת פעם שעשה שמאחר שחושבים אנשים איזה בו שנשתבשו

 חייו מימי ויום יום בכל אם כי אנשים, לשאר טובות עוד לעשות בכחו שיש אף שבועות, לכמה
 ועיין עכ״ל, ביום פעמים כמה ואפילו בכחו יש אם לעשותה", מחוייב הזאת המצוה לו שנזדמן "אימתי

 עם להמצא שמצוה רבה האליה שכתב חלום, הטבת לענין א׳, ס״ק ר״כ סימן או״ח השקל במחצית גם
 מזומנים אין אבל מזומנים, שנים שעוד דוקא דהיינו המתענה, נפש שמשיב מפני להיטיב, השלשה

 יועץ להיות איכא מצוה וז״ל יועץ(, )ערך יועץ בפלא כן ראיתי ושוב עליהם, להמתין חיוב אין לפניו
 ימנע אל עצה ממנו ליטול כשבאים ,,וכו עביד קא וחסד עצה ממנו ששואל למי והוגנת טובה עצה
 לך יצא לא פן עצה מליתן אני חדל וכו׳, ויאמר שיחותיו יברר רק לעשות, ידו לאל בהיות מבעליו טוב
 לפי בעיני הנראה לך לומר עלי" רמיא חיובא עצה ממני ליטול שבאת כיון "אבל ח״ו, ותקללני טוב

עכ״ל. דעתי
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קפה יהגה וחסד תורה בתורתו

 במיל וחצי משבעה אחד דהיינו פגיעה, בה שיש ראיה תפגע, כי תראה כי ע״א ל״ג מציעא
 אם דוקא פירושו תראה דכי ע״ב(, קל״ט )חולין סופר החתם וכתב אמה(, שלישי וב׳ )ו־ס״ו
 הדבר נעשה לפניו כשהוא אבל ,6שם עיין חסד ולחפש בהרים ללכת חובה דאין תראה,
 וכמו רחמנות, שהוא הואהבת היפך ואכזריות, התעלמות היא סיוע בלי שראיה משום חובה,
 שיו את או אחיך שור את תראה לא הפסוק על המור, צרור בספרו סבע אברהם רבי שכתב
אחר לחזר תורה תלמוד לבטל חובה אין אם גם כן ועל י, א׳( כ״ב תצא )כי והתעלמת נדחים

 איזה לבקר חולים לבית בבואם העולם סומכים מה על כן ראם שיתי׳ אריאב דוד ר׳ הרה״ג והעירני
 החסד מצוות משאר שנא דמאי בדרכם, להם הנקרים החולים שאר את גם מבקרים שלא חולה,

 שאינו מכובד חולה ובשלמא בהם, מחוייב הוא לידו שנזדמנו שאחרי כלה והכנסת המת כהוצאת
 דעל חולים, מבקור לסטור גדול מקום שיש רכ״ד(, חולים )בקור אומץ יוסף בספר כתב כבר מכירו,

 דלבינונים שם סיים אבל עמו. רגיל אינו שבבריאותו מי לבקרו כשבאים בעיניו הוא לטורח הרוב
 ל״ע ממושכת במחלה חולים אצל או אבות בבתי מצוי להיות ויכול כפולה, המצוה ומדוכאים ועניים

שראייתו והכלה המת את הרואה כמו מחוייב, אינו החולה את הרואה למה כן ואם לבקור, שמשועים
Inown יס־3 מחייבתו.

 הג״ר גיסי תירץ ועוד אחרים, ידי על לעשות כאפשר הוי חולים דבית שליט״א קניבסקי הגר״ח ותירץ
 שהובא כמו אפשר, משאי אפשר דנין ואין סוף, לדבר שאין חולים בית דשאני שליט״א קסלר מאיר

 ע״א(, עמוד יעקב תולדות )ספר אדם, לכל שלום וקדימת צדקה לענין וצ״ל, עוזר חיים ר׳ מהגאון
 יעשה ומה לו, לתת חייבים צדקה המבקש עני כל דין פי ועל היות הגרח״ע, את בוילנא שאל רבינו

 היה הוא כי הגרח״ע, השיבו לכולם, לתת בידו ואין המבקשים העניים רבים בוילנא הכנסת בית ובפתח
 באפשרותו אין לאלוקים, גדולה עיר לוילנא וכשבא אדם, לכל שלום להקדים באיויא רב כשהיה נוהג

 עכ״ל, דמר בנדון הדין והוא אפשר, משאי אפשר דנין אין כי ממנהגו, והפסיק לכולם, שלום להקדים
 וילדיו אשתו אצל אדם של ביתו בתוך מינה נפקא באמת אבל ג׳(, אות ת״ל עמוד במלואים עוד )ועיין

 לעיין יש כן וכמו ,8 הערה ק״צ עמוד להלן עי׳ ביתו בתוך גם היא חסד ומצות לפניו, שמזדמן
 עליו יש אולי לידו היושב את ולשמח לעודד באפשרותו יש ראם הרופא אצל המתנה בחדר כשנמצאים

 של לתוצאה המחכה בריא הוא אם מבעיא ולא לפניו, כשמוומן תורה תלמוד הדוחה חולים בקור מצות
 שליט׳־א, קניבסקי הגר״ח בזה והשיבני זולתו, לחזק עליו מצוה אולי חולה אפילו אלא וכדו׳, בדיקה

מצוה. שיש יתכן מכירו אם

ב׳. אות תכ״ז עמוד במלואים עיין .5

 ז״ל הצרפתים רבותינו מגדולי יש וז־׳ל ע״א(, כ״ה )שבועות רשב״א עיין הצדקה, לענין מצינו וכן .6
 עליו, חלה שבועה דעלמא לעני הא לו, ליתן מושבע דהשתא צדקה, ממנו שואל כשעני דדוקא שאמרו

 וכל שכתב ב׳(, ז׳ פרק עניים )מתנות ברמב״ם משמע וכן עכ״ל, במדי עניים לפרנס ללכת חייב דאינו
 דייק שם קורקוס ובמהר״י תעשה, בלא עובר צדקה לו נתן ולא ממנו עיניו והעלים מבקש עני הרואה

 שם שיש שיודע פי על אף רואה אינו אם אבל העני, את שיראה דבעינן הרואה, וכל שכתב מלשונו,
שם, עיין תעשה בלא עובר אינו עני,

 ואהבת אמרה שהתורה לפי בו, וכיוצא הרחמנות ובמדת טובות במדות ישראל את להדריך וז״ל, .7
 לאבידתו, ושיו שורו לו שיחזירו לו, שיעשו רוצה שהוא כמו לחבירו שיעשה ראוי ולכן כמוך, לרעך
גדולה אכזריות "והוא ראוי דבר זה אין כי נדחים, שיו את או אחיך שור את תראה לא אמר ולכן
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יהגה ז פרק בתורתו קפו

 )אהבת חיים החפץ כתב וכן תלמודו, לבטל מתוייב לידו, כשנזדמן מקום מכל החסד, מצוות
 אפשר ואי ממנו, ללוות אחד ובא בתורה עוסק שהוא מי וז״ל ד׳(, ב׳ פרק א׳ חלק חסד

 כן ומצינו עכ״ל«, זו מצוה בשביל מלימודו לבטל צריך אחרים, ידי על להעשות זו למצוה
 הנצי״ב שכתב כמו כלה, והכנסת המית הוצאת והם ההסד ממצוות שנים לענין באחרונים

 כלה, ולהכנסת המת להוצאת תורה תלמוד דמבטלין הא וז״ל י״ד(, שרה חיי שאלה )העמק
 באבל תניא והכי י", הכלה את ומכניסין ’המת את שנושאין ברואה דוקא ע״א(, י״ז )כתובות

 שמקלסין הכלה ואת המת את רואה שהיה בשעה עושה אלעאי בר יהודה רבי היה כן רבתי
 תורה תלמוד מבטלין ולכן לתלמוד, קודם המעשה ואומר, בתלמידים עיניו נותן היה וכו׳,
 בהרחבה עוד ועיין ,‘לפניוי נזדמנו אם אחרים ידי על אפשר כשאי החסד מצוות לכל

ת״ל. עמוד ט׳ סימן במלואים

 גם אלא מקיים, שאינו רק נחשב לא מסייע ואינו הרואה ולדבריו עכ״ל, הגורם שהוא עין" להעלים
ועובר. מבטל

 )וכן הלואות, לנתינת מסוימות שעות לו לקבוע שרשאי מסתבר גדולה, גמ״ח קופת שמנהל מי אך .8
 ותנאי לתלמודו, לשוב יוכל ולא היום, כל יטרידוהו הכי לאו דאי שליט״א(, קניבסקי מהגר״ח שמעתי

 לעיל )עיין לתלמודו לשוב יוכל המצוה שבגמר דוקא זה דכל למצוה, לימודו בהפסקת הרמב״ם התנה
 הכנסת בבית הלומד לגבי ע״ב, סימן ב׳ חלק והנהגות תשובות שו״ת עיין זה וכעין ב׳(, סעיף ט״ו עמוד

 לו שמפריע כיון וברכה, ברכה כל על אמן לעניית לימודו להפסיק צריך שאינו הש״ץ, חזרת בשעת
 צ״ו(, עמוד הגדולים )מאורות זצ״ל מקלם הגרש״ז על הובא וכן לתלמודו, לשוב יוכל ולא בעיונו

 הספר של א׳ בחלק עוד ועיין ואופן, פנים בשום אנשים מקבל היה לא ללימודו, לו הקבועים שבזמנים
.6 הערה של״ז עמוד

 שס״א סימן ליור״ד חדושים )קרלין( דוד שאלת בשו״ת כתב וכן ע״ב, ק׳ ו׳ חלק חמד השדי והביאו .9
 לו יש תורה, בטול משום זה היתר על דהסומך כתב ת״כ, סימן יור״ד חיים שלמת ובשו״ת אין, ד״ה
 ב׳ א׳ אות ג׳ סימן שפ״ב עמוד במלואים יותר ונתבאר ב׳, אות ר״ו עמוד לקמן הובא לסמוך, מי על

שם. עיין

 תורה תלמוד דמבטלין הא לענין ב׳(, ס״ק ס״ה סימן העזר )אבן מחוקק בחלקת כן כתב וכבר .10
 לבטל אין בעיר חופה שיש יודע כשרק אבל לחופה, נכנסים אותם כשרואה דוקא דהיינו כלה, להכנסת

 לכל תלמודם מבטלים שאין העולם סומכים זה דעל כתב, ע״ב רכ״ג ז׳ כרך חמד ובשדי מתלמודו,
 לימודו לבטל חייב דאינו מחוקק, החלקת כסברת עיקר דנקטי לומר בהכרח וז״ל בעיר, שיש חתונה

 שיודעים אף כלה, הכנסת רואים ואין מדרשם בבית יושבים שצדיקים וכיון כלה, הכנסת כשרואה אלא
 אות רכ״א עמוד לקמן )עי־ עכ״ל, כלה הכנסת משום לימודם לבטל שלא הם רשאים השעה, את לכוין

 הערה הלכה ארחות י״ג פרק תפלה שלמה )הליכות זצ״ל, אויערבך הגרש״ז בשם כן ראיתי ושוב ד׳(,
 והכלה, החתן כבוד משום החופה, גמר עד שם לעמוד צריך חופה שנערכת במקום עובר שאם (.22

שם. עיין רח״ל המת הלוית לענין כמו

 חפץ לקנות בקי והיה תורה ללמוד קבוע היה אחד וז״ל תתר״ד, סימן חסידים בספר משמע כן .11
 אתבטל איך לה השיב החפץ, אותו לה לקנות אחת אלמנה ממנו ביקשה אדם, בני משאר יותר אחד

למשתה בהמה לקנות שהלכו יהושע ורבי גמליאל מרבן אתה טוב לא אחד, זקן ליה אמר תורה, מדברי
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קפז יהגה וחסד תורה בתורתו
בן. לעשות ראוי וגם אחריו לחזר טליטודו קצת לבטל לפעמים רשאי ד.

 אפשר אי אפילו לפניו נזדמנה שלא כל בעיקרה החסד שמצות לעיל שהבאנו הגם
 לבטל רשאי מקום מכל קיומית, מצוה אלא חיובית מצוה אינה אחרים, ידי על לעשותה
 רבא ע״א, י״ח השנה בראש איתא רכן כן, לעשות ראוי וגם אחריה? לחזר לפרקים לימודו

 ובגמילות בתורה דעסק אביי בצעירותם(, שימותו )שנגזר קאתי עלי מבית תרוויהו ואביי
 חיים החפץ זה על וכתב שנין, ארבעין חי בתורה אלא עסק דלא רבא שנין, שיתין חי חסדים
 על לעשות אפשר היה לא אם לעיין ויש וז״ל בהגה, שמיני פרק ג׳ חלק חסד אהבת בספר

 הלא חסד, בגמילות דעסק דאביי טעמא מאי אפשר, ואם דרבא, טעמא מאי אחרים, ידי
דאביי ואולי תורה, מבטלין אין אחרים, ידי על לעשות שאפשר דמצוה ט׳, קטן במועד אמרו

 מידך לה נתת וכאלו בזול לך ויתנו תורה בדברי תהרהר תלך כשאתה אתה אף ע״א(, י״ד )מכות בנו
 אכזריות וה הרי יתעלם שאם הכלה, או המת את הרואה כמו זה הרי ממנו ובקשו דמאחר עכ״ל,

 חייב בהליכתו, תורה דברי לשלב שיכול כמה עד מקום )ומכל תורה, תלמוד ודוחה הואהבת, וביטול
תורה(. בדברי להרהר

 החכמה מאוהבי אנשים איזה וז״ל ל׳(, פרק רעים אהבת י״ג )מאמר הברית בספר זה כעין ראיתי ושוב
 עם לנו ומה כולם, כנגד תורה ותלמוד ובתורה בחכמה תמיד עוסקים אנו אומרים כר, התורה ותופשי

 כמה יראו" "בעיניהם אם ואפילו הבא, עולם לחיי עמלים ואנו שחת לבאר עמלים הם העולם, אנשי
 בשוקים אדם בני וכמה קרה, ביום בגד חסרון ומחמת רעב, זלעפות מפני ארצה ברחוב נופלים אביונים

 חסדים בגמילות לעסוק האוהל מתוך ימושו לא כל, ובחוסר ברעב ימותו והם יתמו קריה וברחובות
 בלבותם מתברכים רק ריע, דרשו ולא לרחם, האנשים משם ויפנו ישגיחו לא אף נפשם, את ולהשיב
 וכי השלום, לתווך ממקומם יעמדו לא אנשים ינצו וכי לנו, תהיה וצדקה בבתינו שלום אך לאמור
 ירע ולא מכהו, מיד המוכה האיש להציל ביתם מפתח יצאו לא רעהו את איש והכה אנשים יריבון
 אדם בני עם לנו מה המצוה, מן פטור במצוה והעוסק ובחכמה, בתורה הוגים אנו באמרם כלל, לבבם
 החברה, ברית מפירין אלה כל והן באהלינו, צוחה ואין בארמנותינו שלוה אך שניהם, גם ימותו

 ומחבלים הבריות, לבב דבקות ומשחיתים האדם, בני קשר ומתירים רעים, אהבת עבותות ומנתקים
 מזג ורוע לב רוע אם כי זה אין ובאמת וכו׳, ובהו לתוהו העולם ומחזירים בכללו, האנושי מין קבוץ
 את ליתן ועתידים עולם ארחות עוזבים יש שבהם החכמים בין גם ואם הנפל, ממנו טוב מגונה וטבע
 בשעה פרטא בן אלעזר לרבי תרדיון בן חנינא ר׳ שאמר ע״ב(, י״ז זרה )עבודה חז״ל שאמרו כמו הדין,

 נצול, ואיני אחד דבר על שנתפסתי לי ואוי ניצול, ואתה עלילות חמשה על שנתפשת אשריך שנתפשו,
 בן חנינא רבי ואם וכו׳, בלבד בתורה אלא עסקתי לא ואני חסדים, ובגמילות בתורה עסקת שאתה
 גדול לנו ומי זכרנו, אשר הכתות שאר גם מה כדבעי, לא אך חסדים בגמילות עסק אשר כן תרדיון
 ועסק בתורה מלעסוק הניח טובא זמנים הבריות את ובאהבתו יאיר, בן פנחס כרבי ובחסידות בתורה

 רחוקים בדרכים הלך הרוב ועל אדם, לבני היה ומושיע צדיק יושיע אביונים ונפשות חסדים, בגמילות
 פדה אשר פדות עמו והרבה אסורים, להתיר פדנה וילך ויסע מעודו, עליו רכב אשר חמורו את ויחבוש
 בדרכו גם האף כנודע, הבריות עם חסדים גמילות ושאר כלה להכנסת למסעיו וילך שבויים, נפש בשלום

היטב. שם עיין עכ״ל, תורה בטול בלי לדרך אפשר שאי זאת מודעת כבר בתורה, עסק בנסעו ויהי

 ג׳ עמוד לעיל )עי׳ בעבורה הלימוד לבטל שאסור אחרים ידי על לעשות שאפשר למצוה דמי ולא .1
 לבטל רשאי חיובית מצוה אינה אפילו אחרים ידי על לעשותה אפשר שאי דכיון זה דשאני א׳(, אות

עי״ש(. 15 הערה ל״ג עמוד לעיל שנתבאר )וכמו בעבורה, לימודו
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יהגה ז פרק בתורתו קפח

 ענינים מוסיף היה בודאי חסד בגמילות עסק שהוא כיון מאד, בדורו מפורסם אז דהיה
 על חיוב מונח דאינו היה רבא וסברת זה", דבר נעשה היה לא "ובלתי החסד, במדת גדולים
 מקום ומכל תורה, לביטול וחשש לפניו מעשה בא שלא כיון בדבר, לעסוק שיתחייב האדם

 לאביי, אסכימו דמשמיא מינה שמע לחייו, שנה עשרים לאביי זה עבור דהוסיפו מדחזינן
 חסד גמילות של הזמן עסק ידי על שביטל דמה בפשיטות לומר נוכל השנים הוספת וגדר

 ידי על הדבר אפשר בעיקרו אם דאפילו נמצא עכ״ל, מתורתו לו יחסר שלא כדי לו, הוסיפו
 לבטל ומותר אחרים? ידי על אפשר אי מקרי טוב, היותר הצד על יעשה ידו על אם אחרים,
 לעסוק צריך בתורה העסק עם דיחד לעשותו? מחזר לפניו נמצא הדבר אין ואפילו בעבורו,

 כמי דומה בלבד בתורה העוסק כל הונא רב אמר ע״ב, י״ז זרה בעבודה וכדאיתא בחסד, גם
 פרק רבה בויקרא דאיתא בהא ו׳( תרט״ו הציון )שער חיים החפץ כתב וכן ,5 4 3 2אלוה לו שאין
 דף לקרות למוד היה אם ויחיה, יעשה מה שמים בידי שחייב בעבירה נכשל שאם א׳, כ״ה
 כלל, החסד מדת בלא יוצא לבד דבתורה המדרש כוונת אין וז״ל וכו׳, דפים שני קורא אחד

 דעיקר לומר רצה אלא לו, אין תורה אפילו תורה אלא לי אין דהאומר חז״ל אמרו כבר דהלא
 לעסוק צריך מקום מכל אבל תורה, דברי להבין בידו שיכולת למי התורה ידי על הוא התקון

השמים מן עליו ויכופר וכו׳, bעוונותיו יכופר זה ועבור הבריות על ולרחם בחסד? גם

 אחרים, ידי על להעשרת למצוה אפשר אי ואם וז״ל ג׳, ד׳ פרק תורה תלמוד הלכות הגר״ז כתב כן .2
 סימן חסידים בספר כתב וכן אחרים, מדברי יותר נשמעין שדבריו במקום לצדקה מעשה להיות כגון

 ביקשה אדם", בני משאר יותר אחד חפץ לקנות בקי "והיה תורה ללמוד קבוע היה אחד וז״ל תתר״ד,
 לא אחד וקן ליה אמר תורה, מדברי אתבטל איך לה השיב החפץ, אותו לה לקנות אחת אלמנה ממנו
 דכיון עכ״ל, ע״א( י״ד )מכות בנו למשתה בהמה לקנות שהלכו יהושע ורבי גמליאל מרבן אתה טוב

 שליט״א, גרוס הגר״מ הורה וכן אחדים, ידי על אפשר כאי חשיב אדם בני משאר יותר בקי שהיה
 עמו שהיה אף לארץ, בחוץ השוחטים לצוות להצטרף ט׳(, סי׳ חו״ל שחיטת )קונטרס אחד לאברך
 המתמחה אחר מקום באותו נמצא שלא משום בכולל, שלומד הזמן של תורה ביטול של טענה

 עמהם אין הנראה כפי אשר תורה בני צרכי דהוי כיון וז״ל הנ״ל, האברך כמעלת מהודרת בשחיטה
 הרבים, וזיכוי חסד מצות הוי פרטים, ועוד בריאות ודלדולים רירים שאין באופן בקר בשר באכילתם

 אחר דגם ברירא והא וכו׳, ביקשתי אשר השוחט כמעלת לא פנים כל על אחר, שוחט אפשר היה ולא
 ולחזור להפסיק לו יש אחר, זמן אחר ימצא באם מקום מכל השחיטה, של הקודש בעבודת שהתחיל

עכ״ל. באחר יחליפנו עמנו שיהיה שבועיים לאחר כן ועל לתלמודו,

 לעשותו, אחריו לחזר תלמודו לבטל מחוייב אינו לפניו הדבר דאין דכיון רבא, סברת היתה זו דהרי .3
אחריו. לחזר ראוי לפניו אינו אם שגם אביי עם הסכימו משמים אבל

 לו שאין להצילו אלוה לו אין כאלו לומר רצה אלוה, לו שאין כמי וז״ל במהרש״א, שם ועיין .4
עכ״ל. מדותיו אחר לילך לאדם ויש חסדים, גמילות הם דמדותיו ת״ו, אמת אלוהים

 על ב׳(, ד׳ פרק )תענית בירושלמי איתא דכן אהדדי, משלמי וחסד שתורה מקומות בהרבה ומצעו .5
 ידי ובצל תורה זו בפיך דברי ואשים ט״ז(, נ״א )ישעיה כסיתיך ידי ובצל בפיך דברי ואשים הפסוק

 של בצלו לישב זוכה חסדים ובגמילות בתורה שעוסק מי שכל ללמדך חסדים, גמילות זו כיסיתיך
משיח, של מחבלו וינצל אדם יעשה מה אלעזר רבי את תלמידיו שאלו ע״ב צ״ח ובסנהדרין הקב״ה,
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קפט יהגה וחסד תורה בתורתו

 שמתעסק אדם ראית אם ט״ז פרק משלי מדרש עוד ועיין חסדים, וגמילות בתורה יעסוק להם אמר
 ודוד(, יוסף מאברהם ראיה שהביא שם )ועיין שיבה בעטרת לזכות הוא עתיד חסדים, ובגמילות בתורה

 מצאו אצלו אחותו בן נכנס העולם מן מסתלק כשהיה יוסי בר׳ מעשה ב׳, משפטים בתנחומא איתא וכן
 יש לפניך, יושבים תלמידך הרי ולימדת, למדת שלא תורה יש בוכה אתה מה מפני רבי ליה אמר בוכה,

 חסד, גמילות בלא לבד בתורה העוסק כל אמרו ע״ב י״ז זרה ובעבודה עכ״ל, עשית שלא חסד גמילות
 כתב רס״ח(, עמוד )דברים התורה על משה באר ובספר עליו, להגן וברש״י אלוה, לו שאין כמי דומה
 היה הרי לכאורה וכו׳, התורה לברכת דברים אלו משנת דייקא נסמכה מה מפני לנו יתבאר ובזה וז״ל
 כאמור אלא דברים, אלו במשנת בחרו ולמה מאימתי, שבש״ס הראשונה המשנה שיאמרו מתאים יותר

 ותלמוד חסדים גמילות נזכרו זו שבמשנה ומאחר יחדיו, ואחודים שלובים והחסד שהתורה לנו להורות
 זה חשוב יסוד ללמדנו התורה, ברכת אחר מיד לאמרה המשנה אותה נבחרה שפיר לפיכך וכו׳, תורה

תחילתה תורה ע״א, י״ד בסוטה אמרינן רכן שיחי׳ שינברגר רפאל ר׳ הרה״ג עוד והוסיף עכ״ל, כאמור
 כולה התורה כי התורה, במעלת הוראה הוא וז״ל שם ובמהרש״א חסדים, גמילות וסופה חסדים גמילות
 תורת מהותה היא שזו הרי עכ״ל, לשונה על חסד ותורת שנאמר כמו חסד, כולה סופה ועד מראשה

חסד.
 לעסוק שזוכה למי זכות יש דיותר ו׳(, ס״ק רנ״א )יור״ד הט״ז שכתב מה זה לפי ביאור צריך רק

 ויליף נפשות, בהצלת ולעסוק תורה תלמוד לבטל צריך כן ידי ועל נפשות, הצלת לידי בא ולא בתורה,
 ממה יותר חכמים, בעיני חשוב היה נפשות הצלת של עסק לידו בא שלא שמתחלה בלשן ממרדכי ליה

 אותו מנאו שלא שם כדאיתא תורה, לבטל והוצרך נפשות, הצלת של המצוה לידו בא כך שאחר
 אפילו אחרים, ידי על לעשותה אפשר שאי חסד מצות לידו שבא שמי הרי עכ״ל, תחלה כמו חכמים

 להמשיך שיכל ממי בערכו נופל לעשותה, לימודו להפסיק שהוצרך עד נפשות הצלת ענין בה יש
 מרדכי שאני ואולי חסדים, ובגמילות בתורה לעסוק העליונה התכלית היא זו הרי ולהאמור בלימודו,
 דוקא איירי לא דהט״ז שיחי׳ שינברגר ובזןפאל־ הרה״ג שהעירני אלא לגמרי, מלימודו לפרוש שהוצרך

בהרחבה. שנתבאר שנ״ה עמוד לקמן עוד ועיין גוונא, בכהאי

 עוונותיו כל על לו מותלין וכו׳, חסדים ובגמילות בתורה העוסק כל ע״א, ה׳ בברכות איתא וכן .6
 שנתבאר וכמו תורה, זו אמת וכו׳, חסדים גמילות זו חסד עוון, יכופר ואמת בחסד דכתיב וכו׳,

 בעל כי החטא, לכפרת ראוי חסד גמילות כעל וז״ל א׳(, פרק הגט"ח נתיב עולם )נתיבות במהר״ל
 אדם ואינו החמרי, ודקות זכות לו יש זה כמו ולאדם לאחרים, מיטיב שהוא הגמור הטוב בו יש הגמ״ח

 הטוב שעושים חסדים גומלי בעלי ולכן וכו׳, תמיד מקבל הוא רק משפיע אינו החומר כי גמור, חמרי
 אשר החטא מן ותמרו גופו מזכך זה ובשביל החומר, זכות לו יש רק חומרי אינו לאחרים ומשפיעים

 זכוך כן גם לו יש התורה ידי על כי וכו׳, עוון יכופר ואמת בחסד ולפיכך וכו׳, החמרי פחיתות הם
 חסד ובגמילות בתורה והעוסק עכ״ל, להם אחד טעם שניהם וחסד אמת אלו שנים והנה וכו׳, השכלי
 פרק עשר שנים פרק היראה שער חכמה )ראשית הקבר, חיבוט במסכת כדאיתא הקבר, מחיבוט ניצול

 היית ולא אמך במעי משיצרתיך עליך לי היה גדול טורח לאדם, הקב״ה אומר הדין בשעת וז״ל ה׳(,
 ועשית בתורה עסקת כלום היסורין, מן והצלתיך מזונות, לך תקנתי העולם לאויר וכשיצאת נפל,

 בחסד שם ועיין עכ״ל, הדין מן מיד אותו פוטרין הללו הדברים כל בו יש אם לפני, חסד גמילות
שם. עיין הקבר חיבוט מדין הכוונה הדין, מן אותו שפוטרין לאברהם

 רבי והיה מירושלים, יוצא זכאי בן יוחנן רבי היה אחת פעם ה׳, ד׳ פרק נתן דרבי באבות עוד ועיין
מקום חרב, שהוא זה על לנו אוי יהושע רבי אמר חרב, המקדש בית וראה אחריו הולך יהושע

 ואיזה כמותה, שהיא אחת כפרה לנו יש לך, ירע אל בני ליה אמר ישראל, של עוונותיהם בו שמכפרים
 באר ובספר מעולות, אלוקים ודעת זבח, ולא חפצתי חסד כי ו׳( ו׳ )הושע שנאמר חסדים, גמילות זה

מעולות, חשובה דתורה פירושו מעולות אלוקים דעת דקרא דסיפא הוסיף "ר(, ע עמוד )דברים משה
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בתורתו יהגהקצ
 חסד באהבת כתב ועוד עכ״ל, הבריות על המרחם כל חז״ל שאמרו וכמו חיים לו להוסיף

 ומאד וז״ל חסד, בלא יום עליו יעבור שלא שיזהר ויטל, חיים רבי בשם י״ב פרק ב׳ חלק
 איש שצריך כמו ,7חייו מימי אחד יום אפילו החסד מדת לו יחסר שלא ליזהר צריך

 הקדושה שער בספר מצאתי וכזה יום, בכל לתורה עתים קביעות לענין ליזהר הישראלי
 בלי היום שהלך לי אוי ולאמר, יום בכל להתאונן צריך שאדם שכתב ויטל חיים הרב למורנו

 בתורה העוסק מקומות בכמה חז״ל בדברי שנמצא מה ענין וזהו וכו׳*, חסדים וגמילות תורה
 אשתו עם ביתו בתוך גם למצוא אדם יכול חסד גמילות מצות אמנם עכ״ל, חסדים וגמילות

שליט״א. קניבסקי מהגר״ח שמעתי וכן ,’ובניו

לתלמודו. יחזור הביטול שבגמר בתנאי צבור בצרכי לעסוק מעט תלמודו מבטל ה.

ס״ג )ברכות המהרש״א וכתב איש, להיות השתדל אנשים שאין במקום ה׳, ב׳ פרק אבות
 עוסק איש להיות עצמך אתה השתדל צבור, בצרכי לעסוק איש שאין במקום תמן(, ד״ה ע״א

 ביטול קצת שהוא גם צבור, בצרכי עוסק אדם שיהיה אשמעינן גופא והיא צבור, בצרכי
ולא וז״ל ב׳(, מ״ז שמות מישרים )מגיד יוסף הבית למרן המגיד הורה וכן עכ״ל, ללימודו

 לא זה, בלא זה אפשר ואי חשובים, יחד ששניהם והיינו א׳(, אות נתן דרבי באבות שם )כדאיתא
עכ״ל. תורה בלא חסד גמילות ולא חסד, גמילות בלא תורה

 וגמילות וכו׳, שעור להם שאין דברים אלו פאה, ריש ממתניתין זה על להעיר מקום היה לכאורה .7
 להם אין בכלל הוא עדיין אחת דפעם לומר ויש ביום, פעם לפחות למטה, שעור להו אית דהא חסדים,

 לא שעור לו אין נמי תורה ותלמוד וז״ל תורה, תלמוד לענין הגר״א שם שכתב וכמו למטה, שעור
 דפעמים נמי ולמטה למעלה, שעור לה אין כן ואם ולילה, יומם בו והגית דכתיב למעלה, ולא למטה

עכ״ל. פוטר אחת בתיבה

 תורה העמודים שלשת ידי על נשלם הקדושה כת כי הוא וענינו וז״ל הדבר, בביאור עוד שם ועיין .8
 מעת עבודה של השלישי העמוד עתה לנו חסר כאשר הרבים ובעוונותינו חסדים, וגמילות ועבודה
 שיר והגר״א עכ״ל, שאת ביתר לחזקן אנו מוכרחים עמודים, השני אלו אם כי לנו נשאר ולא החרבן,
 ועל העבודה ועל התורה על עומד העולם דברים שלשה שעל והענין וז״ל, יותר הוסיף ד׳ ו׳ השירים
 תורה, לא לנו אין המקדש בית שהוא אדמתנו, מעל ונתרחקנו מארצינו שגלינו ואחר חסדים, גמילות

 התפלה אחר אומרים אנו ולכן עבודה, ולא תורה, אין בגויים ושריה מלכה ט׳(, ב׳ )איכה שנאמר כמו
 בתורתך, חלקנו ותן עצמה עבודה ותהיה בימינו, במהרה המקדש בית שיבנה עבודה, במקום שהיא
 בית כשחרב ה׳(, ד׳ נתן דרבי )אבות ז״ל רבותינו שאמרו כמו חסדים", גמילות אם כי נשתייר "ולא

 בן יוחנן רבי אמר עבודה, ולא תורה לא לנו אין כי תקומה לנו שאין ושלום חם ואמרו בכו המקדש
 יבנה חסד עולם ג׳(, פ״ט )תהלים שנאמר כמו חסדים, גמילות והוא אחד דבר לנו נשתייר ועוד זכאי,

שם. עיין ד׳ אות תל״ב עמוד במלואים עוד ועיין עכ״ל,

 צדקה חיים ימצא וחסד צדקה רודף הפסוק על ט׳(, נ״ח פרק שרה )חיי רבה בבראשית איתא כן .9
 שגמל וחסד בניו(, )היינו צדקה לעשות ה׳ דרך ושמרו שנאמר אברהם, זה צדקה רודף וז״ל וכבוד,

 הזן זה עת, בכל צדקה עושה משפט שומרי אשרי הפסוק על ע״א, נ׳ כתובות עוד ועיין לשרה, חסד
 שם עיין צדקה, מדין אושא תקנת אלא חיוב שאינו שש, מבני יותר והיינו קטנים, כשהן ובנותיו בניו
ברש״י. שם עייז עליו הז ולילה יום שתמיד עת בכל צדקה עושה וזהו מקובצת. ובשטה ע״ב מ״ט

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 280 מס עמוד יהודה יעקב בן דוד פלק, ב



קצאיהגהוחסד תורהבתורתו

 דאחוז דאורייתא, מעסקא מתבטל אתה כך ידי ועל צבור בצרכי מטפל דאתה 5תצטער_ע
 דרבנן, לחלוקא זוכה אדם הכל ידי ועל טובים, כאחד שניהם כי ידיך, תנח אל מזה וגם מזה

 לחוד, צבור וצרכי לחוד ותפלה לחוד התורה דעסק ואבנט, מכנסים פסים כתונת ליה למיהוי
 התעסק לכן עלמא, מהאי נפיק כד נש בר בהו לאתלבשא לבושין, הנהו מתעבדן ומכולהו

בכולהו״עכ״ל!.
»«ר_הווכסי"

 שעושה דסעודה של״ג או״ח הט״ז שלפי זה פי על כתב בהגה רפ״ז סימן ג׳ חלק תשובה פסקי ובספר
 סעודת הוי הקטנים בניו עבור שעושה סעודה כל הדין הוא אולי מצוה, סעודת הוי האורחים עבור

 ערך יועץ בפלא כתב רכן אשתו, עם שעושה חסד הדין והוא עת, בכל צדקה שעושה משום מצוה,
 ע״א, כ״ג מגילה היעב״ץ בהגהות עוד ועיין עכ״ל, הוא חסד אשתו זו ביתו כבוד ירבה כי וגם הסד,
 בסעודת לטרוח שצריך הכנסת לבית לבא מאתרים טוב שביום סופרים, ממסכת רש״י שם שהביא במה
 שנשותיהן בעוד והכנים הבית לשמור צריכים )מ״מ( אנשים, ממלאכת שאינו פי על ואף וז״ל טוב, יום

 יגרע לא עונתה הכתוב לגבי גם כן שכתבו ויש עכ״ל, אנשיהן סיוע צריכות גם סעודה, בצרכי עוסקות
 שם ועיין אלעזר(, פקודת ספר בשם נ״א עמוד כ׳ חלק הפוסקים אוצר )עיין אשתו, עם גמ״ח בזה שיש
 וסירב, מצוה לדבר אשתו שתבעתו אחד של במצחו הפוכה ג׳ האר״י ראה הטעם דמזה מהרח״ו בשם

 שהוא דמלבד לשבת ההכנות לגבי זצ״ל פינקל מהגרנ״צ הובא וכן שם, עיין חסדים גמילות היינו דג׳
 שר מהגרי״א הובא וכן רל״ה(, עמוד הגדולים )מאורות האשה עם חסד גמילות גם הוא שבת כבוד
 ו׳ בעמוד עוד שם ועיין ח׳, עמוד וחסד חיים )קונטרס לרופא הקטן הילד עם ההליכה לגבי זצ״ל,

זצ״ל(. חדש מהגר״ט
 רעים )אהבת הברית בספר שכתב כמו כמוך, לרעך דואהבת המצוה בכלל ביתו ובני ובניו אשתו דגם

 אנשים יש כי בריתך, ואשת חברתך עם הזה בדבר הזהר בני מהמה ויותר וז״ל ט״ו(, פרק י״ג מאמר
 אותם, ויבזו נשותיהם את ישנאו אבל אותם, ויכבדו ויאהבו אדם לכל רע מעשות עצמן ישמרו אשר

 יבינו ולא ממני, חוץ אדם לשום מצער אני ואין כגופי ואשתי האשה בעל אני כי עוון בזה אין ואומרים
 את תשנא לא בכלל מהיות הנשים יגרעו למה כי אחר, לאדם כן עשו מאם יותר מנשוא עוונם גדול כי

 באהבה בעליהן עם חיי, בעי לא נשי חיי בעי גברא וכי כמוך, לרעך ואהבת ובכלל בלבבך, אחיך
 פרק עוד שם ועיין שם(, עיין ע״א י״ז ונדה ע״א, מ״א בקדושין איתא )וכן עכ״ל, ורעות שלום ואחוה

 את שונאים אבל כולם, הבריות את ואוהבים אדם לשום מלהרע עצמן ששומרים אנשים יש וכן ט״ז,
 והבנות בני הבנים בלבותם יאמרו כי עוון בזה אין ואומרים ולהקניטם, אותם לצער ומכוונים בניהם
 מנתחי נתח אלא אדם, לשום מצער אני אין כי כולם, הבריות אהבת חובת ידי יוצא אני וכבר בנותי,

 פי על ולא בהשכל לא דבריו ובאמת וכר, למשמעתי לסור והכריחם בידי, יתברך הבורא נתנם אשר
 עיין עכ״ל, כמוך לרעך ואהבת ובכלל אחיך, את תשנא לא בכלל מלהיות הבנים יגרעו שלמה התורה,

 הלבבות בחובת כן ראיתי ושוב אחים, אחוות לענין גם כתב שכן י״ז פרק עוד שם ועיין היטב, שם
 ויסבב וכר, וקרובים אשה בעל באלוקים הבוטח יהיה ואם וז״ל השלישי, בחלק ד׳ פרק הבטחון שער

 והעולם התורה בעניני תועלותם אופני ויורם עניניהם, בכל נאמן ויהיה להם טוב שיהיה מה על
עכ״ל. כמוך לרעך ואהבת שכתוב כמו הבורא, לעבודת
 מצות לקיים שאפשר היחיד המקום דאדרבה שהוסיף שליט״א, שורצמן הגר״ד של משמו עוד ושמעתי
 להגיע אפשר אי חבירו דאצל כתב התורה על הרמב״ן שהרי ביתו, בתוך הוא כשלימות לרעך ואהבת
ממש. כמוך לקיים ואפשר כגופו, דאשתו אשתו, כן שאין מה קודמין, חייך דאמרינן כיון ממש, לכמוך

 ואתם וכר, שמים לשם עמהם עמלים יהיו הצבור עם העמלים וכל ב׳, ב׳ פרק באבות איתא כן .1
הצבור. עם לעמלים השם דבר הוא וז״ל שם וברמב״ם עשיתם, כאלו הרבה שכר עליכם אני מעלה



יהגה ז פרק בתורתו קצב
 לגמרי המוציאו ארוך ביטול כן שאין מה המהרש״א(, שכתב )כמו קצר בביטול זה וכל

 דריש בעיר תדור אל ע״א(, קי״ג )פסחים אסי לרב רב כדאמר ממנו, להשמט דראוי מהלימוד

 ששמך ראש תהיה בעצמך שאתה כלומר ע״א(, ק״י בתרא )בבא ר״ת וכדמפרש אסיא, מתא

 עדיף ימיו? ללמוד'כל ראוי שהוא מי ולכן עכ״ל? צבור צרכי מחמת תתבטל שלא אסי, רב

כגון לפניו נזדמן כבר אם ואפילו ,’הלימוד את המשבחים צבור מבצרכי בתורה? שיעסוק

 כאלו שכר עליהם יעלה שהשי״ת ואמר צבור, בצרכי התעסקם בעת מצוה מעשות שימנעו שפעמים
 רש״י עוד ועיין שמים, לשם הצבור עם שיתעסקו אחר עשאוה, שלא פי על ואף ההיא, המצוה עשו

 להוצאת תורה שמבטל כגון וז״ל יסודה, זהו תורה של בטולה התם דאמרינן בהא ע״ב, צ״ט מנחות
עכ״ל. בה ועוסק ומייסדה יושב כאלו שכר מקבל כלומר יסודה, זהו כלה, ולהכנסת המת

 עליו ויפלו בימיו אליעזר ר׳ ימות שלא תעניות, מאה התענה זירא שר׳ ע״א, פ״ה מציעא בבא ועיין .2
 עליו שגזר זצ״ל, הגר״א על כן שהובא ע״א, ה׳ דף השלחן לפאת בהקדמה עוד ועיין הצבור, עניני
 להציל כשילך מתורתו לבטל יצטרך שלא כדי ומלאכתן, הסמים רפואות מעשי ילמוד שלא הצדיק אביו

 שאין הדת, וחזוק ומצוות תורה עניני כן שאין מה הצבור, עניני בסתם זה וכל לגומרה, כשידע נפשות
עי״ש. 5 הערה שס״א עמוד כדלקמן הטורח, מחמת מהם להשתמט

 אין מ״א(, ט־׳ו שלח דבר )העמק הנצי״ב שכתב כמו ימיהם, כל בתורה רק לעסוק ראויים הכל דלא .3
 עצמו פורש וזה יום, כל ועמלה בתורה עוסק זה שוים, אדם בן כל של בתמידות ה׳ עבודת הילוך

 ישרה דרך איזו לשאול אדם בא ואם שמים, לשם והכל חסדים, לגמילות וזה שבלב, עבודה לעבודה
יותר. אחריו נמשך שלבו במה להתעסק לו אמרינן טפי, זהיר להיות ובמה לו, שיבור

מיתה חייב בעבירה אדם נכשל אם אמר הונא רב א׳(, כ״ה פרק )קדושים רבה בויקרא איתא דכן .4
 פרק לשנות למוד היה ואם דפים, שני יקרא אחד דף לקרוא למוד היה אם ויחיה, יעשה מה שמים בידי
 לקרות רגיל הוא שאם הרי צבור, בצרכי יעסוק ולשנות, לקרות למוד אינו ואם שנים, ישנה אחד

 שמכוין כל ע״ב(, ס״ה )עירובין המאירי וכתב צבור, בצרכי משיעסוק וישנה, שיקרא עדיף ולשנות
 עסקים, שאר מכל פנוי שיהא וישתדל עצמו, יטריד שלא יזהר בידו ומצליח עולה תורה תלמוד שיהא
אי מהם, אחד שאמר כמו וכו׳, שוקע זה עולה כשזה אלא אחת, במדרגה שוים והעסק התלמוד שאין
הכותח את לי להזמין קלה טרדה אמי הטרידוני אפילו כלומר גו־סי, לא כותחא לי קריב אם לי אמרה
רב ע״א, קמ״ד בתרא בבבא איתא וכן עכ״ל, שם חוזר הייתי ולא מגירסתי נטרד הייתי עושה, והייתי
הקבלות )פנקס מקלם הסבא בכתבי עוד ועי׳ לאחריני, וטרח גירסיה שביק לא הוא רבה גברא ספרא
 עין הנותנים המה ממעטים הזה בזמן כי הרבים, לזכות חוב עליו מוטל שיהיה האדם צריך כ״ט(, עמוד

 שהאריך כמו דבר, לכל קודמת התורה ידיעת כי ללימוד, ביטול לזה סתירה יהיה שלא אך זה על
 ס״ח עירובין ומגמרא מירושלמי ראיה והביא הרבה, בזה זצ״ל סלנטר ישראל ר׳ ישראל גאון אדמו־׳ר

 ראיה בגירסאי, טרידנא אנא וכו׳, חצירות ועירובי מבואות שיתוף היה דלא מבואה דההוא מהא ע״א,
 איש שהחזון זצ״ל, כהן שלמה ר׳ הרה״ג איש החזון של הנאמן תלמידו עצמו על והעיד מאד, נכונה

 יעסקו כולם אם התורה, בלימוד עצמו את ומרפה הכלל בעניני טורח ולמה מה על מוסר, לו מטיף היה
 לעורר מסוגל תורה, בדעת ומחונן בתורה המתיגע אחד גדול עליה, תהא מה תורה צבור בצרכי

ר״ד(. עמוד ב׳ חלק הדור )פאר עסקנים מאלף יותר רוחנית מהפיכה

 משכת צבור בצרכי המתעסק חכם, יהולל העושק כי הפסוק על ב׳(, ו׳ פרק )וארא רבה מדרש .5
וכולן הקבר, בחרישת פדיה בן יהודה רבי למדני הלכות ששים לוי בן יהושע רבי אמר תלמודו,

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 282 מס עמוד יהודה יעקב בן דוד פלק, ב



קצג יהגה וחסד תורה בתורתו
 יותר יוכל שלא חושש אם מצוה«, דהוי גב על אף צבורית, עסקנות של מנוי לו שהציעו

לסרב? רשאי לתלמודו לחזור
,8צבורי ענין בשום להתעסק שלא להם ראוי צעירים ואברכים ישיבות בחורי כן וכמו

 צרכי עליהם הטל ע"א, י״ז סנהדרין עוד ועיין עכ״ל, צבור בצרכי עוסק שהייתי בשביל ממני נשתכחו
 עצבות מתוך שורה שכינה שאין כלה נבואתן פירוש כלים, והם ד״ה ובתום׳ מאליהם, כלים והם צבור
עכ״ל. שמחה מתוך אלא

 תורה, בדברי כעוסק צבור, בצרכי העוסק כל אמר ירמיה רבי א׳(, ה׳ )ברכות בירושלמי איתא כן .6
 בתורה, כעוסק ונחשב מצוה, דבר הם צבור צרכי שכל מזה ללמוד דיש פ״ג, סימן רמ״א בשו״ת וכתב
 לעיל ועיין י״א(, סימן י״א חלק אליעזר ציץ )עיין מזו, גדולה מצוה לך ואין המצוות מכל גדולה שהיא
 מוקמה בעי לכפרה, עאל יוסי רבי ו׳(, א׳ פרק )פאה בירושלמי איתא וכן ,4 והערה ב׳ אות קפ״ב עמוד

 על שנתמנה זה אם ומה הפקיע, על בבי בן קמיהון, ואמר עאל עליהון, קבלא ולא פרנסין, לון
 פרק ובמרדכי שכן, כל לא נפשות חיי על נתמנין שאתם אתם הדור, גדולי עם להמנות זכה הפתילים

 לקבל לו יש צדקה שגבאי למעשה הלכה הנ״ל, הירושלמי פי על כתב תפ״ח, סימן בתרא דבבא קמא
 ב׳, רנ״ו יור״ד משה ובדרכי רנ״ז, סימן יור״ד יוסף בבית להלכה כן והובא גבאי, להיות עצמו על

 בשו״ת עוד ועיין פ״א(, סימן י״ח חלק אליעזר ציץ שו״ת )עיין כ״ט, סעי׳ קמ״ז כלל אדם ובחכמת
 לבי סלקין ירמיה ורב חגי רב ו׳, פרק ריש ברכות בירושלמי דאיתא בהא נ״ד(, סימן )או״ח סופר חתם

 דמתא, במילי לעיין הסנהדרין מושב היינו לחנוותא דנכנם המצוות(, )ברכות ובירך חגי ר׳ קפץ חנוותא,
 "א קט כלל אדם בחכמת להלכה כתב וכן ברכה, הטעונה מצוה הוי שלדבריו הרי עירו, צרכי כל ולתקן
 ז׳ פרק ומשפט צדקה ובספר עליו, לקבל לו יש צדקה גבאי למנותו רוצים שהצבור אדם כ״ט, סימן
 אין שאמנם רל״א, סימן עולם תקון לקונטרס שלום במשמרת המהרש״ם בשם הביא ח׳, אות ד׳ סעיף

 והביא ע״א, נ״ה בברכות שאמרו כמו מברך, ואינו לברך לו שנותנים מי בגדר הוא אך לכופו, יכולים
 ויחיה יעשה מה שמים בידי מיתה וחייב בעבירה אדם נכשל אם כ״ה, פרשה קדושים רבה מדרש בשם
 ועיין עכ״ל, חי והוא צדקה, וגבאי הצבור על פרנס ויעשה ילך ולשנות לקרות למוד אינו אם וכו׳,

הבאה. בהערה

 יתבטל זה מנוי ידי על שאם שסיים, המהרש״ם דברי המשך שהביא ומשפט צדקה בספר שם עיין .7
 אליעזר ציץ בשו״ת כתב וכן חיים, גורם בודאי עצמו הלימוד שהרי גבאי, ליעשות חייב אינו מלימודו,

 ולילה יומם בה והוגה אומנותו שתורתו בתורה גדול אחד חכם תלמיד אודות וז״ל פ״א, סימן י״ח חלק
 צבור בצרכי שנים מספר עוסק להיות ממנו ומבקשים עליו מטילים וכעת בתלמידים, גבולו ומרבה

 לו מותר אם תורה, בני ובתוכם נרחב, לצבור תועלת רב כך ידי על שיביא בנימוק רחבים, במימדים
 בכך מחוייב שאפילו או וללמד, כללמוד תורה לביטול אותו תביא בכנפיו אשר זה מנוי עליו לקבל

 זה מנוי ידי ועל ללמוד, למוד שהוא דמי מהמהרש״ם זה על שהביא שם ועיין וכו׳, הכלל לטובת
 ביאור, צריך לסרב דמותר שכתב מה )אבל עכ״ל, המנוי מלקבל לסרב לו מותר דאז מלימודו, יתבטל

 למצוה, לימודו שמפסיק במי ד׳, ג׳ פרק תורה תלמוד הרמב״ם התנה דתנאי לסרב, חייב גם דלכאורה
ב׳(. סעיף ט״ו עמוד לעיל עיין לתלמודו, יחזור המצוה דבגמר

 השוקד עשרים, p לבחור ורביה פריה מצות דוחים גרידא, ובנים אשה טרדת בשביל אפילו שהרי .8
 ג׳, סעיף א׳ סימן העזר אבן ערוך השלחן שכתב כמו בתורה, לעלייתו שיפריענו מחשש תלמודו על

 הלימוד, את המשכחים הצבור עול טרדות שכן כל כן ואם שם(, עיין ג׳ אות קס״ז עמוד לעיל הובא
הובא וכן לגמרי, מהם לפרוש לו יש התורני עתידו את בונה הוא שבהם שנים שבאותם הרי
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יהגה ז פרק בתורתו קצד

 שבחורים ביותר והמועילה הגדולה הצבורית העסקנות היא זו שבימינו שעה(, מהוראת )חוץ
חובה אם השאלה על שליט״א קניבסקי הגר״ח השיבני וכן ,9 בתורה והוגים יושבים צעירים

 של חבורה שליט״א(, פלמן הגרב״צ )בשם רנ״ו עמוד לעד עומדת צדקתם ספר החזו״א, מרן של משמו
 שמחוץ בדברים הכלל לטובת ענין באיזה להתעסק רצו גדולה(, ישיבה )לפני צעירים ישיבה בחורי

 ישראל לכלל גדול הכי "הזכוי בזה״ל, איש החזון והשיבם פיו, את לשאול איש לחזון ובאו ללימוד,
 מי וכל ותלמדו, תשבו הזה בדבר להתעסק הפסיקו כן על ישראל", בגדולי ישראל כלל את לזכות הוא

 הובא וכן עכ״ל, חכם תלמיד ועוד חכם תלמיד עוד שיש לדור גדול הכי זכוי זהו חכם תלמיד שיצא
 שנה חצי למשך הישיבה מן לצאת שחשב בלימודיו מצליח צעיר ר״ז(, עמוד ב׳ חלק הדור )פאר משמו

 תלוי הכלל אושר באומרו, מזה איש החזון הניאו בא, שממנו החוג בקרב לטובה להשפיע במטרה
 ר״ד, בעמוד שם ועוד אחרים, על להקרין ממילא תוסיף התורה בלימוד שתרבה וככל הפרט, בגדלות

 מראשי אחד את איש החזון אליו הזמין העולים ילדי להצלת הקדחתניות הפעילות ימי של בעיצומם
 הפעילות מן ידיו את שימשוך ממנו לתבוע כדי גדולה, בישיבה מצוין תלמיד זה, בשטח העסקנים

 להתפתחותו מזיקה הזו והעסקנות לגדולות, הוא שנועד איש החזון ידע ללימודו, ויחזור הזאת
 את עושה הראש ואין ותפקידו, אבר כל תפקידים חלוקת האדם בגוף שיש כשם לו ואמר הרוחנית,

 לכך כי לתורתך חזור ידים, של ולא מוח של תפקיד למלא מיועד אתה ישראל בעם כך הידים, מלאכת
 את ולזכות לזולת להועיל מטבעו להוט שהיה ממיודעיו צעיר ר״ז, בעמוד עוד שם והובא נוצרת,
 על ע״ב(, ל״א השנה )ראש מספרים חז״ל לו, אמר זו, בנטייתו שהבחין כיון לעסקנות ונמשך הרבים

 שנה ארבעים באותם וכלום שנה, ארבעים לימד כך ואחר שנה, ארבעים שלמד זכאי, בן יוחנן רבי
 חיים החפץ גם יותר, מצליחים כך הנכון הסדר הוא שכך משמע אלא ללמד, מי את היה לא שלמד

 רפאל ר׳ הרה"ג לי ואמר קצר, בזמן העולם את הפך כך ואחר חיים, חפץ להיות שנים הרבה עמל
 עיצה ליטול והלך הרבים, לתועלת הכנסת בית לועד להצטרף פעם ממנו שבקשו שיחי׳ שינברגר
 החיים טרדת לתוך נכנס לא שעדיין צעיר שאברך נחרצות, לו ענה אשר שליט״א, אויערבך מהגר״ש

צבורי. עול שום עצמו על לקבל לו אין בלימוד, שקוע להיות ויכול
 שהובא וכמו הישיבה, כתלי בתוך גמ״ח קופת ניהול זה בכלל אין אבל ממש, צבורי בענין זה כל אולם

 במטרה גמ״ח, קופת קיים היה ראדין בישיבת רמ״ו(, עמוד ופעליו חייו חיים )החפץ חיים מהחפץ
 גדול, מתמיד הישיבה מבחירי אחד לבחור חיים החפץ פנה פעם לכך, הנזקקים לבחורים כסף להלוות
 חשקה שנפשו בטענה זה מתפקיד התחמק הבחור הגמ״ח, של הגבאי להיות עצמו על יקבל כי ובקשו

 מצאצאי היו ואביי שרבא בגמרא, שמסופר לו ענה חיים החפץ לגמ״ח, להקדיש זמן לו ואין בתורה,
 גם שעסק שאביי בעוד שנה, ארבעים חי בתורה שעסק ורבא צעירים, שימותו עליהם שנגזר הכהן עלי

 יהיה וממילא ימים, יותר תאריך בגמ״ח גס לכשתעסוק הרי כן ואם שנה, ששים חי בגמ״ח, וגם בתורה
ללמוד. להספיק ומן הרבה גם לך

 בתקופה שנשא דברים מתוך ק״ז, עמוד זצ״ל( הוטנר )להגר״י יצחק פחד הזכרון בספר עיין .9
 לצרכי להתפנות חורה, של באהלה הצעירים את גם לעורר מרבים בזמנינו וז״ל לחייו, האחרונה

 הלכה, לפרסם כאן ורצוננו ונכבדות, חשובות מטרות על מדובר ואכן ישראל, כלל לטובת עסקנות
 הצורך "בזמנינו בדיוק, זה את זה הם חופפים צבור, בצרכי ועסקנות התורה עסק בין לחלק אין בזמנינו
 עסקנות היום לך אין ורבויים", גדולים חכמים תלמידי יצירת הוא, ישראל כלל של ביותר הגדול הצבור

 ומעוררים תורה של באהלה היושבים הצעירים ואלה תורה, תלמוד מאשר הצבור מצרכי גדולה יותר
 המובהקים העסקנים הם הם דבר של לאמיתו שהרי רמיה, אלא כאן שאין ידעו לעסקנות, לפנות אותם
זצ״ל(. החזו״א מדברי הקודמת בהערה עוד )ועי׳ עכ״ל,
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קצה יהגה וחסד תורה בתורתו

 פטור בתורה שעוסק מי וז״ל רחוקים, לקירוב בפעילות לעסוק ואחד אחד כל על בימינו
שם(. עיין בהרחבה יותר נתבאר שס״א עמוד )ולקמן הזה, בזמן מהכל

הכלל. עם חסד לפעול אפשר ה׳ ועבודת התורה בעסק גם ו.

 כגון בעולם, חסד גמילות הרבה לפעול אפשר ותפלה תורה בעניני ובפרט ה׳ בעבודת גם
 הפסוק על ע״ב, מ״ט בסוכה אמרו זה רעל לאחרים, תורה שמלמד ידי על הרבים את שמזכה
 של שאינה תורה היא זו ללמדה שלא חסד, של תורה היא זו ללמדה לשונה, על חסד ותורת
 רב לעד, עומדת וצדקתו בביתו ועושר הון הפסוק על ע״א, נ׳ בכתובות אמרו ועוד חסד,
 בית ספרו )בהקדמת המבי״ט כתב וכן ומלמדה!, תורה הלומד זה אמר חד חסדא, ורב התא

 בכתב כן גם יודיענה ולהאדירה, תורה להגדיל האל יזכהו אם ספרים, מחברי לענין אלוקים(,
 "וצדקתו אחריו ברכה ישאיר וזה מחכמתו, כולם שיהנו כדי ממנו, ורחוקים קרובים לאחרים
וגם עכ״לק אחרים בספרים ראו לא או למדו שלא מה ספרו במכתבי שילמדו לעד", עומדת

 יהודים כמה עוד ישראל לעם שיתוספו משתדל בעודו כי למתבונן, גדולה, הערה אלו בדברים ויש
 הוא יהיה זה ואולי רבבות, כרבי השקול אחד גדול עוד להוסיף גם ישתדל ומצוות, תורה שומרי

 בחובת כתב רכן ומצוות, תורה שומרי יהודים אלפי בעוד ישראל עם את שזיכה ונמצא בעצמו,
שאמרו וכמו אדם, בני אלפי כנגד שקול אחד שאדם יש כ״ט(, ג׳ פרק הנפש חשבון )שער הלבבות

$«>זזז*«טו'ן

 ר׳ 'משנת ועיין אלפים, עשרת כמו שקול המלך שדוד והיינו אלפים, עשרה כמונו אתה כי המלך לדוד
 בן אבישי זאת אמר הרי כמונו, אלפים עשרת כמו שקול שהנך לדוד שאמר מי הנה ל״ט, ב׳ חלק אהרן

 שדוד עצמו על אומר צרויה בן ואבישי מישראל, אלף כשבעים שקול שהיה חז״ל אמרו ושעליו צרויה,
 המלך דוד שהוא ונורא, עצום המלך דוד על החשבון כן ואם כמוהו, אלפים עשרת כנגד שקול המלך
 להלן עוד )ועיין עכ״ל, ובמצוות בתורה העוסקים מישראל רגילים יהודים מליון מאות ישבע כנגד שקול

וד״ל(. צבור, בצרכי כעוסק נחשב ה׳ ועבודת בתורה שגם ו׳, אות

 את שהשוו מצינו וכבר בחנם, הניתנת כצדקה יהיה לאחרים הלימוד דגם במהרש״א שם ועיין .1
 הפסוק על כ״ז פרק אליהו דבי תנא דעיין ערומים, והלבשת רעבים בהאכלת לצדקה, לאחרים הלימוד

 בדברי מבין שהוא אדם יש אם אמרו מכאן ,,וכו תורה דברי אלא לחם אין לחמך, לרעב פרוס הלא
 בו שאין אדם ראית אם אלא כיצד, וכסיתו, ערום תראה כי כן וכו׳, לאחרים גם מתורתו יפרנס תורה
 אחת, הלכה או יום בכל אחד פסוק ולמדהו ותפלה, שמע קריאת ולמדהו לביתך הכניסהו תורה, דברי

 על בספרי גם ועיין עכ״ל, ומצוות תורה בו שאין מי אלא בישראל ערום לך שאין לפי במצוות, וזרזהו
 וענני ובאר מן להם היה הלא בישראל עשה צדקות מה כ״א(, ל״ג הברכה )וזאת עשה ה׳ צדקת הפסוק
 עמוד א׳ חלק זצ״ל שר לגרי״א מוסר שיחות לקט עוד )ועי׳ ע״כ, לישראל תורה שלימד אלא כבוד,
כ״ה(.

 הלומד בו, תלוי הרבים זכות טובים במעשים ומזכה הזוכה וז״ל, המבי״ט בהקדמת עוד שם ועיין .2
 מטראני, יוסף ב״ר משה הצעיר אני נתעוררתי ולכן ידיך, תנח אל ומזה ומזה יותר, גדול זכותו ומלמד
 עצמו על העיד חיים החפץ וגם עכ״ל, שו״ת ולחבר תלמידים עם וללמר ללמוד תורה בענין תחלה
 התורה על חיים לחפץ )הקדמה בנו שסיפר כמו הגדול, ספרו בהוצאת לו שעמדה היא הרבים שזכות
 החבור יצא בזכותו לא כי והשיבו ספרו, על שמו את מזכיר אינו מדוע אביו את ששאל ג׳(, עמוד
הרע לשון עוון יתמעט בספר המעיינים שירבו ידי על שאולי ישראל, כלל בזכות אם כי לאור,
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יהגה ז פרק בתורתו קצו
 ואין יחשבנ, גדול חסד עושים אשר כל וז״ל בשבחם, האריך אסופה( )ערך יועץ הפלא בעל

תלוי הרבים וזכות / הרבים את מזכים הם אלה ועושי ,4בנפש חסד שהוא מזה גדול חסד לך

אות י״ד עמוד חיים חפץ בשיחות עוד ועיין שם, עיין הזה הכבוד כל לו ולא ישראל, בעם ומחלוקת
ובעניני חסד בעניני שנשקעתי נעורי בימי דרכי בעיניו היה ישר לא וו״ל חיים, החפץ בן שהעיד מ״ח,
ולספק לתקן כי לי, באמרו זמנים, הרבה מלימודי בטלתי זה ובשביל הרבה, דברים ולתקן לכונן צבור

דרך זהו ואם החיים, כל של זמן יספיק לא משפחות, חמשים של אף קטנה היותר עדה של צרכיהם
 אנכי רק זה, על זמני כל אבלה לא אבל והטבה, החסד ממדת רחוק לא אנכי גם כי ידעת הלא ישרה,

* $ד״ייז*?^»
 ועיין עכ״ל, מעשה לידי ובאים בהם ולומדים ישראל, אלפי בין ומפיצם האלה, מדות על ספרים מחבר
 על שכר ויקבל וחסד, צדקה לעשות רבים לפני עצות ישית כ״ח, אות יונה לרבינו התשובה אגרת

 ואמרו וכר, ידו על תיעשה אשר הצדקה בשכר ויזכה יעשה, אשר הנפשות ועל הצדיק אשר הרבים
 ר״מ )יור״ד חיים רוח בספר כתב וכן עכ״ל, העושה מן יותר המעשה גדול ע״ב(, ט׳ בתרא )בבא רז״ל

 מכבדים ואינם ואם, אב לו שיש אדם לבני להוכיח שישתדל ואם, אב כבוד לקיים זכה שלא במי ו׳(,
 ובסיבתו, ידו על ואם אב כבוד של עשה מצות חבירו שיקיים הגורם הוא ויהיה וכר, כראוי אותם

 מקיים כאלו הוא הרי זה ידי על ונמצא העושה, מן יותר המעשה גדול כולה התורה בכל לן וקיימא
ע״כ. ואם אב כבוד מצות
 לעוסק זמן באותו נחשב האם הרבים לזכוי ספר שמכין באופן למעשה, להסתפק יש הנ״ל ולאור

 שליט״א, קניבסקי הגר״ח והשיבני במצוה, עוסק מדין צדקה מליתן שפטור אבידה שומר כמו במצוה,
 ברבי מעשה ד׳, פרק נתן דרבי באבות דאיתא מהא להקשות ואין במצוה, לעוסק נחשב הבי״נמי דאין

 בכלה, והתעסקו עמדו בני להם ואמר לפניו, כלה ועברה לתלמידיו ושוגה יושב שהיה אלעאי בר יהודה
 אמרו לאחרים תורה המלמד אצל שגם גב על אף המצוה, מן פטור במצוה עוסק בזה אמרו שלא הרי

 ה׳ צדקת הפסוק על כ״א(, ל״ג )ברכה בספרי איתא וכן חסד, של תורה היא זו ללמדה מ״ט, בסוכה
 שותף שאינו לאחרים ללמד בין לחלק דיש לישראל, תורה שלימד אלא וכר, עשה צדקות מה עשה,

 כללא מהאי נפיק ולא וחסד, תורה בה שמקיים חסד, תורת היא שתורתו אלא אחרים, של חסד במעשה
 עניני את לחזק בא אם ובפרט הרבים, זכוי בו שיש ספר כן שאין מה למצוות, תורה תלמוד דמבטלים

 יותר המעשה דגדול כדלעיל, הרבים בחסד שותף בזה דנעשה וכדו׳(, חיים החפץ )כספרי החסד עשיית
פרטים. בהרבה תלוי הדבר הסתם מן כי לדינא לעיין יש אך בחסד, שעוסק ממי גרע לא ואולי העושה, מן

 שמצוה שכן כל כ״ב, פרק חיים החפץ שכתב כמו לאחרים ספרים בהשאלת גם זה שייך כן וכמו .3
 לנצח זה עבור כן גם יהיה וצדקתו וזכותו לנצח, בזה עמו שמטיב בו ללמוד לחבירו ספר להשאיל

 ויהיה הנדיבות(, שער )סוף צדיקים בארחות עוד ועיין התורה, החזקת מצות בעצם הוא זה ודבר וכר,
 יתקלקלו אם יחוש שלא בזה, וותרן ויהיה לו, שאין למי ולהשאילם ספרים ולקנות לכתוב בממונו נדיב

 שקונה אשה כי כתב, כ״ו פרק אמת שפת חלק יבק מעבר ובספר עכ״ל, בהם שלומדים יד על הספרים
עכ״ל. חכמים תלמידי לבנים זוכה בהם, ללמוד לאחרים להשאילן ספרים

 נפש עם חסד שיעשה הוא חבירו, עם שיעשה חסד גמילות עיקר חסד(, )ערך בדבריו עוד ועיין .4
 נייח ליה למיעבד והן וכו׳, ילך אשר ישרה בדרך ולהדריכו להועיל, וללמדו לזכותו וישתדל תכירו,
 על לגדלם ישראל ילדי על וישתדל וכו׳, נכונה מנוחה לו שיהיה מותו אחר עליו להתפלל כגון נפשיה
 הוא רוחני דחסד כתב ע״א מ׳ דף השל״ה(, )לאחי נוחלין יש ובהגהת עכ״ל, שאת יכול כאשר התורה

 הערה ש׳׳ם עמוד לקמן )עיין אמת, שכולו בעולם הנצח בחיי זולתו את שמזכה משום אמת, של חסד
 בדרכיו מוהלכת שיסודה החסד מצות עיקר שזהו כתב, קמ״ה עמוד א׳ חלק אהרון ר׳ ובמשנת (,3

כמו הבא בעולם מצבו לטובת הוא בבריאה הקב״ה של החסד תכלית והרי יתברך, לבורא להדמות
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נדרים בירושלמי ר״ע מאמר יור״ד(, ריש חותם )פתוחי סופר החתם דייק וכבר עכ״ל, בם
שלימות שיאהב דייקא, בתורה בתורה", גדול "כלל זה כמוך לרעך ואהבת ד׳, ט׳ פרק

הוא אף לעצמו, תורה ולומד מסתגר אלא הרבים לזכוי פועל שאינו זה וגם כנפשו*, חכירות

קצויהגהוחסד תורהבתורתו

 לעולם לזכותו כדי הוא לזולתו להיטיב האדם חובת גם כן ואם ישרים, מסילת ריש הרמח״ל שכתב
 שכתב כמו ע״ה, אבינו אברהם של מתלמידיו הוא ובזה ק״מ(, עמוד ג׳ חלק בדבריו עוד )ועיין הבא

 כולו שכל אבינו אברהם של בהנהגתו מצינו שכזאת רל״ה(, א׳ חלק הצפון )אור זצ״ל פינקל הגרנ׳־צ
 יגיעו מתי לומר אדם חייב הוא הכלל והרי ברוחניות, הוא שלו בחסד הדגש עיקר כן פי על ואף חסד,

 נקראים דלכך הוסיף ל״ב(, עמוד א׳ חלק מוסר שיחות )לקט זצ״ל שר והגרי״א אבותי, למעשי מעשי
 אבל בלבד, חומרי חסד היה התיבה יושבי עם נח של דחסדו נח, בני ולא אבינו אברהם בני אנו

 אחריו, ההולכים בניו בני ואנו הנצח, חיי לטובת דאג גם הגשמי החסד מלבד ע״ה אבינו אברהם
 בהנהגתו מהתבוננותו נולדה ע״ה, אבינו אברהם של החסד מדת דעיקר ל״ז תהלים ילקוט עיין )אמנם

 וכו׳, שם שעשינו בצדקה לו אמר התיבה, מן יצאתם כיצד צדק למלכי כשאמר וז״ל בתיבה, נח של
 שעשו וכיון יוצאין, היו לא ועוף חיה בהמה עם צדקה שעשו אלולי אלו ומה אברהם, אמר שעה אותה
 ויטע שעה אותה וכמה, כמה אחת על הקב״ה, של בצלמו שהם אדם בבני אעשה אם אני יצאו, צדקה
עכ״ל(. לויה שתיה אכילה שבע, בבאר אשל

 עליו שקשה בזמנים גם תורני בשעור השתתפות כמו ברוחניות הרבים זכוי של אופנים עוד ומצינו .5
 כהיום בימינו רע״ה, עמוד שלמה ר־ בחדושי שכתוב כמו עצמית, תועלת כך כל לו ואין הרכוז.

 תורה לומדי לחברת להסתפח אותו רוחו שנדבה איש כל ליום, מיום ומתמעט הולך התורה שלימוד
 בזה משפיע הוא עוד גודלו, לשער שאין התורה לימוד עצם מלבד בזה עושה הוא צדקות שתי ברבים,
 ללכת שלא בנפשו חושב החברה מבני שאחד לפעמים יארע והנה בעולם, התורה לימוד רוח להוסיף

 לישב לו ומה לימודו, ולהבין לעיין יוכל לא הרבות שמטרדותיו בנפשו שמשער מפני ללמוד, היום
 כשלא גם תושג השניה המטרה כי הדבר, כן לא לעיל המבואר לפי אמנם חבורתו, אנשי עם בחנם
 לפתוח נוסף ואופן עכ״ל, בזה גם תהיה ומרוצה המכוונת העולם על שההשפעה לימודו, וידע יעיין

 אהרן ר׳ משנת עיין וכדו׳, מצוה בסעודת או בישיבה כמו יחדיו, לאכול בחבורה כשיושבים בקושיה
 קושיה אומר ואחד והמנוחה האוכל בזמן יחד תורה בני כמה כשיושבים ר״מ, עמוד א׳ חלק מאמרים

 מדברים אותם והציל ושננתם, וקיימו בתורה שעסקו הרבים את זיכה הרי בה, ומפלפלים מעיינים וכולם
 ההרגש את חיזק גם בתורה, עוסקים אין אם אלה בזמנים שמצוי כמו אסורים, דברים אפילו או בטלים,
 זצ״ל, לופיאן הגר״א על שהובא כמו התפלה לענין הוא וכן עכ״ל, לתורה המחשבה וקישור בתורה

 הוא ובזה יום, בכל חסד לגמול צריך שאדם באמרו לתפלה, הבחורים את מעיר שהיה בעצמו שהנהיג
ט״ז(. עמוד וחסד חיים )קונטרס חובה, ידי יוצא

 זו, מצוה שייכת התורה קיום בענין גם וז״ל ואהבת(, ד״ה )קדושים סופר הכתב בנו זה על והוסיף .6
 צריך כן הבא, לעולם נפשו להשלים איך מחשבות וחושב ההתפעלות כל את שעושה כמו ה׳ ירא כי

 כתב וכן עכ״ל, בחנם תורה חבירו בן את ללמד אדם שחייב ראינו ולכן חבירו, נפש להשלים שיראה
 לתחית לדאוג הגדול, לרעך ואהבת שזהו זה את זה הוכיחו מכם בבקשה לכן י׳, דרשה דבש ביערות
 אופני ויורם וז״ל השלישי, בחלק ד׳ פרק הבטחון שער הלבבות, בחובת כן ראיתי ושוב הנפש,

 מה ומדוייק עכ״ל, כמוך לרעך ואהבת שכתוב כמו הבורא, לעבודת והעולם התורה בעניני תועלותם
 עשה אחרים, לך אותם שיעשו רוצה שאתה הדברים כל א׳(, י״ד פרק )אבל זו במצוה הרמב״ם שכתב

עכ״ל. ובמצוות" "בתורה לאחיך אותם אתה



יהגה ז פרק בתררתר קצח

 יושביו? על וקדושה טהרה רוח ומשפיע העולם? את שמעמיד הבריאה, כלל עם חסד גומל
איש החזון כתב וכבר הכלל? צרות על בתפלה להרבות דמצוה התפלה, לענק הוא וכן

 אשכחן חולים בבקור גם כן וכמו מהמשתדלס? יותר פועל הוא בתחנונים ומרבה שהמתפלל
 החסד מעקרי גם הצרות על התפלה ומלבד מהמצוה", חלק היא שהתפלה גונא כהאי

וגם והצלחהב? ברכה שפע להשפיעם המרובים, ישראל עמך צרכי על בתפלה רגיל שיהיה

 ידי על רק הוא העולמות כל של וקיומם חיותם כל וז״ל י״א(, פרק ד׳ )שער החיים בנפש כתב כן .7
 ח״ו פנוי קצהו, עד מקצה כולו העולם היה שאם כלל, ספק שום בלתי והאמת בה, והגיוננו פינו הבל

 עליונים העולמות כל נחרבים היו כרגע בתורה, שלנו וההתבוננות מהעסק ממש אחד רגע אף
 טוב שהם מצוות בהדי תורה תלמוד מצות נמנית זה ומטעם עכ״ל, ח״ו ותהו לאפס והיו ותחתונים,

 ואין הבריאה, בקיום חלק לו יש תורה הלומד שכל נמצא ע״א(, מ׳ קדושין )עיין לבריות וטוב לשמים
 ועיין שם, עיין ו׳ אות ז׳ סימן אגדות באורי הערות בקובץ שכתב כמו זה, כמו לבריות ומטיב טוב לך

שם. עיין נפשות הצלת כמד נחשב התורה בלימוד התחזקות דגם ד׳, אות שנ״ז עמוד לקמן עוד

 עין לפעולותיהם, מתחלקים האדם שאיברי כשם וז״ל ס״ב, ג׳ חלק אגרות קובץ איש החזון כתב כן .8
 צריך איש וכל בו, נפרדים ואישים אחד כגוף הוא כולו העם כן עסקניות, וידים שומעת אזן רואה
 רבים ואנשים הרבה ילדים מצילים היו לאמיתתה, בתורה עמלים תורה בני היו ואם תעודתו, את למלא

 אמיתי, תורה בעל ובסביבות בעולם, טהרה רוח בהשתפך קדשם בשפע וכיו״ב, וכפירה עבירה מהרהורי
 כן וכמו תשיגנה, לא מעשית השתדלות שכל מה הרבה, אנשים על מרובה השפעה לעינינו ניכר הדבר

 שס״א עמוד לקמן עוד ועיין עכ״ל, לדקותם בם מרגשת הרואה העין שאין הרחוקים על רשמים יש
.6 הערה

.12 הערה ק״ב עמוד לעיל עי׳ .9

 וחלילה חוב, פרעון רק ההשתדלות אין והרכוש הכסף בקנין כמו וז״ל "ב, ס ג׳ חלק אגרות קובץ .10
 לעשות בכהנו שאין לזכור צריך אבל מצוה, רק נפש הצלת השתדלות כן וכו׳, ידי 'יעוצם כחי לחשוב
 שמתפלל "ומי המבוקש, את יכוננו ידינו שמעשה רחמים שערי מעוררים אנו במעשינו רק מאומה,
 דההצלה דבמקום שיקול צריך הדבר אך מהמשתדל", יותר פועל הוא ההצלה על תחנונים ומרבה
 להצילו ויכול בנהר טובע אדם שרואה ומי רעך, דם על תעמוד לא על עובר הוא הרי במעשה פשוטה

 על מתפלל ואינו להציל בידו אין אם אבל דמים, שופך זה הרי שינצל להתפלל ועומד מציל ואין
עכ״ל. מלהציל מונע זה הרי הצלתו

ג׳. אות ש״ב עמוד לקמן עיין .11

 מרובה בתפלה רגיל שיהיה החסד, מעקרי זאת וגם וז״ל א׳, סימן )יעלין( לאברהם חסד ספר עיין .12
 בזה לפעול יכול הכשר והאיש ובגשמיות, ברוחניות צרכיהם כל על ובפרט בכלל ישראל, בני על תמיד
 כוחותיהם בכל תבל עשירי לכל אפשר שאי מה שעור, בלי ולמתים לחיים הבריות לכל וחסד טוב

 קול בת ויום יום בכל ע״ב(, י״ז )ברכות חז״ל שאמרו מה וזהו מהם, רבבות מרבוא אחד חלק אף לעשות,
 תנאים אמרו לא ולמה וכו׳, וחנינא בני, חנינא בשביל ניזון כולו העולם כל ואומרת חורב מהר יוצאת

 בסוף כדאיתא תמיד, ישראל בני על להתפלל מדתו, היתה זאת דוסא בן חנינא שר׳ משום היינו אחרים,
עכ״ל. עומדין אין סרק
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גמילות בכלל התפלה את שכללו בחז״ל מצינו וכבר עדך׳, מנוחתם שתהיה הנפטרים על
׳.4חסדים

קצטיהגהוחסד וזורהבתורתו

g7Vy^ חסד שיעשה הוא חבירו עם שיעשה חסד גמילות עיקר וז״ל חסד(, )ערך יועץ פלא בספר כתב 
 מנוחה לו "שיהיה מותו אחר עליו להתפלל כגון נפשיה נייח ליה למיעבד הן וכר, חבירו נפש עם

 בפעם, כפעם תפלה מלומר יבצר לא מישראל, פרטי אדם לכל כן לעשות יוכל שלא ומאחר נכונה",
 סימן )יעלין( לאברהם חסד בספר כתב וכן עכ״ל, למנוחתם צדקה ויתן ישראל, נפשות כל עם כוללת

 הרבים ובעד וקרוביו, ממיודעיו יחידים בעד הנפטרים בעד תמיד בתפלה מאד להרבות וביותה״גש א׳,
 עוד שם ועיין עכ״ל, כמוהו שאין גדול חסד וזהו תפלותיו, שיתקבלו זה על צדקה וליתן הדורות, בכל
 מעונשים להצילם המתים לתיקון לעשות יכול שאדם מה כל הוא גמ״ח בכלל וז״ל ו׳, אות י׳ סימן

 המת נפש עבור שתחלים המגן, אלף סוף ועיין עכ״ל, כמוהו" שאין חסד "והוא עדן לגן ולהעלותם
 יורדים העיר שזקני ערופה עגלה בפרשת כן ומצינו הקדושים, בספרים כמבואר להמת גדולה טובה היא
 לעמך כפר בספרי זה על ואמרו פדית, אשר ישראל לעמך כפר ח׳(, כ״א )שופטים ואומרים הנחל אל

 את בתפלתו העלה ע״ה המלך שדוד ע״ב, י׳ סוטה גם ועיין המתים, אלו פדית אשר החיים אלו
 כמו תפלה, הוא הבא עולם לחיי לברכה זכרונו אמירה ואפילו גהינום, מדורי משבעים בנו אבשלום
 המחבר שביקש הפתיחה, סוף א׳ חלק זצוקל״ל( פלעקלס )להגרא״ד מאהבה תשובה בשו״ת שהובא

 מדין להם וגם תפלתם, לו ויועיל הבא, עולם לחיי לברכה זכרונו יזכירו משמו שמועה דבר יאמרו שאם
 שכל כתב, ק״ה עמוד )מדות( יחזקאל אור ובספר שם, עיין תחלה נענה הוא חבירו על המתפלל כל

 רבתי )כלה באריכות בחז״ל וראה כמוך, לרעך ואהבת גם בזה מקיים הנפטר, נשמת עבור שעושה חסד
 אומר בנו שיהיה כדי אחד רשע עבור עקיבא רבי טרח כמה י״ז( פרק סוף זוטא אליהו דבי תנא ב׳, פרק

 להלן עוד ועיין שם(, עיין שופטים סוף בחיי וברבינו , שע״ו יור״ד יוסף בבית גם )הובא אחריו, קדיש
.9 הערה ״ו שב עמוד

 את מתקן היה בהם, מתעסק שהיה חסד גמילות הן מה דניאל גבי ד׳ פרק נתן דרבי אבות עיין .14
 כתב וכן עכ״ל, יום" בכל פעמים שלש "ומתפלל לעני, פרוטה ונותן המת את ומלוה ומשמחה הכלה
 היינו ונפש חסד, איש נפשו גומל דכתיב חסדים, גמילות בכלל היינו תפלה עיון ע״ב, קכ״ז שבת רש״י

 עם חסד גומלת נפשו ה׳ לפני שהמתפלל הרי עכ״ל, ה׳ לפני נפשי את ואשפוך חנה גבי דכתיב תפלה,
 היא זולתו על התפלה דגם מצינו כן וכמו רי״ט(, עמוד א׳ חלק יום של ענינו בספר )עיין הבריאה, כלל

 חבירו שצער לפי הטעם נענה, ואינו מתפלל יש תקנ״ג, חסידים בספר עיין כמוך, לרעך ואהבת בכלל
 צריך הייתי זה של בצער הייתי אלו לחשוב לו שהיה לפי וכר, לבו על מעלה אינו חבירו של ועלבונו
 ועיקר וז״ל רעים(, אהבת )ערך יועץ בפלא כתב וכן עכ״ל, כמוך לרעך ואהבת וכתיב עליו, להתפלל

 "עד בצרתו, ויצטער בטובתו ישמח רק ח״ו, חבירו בתקלת ישמח שלא בלב היא האהבה מצות
 הספר בסוף ים ואפיקי ח׳, ז׳ פרק א' שער העבודה ושורש יסוד בספר כתב וכן עכ״ל, עליו" שיתפלל

 רט״ו או״ח השלחן ובערוך רפ״ב, סימן ריש חיים במקור עוד ועיין שם, עיין החולה על התפלה לענין
כמוך. לרעך ואהבת משום בזה דיש שברך, מי על אמן עניית לענין א׳,
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יהגהט סימן מלואיםבתורתותכו
 עליו, מברכים אין מקום ומכל למקום, אדם
 מכל השני, עבור מצוה שאינה גב על דאף

בשני. שתלויה מצוה היא מקום

(7יצר׳!.  ז׳ )מגילה חיות במהר״ץ ראיתי ושוב
אחד חכם שאלני וז״ל ע״א(,

 עשה מצות על מברכין אין מדוע מופלג,
 שמברכין כמו מנות, דמשלוח קבלה דדברי

 שכתב כמו למימר ואיכא מגילה, מקרא על
 מצות על מברכין דאין י״ח סימן הרשב״א

 ראם לקיימה, נותן של בידו דאין כיון צדקה,
 עביד, כלום לאו הרי הצדקה מקבל העני ^אין3

 אולם כ׳(, א״א תרצ״ב פמ״ג )עיין נמי וכאן
 ס״ר, תרצ״ה סימן באו״ח מבואר איפכא

המשלח מקום מכל לקבל רצה לא דאפילו

 פשוט זה והנה עכ״ל, המצוה ידי יצא
 עבור מצוה היא הטעמים לכל מנות דמשלוח

 חיות, המהר״ץ ליה דסבירא אלא השני,
לא אם דגם כיון בשני התלויה מצוה ..דאינה

* I2-
 הפוטר ועיקר המצוה, ידי יצא לקבל ירצה

 מצוה ולא בשני, התלויה מצוה היא בברכה
 המהר״ץ טענת בעיקר )אמנם השני, שבעבור

 כ״ז סימן פורים תודה שלמי ספר עיין חיות
 מצוה מקרי מנות משלוח שעדיין א׳, אות

 רצה לא דאפילו דאמרינן דהא בשני, התלויה
 אם דוקא היינו חובה, ידי המשלח יצא לקבל

 כן שאין מה לו, שמחל מחמת קיבל לא
 כן ואם וכעס, שנאה מחמת לקבל כשסירב

 מחמת תבירו יקבל לא שמא לחוש יש עדיין
בשני(. התלויה מצוה הוי ממילא כעס,

ט סימן

יוירמית או חיובית מצוח חסד גמילות
א.

קיומית טצוה יו הרי לפניו נזדמנה שלא כל

 עשה מצות וז״ל א׳, י״ד פרק אבל רמב״ם
ולנחם חולים לבקר דבריהם של

 וללוות הכלה ולהכניס המת ולהוציא אבלים
 הקבורה צרכי בכל ולהתעסק האורחים,

 ולספוד לפניו ולילך הכתף על לשאת
 והחתן הכלה לשמח וכן ולקבור, ולחפור
 גמילות הן ואלו צרכיהם, בכל ולסעדם
 פי על אף שעור, להם שאין שבגופו חסדים

 בכלל הן הרי מדבריהם, אלו מצוות שכל
 רוצה שאתה הדברים כל כמוך, לרעך ואהבת
 אותם אתה עשה אחרים, לך אותם שיעשו
 הגאון וכתב עכ״ל, ובמצוות בתורה לאחיך

ב חלק יצחק )נחל זצ״ל אלחנן יצחק ר׳
גמילות וז״ל ט״ז(, אות ד׳ ענף ס״ב סימן

 חסד גמילות כל וכמו שעור, לו אין חסד
 ועל אותו, כופין ואין שעור לו דאין דכיון

 ששכרן מהדברים נחשב זה עושה אם זה כל
 שגמילות חז״ל, מאמרי כידוע מאד, הרבה

 בין וזה לעניים, שזה הצדקה מן גדול חסדים
 הגר״ח כתב וכן "ל, עב לעשירים בין לעניים

 וז״ל ג׳, סימן יושר ארחות שליט״א קניבסקי
 גמילות של כללית מצוה היא מדאורייתא

 היום כל חייב ואין שעור, לו אין וזה חסד
 לו יש אם וגם חסדים, בגמילות לעסוק
 רק לו, קודם חבירו אין עצמו צרכי לעשות
 ואין עכ״ל, לעזור מצוה לו יש כשיכול
 )שערי יונה הרבינו מדברי לזה סתירה
 בדרישת לטרוח אדם שחייב י״ג(, ג׳ תשובה

 תקנת על נפשו בעמל ולשקוד לעמו טוב
 בקשו לא אפילו פירושו טוב ולדרוש חבירו,
י׳ )אסתר עזרא האבן שכתב כמו הימנו,
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תכו יהגה קיומית או חיובית מצוה חסד בתורתו

 די לא לעמו, טוב דורש הפסוק על י״ג(,
 הוא והנה מעמו, ידרשנו לאשר טוב שיעשה

 מקום דמכל עכ״ל, טוב לעשות דורש היה
 לפניו בנזדמן דוקא זה רכל עדיין יתכן

וכדלהלן. טפי, דחמיר

ב.
חיונית מצות נעשית לפניו נזדמנה אם

 נזדמן שלא בחסד הוא לעיל האמור ,,בל
מחוייב לפניו נזדמן אם אבל לפניו,

 חסד )אהבת חיים החפץ כתב דכן לעשותו,
 זה בכל הארכנו וז״ל י״ב(, פרק ב׳ חלק

 אנשים-! איזה בו שנשתבשו הטעות לעקור
 גמילות אחת פעם שעשה שמאחר שחושבים

 שבועות, לכמה בזה יצא איש לאיזה חסדים
 לשאר טובות עור לעשות בכחו שיש אף

 חייו מימי ויום יום בכל אם כי אנשים,
 מחוייב הזאת המצוה לו שנזדמן "אימתי

 פעמים כמה ואפילו בכחו, יש אס לעשותה",
 שכתב מה יתבאר זה דרך ועל עכ״ל, ביום

 מצוה הוא שגמ״ח ז׳, חגיגה אבן בטורי
 עיין יכלתו, בכל בה לעסוק שחייב חיובית

 יועץ(, )ערך יועץ פלא בספר כתב וכן שם,
 טובה עצה יועץ להיות איכא מצוה וז״ל

 קא וחסד עצה, ממנו ששואל למי והוגנת
 אל עצה ממנו ליטול כשבאים וכו׳, עביר
 לעשות, ידו לאל בהיות מבעליו טוב ימנע

 אני חדל וכו׳, ויאמר שיחותיו יברר רק
 ותקללני טוב לך יצא לא פן עצה מליתן

 עצה ממני ליטול שבאת כיון "אבל ח״ו,
 בעיני הנראה לך לומר עלי" רמיא חיובא
אלים במה באור, צריך שהדבר אלא עכ״ל,

לפניו. כשנזדמן החסד חיוב

 שכתב מה בהקדם הדבר בביאור ונראה
ט׳(, י״ג רוצח )הלכות הרמב״ם

 והמשוי ישראל של הבהמה היתה אם וז״ל
צער משום ולטעון לפרוק חייב גוי, של

 מציעא בבא מגמרא )והוא עכ״ל, ישראל
 משפט )חושן הט״ז זה על וכתב ע״ב(, ל״ב

 פריקה מצות משום קאמר לא ט׳(, ער״ב
 כשהבהמה אלא אינו פריקה דמצות וכו׳,

 כאן כן שאין מה משאה, תחת רובצת
 משום לסייע שצריך אלא פורק, שהישראל

 ס״ק בסמ״ע עוד שם ועיין עכ״ל, שלו צער
 לא אם פירוש הישראל צער משום י״ג,

 לשהות הישראל יצטרך אזי לטעון, סייעו
 נזכר לא דישראל דצער גב על ואף שם,

 גרע דלא להרמב״ם ליה סבירא מקום, בשום
 דבהמה חיים דבעלי מצער דישראל, צער
 רדב״ו שו״ת עוד )ועיין עכ״ל, הוא שכן ־־רכל
 פריקה דחסד שאבוהון הרי תשכ״ח(, ב׳ חלק

 צער על התורה שהזהירה דכשם וטעינה,
 כתב וכן האדם, צער על שכן כל הבהמה,

 אחד שורש תצוה ב׳ )חלק העקידה בעל
 האדם ישכיל כאשר כי וז״ל וחמשים(,

 לעזר תהיה השונא אל טעינה שמצות
 מבין האיבה ולהרחיק הנעזר ולהועיל
 הנה גמור לקנין זו מרה בלבו ויטע האנשים

 דבר בכל והשלמות המרות באלו יתנהג כבר
 לו יזדמן שלא פי על ואף לפניו, צרכו שיבא
 כתב זה )ומטעם עכ״ל, שורו או שונאו חמור
 ג׳, פרק א׳ חלק חסד אהבת בספר חיים החפץ

 הגם לתאבון, למומר גם חסד לגמול רמצוה
 דשרי כמוך לרעך ואהבת ככלל שאינו

 דיליף אלא ע״א, ל״ב מציעא בבא לשנאותו,
 ל״ב שם עמו, וטוענים דפורקים מפריקה, ליה

שליט״א, קניבסקי הגר״ח בשם הובא כן ע״ב,
(317 עמוד ב׳ חלק כמוך לרעך ספר

 אלא אינו וטעינה פריקה חיוב והנה
במדרש איתא דכן לפניו בנזדמן

 לרדוף תורה הקפידה לא כ״ז, י״ט פרק רבה
 כי צפור, קן יקרא כי אלא המצוות, אחר

 בבא ובתוספתא וכו׳, חמור תראה כי תפגע
עומד להיות אותו מחייבין אין ט׳, ב׳ מציעא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 517 מס עמוד {31} יהודה יעקב בן דוד פלק, ב



יהגה ט סימן מלואים בתורתו תכח

 וכי תפגע כי שנאמר ומטעין, מפרק ומחזר
 זו מצוה נעשית הראיה ידי על דרק תראה,
 ל״ג מציעא כבבא כדאיתא חיובית, מצוה
 תחת רובץ שונאך חמור תראה כי ת״ר ע״א,

 כ״ג )משפטים עמו תעזוב עזוב וגו׳ משאו
כי אי תפגע, כי ת״ל מרחוק אפילו יכול ה׳(,

 תראה, כי ת״ל ממש, פגיעה יכול ^י^תפגע
 שיערו פגיעה, בה שיש ראיה היא ואיזו

 הוא וזה במיל ומחצה משבע אחד חכמים
 קל״ט חולין סופר החתם וכתב ע״כ, ריס

 לחור חובה דאין מוכיח תראה דכי ע״ב,
 תראה רכי וטעינה, פריקה לחפש בהרים
 מצינו וכן שם, עיין תראה אם דוקא כתיב,
 הרשב״א שכתב כמו צדקה, מצות לענין

 רבותינו מגדולי יש ע״א, כ״ה שבועות
 שואל כשעני דדוקא שאמרו ז״ל הצרפתים

 הא לו, ליתן מושבע דהשתא צדקה, ממנו
 חייב דאינו עליו, חלה שבועה דעלמא לעני

 שכתבו ויש עכ״ל, במדי עניים לפרנס ללכת
ז׳ פרק עניים מתנות הרמב״ם שכתב מה רזה
 עיניו והעלים מבקש, עני" הרואה "כל ב׳,

תעשה, בלא עובר צדקה לו נתן ולא ממנו,
 וכל שכתב מה קורקום, במהר״י שם דעיין

 אם אבל העני, את שיראה דבעינן הרואה
 אינו עני שם שיש יודע אפילו רואה אינו

 בפירוש רמב״ם ועיין תעשה, בלא עובר
 בגופו חסד חיוב שדימה פאה, ריש המשנה
גמילות הוא שאף חומש, עד צדקה לחיוב

שם. עיין בממונו, חסד

 כשהיא דרק החסד, כמצות יסוד למדנו
כמצוה נעשית לפניו, מזומנת

 המור צרור בספר שנתבאר וכמו חיובית,
 לא הפסוק על זצ״ל(, סבע אברהם )לרבי
 נדחים, שיו את או אחיך שור את תראה

 להדריך וז״ל א׳(, כ״ב תצא )כי והתעלמת
 הרחמנות ובמדת טובות במדות ישראל את

לרעך ואהבת אמרה שהתורה לפי בו, וכיוצא

 שהוא כמו לחבירו שיעשה ראוי ולכן כמוך,
 ושיו שורו לו שיחזירו לו, שיעשו רוצה

 אחיך שור את תראה לא אמר ולכן לאבידתו,
 ראוי, דבר זה אין כי נדחים, שיו את או

 שהוא עין", להעלים גדולה אכזריות "והוא
 כלל הוא להתעלם תוכל ולא עכ״ל, הגורם

 הרבינו שם שכתב כמו החסד, מצוות בכל
 אין להתעלם, תוכל לא שאמר זה וז״ל בחיי,
 הוא אלא בלבד, אבירה בהשבת אותו להבין
 התועליות כל ושאר הפרטים כל בשאר הדין

 להסיר או לחבירו, להביאם האדם שביד
 בכולן, חייב הוא הרי ממנו, נזקו ולדחות
 כמוך לרעך ואהבת הכתוב שאמר וכענין
 שביסודה הגם ואהבת שמצות הרי עכ״ל,

 הראיה ירי על מקום מכל קיומית, מצוה היא
 היא סיוע בלי דראיה חיובית, נעשית

 הואהבת היפך אכזריות, דהיינו התעלמות
 לא מסייע ואינו הרואה רחמנרתלולכן שהוא
ועובר. מבטל גם אלא מקיים, שאינו רק חשיב

 בבבא דאמרינן הא יתבאר זה דרך ועל
והודעתם הפסוק על ע״ב ל׳ מציעא

 גמילות זו הדרך את בה, ילכו הדרך את להם
 ילכו ומקשינן חולים, בקור זה ילכו חסדים,

 לא חסדים, גמילות היינו חולים, בקור זה
 גילו בן מר דאמר גילו, לבן אלא נצרכה
 הכי ואפילו בחליו, מששים אחד נוטל

 לעולם ואם ע״כ, גביה" למיזל ליה "מיבעי
 למיזל ליה" "מיבעי קאמר, מאי חובה, אינו

 הג״ר לי תירץ לעיל האמור דרך ועל גביה,
 בחולה דאיירי שליט״א נוכוגרוצקי אברהם
 מצד אם רק לבקרו, דמחוייב לפניו שמזומן
 ליטול חייב היה לא חסדים דגמילות החיוב

 לן קמשמע קודמין, דחייך מששים, אחד
 שצריך חולים בקור על מיוחדת דמצוה ילכו,

 והא החולה, בשביל מעצמו לתרום גם
 שהחולה דאיירי הגם "מילכו", לה דילפינן

שכתב מה פי על יתבאר לפניו, מזומן כבר



תכט יהגה קיומית או חיובית מצוה חסד בתורתו
 וז״ל כ״ז(, אות י״ח )שמות תמימה בתורה

 הנכנס בחז״ל, הרגיל הלשון פי על לפרש יש
 שהחולה משום והיינו וכו׳, החולה את לבקר
והמבקר הפנימיים, בחדרים לשכב דרכו

עכ״ל. אליו ונכנס הולך

 מזומן שאינו בחולה איירי אי גם אמנם
דהגמרא לתרץ, אפשר עדיין לפניו,

 נמנע שאם מבקרים, לו שאין בחולה איירי
 דם על תעמוד לא משום בזה איכא מלבקרו

 כמו לבקרו, מחוייב גוונא ובכהאי רעך,
 פרק ג׳ חלק חסד )אהבת חיים החפץ שכתב

יוכל לבקרו בא אדם ואין חולה כשעני ג׳(,
 נפש לפקוח לו נוגע זה דבר שיהיה בלהיות
 ממון כזה לאיש אין הרוב פי על כי ממש,
 עצה שום לו אין וגם מחלתו, לפי לו הראוי

 רופא לקרות במה כי מחלתו, לכלכל איך
 סמי לקנות במה לו ואין לו, שאין פעמים

 החזק שהקור החורף בימי ובפרט הרפואות,
 העצובות דאגותיו גם הנדכאת, לנפשו מגיע

 על שוכב שהוא בראותו לזה, המצטרפות
 את שיפתח מי ואין ימים, כמה זה דוי ערש

 אלו כל להחיותו, עליו לפקוח דלחיו
 ומחזקים נפשו כחות את מחלישים הדברים

 למיתתו סיבה זה להיות ויוכל מחלתו, ..,"אה
 תעמוד לא על עוכר מזה עין והמעלים וכו׳,

 הרמב״ם לשון ומדוייק עכ״ל, רעך דם על
 החולה את המבקר כל שהביא ר׳, י״ר אבל

 שאינו שכל זה עם יחד מחליו, חלק נטל כאלו
בחולה דוקא שזה דמים, שופך כאלו מבקר

סכנה. לידי קרוב והוא שיבקרנו מי שאין

 החסד ממצוות אתת דמצינו איברא
כשלא גם אחריה, לחזר שמצוה

אורחים", "הכנסת מצות והיא לפניו, נזדמנה
 אורחים ערך הקמח )כד בחיי רבינו כתב רכן
 אם בית, תביא מרודים ועניים ע״א(, ל״ט
 אחריהם לחזר חייב אתה אצלך באים אינם

ותביאם שתמצאם עד בחוץ אותם ולבקש

 וירץ וירא אברהם עשה כן כי לביתך
 חלק חסד באהבת כתב וכן עכ״ל, לקראתם

 התורה לנו ספרה הפרשה בתחלת ב׳, פרק ג׳
 מילה ממצות חולה עדיין היה שהוא איך

 האהל פתח יושב היה כן פי על ואף שלו,
 עובר איזה מרחוק יראה אולי החום, בעת
 לקראתם רץ ראם וכאשר בביתו, ויכניסו ושב
 באופן לקיים מדרגתנו שאין פי על ואף וכו׳,

 נלמד פנים כל על למילה(, שלישי )יום זה
 הרי עכ״ל, אחריהם" לחזר "שצריך מזה

 מצוות משאר אורחים הכנסת מצות דשאני
 במאירי ובאמת אחריה, לחזר שצריך החסר
 אדם ישתדל לעולם כתב ע״א קכ״ז שבת

 גדולה מצוה לך שאין אורחים בהכנסת
 ד״ה ע״ב י׳ ברכות ובמהרש״א עכ״ל, הימנה

 הגדולה היא אורחים שהכנסת כתב הרוצה,
חסדים. שבגמילות

 מצות חמיר מרוע באור צריך ובאמת
משאר יותר אורחים הכנסת

 שכתב מה פי על י״ל ואולי החסד, מצוות
 )וירא הרשב״א לתלמיד המנחה תורת בספר
 לאדם לו יש וז״ל (,55 עמוד ט׳ דרשה

 גם כי האורח, על ולרחם ולהתבונן להסתכל
 קיצר כחי בדרך עינה דכתיב למות נטוי הוא
 עיר ררך בישימון במדבר תעו וכתיב ימי,

 נפשם צמאים גם רעבים מצאו לא מושב
 כמרחם נפש פקוח לך "ואין תתעטף, בהם

 נפש פקוח זה אין אם וגם עכ״ל, האורח" על
 לכדי אלא להרוחה אינו מקום מכל ממש,
 דלא החסד מצוות בשאר דאמרינן והא חייו,

 משום היינו לפניו שאינו כל בהו מחייב
 מצוות בשאר דוקא זה וכל קודמין, שחייך
 כן שאין מה זולתו, להרוחת שהם החסד

 של ענין זה דאין מהרחוב אורחים הכנסת
 חייך בזה אמרינן לא חייו, כדי אלא נוחות

 לכדי עצמו הרוחת לבטל דמחוייב קודמין,
)אהבת חיים החפץ שכתב וכמו דזולתו, חייו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 519 מס עמוד {31} יהודה יעקב בן דוד פלק, ב



מלואים בתורתו תל

 לחיי קודמים חייו ב׳(, אות כ׳ פרק חסד
חבירו לחיי קודם עשרו אבל שמענו, חבירו

שמענו, לא

 יש פריקה מצות דגם זה על להעיר יש אך
אינו מקום ומכל נפש, דפקוח לתא בה
 כתב דכן לפניו, בנזדמן אלא בה מחוייב

פי על ואף י״ד(, י״ג פרק )רוצח הרמב״ם
 נבהל מצאו אם תשובה, עשה לא ^"^שעדיין
 יניחנו ולא עמו ולטעון לפרוק מצוה במשאו

 ויבא ממונו בשביל ישתהה שמא למות נוטה
 נפשות על הקפידה והתורה סכנה, לידי

 שהם מאחר צדיקים בין רשעים בין ישראל
 שנאמר הדת, בעיקר ומאמינים ה׳ אל נלוים
אם אלוקים ה׳ נאום אני חי אליהם אמור

 רשע בשוב אם כי הרשע, במות "אחפוץ““
 בחזון זה על שעיין אלא עכ״ל, וחיה מדרכו

 וז״ל ע״ב, כ״ג שני פרק מציעא בבא יחזקאל
 נינקוט ראם לימוד צריכים האלה והדברים
 בהן שיש משום היא וטעינה פריקה שמצות

 תורה פטרה איך כן אם סכנה, של ענין
 לטעון דרכו שאין זקן וטעינה מפריקה
 לכן וכו׳, כבודו לפי שאינן משום ולפרוק

 אין וטעינה פריקה של המצוה שבעיקר נראה
 הבעלים ביד שהרי נפשות, סכנת של ענין בו

 חביב ממונם יהא ולא שמה, לשהות שלא
 משום הוא המצוה עיקר וכל מגופם, עליהם
 ולא בדבר שמתוייב מי אך וכו׳, כיס חסרון

 עמו, טען ולא עמו פרק ולא והניחו עשה
 ונוטה נבהל הניחו כאלו בצוארו תלוי הקולר
 לידי ויבא ממונו בשביל ישהה דשמא למות,
לאסוקי ליה היה זה שכל מפני סכנה,

עכ״ל, אדעתיה

ג.
 בנזדסן דוקא הוא לחפר תלמודו לבטל החיוב

לפניו.

 חיובית מצוה הוא שחסר לעיל להאמור
גם כן אם לפניו, בנזדמן דוקא

יהגה ט סימן
 המת להוצאת תורה תלמוד דמבטלים הא

 לפניו, כשנזדמן דוקא היינו כלה ולהכנסת
 שרה )חיי אחאי ררב בשאלתות איתא רכן

 את הרואה כל רב אמר יהודה רב אמר י״ד(,
 לרש לועג משום עובר מלווהו ואינו המת
 ממעשה, גדול תורה תלמוד ואפילו וכו׳,

 במה כלה, ולהכנסת המת להוצאת מבטלין
 אבל צרכו, כל עמו כשאין אמורים דברים

 זה על וכתב עכ״ל, מבטלין אין צרכו כל יש
 להא רבינו סמך שאלה, בהעמק הנצי״ב

 דהא ללמד וכו׳, המת את הרואה כל דקדם
 המת להוצאת תורה תלמוד דמבטלין
 את שנושאין ברואה דוקא כלה, ולהכנסת

 רבתי באבל תניא והכי הכלה, ומכניסין המת
 עושה אלעאי בר יהודה רבי היה כך י״א, פרק

 הכלה ואת המת את רואה שהיה בשעה
 בתלמידים עיניו נותן היה וכו׳, שמקלסין

 תר״י סימן יור״ד חיים שלמת ובשו״ת וכו׳,
 תורה בטול משום זה היתר על דהסומך כתב

ו׳ חלק חמד בשדי וגם לסמוך, מי על לו יש
הנ״ל. הנצי״ב לדברי הזכיר 200 עמוד

 והוא שכתב שאלה בהעמק עוד שם ועיין
כההיא כלה הכנסת לענין הדין

 שהיה בשעה ב׳, י״א פרק שמחות דמסכת
 היה ובאים, מהלכים הכלה ואת המת רואה
 קודם המעשה אמר בתלמידים, עיניו נותן

 )אבן מחוקק החלקת כן כתב וכבר לתלמוד,
 דוקא לומר אפשר וז״ל ב׳(, ס״ה העזר

 אבל לכבדם, צריך לחופה שנכנסים כשרואה
 לבטל צריך אין בעיר חופה שיש יודע אם

 )כרך חמד ובשדי עכ״ל, שם ולילך מלימודו
 כוותיה עלמא דנהגו כתב ע״ב(, רכ״ג ז׳

 שיש חופה לכל תלמודם מבטלים שלא
 בהם שנמצאים גדולות בעיירות וז״ל בעיר,

 ועסקין דיתבי ורבנים הרבה חכמים תלמידי
 שמענו ולא ראינו לא תדירא באורייתא

אף כלה להכנסת לימודם יבטלו שכולם

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 520 מס עמוד {31} יהודה יעקב בן דוד פלק, ב



תלאיהגה קיומית או חיובית מצוה חסד בתורתו

שהשולחין הנהוג לפי וכד, שיודעים
באיזה זה ידי על ומתפרסם הזמנה פתקאות

לומר בהכרח כן ואם וכר, שעה באיזה יום
דאינו מחוקק החלקת כסברת עיקר דנקטי
הכנסת כשרואה אלא לימודו לבטל חייב
חופה רואה דאם נמי הכי ואין עכ״ל, כלה

1 *???:5אידץ״ז♦ וכמו לכך, מלמודו לבטל לפניו...מחוייב
 זצ״ל אויערבך הגרש״ז בשם שהובא

 הלכה ארחות י״ג פרק תפלה שלמה )הליכות
 שעיקר לשואלים רבינו הורה (,22 הערה
 שנערכת במקום כשעובר הוא בזמנו החיוב
 החופה, גמר עד שם לעמוד שצריך חופה
 זה, ידי על תורה ביטול לו יגרם אם אפילו

 והכלה החתן את כלל מכיר אינו אם דאפילו
 המתאספים רבוי מקום מכל ומשפחותיהם,

עכ״ל. כבודם הוא

 שלא כל החסד מצוות בשאר הדין והוא
לבטל מחוייב אינו לפניו נזדמנו

 כתר בספר שכתב כמו בעבורם, תלמודו
 ואפילו וז״ל ע״ב, ה׳ הגר״א לתלמיד תורה

 הזה בעולם פירותיהם אוכל שאדם המצוות
 כבוד הן ואלו הבא, לעולם לו קיימת והקרן

 בית והשכמת חסדים וגמילות ואם אב
 וביקור אורחים והכנסת לתפלה המדרש
 ועיון המת והלוית כלה והכנסת חולים
 שאין פירוש כולם, כנגד תורה תלמוד תפלה,

 אלו מצוות ולחפש התורה מן לבטל צריך
 זה רכל וסיים עכ״ל, לידו" נזדמנו לא "אם

 לידו דבנזדמנו לידו נזדמנו בלא דוקא
 חסידים בספר שכתב וכמו לבטל, מחוייב

 תורה ללמוד קבוע היה אחד תתר״ד, סימן
 בני משאר יותר אחד חפץ לקנות בקי והיה
 לה לקנות אחת אלמנה ממנו בקשה אדם,
 מדברי אתבטל איך לה השיב החפץ, אותו

 מרבן אתה טוב לא אחד זקן ליה אמר תורה,
 בהמה לקנות שהלכו יהושע ורבי גמליאל
אתה אף ע״א(, י״ד )מכות בנו למשתה

 לך ויתנו תורה בדברי תהרהר תלך כשאתה
 )אהבת חיים החפץ כתב וכן עכ״ל, בזול
 שהוא מי וז״ל ד׳(, ב׳ פרק א׳ חלק חסד
 ואי ממנו, ללוות אחד ובא בתורה עוסק

 אחרים, ידי על להעשות זו למצוה אפשר
 עכ״ל, זו מצוה בשביל מלימודו לבטל צריך

 לקבוע דרשאי גמ״ח, בעל הוא אם )מלבד
 קניבסקי מהגר״ח שמעתי מסוימות, שעות

 וקדושה מנוחה בספר כתב וכן שליט״א(,
 יהודי אפילו ד׳(, התורה לשער )הקדמה

 בקי בעיר ואין סחורה על לעצתו צריך
 שהיא אף תורתו זה על לבטל חייב כמוהו,

 גמ״ח של עשה מצות היא כי אומנותו,
 כי הרבה בזה ליזהר וצריך עכ״ל, בגופו
 בספר שכתב כמו מאד, בזה מבלבל היצר
 מתחבולות לך דע וז״ל ב׳, חלק הגבעה ראש
 גדול אחד לאדם נותן וכר, גדול שחכם היצר
 מכל ופוטרו וכר, הלימוד התמדת והוא

 המצוות מכל אף ופוטרו וכר, התורה מצוות
 התורה לו ונעשית וחסד, כצדקה החיוביות

 סם לו נעשית זכה חז״ל כמאמר המות סם
 הרי המות, סם לו נעשית זכה לא חיים,
 אפילו תורה, אלא לי אין האומר חז״ל אמרו
 אריאב דוד ר׳ הרה״ג והעירני לו, אין תורה

 בית או אבות לבית הנכנס כן דאם שיחי׳,
 כל את לבקר מחוייב אינו מדוע חולים

 לפניו, שנזדמן מאחר שם, המצויים החולים
 אפשר, משאר אפשר דנין דאין לומר וצריך
 עוזר חיים רבי הגאון על שהובא מה כעין

 מנהגו היה לוילנא בואו שקודם זצ״ל,
 לוילנא משבא אבל אדם, לכל שלום להקדים

 להקדים אפשרות שאין לאלוקים גדולה עיר
 דנין דאין זה, ממנהגו פסק אחד, לכל שלום
 הג״ר מגיסי )שמעתי אפשר, משאי אפשר

שליט״א(. קסלר מאיר

 בלאו דהא נוסף, באופן ליישב יש ואולי
המצוי דבר על להקשות איכא הכי



ט סימן מלואים בתורתו תלב

 להמשיך ההיתר מה בעוה״ר, בזמנינו יותר
 המתקשים נערים כשרואה בלימודו

 אי בגדר הוא פעמים והרבה בלימודם,
מחוייב אינו ומדוע אחרים, על״ידי אפשר

£234567 אה״_ח

 שהרי לפניו, הנזדמן חסד כשאר בידם לסייע
 דבי בתנא כדאיתא וחסד צדקה ממש זה

 פרוס הלא הפסוק על כ״ז פרק רבה אליהו
 וכר, תורה דברי אלא לחם אין לחמך, לרעב
 בדברי מבין שהוא אדם יש אם אמרו מכאן
 כי וכר, לאחרים גם מתורתו יפרנס תורה
 ראית אם אלא כיצד, וכיסתו ערום תראה
 לביתך הכניסהו תורה, דברי בו שאין אדם

 פסוק ולמדהו ותפלה שמע קריאת ולמדהו
וחנכהו אחת .הלכה או... יום בכל אחד

החכמת: :אוצר

 אלא בישראל ערום לך שאין לפי במצוות,
 דייק וכבר עכ״ל, ומצוות תורה בו שאין מי

 יור״ד(, ריש חותם )פתוחי סופר החתם
 ט׳ פרק נדרים בירושלמי עקיבא רבי מאמר

 בתורה", גדול כלל "זה לרעך ואהבת ד׳,
 חבירו שלימות שיאהב דייקא, בתורה
 משה דברות בספר כתב שכבר אלא כנפשו,
 נמצא שלא מאחר ט׳, הערה נ׳ סימן קדושין

 באופן אף לאחרים, ילמד זמן כמה שעור
 אמרתי להם, רק תועלת יהיה לא שלעצמו

 ללימוד לו שיש מהזמן עשירית חלק שהוא
 זכר לדבר ראיה שליכא ואף וכו׳, התורה
 ואפשר עכ״ל, כספים ממעשר איכא לדבר

 הגופני, חסד הדין הוא הרוחני חסד דכענין
 חולים לבית שנכנס כגון לפניו בנזדמן דאף

 זמנו כל לבטל חייב שאינו פשוט וכדומה,
לכך.

ד.
לפחות אחד חסד מעשה בלי יום שיעבור אסור

 לפניו החסד נזדמן שלא שכל גב על אף
מקום מכל אחריו, לחזר מחוייב אינו

 אחר לחזר מחוייב ביום אחת פעם לפחות
בלי יום עליו שיעבור אסור כי חסד, מעשה

יהגה
 חיים החפץ כתב רכן כלל, חסד מעשה
 בשם י״ב(, פרק ב׳ חלק חסד )אהבת

 שלא ליזהר צריך ומאד וז״ל זצ״ל, מהרח״ו
 ממי אחד יום אפילו החסד מדת לו יחסר
 לענין ליזהר הישראלי איש שצריך כמו חייו,

 מצאתי וכזה יום, בכל לתורה עתים קביעות
 ויטל חיים הרב למורנו הקדושה שער בספר
 ולומר, יום בכל להתאונן צריך שאדם שכתב

 וגמילות תורה בלי היום שהלך לי אוי
 בדברי שנמצא מה ענין וזה וכו׳, חסדים
 בתורה העוסק מקומות בכמה חז״ל

עכ״ל. חסדים ובגמילות

 שאלו ע״ב, צ״ח בסנהדרין איתא דכן
אדם יעשה מה אלעזר ר׳ את תלמידיו

 יעסוק והשיבם משיח, של מחבלו וינצל
 בראש גם ועיין חסדים, ובגמילות בתורה
 מבית תרוויהו ואביי רבא ע״א, י״ח השנה

 חי ובגמ״ח בתורה דעסק אביי קאתי, עלי
 חי בתורה אלא עסק דלא רבא שנין, שיתין

 חסד באהבת זה על וכתב שנין, ארבעין
 חשיב דודאי בהגה(, שמיני פרק ג׳ )חלק
 שנעשה דמה אחרים ידי על אפשר אי כמו
 ידי על להעשות יכול לא גדול אדם ידי על

 מונח דאינו היה רבא דסברת והוסיף אחרים,
 כיון בדבר, לעסוק שיתחייב האדם על חיוב
 תורה, לבטול וחשש לפניו מעשה בא שלא
 לאביי זה עבור דהוסיפו מדחזינן מקום ומכל

 דמשמיא מינה שמע לחייו, שנה עשרים
 מזומן שאינו חסד דגם עכ״ל, לאביי אסכימו

 קצת צריך מקום מכל חובה ואינו לפניו
יפחות. לא ביום אחת ומפעם אחריו, לחזר

 לקיים דאפשר כתב פסחים סוף ובשל״ה
ידי על התורה כלמוד גם זאת

 וז״ל סיוע, הצריך לכל או חבירו לבן שלמד
 יהיה שלא ויראה בגמ״ח מאד במאד יזהר
 או בגופו או גמ״ח בלי חייו מימי יום שום

עם תורה שלמד "דהיינו בנפש, או בממונו
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תלגיהגההחסד מצות כוונת בגדריבתורתו

 שמעתי והנה עכ״ל, חבירו" בן עם או חבירו
 משפחה שבעל שליט״א קניבסקי מהגר״ח

 ובניו אשתו עם שעושה בחסד גם בזה יוצא
 דדוקא השל״ה שהזכיר ומה ביתו, בתוך

 מה ולא חבירו, בן עם או לחבירו שמלמד
 בכך שמחוייב כיון הקטנים, בניו עם שלומר
 מה בניכם, את אותם דולמדתם עשה במצות

 ובניו אשתו דגם חסר, מעשי בשאר כן שאין
 לרעך דואהבת עשה המצות קיום בכלל
 רעים )אהבת הברית בספר שכתב כמו כמוך,
קצ״א. עמוד לעיל עיין ט״ו(. פרק י״ג מאמר

 מנינן אמאי כן דאם זה על להעיר יש אך
הנך בהדי פאה, בריש חסדים *■""לגמילות

 להו אית דהא שעור, להם שאין דברים
 דפעם וי״ל ביום, פעם לפחות למטה, שעור
 שעור להם אין בכלל עדיין הוא ביום אחת

 לענין הגר״א שם שכתב וכמו למטה,
 אין נמי תורה ותלמוד וז״ל תורה, תלמוד

 דכתיב למעלה ולא למטה לא שעור לו
 שעור לו אין כן ואם ולילה, יומם בו והגית

 אחת בתיבה דפעמים נמי ולמטה למעלה,
עכ״ל. פוטר

י סימן
כוונו כנדרי

 קדושים( סוף כהנים )תורת בחז״ל הובא
עשייתן צורת חוקיות שמצוות

 שלא עזריה בן אליעזר רבי וכמאמר כחוק,
 אלא חזיר, בשר לאכול אפשר אי אדם יאמר
 עלי, גזר שבשמים שאבי אעשה ומה אפשי

 כמצוות השכליות מצוות בשאר לחקור ויש
 כחוק, עשייתן צורת הם גם אם וכדו׳, החסד

 מה אבל לרחם שלא אפשי האדם שיאמר
 שרצון החסד מצוות דשאני או אעשה,
 תכונת את לעצמו אדם שירכוש התורה

 טבעית תשוקה מתוך מעשיו ויהיו הרחמים,
מוסרי. והרגש

א.
רחטים. הרגשת מתוך

 כתב שכליות עבירות שלענין והאמת
ו׳(, פרק פרקים )שמונה הרמב״ם

 משום ואפשי, אפשי יאמר שלא להדיא
 הנפש, השחתת משום יש כבר לבד שבזה
 אדם בני כל אצל המפורסמים הענינים וז״ל
וגזילה וגניבה דמים כשפיכות רעות שהם

החסד מצות
 רע ולגמול לו הרע שלא למי ולהזיק ואונאה,
והן באלו, וכיוצא ואם אב ולגנות לו, למטיב

 לא שאלו חו״ל עליהם שאמרו "-המצוות
 וכו׳ אותם ויקראו ליכתב, הם ראויים נכתבו
 אשר שהנפש ספק ואין השכליות, מצוות
 שהיא אליו ותשתוקק מהם לדבר תכסוף

 לאחד תתאוה לא החשובה ושהנפש חסירה,
 בהמנעה תצטער ולא כלל, הרעות מאלו
 אי האדם יאמר אל אמרו לא שהם וכו׳, מהם

 אי לגנוב, אפשי אי הנפש, להרוג אפשי
 ואבי אעשה ומה אפשי אלא לכזב, אפשי

 דברים הביאו אבל עלי, גזר שבשמים
 שעטנז ולבישת בחלב בשר כולם, שמעיים
 קראם אשר בו, וכיוצא המצוות ואלו ועריות,
 דלענין להדיא הרי עכ״ל, חוקות השי״ת
 בלבד האפשי מחשבת גם השכליות עבירות

 שיהיה התורה דרצון הנפש, את מקלקלת
המתנהג אכזרי ולא בטבע, רחמני האדם

ברחמים.

 כן השכליות, העבירות כענין ולכאורה
שתכליתם השכלית מצוות ענין
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תעה יהגה השכינה פני הקבלת מצות בגדרי בתורתו
 ועשיתם מצוותי כל את ונזכרתם גדולה,

עכ״ל. אותם

 לדביקות המבוא היא שמים שיראת ומצינו
חובת בעל שכתב כמו ה׳, ואהבת

 וז״ל ה׳, אהבת לשער בפתיחה הלבבות
 וחייב תדבק, ובו תירא אלוקיך ה׳ את ואמר
 באלוקים, האהבה על היראה להקדים הדין
 הרחוק, וסופה הפרישות תכלית שהיא מפני

 אהבת מדרגת אל שמדרגות והקרובה
 ואי בשעריה, הראשון השער והוא האלוקים,

 שתקדם אחר אלא אליה, האדם שיגיע אפשר
 עכ״ל. יתברך מהאלוקים ופחדו יראתו

הארץ, פרי מספר כן מביאים ראיתי ושוב
י 1 12345^!וד׳ח'׳«

 התורה יסודי א׳ חלק שלום )נתיבות
 לחיים ה׳ יראת וז״ל ס״ה(, עמוד ה׳ מאמר

 האהבות מכל גדולה היותר הדביקות היא
 המקבל, והוא המשפיע יתברך להיותו וכר,
 ביטול ענין והוא נבהלים, המקבלים כל שכן

 וכר, כמשפיע ונכללים בעצמם שמתבטלים
 שנכלל הגמור הדביקות היא היראה כן ואם

 הק׳ בדבריו לפרש ויתכן ע״כ, סוף באין
 בלי לחיות זכות לו אין כי יודע שהמקבל
 ולא אותו יעזוב שלא מפחד ותמיד המשפיע,

 טובע כדוגמת והוא לרגע, ממנו פניו יסתיר
 כל זה כי שיודע באחד ונדבק שנאחז בים

 וכר, כלל חיים לו אין יעזבהו ואם הצלתו,
 דביקות לידי מביאה יראה של זו הרגשה
 שעל השכינה פני הקבלת בזה ויתבאר עכ״ל,

 המושלך כחוט היא שאף הציצית, חוט ידי
 בו הנאחז הטובע את להציל המים לתוך

 שלח רבה במדרש כדאיתא כחותיו, בשארית
 מתוך מושלך לאחד משל וז״ל ר, י״ז פרק

 לו ואמר החבל את הקברניט הושיט המים,
 שאם תניחהו, ואל בידך זה חבל תפוש

 להם אמר כאן אף חיים, לך אין תניחהו
 מדובקים שאתם זמן כל לישראל, הקב״ה
חיים אלוקיכם בה׳ הדבקים ואתם במצוות

 משל הוא החבל שם, וברד״ל היום, כולכם
 מצות זוכרין ראייתן ידי שעל הציצית, לחוטי

 יעברו שלא הזדונים מהחטאים וניצולים ה׳
עכ״ל. ראשם על

 פני מהקבלת •ותר אורחים הכנסת גדולה
השכינה

 אורחים הכנסת גדולה ע״א, קכ״ז ^שבת
ויליף השכינה, פני מהקבלת יותר

 כבוד שהניח ע״ה, אבינו מאברהם לה
 בהעמק והנה האורחים, את לקבל השכינה

 השכינה פני הקבלת כתב, ב׳( י״ח )וירא דבר
 מצות הוא עוד נפלא, תענוג שהוא מלבד
 והקשה עכ״ל, אלוקיך ה׳ את ואהבת עשה

 ותשובות )כתבים היימן שלמה רבי בחדושי
 אברהם נפטר לא אמאי כן דאם ל״ז(, סימן

 ותירץ במצוה, העוסק מדין ע״ה אבינו
 חיובית, מצוה אינה השכינה פני דהקבלת

 שכינה, פני לקבל היום כל עליו מוטל דאטו
 במצוה, עוסק בזה אמרינן לא כן ועל

 וז״ל אחר, באופן קצת תירץ דבר ובהעמק
 הוא גדול אורח, שמכניס שמי הכוונה אין

 מצוה שהיא אלא שכינה, פני מהקבלת
 שיהא יתברך, רצון הוא שכך לדחות, גדולה
 שעור לה שאין זו מצוה דוחה מעשית מצוה
 ל״ה )שבועות המאירי כתב וכן עכ״ל, וזמן

 פני מהקבלת אורחים הכנסת גדולה ע״ב(,
 שקידתו לבטל לאדם שראוי לומר השכינה,

ולהכנסת הבריות לכבוד והתבודדותו
עכ״ל. אורחים

 עמוד א׳ חלק מאליהו מכתב בספר והנה
אפילו אורחים הכנסת כי הוסיף 141

 גדולה שכינה קבלת היא ביותר, לפחותים
 הכי הדביקות שהיא מנבואה, אפילו יותר

אפשר ואולי עכ״ל, שמים שבמתנות עליונה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 565 מס עמוד {31} יהודה יעקב בן דוד פלק, ב



יהגהטז סימן מלואיםבתורתותעו

 החסד מצות דיסוד הדבר בביאור להוסיף
 פרק )דעות הרמב״ם וכתב בדרכיו, מוהלכת

 הוא מה זו, מצוה בפירוש למדו כך ו׳( א׳
 נקרא הוא מה חנון, היה אתה אף חנון נקרא
 נקרא הוא מה רחום, היה אתה אף רחום
 שכלל הרי עכ״ל, קדוש היה אתה אף קדוש
 זה על וכתב מחתא, בחדא וקדוש רחום

 יושר(, לשערי )הקדמה זצ״ל שקופ "הגר״ש
 כאמור בדרכיו שנהלך יתברך רצונו וז״ל

 בחירי אנחנו שנהיה היינו בדרכיו, והלכת
 כתותינו להקדיש תמיד מגמתנו יצוריו

 כפי הרבים לטובת והרוחניים הגופניים
 ה׳ במצות נכלל זה ענין כל ולדעתי ערכנו,

 מתדמה זה וביחס וכר, תהיו קדושים של
 באיזה יתברך הבורא לקדושת זו קדושה ענין

 הקב״ה של שבמעשה שכמו קצת, דמיון
 שהוא ורגע רגע בכל וכן כולה בהבריאה

 מוקדשים הם מעשיו כל העולם, את מקיים
 מעשינו שיהיו יתברך רצונו כן זולתו, לטובת

להנאת ולא הכלל לטובת מוקדשים תמיד

 עולם )נתיבות המהר״ל כתב וכן עכ״ל, עצמו
 יש הגמ״ח בעל וז״ל א׳(, פרק הגמ״ח נתיב

 ולאדם לאחרים, מטיב שהוא הגמור הטוב בו
 אדם ואינו החמרי, ודקות זכות לו יש זה כמו

 הוא רק משפיע אינו החומר כי גמור, חמרי
 חסדים גומלי בעלי ולכן וכר, תמיד מקבל

 אינו לאחרים ומשפיעים הטוב שעושים
עכ״ל. החומר זכות לו יש רק חמרי,

להגיע יכול החסד בעשיית שגם נמצא
שכתב וכמו יתברך, בו לדביקות
דאיתא בהא פ״ח, סנהדרין חיים התורת
ברוקא לר׳ אמר שאליהו ע״א, כ״ב בתענית

 אזל נינהו, דאתי עלמא בני אחי, תרי הנהו
 ליה, אמרו עובדייכו, מאי ליה אמר לגבייהו,

 רבני ופירש עציבי, מבדחין אנן בדוחי אינשי
 בעולם כאן דבעודם הכוונה דאתי, עלמא

 דאמרינן הא כעין הבא, עולם חיי חיים הזה
 חיים, ארחות רבינו למדנו ע״ב כ״ח בברכות

אכי״ר. הבא, העולם לחיי בהם ונזכה



ריא חושן א סעיף - שמג סימן דרכי

 נתקלקל אפילו לאחרים, השאיל ואם י לאחרים, להשאיל דשאי אינו בשאלתו,
 ליפטד שיבול ראיה לו יש כן אם אלאח חייב,ז בשבילה, ששאלו המלאכה מחמת

 אפשר שאי דבר מיהוט הגה: כ״ו. סעיף רצ״א בסימן שנתבאר כמו ידו, היה אילו בה

שמ״ז. סימן לעיל ועיין להשאיל. מותר ספינה, או בית כגון בו, ולכפור להבריח

 השאלה זמן כלות אחר השואל דין - שמג סימן

לרשות השאול הדבר חוור הזמן כשיכלה מיד לוטן, דכה, כל או חפץ השואל א

 כיון משאיל, השואל שאין בטעם שכתב

 וחושש השני השואל על סומך לא שהמשאיל

 אינו מקום מכל לו, שישלם ואף בידו, יאנס שמא
 והנפקא לשלם. לו יהא לא שמא דחושש אחר, טעם כתב ועוד החפץ. בגוף רק אלא בתשלומים מעונין

 לאחר. להשאיל לשואל מותר יהא ממילא להבריח, אפשר שאי בדברים דלשיטתו הרשב״א כתב בזה מינה

הרשב״א. דברי בביאור שהארכנו א( )ס״ק חושן משנת לעיל וראה

חושן ביאורי
 הרימב״א בין בזה סתירה שיש שס וביאר במצווה, עסק

 בדבר שנכנס כיון דלשיטתו מציעא בבבא בחידושיו

 הריטב״א לדברי במצוה, עוסק חשיב לא רשוח

 בנתיבות והנה במצווה. עוסק הוי שלשיטתו בשבועות

 הרא״ש דברי הביא ז( ס״ק ביאורים עב )סימן המשפט

 נהיה לא פקדון ששומר שכתב, ג( סימן צ כלל )שו״ת

 דהמפקיד לנערו, חייב הנפקד שאין משוס שכר שומר

 והנתיבות וניעור. שיטוח ולעשות לבא יכול בעצמו

 צריך במלוה מדוע א. זה. על תמה שס המשפט

 לקחתו יכול לא הבעלים הלא חנס, שומר הוי למשכון

 גמרתיו, האומר מאומן קשה וכן ב. ימן. לא שהמלווה

 שיטוח לעשות לו ימן לא אאגרא ליה דתפיס דכיון

 ויישב במדינה. אינו אס בפקדון וכן ג. וניעור.

 שכעת לומר הרא״ש כוונת שאין המשפט הנתיבות

 היה שלא לענין נכנס דלכתחילה אלא לקחת, בידו

 הריטב״א מדברי שמוכח מלבד ולענ״ד להיכנס. מחויב

 דיש ליה דסבירא בעצמו המשפט הנתיבות שכתב וכמו

 הסימן בסוף מהרא״ש הרי יוסף, דרב פרוטה בזה

 אי ולכאורה שכר. שומר הוי דאף מזה יותר עוד מוכח

 תשובת לשון וגס בהיפוך כאן דבריו לפרש אפשר

 בידו אס אלא העבר, על דן דלא משמע כאן הרא״ש

 במלווה הנה המשפט, הנתיבות ובקושיית כעת. ליקח

 דכל הנ״ל הלכה הביאור לסי הטעם הרי למשכון צריך

 במצווה עוסק דין בו אין עצמו לצורך כוונתו שעיקר

 ובאופן זה[, על פליג המשפט שהנמיבות ]ומשמע

 ובאופן מדעת. אבידה כעין דחשיב אפשר דפקדון

שכר. שומר הוי דבאמת אפשר אנוס, שהוא

חושן משנת
 אפרים המחנה כתב לאחרים. השאיל ואם ו.

 והשאילה השואל בעבר אם להסתפק ,0 סימן )שאלה

 השני, מיד להוציאה המשאיל יכול אם לאחר

 הנתיבות אבל להוציאה. יכול שאינו והכריע

 דיכול כתב, ג( ס״ק ביאורים שמא )סימן המשפט

 תרלז )סימן מגדים הפרי מדברי משמע וכן להוציא.

מה וראה השני. ביד גזל שהוא שכתב ד( ס״ק

א(. )ס״ק לעיל בזה שנתבאר

 משעת למפרע שחייב ב<, ״ק0) הש״ך כתב חייב. ז.

 )ביאורים המשפט הנתיבות וכתב לאחרים. שאלה

 וכתב פרעתיך. אם יודע איני הוי שלכך ג(, ס״ק

מאיזה בזה מינה נפקא דגם ב(, )ס״ק החושן הקצות

נכסים. האחריות חלה זמן

)ס״ק הסמ״ע כתב ראיה. לו יש כן אם אלא ח.

 מלאכה מחמת שמתה ראיה לו שיש דהיינו ג(,

 הראשון שואל בבית עושה היה ואילו השני אצל

גוונא דבכהאי בה, מתה כן גם היתה מלאכה אותה

השני. גם פטור

 זה דין מקור להבריח. אפשר שאי דבר מיהו ט.

 קמה( אלף סימן ח״א )שו״ת הרשב״א מדברי הוא

 שמא המשאיל שחושש משום הוא שהטעם שכתב,

 והבאנו א(. )ס״ק הסמ״ע כתב וכן יבריחם. השני
א( כט )גיטין הרע״א דברי א( )ס״ק חושן משנת לעיל

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 221 מס עמוד {4(}־2) טוביה בן משה יהודה סילמן, :שומרים ־ חושן דרכי



ראוהברכההבינה

ושש עשרים פרק

שלום« לך >וישם
'^0ו»די»וכ3

פנימה" בנפשו מתחיל השלום

 לו בדומה מלכי□ וסגולת פלא תרופת ואין לתועלתו, ערוך אין הפנימי לשקט

 עסוק והנך הנפשית השלוה חסרה כאשר ומעשיו. דיבוריו בכל האדם להצלחת

 ולמה כך, נהגת למה עצמך, על וכעם טינא ובלבך עצמך, עם פנימיים בויכוחים

 דיים פנויים הם ואין ומהלב, מהמוח גדול חלק גוזל זה הרי כך, אמרת לא

דרכיהם. לחשב

 הנך כאשר הבית. הוא כזו בתקופה ממש של פגיעה הראשון, שהנפגע כמובן,

 כראוי להתייחם מסוגל לא אתה ומרוחק, מנותק חולם, כאילו סהרורי מסתובב

 מכל והגרוע אונים, לחסר הופך הנך החלטות, לקבל ומתקשה אותך לסובבים

ילדיך. ועל זוגתך על לרעה ומשפיעה עצמי בטחון חוסר משדרת התנהגותך -

 שלוה מחוסר שכתוצאה מקרים ישנם בכך. מסתיימים הדברים הטוב במקרה

 בכלל. מלקום החשק את שמאבד עד בזמן, בבוקר לקום ממאן הבעל נפשית

 לכדי להגיע הדברים עלולים אחרת, משרה לו שיש או מלמד, הבעל ואם

 ההמשך ואת משפחה. אותה של לחמה מטה שבירת אומרת זאת פיטורין,

 רופאים של לפתחיהם מגיעים הטיפול דרכי הכתב. על כלל להעלות רוצה איני

שמותיהם, את בשמעה חרדה היקרה הנפש אשר

 מחשבה דיבור, של - בעבודה להשקיע יש כמה עד להבהיר כדי זו בהערה די

חיים וחדוות שמחה פנימי, ושקט שלוה של לתוצאה להביא כדי - ומעשה

החכמה אוצר תכנת ע״י הח־פס 200 מס עמוד {10 ((5) הלוי מאיר חיים בן בנימין יוסף ואזנר, :והברכה הבינה



והברכה ושש עשרים פרק רב

 זו, טובה למדה המועילים סיבות כמה כאן להעלות ואומר נעלה. באופן

 וחיונית יתירה מעלה להשגת המפריעים המה מי ותכיר תדע מהם ואשר

זו.

מקומו את המכיר חכם

 חייב שהאדם הנפש, בתורת גדול יסוד לדעת הורונו וחסידות מוסר ספרי

 שקט לחוסר הראשונה הסיבה מקומו. את ולהכיר וכישוריו יכולותיו את להכיר

 לחבירו, להידמות או להשיג שרוצה אדם מעצמו. מרוצה אינו אדם כאשר היא

 אדם ומעמד; שררה באיזה או חברתית בהופעה או בעבודה או בתורה זה אם

 מעצמו שדורש הגם וממעמדו, מעצמו מרוצה הוא - למקומו חוץ יוצא שאינו

 העומדים האמצעים ושאר וכשרונותיו, כוחותיו לפי הכל אבל ויותר, יותר

 על נסוכה תהא עילאית שלוה וחדוה, בשמחה שרוי יהיה תמיד ולכן לרשותו,

 הכל זו השקפה לו שחסרה ברגע אבל בחברתו. להימצא ונעים וטוב פניו,

ה״י. לעיל כאמור ומתדרדר, והולך מתהפך

 שדעותיו אדם "כל ד(: הלכה סוף א )פרק דעות בהלכות הרמב״ם לשון לך והא

 אנו "ומצווין ה(: הלכה )סוף שם ועוד חכם". נקרא ממוצעות בינוניות דעות כולן

 והלכת שנאמר: והישרים, הטובים הדרכים והם הבינונים, אלו בדרכים ללכת

 דומות, בנוסחאות זה בפרק ונשנים חוזרים אלה דברים הזהב. עכ״ל בדרכיו",

ד. פרק לרמב״ם פרקים בשמונה הדברים נכתבו באורך ויותר

 מה "חכם", נקרא ממוצעות שדעותיו מי מדוע הרמב״ם בדברי להתבונן ויש

 העוסקים אלו פרקים הרמב״ם שכתב פלא כן כמו לחכמה. המדות מיצוע ענין

 דעות שבהלכות יותר היה מתאים לכאורה דעות, בהלכות המרות בתיקון

 עניני כל כי התורה, יסודי בהלכות הרמב״ם שכתבם ה׳ אמונת פרקי יכתבו

 בזה שהאריך כמו בלב, משכנם המדות ואילו האדם, בדעת תלויים האמונה

 משתבר, הלב מתפחד, הלב מתעצב, הלב שמח, "הלב קהלת(: )ריש רבה המדרש

 ועבודת בלב, שכולם מדות ושש שלושים שם ונימנים הולכים כך וכו׳",

ודעת. בחכמה הרמב״ם קישרם ומדוע היא, שבלב עבודה תיקונם
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 להליכה בדרכיו" "והלכת התורה כוונת שפירש הרמב״ם בדברי להתבונן יש גם

 לילך ומומלץ שראוי הרמב״ם שאמר מה בשלמא הממוצעת, הבינונית בדרך

 שנצטוינו שכתב מה אבל ניחא, - חכם נקרא זו בדרך שהולך שמי או זו, בדרך

 להיות מעצמו שדורש מי וכי אתמהה, בדרכיו" "והלכת וזהו זו, בדרך לילך

 מדרכי זה שגם נאמר לא וכי קיצוני, באופן שרחמן מי או קיצוני, באופן שפל

 לזה יקרא לא איפוא מדוע כן אם גבול, בלי הם הקב״ה של מדותיו והרי ה׳

 קיצוני באופן עצמו את שמשפיל מי או קיצוני, באופן לו שיש מה כל שנותן

 ממה כלום מרגיש שאינו כמת והוא כלל כועס שאינו מי וכי בדרכיו", "והלכת

 שכתב כמו הממוצע, בדרך שהולך ממי חסיד יותר אינו הכי נגדו, שיעשו

 הדרך הממוצעת, הדרך תהא מדוע כן ואם שם, דבריו בסוף עצמו הרמב״ם

 מאותו בדרכיו והלכת יותר מקיים הבינוני בדרך ההולך מדוע ישרה, היותר

וכדומה. כלל, כועס שאינו כ״חסיד" המוגדר

 שתי זה בפרק פעמים וכמה כמה מדגיש הרמב״ם לב, לשים יש ונראה,

 והשני הבינוניות, במדות הממוצע בדרך ללכת נצטוינו שכך האחד נקודות:

 והנה ציונו, היכן וכי ראש, ונתנה הבה תחילה "חכם". נקרא זו בדרך שהמהלך

 הלכות )בתחילת עוז מגדל הרמב״ם על בפירושו הראשונים מגדולי לאחד מצאתי

לוי: בן יהושע רבי "אמר ע״ס )ה ־וסוטה פ״ק בחז״ל זה לכל מקור שציין דעות(

שנאמר: הקב״ה, של בישועתו ורואה זוכה - הזה בעולם אורחותיו השם כל

שמאלית[ ]בשין ושם תקרי אל כג(, - נ )תהלים אלהים״ משע אךאנו דרך ״ושם

 כנגד מצוה הפסד שמחשב פירשה שרש״י והגם דרך". ימנית[ ]בשין ושם אלא

ובינוניות. ממוצעות שיהיו אורחותיו ששם פירשוה המה שכרה,

שבקיצוניות הריעורנא - שבממוצע העדיפות

 אדם בני שרוב המציאות מן למדנו כי שלם, או חכם הרמב״ם שקראו והסיבה

 מחמת אימא בעית אי זמן, לאורך קיצוניות במדות עצמם להחזיק בידם אין

 סביבתם או תלמידיהם, משפחותיהם, בני מחמת אימא בעית אי נפשם, כוחות

יוכלו אם שגם אנשים הרבה ויש כזה, באופן עמו לחיות מסוגלים שאינם

מדות חשבון על יהיה זה זאת בכל זו, קיצונית במדה לעולם מעמד להחזיק >
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 האדם יוכל לא כי ולעדנם, לתקנם ויגיעה עמל בהם משקיע שאינו אחרות

המדות. בכל ממש קיצוני להיות

 קיצוני שהוא מי כלל שבדרך החיים, במציאות שראינו חשובה נקודה ועוד

 צאצאיו זאת בכל עצמו, להשלים יזכה אם וגם מעמד, יחזיק אם גם ביותר

 הם החיצוניים בענינים שרק מהם ויש לא כלל מהם יש בדרכיו, הולכים אינם

 שבין השוני ואת הקשיים את הרואים הילדים בעצם אבל לאביהם, מתדמים

 וינהלו יגדלו שכאשר היא מגמתם כל להם, שיש וחבר קרוב כל בית לבין ביתם

הממוצעת. לדרך להתקרב וינסו אחרת, המה ינהגו בעצמם חייהם מערכת את

 זה הבינוני, בדרך מדותיו מעמיד והוא הממוצעת, בדרך שבחר מי שכל נמצא

 מדותיו בתיקון שיעמוד עצמו על וחם הנולד, את שרואה חכמתו על מורה

 שיוכל השלימות אל יביאהו שזה וגם דרכו, באמצע ידיו וירפה יפול ולא

 רוב מחמת אחדות במדות רק ישקיע ולא המדות בשאר גם עצמו להשלים

 בניו המה הלוא כפשוטו הנולד על שחס וגם שבו, לקיצוניות הנדרשת העבודה

אביהם. בדרך שילכו ובנותיו

 בעיניך ויוצדקו - החיים ממציאות אמת טעם תמצא בדברינו תתבונן ואם

 שזו בדרכיו" "והלכת שמים צווי ולהגדיר ושלם, חכם לקראו הרמב״ם דברי

 החשיבו ולכן דשמיא, בסייעתא בביטחה להלך ניתן בה כי הממוצעת הדרך

 עצמו כלפי חשיבותו שערך הגם ביותר, וקיצוני ביותר שחסיד ממי הרמב״ם

 קיום לה שיש להנהגה יתברך לרצונו ביחס הכללי באופן אבל זה, בענין יותר

 חסיד אותו פני על גם יתירה מעלה בו יש הממוצע בדרך המהלך והמשך,

הרמב״ם. כדברי

הזהב שביל

 גלוי העולמים, "רבון אישית: בקשה מוסיף היה תפילתו בסיום אלכסנדרי רבי

 ושיעבוד שבעיסה שאור - מעכב ומי רצונך, לעשות שרצוננו לפניך וידוע

 הפרקים בשמונת האמור פי על מהרש״א וביאר ע״א( יז )ברכות מלכויות"

בין הממוצעים השווים, המעשים הם - הטובים ״המעשים רביעי(: )פרק לרמב״ם
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J
 המרות ומעלות חסרון. והשנית תוספת מהן האחד רע, ששתיהן קצוות שתי

 מהן האחת רעות, תכונות שתי בין ממוצעים וקניינים נפשיות תכונות הן

.,חסרה׳ והאחרת יתירה

 התנא הוראת ב( פרק )אבות למשניות הרמב״ם של בפירושו גם נשנה זה יסוד

 ותפארת לעושיה תפארת שהיא כל האדם, לא שיבור ישרה דרך "איזוהי היא:

המיצוע. דרך היינו, האדם". מן לו

 אלא המיצוע בדרך שנלך הקב״ה של רצונו המהרש״א, מסביר זה פי על

 השאור רעה. לקיצוניות אותנו גוררים המלכויות ושיעבוד שבעיסה שהשאור

 הרע היצר גם מידה ובאותה כזו שאינה מוגזמים למימדים העיסה את מנפח

 אותנו משפיל מלכויות שיעבוד ומאידך קיצונית ולתאוה לגאות אותנו מסית

 התפלל מצוותינו. קיום וערך עצמנו חשיבות רואים אנו שאין עד עפר עד

 ללכת ויניחוהו הללו הרעות הקצוות משתי ה׳ שיצילנו אלכסנדרי רבי איפוא

הזהב. שביל היא המיצוע בדרך

 עשה "האלוקים :0 פרק )סוף קהלת במגילת המלך שלמה של אמריו יוארו כעת

 כפי המיצוע, דרך היא הישרות רבים". חשבונות בקשו והמה ישר האדם את

 תשומם למה יותר, תתחכם ואל הךבה צדיק תהי "אל בקהלת: שם שמקדים

 את .יצא אלהים ן,ךא כי (ןךך את תנת אל מזה ןגם בזה תאחז אעזר טוב ...

 את האליהים עשה אשר מצאתי זה ראה "לבד הסיום: בא כך ועל - כלם״

רבים". חשבינות בקשו ןהמה תןזר האדם

 לזה המפריעים רבים החשבונות המה ומה "ישרה", הוגדרה זו שדרך הסיבה

ושמע: הסכת -

 )ברכות הגמרא דברי על זי״ע מקאצק דהרבי משמיה דמיתאמרא הווארט ידוע

 להיות האדם יוכל לא מדוע וכי בידן", עלתה ולא כרשב״י עשו "הרבה ע״ב( לה

 אבל כרשב״י, להיות אחד כל ביד וודאי לה, מפרק והוא מותיב הוא כרשב״י,

אבל כרשב״י, להיות יכול כבר שהוא זו לדרגא שהגיע מפני כן שעושה זה כל
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 הוא וכבר ה׳ את לעבור שרוצה בגלל לא כן, עשה שרשב״י בגלל כן עושה אם

בידם. עלתה לא לכן לרשב״י להתדמות שרוצה רק ההיא, בדרגא

 נאך נישט און טוהן וועלט דער אויף געקומען איז איד "א העולם: וכמאמר

טוהן".

 שיגיע עד הישרה בדרכו ימשיך ישר, לך לו ואומרים המזרח משער היוצא והנה

 ואילו דרום, לצד יגיע - ישר לילך לו ויאמרו משער_צפון היוצא מערב; ־לצד

 שיגיע פשוט אורחותיו ליישר לו וייאמר דרומית המזרחית בפינה משער היוצא

מערבית. הצפונית לפינה

 בדרך כהולך עליו יסתכלו לדרום מצפון או למערב ממזרח שההולכים הגם

 מצפון ההולכים חבריו את יראה דרומית מזרחית מפינה היוצא ואותו עקומה,

 כי נכון, זה אין מקום מכל הישרה, מדרך כסוטים למערב ממזרח או לדרום

 המוצא נקודת פי על נקבעת שהישרות אלא הישרה, בדרך הולך מהם אחד כל

 פי על ולא לחבריו, ביחס הערכה פי על ולא יצא, מהיכן ואחד, אחד כל של

לסביבה. וההתדמות ההשוואה

 אחד כל אומרת זאת ישר", האדם את עשה "האלוקים הפסוק יתפרש ובזה

 חייו מפרטי פרטים הרבה שונה, מסביבה אחר, מחינוך אחר, מבית יוצא

 ממקום ישר שילך בתכונה בראו והקב׳יה חבירו, משל שונים נפשו ומתכונת

 שהמה רק להשיג, שצריך מה את וישיג יעדו, על יגיע זו בדרך ילך ואם שיצא,

 ולחבר פלוני, לשכן זה, לקרוב להתדמות שרוצים מפני רבים, חשבונות בקשו

אלמוני.

 הדרך היא, ורק היא, שכלפיו מהדרך סוטה שהאדם העיקרי הגורם וזהו

 להתאים ומנסה אחרים עם חשבונות לו ויש מאחר הישרה, הדרך הממולצת

 לא הוא האמיתיים, חייו מטרת את מפסיד הוא חייהם לאורח חייו אורח את

 שהאדם הנ״ל הרמב״ם וכדברי טבעי, לא הכל ואילך ומכאן טבעי באופן חי

 או הוא טבעי שאינו מי כלל ובדרך ממוצע, להיות נברא שלו הטבעי מצד

הדרך. באמצע ונופלים נכשלים אחריו צאצאיו
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ראשון חלק

 בדברי וביאורים חידושים כולל
ז״ל טיימוז בר משה רבינו

נוראים לימים דרשות חמש קונטרס וכסופר

מאת

זילבערבעת בנימין אברהם
 בווארשא ור״ט מו״צ ואח״ב טולישקאוו אבד״ק מלפנים

פא. פיטסבורג, אבד״ק וכעת

 ושני ראשון חלק מהרא״ב שו״ת ספר מחבר
מגילה עמ״ם מהרא״ב אמרי וספר

ז״ל יהודא משה מיכאל מוה״ר החסיד הגדול הרב בלאאמו״ר
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קדמה ה
ונתתי המצות, וספר הרמב״ם על הגדול מספרי אחד חלק זה ספרי לראות התלמידים וידונו השוקדים ישמחו

כי הוא, רב וערכן המצות, מלימוד היוצא התועלת מפאת המצות על זה לספרי הקדומה משפט
השייכים ומצות בארץ, התלויים מצות ישנם כי אפשר ואי מצות, התרי״ג כל לקיים מהוייב איש כל באמת
ללמוד עכאו״א מוטל וע״ב אותן, קיים כאלו הלימוד ויחשב מצות, תרי״ג ללמוד הוא עצה לכן וללי. לכהן

הסט״ג, והרמב״ן, כמוהרמב״ם שיטתו לפי כ״א המצות מנין ■סדר הראשונים גדולי לנו ־וסדרו מצות תרי״ג
 בהקדמתו כתב והסט״ק רבים, ועוד צדק פועל בספרו הש״ך החרדים. החינוך, ממיץ, הר״א הרשב״ץ, הסמ״ק,

 עליו מעלה לעשותם בלבו ומעלם קוראם וכשהוא לידו שבאו עד לעשות חייב אדם שאין מצות הרבה יש וז״ל
כמעשה, שהזכירה מכוון מצותי כל את ועשיתם וזכרתם בספרי כדאיתא ועוד כו׳ ,המצוד. עשה כאלו הקב״ה

 לו שאפשר המצות בפה להוציא בלבו לזכור יום כל להקדים ד׳ ירא לכל וראוי בהקדמתו כתב והחרדים

 וזכרתם ציצית בפרשת דכתיב והיינו אשר רבנו הרב של תלמידו נחמיאש יוסף רבנו הרב כתב וכן לקיימן
ואמר, דוד רמז שתיהם ועל בפה, לזכרם והשני בלב, לזכרם הראשון תזכרו למען וכתב והזר ד׳, מצות כל את

z עכ״ל. לעשותם פקודיו ולזוכרי וגו׳ עולם ועד מעולם ד׳ וחסד

 ואטרום חדש בכל עליהם וחזרו אותם שננו המצות במנין עסקו השם ויראי ארץ .וגאוני הקדושים שכל וידענו
הגדול הגאון הרב אאזמו״ר אצל שראיתי כמו לשונם על שגורים המצות שהי׳ עד ספירה בדרך

 בעומק כסדרן שיעורין מלימוד נופש עת שבכל בווארשא, מו״צ זצ״ל נפתלי יעקב חיים מוה״ר מפורסם צדיק
בעיון, בד״ת אז להעמיק שא״א הפטירה בעת כי־ לי ואמר הקדושים, ידיו אצבעות על המצות סיפר העיון,

 בספירת לקיים יכולין אזי בתורה, עוסק תהא מיתה בשעת אפילו באוהל ימות כי אדם לקיים הוא והחיוב
הגופני כוחותיו כל שסר אחרונים רגעים שהי׳ בעת הי׳ וכן בפיו, שגורים שיהא טוב זה ומשום מצות התרי״ג

הטהורים. אצבעותיו בשתי למנות כדרכו המצות סופר הי׳ ידו אצבעות בשתי רק להניע יכול הי׳ ולא

 וששים מאות שלש מסיני, למשה נאמרו מצות עשרה ושלש מאות שש שמלאי א״ר מכות מם׳ בסוף והנה
דוד בא אדם, של אבריו כנגד עשה ושמונה וארבעים ומאתים החמה, ימות כמנין לאוין וחמש

 על והעמידן ישעיהו בא וגו׳, באהליך, יגור מי ד׳ לדוד מזמור ט״ו תהלים דכתיב עשרה אחת על והעמידן
וצדיק שנאמר אחת על והעמידן חבקוק בא שתים, על והעמידן ישעיהו חזר שלש, על והעמידן מיכה בא שש,

כ״ד(. כ״ג )דף מכות עיין יחי׳ באמונתו

 הקדושים נביאים כל וכן שלימה, מצור. ובפרט אהת, נידנוד אף חסר לא ע״ה המלך דוד שאדונינו ודאי זה הנה
באחד דוד אדונינו בחדשות בא אהד שכל ומה מצוה. של קוצו מפריע בלי השי״ת מצות כל קיימו

 דמצות מוסד דיסוד הענין הוא באחת, וחבקוק בשתים, ישעיהו וחזר בשלש, ומיכה בשש, וישעיהו עשר,
 גמול נגלה הי׳ אולי כי מצות שכר נעלם זה ובשביל ישראל. את לזכות בכדי המה, רבים מהקב״ה הנתונה

 המצות כל כנגד שקולה אשר מצוה ויש ומצוה, מצוד. לכל השכר שור. איננו בודאי אשר מצוד. כל של
 רץ יהי׳ ואחד אחד כל כי גדול הפסד זו ידועה לגרום ויכול מספר, אין הרבה שכרו כי ומובן שבתורה,

 גמול כשנעלם עכשיו אבל עשוין בלתי מצות הרבה ישארו ,וממילא מרובה גמול יקבל אשר אלו למצות
 ידוע כאשר אבל מצות, על שכרן מתן יודע שאין קלה למצוה אפילו שבתורה, מצות לכל רצום מצור כל של
 במעלה הי׳ שדורו רבינו משה לגבי וע״כ כו׳, אדם כבני ראשונים ואם אדם, כבני אנו כמלאכים ראשונים אם

 בעיניהם שיהי׳ זה דרך הי׳ טוב אזי הי׳, זוטרתא למילתא ומצור. בתורה ודביקות השי״ת יראת אשר גבוה
 דוד אדונינו של בדורו אבל הנ״ל, כדרכנו .כשלימות והמצור. תורה עול שיהי׳ בכדי ומצוה מצוד. כל בשווה
 מצוה עושי גמול של עין העלמת ח״ו אולי מלכנו דוד מתיירא והי׳ ד׳ ממצות להפריע מתחילים שהי׳ מלכנו

 לבלות רק הלילה וכל היום כל יכולים הכי בטענותם לעבדיה אימה מטיל המצות הרוביי כי גדול, להפסד יהי׳
 ולהעמיד לזרז ע״ה דוד אדונינו לנכון מצא עכ״ז צודקות שאינה טענה הוא כי והגם מצוה, של קיומה עבור
 על והעמית מיכה שבא עד ודור דור בכל הלאה וכן מצות. עשרה באתת תדורה ה׳ במצות התעסקות עכ״פ
 לכת והצנע חסד, ואהבת משפט, עשות אם כי ממך דורש ד׳ ומה טוב מה אדם לך הגיד המה ואלו שלש

 והכנסת המת הוצאת זה לכת, והצנע חסדים, גמילות זה חסד אהבת הדין, זה משפט עשית אלקיך, ד׳ עם
יגרמו יסודות ואולי המשתה, בית אל מלכת אבל, בית אל ללכת טוב לכת, בהו דכתיב ידוע ופירש״י כלה,



ה מ הד ה132
וכן מצות.' שאר מלקיים יפור לא וממילא טובות במדות רחב לב לו ירכוש באלו כי המצות, בכל להחזיק
התרי״ג כל לקיום גרם והי׳ זהו מצוד. שע״י אצלו נתאמת אשר המצוד. בקיום ויסוד דרך המציא כא׳ו״א

זה. בדרך הלך כאו״א וכן מצות,

ודעתו. סברתו לפי אהד ב־ שמלאי ר׳ בדברי שנאמר הזה במנין עסקוהפוסק לב ישרי וכל
 והיתר איסור ובכל ועשה לאו בכל מודים הבל הלא המצות, את מנו מדוע להבין צריכים ובאמת

 "שש ע״ה המלך דוד שאמר וכמו ישראל על המצות חביבות כמה עד להראות הוא אמנם לי? למה ומנין
 כספו את למנות אדם של ודרכו ומפז", מזהב 'מצותיך אהבתי כן "על רב", שלל כמוצא אמרתיך על אנכי

 וזהו ממנו, דעתו יסיח לא אצלו וחשוב החביב ודבר נפשו את נושא הוא ואליו אצלו הוא יקר כי יען. ■ורכושו
 ותירץ( ? למה ומספר מנין )וקשה פיך״ משפטי כל ספרתי ״בשפתי קי״ט( )בתהלים הכתובים המשך פירוש
 כמה אחת על המצות חביבותו, מצד כספו את למנות אדם של דרכו ואם הון" כל כעל ששתי עדותיך "בדרך
 ובמו ובמצות. בתורה שיעסוק האדם את יצר לכך וה׳ נתן ה׳ כי שבעולם. הון כבל לי שחשובים וכמה,
 כי ר״ל האדם. כל זה כי שמור מצותיו ואת ירא האלהים את כי קהלת( )סוף הכתוב לפרש האלשיך שכתב

 ול״ת עשה מצות ובל תעשה לא שס״ה כנגד גידים ושס״ה עשה מצות רמ״ח כנגד אברים רמ״ח באדם יש
 וגידים האברים מספר לפי תעשין ולא העשין ניתנו ולכן שבאדם אלקים בצלם גיד או אבר ומתקן מאיר

 לא מצות )זה שמור מצותיו ואת עשה( מצות )זה ירא האלהים את כי וזהו האדם. את בהם לתקן שבאדם,
 אלא נברא ולא נשמתו, בהם להאיר תעשין ולא העשין במספר נברא האדם בל האדם כל זה בי תעשה(

דבריו. תוכן זה זה. בשביל

 במצות לעסוק מועד ויקה עתים לו שיקבע לו טוב אוצרו, היא ה׳ ויראת דעת רוח כנפי על המהלך איש ובל
דרבנן חלוקא ידן על לו ולקנות הרוחנים גידיו ושס״ה אבריו רמ״ח נשמתו את ידן על ולהאיר התורה

 בראש וויטאל חיים רבנו שכתב כמו כשלמה, אור עוטה ויהיה בג״ע, הבא לעולם רוחני( אור לבוש )שהוא
 שתהא עד שמים יראת להם ותביא התורה, חקי בידיעת יתרון להם יהיה המצות ולומדי הקדושה, שערי ספרו

 כבדוק עינים, המאירות ה׳ מצות לקיים אהבה בעבותות לבו את וימשכו בנפשו, מאליה עולה השלהבת
 חדרי בכל עי״ז בקיאים ויהיו הישיבות, בחורי את ובפרט התלמידים את ללמדם וראוי טוב גם ובמנוסה.

התורה.

 זכאי בן יוחנן רבן שאמר וכמו יצא, כולו הכלל לללמדיאל אלא יצא לעצמו ללמד לא לאדם הניתן שבל והיות
לכך כי "לעצמך התורה( ידיעת של )הזאת טובה תחזיק אל הרבה תורה למדת• אם פ״ב( )אבות

 שדרשו כמו עמהם. שלמדתי תלמידים וגם שיחי׳ היקרים בני את לזכות ובפרט אחרים גם לזכות נוצרת"
 נפשי אמרה חלקי המצות ספר ובלמדי נולד. ללמד מנת על ללמוד ר״ל יולד, לעמ״ל אדם הרמזים בעלי

דעת, לאדם החונן בעזר מללו ברור שפתי ודעת עליון, בחסד מגיד אני וחדשות שבחים, של מקומן באיזה
בו. החוזים לכל הוא מגן שבעתים, מזוקק טהורות אמרות

 המלכים מלכי מלך להדרת שחברתי ספרי את מלך הדרת בשם וקראתי לפניך טובי כל אעביר אני לבן
בפלפולים וישובין טעמין. ומצאתי יגעתי כי טבא, מרגניתא ב״ה והיא הקדושה, תורתו להדר הקב״ה

תורה. דעת למוצאי ישרים

 כל צדק במאזני ישקלו ששקול ואתר, אתר ובכל הדין באתרא באורייתא דעסקין כל אקרא, אישים ואליכם
חובתו. ידי יצא לא באותיותיה דקדק ולא קרא כי דבר,

 לך אחת ׳והברכה העשין, מחלק אחד חלק רק דפסתי הזאת בעת מכפלים יותר עלו הדפום הוצאות כי ויען
שהקב״ה אחת קות״ה אם כי כל אין ולרש ולי לבית. זה אבות לבית זה איש להם ויקחו .אביא,

 ואז במהרה, גדול לאור האפלה מן ויוציאנו הרך המשחית למלאך ויאמר מרעיתו וצאן עמו על במהרה יחמול
 אשר הרמב״ם, חלקי ועל הלאוין על חלקים ושני העשין חלק גמר זה מספרי שני הלק גם להדפיס נטויה ידי עוד
 הרמב״ם ותורת נפלאים. בחידושים שיעור להם שאין דברים גדולות, עם קטנות הויות מספר אין רמ״ז שם

 חלב' וזבת מביאור״ם, העדה כל ותשת העדרים, כל ישקו ההוא הבאר ומן חיים, מים כבאר הנם בליו ונושאי
 מקומות, בכמה עברים עיני לפקוח החדש מן הבא אומר להגיד נפשי אמרה חלקי וגם לשונם. תהת ודבש

דעת. עלי לך הוספת טרם מגרעת, בי לתת תמהר אל :אומר ולהמבקר לב. ישרי כל יגילו בהם אשר



סז ההד.מה .
תבער בהגיגי בעניי". אבדתי אז שעשועי תורתך ו״לולי שעשועי", מצוותיך מצאוני ומצוק "צר■ ■וקיימתי

הגבוהים הרים מפרק באה וחזקה גדולה ורוח ישראל בית פינות בכל כים גדול שבר יש ■בי בזכרי אש,
 אין רגלה. לכף מנוח — ישראל כגסת — היונה מצאה שלא הזה, בזמן במבוכות ישבו בישראל האזרח וכל

 דמעה מקור ועיני מים ראשי יתן מי שברי. כים גדול כי ישראל. נא יאמר כאמוני אמון ואין כמכאובי מכאוב
 האלה וצלמות חושך ימי את מופר בעט לתאר הכתב על עולה די ואין באר די אין עמי. בת הללי על ואבכה

 צדיקיה גדולות עם קטנות קהלות בפרט. פולין ובארץ הארצות, בכל בחרב נפלו ה׳ מעם מיליונים כמה אשר

 באופן נרצחו וטף גשם אנשים .והתמימים, הישרים עמיה בני המון וכל .נכבדיה עשיריה סוחריה והכידיה,
 דיין לא הטנאציע המזוינים'הנאצים והרוצחים הלסטים מן אזן, למשמע ראש שערות שתסמר — מבהיל

 בידים, הכום חרמה, עד היהודים את רדפו עוד בזוזי בתר בזוזי והלכו כפם, ויגיע ממונם שגזלו לרשעים
 שפטים בהם ויעשו חיים, שרפום בגאז, הנקום הרגום, לגזרים, גזרום השמש, לעיגי הוקיעום ברגלים, רמסום

 כמכאובי מכאוב אין יתגעשו, לבבי מורשי הפוגה, בלי רוחי תתפעם איש. בשר כל רוה יתעלף לזכרם אך אשר
בארץ נמצאו חלציהם ויוצאי הצדקניות ובנותי ובחסידות בתורה הגדולים הרבנים חתני וגם קרובי גם כי

להם? היה מה יודע ומי פולין

 ארחות שובב הלכה עלילה, התעיבה השחיתה הארץ, על דרכה את השחיתה הרשעה אשכנז ארץ
יותר אשר ישראל בני אחינו דם שפכה היותה מיום ה׳. שנא אשר תועבות לכל ותצמד עקלקלות

 ספרי מעל יקרא כאשר שעשקום אחר מארצם אותם והגלו והרגו עינו ישראל, של ממונם גזלו אלף משנות
ומקולטרים נאורים חטאת! ;והשתגעה פשעיה על פשע הרבתה עוד הזה בדור אבל הימים. דברי

וחיתו נמרים אכזריות לבשו הארץ עם וכל ראשיה אשכנז יושבי גבול. כל עברה האלה השרפים הנחשים
 ישראל פזורה שה ויטרפו כמוהם, מאין אכזריות לבשו למו, חיות פריצי וחמת אדם בדמות יצורים טרף,

הטובים המלוכות ידי קצרו וקצר השמש. ולעיני ה׳ פני נוכח חוגג המון בקול נוראים בעינוים וירצהו
ומהשחית. מבלע ההם אל מרגיזי ידי את מהשיב המאוחדים

 ;במהרה שטו ימח הרשע היטלר את טרף אהררי ואכזר דמים איש בראשה הושיבה הרשעה אשכנז
ורשעתו, משובתו גאותו לרגלי הדום תבל רחבי כל את לשום בו נוספה שגעון אשר זדון איש

 של אנשיה וגדולי בחוריה מבהר להרג הוציא ולעמו, לו ומעונים שפלים לעבדים העולם כל את ולעשות
 התלקטו אשר והמשחיתים הרוצחים הפאשיסטים העמים כל ועם עמו כל עם ימ״ש הרשע היטלר המדינות"

 והונגריא, בולגריא סלובקיא, רומניא, איטליה, המה הלא חרם, התבל ולהכות בשר כל לשחת קמו אליו,

עוד. ישראל שם יזכר ולא מגוי וגכחידם לכו ואמרו העמים, כל על שנאתם גדלה ישראל ועל

 רק המיתום העריצים הרשעים כי השם. קדושת על קדושים מות מתו קדושים, כלם והעדות הקהלות כל
באש הקדושים באו למענו רק ומיוחד. יחיד אל ישראל באלקי אמונתם ובגלל תורתם בגלל

 בצל האלה, הקדושים של חלקם ואשרי להם אשרי ואבדן. רצח הרג חרב אלי צפוים היו למענו רק ובמים,
 שלא הנשארים ישראל כל ועל עלינו יגן .וזכותם וטהורים קדושים במעלות השכינה כנפי ועל יחסיון, שדי

מהרה. לגאלנו משיחו וישלח עוד לדאבה יוסיף

 יד תהי אלקינו. ה׳ יצמיתם יצמיתם וברעתם גאים על גמול וישיב ה׳ נקמות אל כי נחכה תקוה מלא בלב
עשו מאשר אלף מני אחד חלק אפילו עשה שלא מעמלק ק״ו תומם, עד העולם מן ולאבדם להומם ה׳

 על והפאשיסטים הנאצים השמים", מתחת עמלק זכר את אמחה מחה "כי בו כתוב והפאשיסטים האשכנזים
 יעלה הנאצים תחת הארץ. מן זדון ממשלת ותעבר תכלה ובעשן כעשן כולה הרשעה וכמה. כמה אחת
 ויגלה עזו, שכינת ועל ישראל שארית על ויחמול עמו פליטת על ירחם ה׳ הד״ת. יעלה הסרפד ותחת ברוש

מהרה. עלינו מלכותו כבוד

 ואיל אומץ לי ויתנו לבבי, מחשכי האירו תורה ואור מצוד. נר הדאגה, את זכרנו אשר האלה החשך בימי
כבזמן הלכה וספרי תורה דברי בהפצת גדול צורך היה לא ומעולם דאגתי. ולהפריז לבבי להרגיע

 חכמים התלמידי צריכים היהדות עולם מכ״ש מהדש. העולם לבנות צריכים וההירום החורבן אחר כי הזה.
 חסד ועולם ה׳, ויראי ישראל בית לבנות בוניך( אלא בניך א״ת ה׳, לימודי בניך וכל )כמ״ש בונים שנקראו

וגמ״ח. ועבודה תורה שהם עליהם, נשען שהעולם והעמודים היסודות על לבנות על.לשונם חסד ותורת יבנה,



. . . הדרת .
 נתמלא ואן המובהק, רבו אצל יותר ולהתמיד בישבתו

תדבק. ונו ח״ע של המצוה קיוס

 תשבע, ובשמו שנאמר בשמו להשביע ז׳ מצוה ז(
אלא המכין מן אינה א״א וז״ל השיג והראב״ד

 דלאו זה אמר ואולי אתר, באל ישבע שלא להזהיר בא
 בסהמ׳<צ מ״ש הביא ובכ״ת עיי״ש, עשה עשה מכלל הבא

 גדולות הלכות ובעל הרמב״ן, שהשיג ומה בתרוכה
עיי״ש. כהרמב״ס למ״ע מנאהג״כ

 ע״ב( ג׳ )דף דתמורה דבסוגי׳ כתב הרמנ״ן והנה
יהי׳ אמת דשבועות ובהו״א ויכוח בדרך אמרינן

 דשריא אמרינן ובתסקנא השם את ליראה מקרא אסור
 חקרו עוד שניהם נין תהי׳ ד׳ שבועת דכתיב >ושבע
 כשנשבע לקי מילקא אבל בעה״ב של דעתו להפיס תימא

 תשבעכו׳ ובשמו דכתיב ומסקינן נטוי שבועת נעצמו
 חובה הצורך בעת בשמו השבועה שאין מזה והמתבאר

עיי״ש. רשות אלא ומ״ע

 הרמב״ם רבינו דברי לדחות אין זו דמגמרא ולענ״ד
לישבע דאסור נקטינן דש״ס דבהו״א ודאי דזה

 רשות דוקא דלאו י״ל דש״ס למסקנא אבל אחת, שבועת
 תשבע ובשמו דכתיב הוא מצוה גס אלא לישנע הוא

 האמת לברר בכדי ניתנה דהשנועה י״ל זו למצוה והטעם
 הי׳ דהתשלותין יסברו אזי ישלם, 'למנוע בכדי ואס

 גס ישבע שלא ממונו לפזר שרצונו צדקתו מרוב לא
 לא זה ובשביל בדבריו ששקר משוס אלא אמת, שבועת

 גדול, חשד יגרום ממונו דהפיזור ונמצא לישבע, יכול
 צוותה וע״כ כשרותו וחזקת נאמנתו המון בעיני ויאבד

 כשרותו חזקת שישאר האמת ולברר לשבע ייתורה
 הוא דהפירוש מגמרא הכרח דאין ונהי האמנתו,
 לומר אין אבל בשמו, לשבע מ״ע חיוב יש דלמסקנא

 דהפירוש הכרח אין גס דהא מפורשת מגמרא שטעה
רשות. דהוה בגמרא

 תפס לא ז״ל הרמב״ן לחה אצלי הוא גדול חידוש אולם
דמבואר מפורשת מגמרא ז״ל הרמב״ס רבינו על

 ל״ט( דף )שבועות בגמרא דאיתא באחת לשבע תצוה דאין
 נשבע הרינו אמר ואם כו׳ הדיינין שבועות ת״ר וז״ל

 אהלי מעל נא סורו לזה זה אומרים שס העומדין
 דנשבועת מפורש הרי עיי״ש האלה הרשעים האנשים

 דשבועת ז״ל הרמב״ם רבינו כתב ואיך רשע נקרא אמת
 הביא לא ז״ל הרחב״ן שרבינו ולפלא הוא, מצוה אחת

באמת. לישבע דאסור מפורשת ראי׳

 דיש הרחב״ס רבינו בדעת לומר דמוכרחין ולענ״ד
שבועה בעמן זמנים שני דיש בזה, גדול חילוק

עח

 על ע״כ שנשבע, בזמן וב' ישלם, ולא שישבע החלטה א׳
 לזה ישלם ולא שישבע בדעתו שמחליט ההחלטה זמן
 בגמרא דאחדינן וכמו יקרא לרשע שבזה הוכחה יש

 אומרים.זל״ז שם העותדין נשבע הריני אומר הלשון
 החליט, שכבר אחרי הב׳ הזמן על אבל כו׳ נא סורו

 השם בשם לישבע מ״ע יש אזי לישבע, החלטתו ומקיים
 אזי בשבועתו השם שם בתזכיר כי תשבע, ובשמו שנאמר

 ועי׳ הוא, אחד אמת שם רק כי בד׳ האמונה מתאמת
 הרמב״ן ושי׳ הרמב״ס שי׳ שהביא תל״ה מצוה בהחינוך

 כמ״ש ולענ״ד הוא מצוה אמת שבועת אס פלוגתא דיש
יבחר. והבוחר להעיר רק ובאתי

 והישרים הטובים בדרכיו להדמות ח־ת ה1מצ ח(
וכבר וז״ל בסהמ״צ ועי׳ בדרכיו והלכת ש־נחמר

 תה בפי׳ ובא דרכיו בכל ללכת ואמר הצווי זה נכפל
 נקרא הקב״ה מה חנון, הי׳ אתה אף חנון נקרא הקב״ה

 אף חסיד נקרא הקב״ה תה רחום, הי׳ אתה אף רחום
 ואמר אחר בלשון הענין זה נכפל וכבר חסיד, הי׳ אתה

 בפעלותיו התדמות לומר שרצת בפי׳ ובא תלכו, ד׳ אחרי
 יתעלה הקאל בהם שיתואר הנכבדות והחדות הטובות

עיי״ש. המשל צד על

 רבינו שהביא האלו המקראות לציין ראשונה והנה
פסוק הוא בדרכיו והלכת עה״פ הרמב״ם

 ד׳ יקומך טית( פסוק כ״ח )דברים תבא בפרשת הנאמר
 ד׳ מצות את תשמור כי לך נשבע כאשר קדוש לעס לו

 ללכת ואמר נכפל, שכנר ומ״ש בדרכיו, והלכת אלקיך
 פסוק יוד )דברים עקב בפרשת הנאמר הוא דרכיו בכל
 אס כי מעמך שואל אלקיך ד׳ מה ישראל ועתה י״ב(

 וכבר ומ״ש דרכיו, בכל ללכת אלקיך ד׳ את ליראה
 בפרשת הנאמר הוא תלכו ד׳ אחרי אחר בלשון נכפל

עיי״ש. ה׳ פסוק ג י" ראה

 בדרכיו להתדמות הח״ע הסמיכו הרחב״ם ורבינו
תנא בפרשת הנאמר עה״פ והישרים הטובים

 מ״ע להסמיך דמהראוי בזה לדקדק צריך בדרכיו והלכת
 עקב, בפרשת לכן מקודם בתורה הנאמר עה״פ זו

 קשה יותר ועוד דרכיו, בכל ללכת בעצמו אח״כ שהביא
 מצינו לא בדרכיו והלכת עה״פ הלא הרתב״ס רבינו על

 בדרכיו להתתדות לדרוש ■חז״ל בדברי מקום בשום כלל
 דרשא בגמרא הנאמר הפסוק להביא יותר טוב וא״כ

 חמא רבי אתר ע״א( י״ד )דף בסוטה מבואר כאשר זו,
 פסוק י״ג )דברים תלכו אלקיכס ד׳ אחרי מ״ד חנינא בר
 כבר והלא שכינה אחר להלוך לאדם לו אפשר וכי ה׳(

 אתר להלך אלא הוא אוכלה אש אלקיך ד׳ כי נאתר
 דכתיב ערומים מלביש הוא מה הקב״ה של מדותיו

אף וילבישם עור כתנת ולאשתו לאדם אלקיס ד׳ ויעש
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 ■וירא דכתיב תולים ביקור הקב״ה ערומים, הלבש אתה
 הקב״ה חולים, אתה-בקר אף ממרא באלוני ד׳ אליו

 ויברך אברהם מות אתרי ויהי דכתיב אבלים ניחום
 קבר הקב״ה אבלים ניחום אתה אף בנו יצחק את אלקיס
 מתים קבור אתה אף בגי אותו ויקבר דכתיב מתים

 כ״ב סי׳ סוף עקב פרשת בספרי מצינו ועוד עיי״ש,
 כאל ד״ד שנאמר דרכי.הקב״ה אלו דרכיו בכל ללכת
 בשם יקרא אשר כל ג׳ץ )יואל ואומר וגו׳ וחנון רחום

 של בשמו ליקרא לאדם לו אפשר האיך וכי יתלנו, ד׳
 אתה אף וחנון רחום נקרא המקום תה אלא הקב״ה

 הקב״ה מה לכל, חנם מתנת ועשה וחנון רחום הוי
 הוי אתה אף מעשיו בכל וחסיד שנאחר חסיד נקרא
 להסמיך ז״ל הרמב״ס לרבינו הו״ל וא״כ עיי״ש, חסיד

 בגמרא הנדרש עה״פ הטובים בדרכיו להתדמות המ״ע
 רמז שום אין אשר עה״פ להסמיך ולא בספרי או

כזה. לדרוש

 להודיענו כוון ז״ל דהרמב״ס בזה לומר נראה ולעג״ד
ובמעשיו, בדרכיו להתדמות במ״ע מחודש_ דין

 או הנ״ל סוטה דגמרא דגמרא תהילפותא דהנה
 באם רק הת״ע דתקיים הוא הנ״ל דספרי מהילפותא

 שנאמר כתו דרכיו בכל הקב״ה של לחדותיו תתדתה
 להיות וכו׳ וחנון רחום במדות דרכיו בכל ללכת בקרא
 המ״ע, מקיים אז ורק כו׳ אבלים ולנחם ערומים מלבוש

 והלכת דכתיב הקרא על הת״ע והסמיך רבינו דייק לזה
 במדה רק אס אפילו ע״כ דרכיו בכל כתיב ולא בדרכיו

 וזהו מ״ע מקיים הקב״ה של למדותיו תתדתה אחת
 יתעלה בו להדמות שצונו הלשון הרמב״ס רבינו שכתב

 להתדמות אפשר אי אפילו אס הכוונה היכולת, כפי
 שנאמר המ״ע מקיים ג״כ אחת במדה רק מעשיו בכל

וא״ש. בדרכיו והלכת

 אתרו והוא שמו את לקדש שצונו הוא טית מצוה ט(
סנהדרין ובגמרא כו׳ ישראל בני בתוך ונקדשתי

 אינו או קדה״ש על תצווה ב״נ אמרו ע״ב( ע״ד )דף
 אומר אתה ואס נח בני נצטוו מצות שבע ת״ש !)צווה,

 המצות מיני מכלל שהוא לך נתבאר הנה הוו, תתניא כן
 ישראל בני בתוך ונקדשתי דכתיב כו׳ לישרל התחוייבת

עיי״ש.

 ושמעתי האש, מכבשן שניצול אבינו באברהם מצינו הנה
בשם ת״ח גדולי חסידים עם בצוותא בהיותי

 בעולם י ששחקו שאמר זצ״ל מווארקי הגה״ק אדתו״ר
 הי׳ ועכ״ז האש מכבשן אבינו אברהם שניצול בעת

 הפירוש ואמרו עכד״ק ישראל כלל בשביל להנצל הצורך
 ע״ה אבינו אברהם ניצול יעקב שבזכות במדרש דאיתא
נפשו. שימסור הוא השלם אדם תכלית דבאמת הכוונה

מלד .
 הייתי ימי כלי שאמר בר״ע וכדמצינו .השם קדושת על

 לידי שבא ועכשיו נפשך בכל לידי יגיע מתי מצטער
 אבינו לאברהם גדול ענין באמת הי׳ וא״כ אקייתנה, לא

 בפועל לקיים אלא האש מכבשן ניצול יהי׳ שלא ע״ה
ניצול. הי׳ ישראל בני להוליד כדי אמנם נפשך ובכל ממש

 איננו ״נ37 דקיימ״ל מה לפי דבאתת נראה ולנע״ד
איסור עפי״ד הי וא״כ השם קידוש על מצווה

 והגס האש, לכבשן עצמו להשליך ע״ה אבינו לאברהם
 דין גס עליו לקבל עצמו על החמיר דאאע״ה די״ל

 אס דהא בכזה להחמיר דאסור י״ל הלא אבל ישראל,
 דלדין השני מצד איסור עושה אחד מצד החותרא ע״י
 להחמיר אסור אזי עצתו למסור אסור ב״נ כדין לו שיש
 קייס אאע״ה איך המפורסמת קו׳ כעין והוא עצתו על
 מיתה חייב ששבת עכו״ס הלא בשבת ושבת התורה כל

 דין מצד דהא בשבת לשבות עצמו על דהחמיר לומר ואין
 להחמיר רשאי אין ואזי לשבות אסור ב״נ שהוא אמיתי

 דיבר דרכים פרשת בספרו דהתל״ת וכמדומה עצתו, על
כעת. תת״י ואין מזה

 דאאע״ה י״ל דאולי אמרתי לימים צעיר וכשהייתי
ההכרח לו הי׳ ישראל כלל תמנו לצאת צריך שהי׳

 מסירת של הזה שכח כדי נפש מסירת של המצוה לקיים
 שמו את לקדש ישראל, כלל כל וירשו בטבעו, יהי׳ נפש

 אבינו לאברהם באמת הי׳ וזהו נפש, במסירת יתעלה
 לכבשן עצמו ישליך אס שממנ״פ והגס לשמה, עבירה

 זאת אבל ישראל הכלל תאאע״ה נולד יהא לא שוב האש
 בשני החבל לנושא הקדושים האבות של וחילו גדולתו
 בסוג העקידה ענין בביאור בארוכה כתבתי וכבר ראשין

פהו. מדריגה

 שניצול תחילה במחשבה תעשה דסוף י״ל ומעתה
ונמצא ישראל כלל מתנו נולד ויהי׳ האש מכבשן

 דנהי ״נ3 דין מצד גס דהא איסור שוס אאע״ה עבר דלא
 מכבשן ניצול באמת הלא אבל עצמו, את ליהרג דאסור

 ישאר האש לכבשן השלכתו ע״י שיהי׳ וכוונתו האש,
 השם קדושם על עצתם למסור ישראל לבני ירושה בטבע

 בשני התבל את להחזיק הגדולה כוונתו ע״י נתקיים
 מכבשן אז ניצול הי׳ לא ע״ה אבינו אברהם ואם ראשין

 לאבדון חלילה הרצויה וכוונתו מעשיו כל הי׳ אזי האש
 ״נ3כ שדינו האמיתי דין על שעבר בשבילו ראשית בתרתי
 לירש יגרום מעשיו ע״י שלא וגס נפשו, למסור ואסור

 נולד הי׳ לא מתנו דהא נפש מסירת כח ישראל כלל
 ניצול יעקב בזכות המדרש שאתר וזהו ישראל, הכלל

 של זכותו בשביל דלא להודיענו האש מכבשן אאע״ה
 למסור דאסור ״נ37 דין על כעובר יהי׳ שלא אאע״ה

זכות בשביל אלא ניצול שיהי׳ הקב״ה סיבב עי״ז נפשו
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מאה.: הס ־ והכולל אותיות ארבע שעם מ״סה"י•

ערוכות• הם הכל בפי כרמת• מסכת סליק

ירי מעשה חון אל

פרכות• יעלו לא בם

די־ עד טובך הרק
ובברכות• ראשי• על £

r

א פרק פאה
 דינים שמנה כנגד " פרקים שמנה בה יש פאה

• שכחה • ב' • לקט • א׳ • בה דנזני־ו • עיקריים
 • ז' ־ ניקזף זתי ״ ו׳ • עוללות * ק' פרט* • ד׳ פאה • ג׳

 - אלקיס בגי׳ פאה ט ־ ראינו ראה ועוד • צדקה • ח' • עני מעשר•
 מלאכתו מכל שבת ניבי ה׳• ברכו אשר בשדה הוא ושסזה•

 הנזכרות הראשונות שלש בכת • בראשית ימי בששת עשה אשר
 בתכונה שמיס כונן אדן• יסד בחכמה והיאה׳ אחד־ בפסוק
 אחת היות נמצא • חשיבי וכאחת • נבקעו תהומות ובדעתו

שמנה: כלס בין ־ למטה ושבע ־ למעלה הקצירה דתמילת התוספות בשם התייט מיש' אה5ה א
• תרומה לגבי מירזח כקודם היי לגביפאה•

 המירות כמו • בפאה השדה מחייב • דווקא הקצירה שתחילת מפני
 הט • לפאה תרומה דמי לא אז חייוביהז• שחל ואחר ,בתרומה

 :בשמו כתבו שלא ותמהני זו משנה על בירושלמי מפורש
היא כי על • להם המאוחרת הפאס הקדים והבכורים*

: החסכתא שקר
 הייבין הכל כדתנן • והראיה קתני דלא * היא והראיון

למאן • •יל • ראיה עולת תבן וכן • ביאיה
 תחילת על דלא להורות כלשונו• דשינה פנים• ראית למפרט

 • הכתוב שהריצוה מדאורייתא שיעור לה דאין היאיהקאמר•
• דאין קאחר־ הראיה המשך על אלא יראה בשנה פעמים שלש
 ראית על לה מופרש ולמאן זתניסיאלו* כשלשה שיעיר לה

 לבד• ראיה לעולת מיוחד שם שהוא • הראיה קתני לא הקרבן־
 תימא דלא כסף* מעה והחגיגה שתיכסף• הראיה וכדתכן
החגיגה אבל שיעורמדאורייתא• לה אין • ראיה לעילת דדוקא

_____________: שיעור לה יש__________,
I הדאדתימא ־ וגית הירושלמי לשון היז • חסדים לגמילות

 דמר כיי ואתיא • שיעיר לי יש בממונו אבל בגופו
 והביאו יכתבהר״ש• ע״כ־ • י׳ וכי באושא נמנו וכו׳• פלוני ר'

• מתניתין לאזקמי דא"א להודיע • הירושלמי כוונת שאין • הת"יט

 הנזכרים( גס שהרי דרבנן• שיעיר לי שיש לט דחמזנו• בגיח
 שיעיר להם אין יאנן • מדרבנן שיעור להם שיש מהם יש • לעיל

 • ידעתי לא ואנכי ־ ז״ל דבריו פירוש הוא זה • אמרינן מדאורייתא
 • קאי אמתניתין ׳ דהא זה ירו׳ פי על • זה כלל יתיישב איך

 שיעיר להם אץ דמי דלא הוא• יהנל"עד קמפרשא• ומתניחין
 דאין חית;ת•’דג שיעור להם לאין • וראיון ובכורים דפאה
 מיפטר•במשהודמדאורייתא היאלהקל• • דפאהודומיו שיעיר

 ידי יוצא איני דלעזלס * להחמיר היא ־ דגיחות"ת שיעור אין אבל
 • ולילה יוחס בו והגית כדכתיב מותו• עדיים מת״ת־ חובתי
 ויש כלזמןשיבאלידו• חייבבו• הוא כמוכן מגופו• זחיגח
 לידו• יבא ממון• לי שיש עוד כל ודממונו• • לקיימו בנחו יכלת
 תעשה• ואל בשב לישב תיקנו דר״זל תדאורייתא־אלא לקיימו חייב

 ביבמיתדףצ׳־ כדאיתא נגדהתורה• דבענץזהיטליסלתקן•
 • מחומש יותר יבזבז דלא • ע"א מ' דף במנחות רשיי ולמש • עא
 שהדי מחומש• פחות אלא לאמיחייב דמדאורייתא לזמר• ואין

 כ’וא • ממונך בכל זיל ופירשו • מאדך בכל וכו' ואהבת כתיב
 קולאאתא לושיעור• באמרואין התנא• וכוונת הואיל אפוא•

 שיעור להם אין ׳ אלו לדברים שיעור דמציני דא"עג לאשמועינן־
 • ות״ת הגיח הזכיר ואגבן תפטרי• שהיא ככל אלא מדאורייתא

 זה לשין סיג תחת ונכנסין • ודומיו כפאה כתוספתןמציה• שיש
 צריכים• להחמיר• הוא זה לשין דאצלס אלא • שיעור להם אין של

 היכא כל • להחמיר בא דלא • דרישא למשמעותו לקרבו אנו
 • בדרבנן לממוני גופו בין חילוק דיש • בג"ת ולכן • דאפשר

 " זה דכענין • שיעיר לו אין מדרבנן דאפילז בגופו ליה מיקמינן
 מן ייתר • נו להחמיר מטעה • שיעיר לו אין של זה לשון אין

 ליה מוקמים היינו משא/אילו • לעולם הכי דינו שהרי הראוי־
 יותר ־ולהממיר ביה למטעי דאפשר ומדאורייתא• אףבממונו•

 דינו מדרבנן בין מדאורייתא שבין דקסביריסאני• הראוי• מן
 עיניינים שני מורה • שיעיר לי אין שיהיה ־ נכון אינו וזה • הט

 יעל עליהם־ להקל הוא ברישא• דאמזכריס ,הפכייםחמש
 מן להחמיר צריך שאינו במה • להחמיר יירה • בסיפא התזכריס

 סתמא ומתניתין דהואיל לירושלמי• דס״ל ועזדייל• הדין•
 דאיכא כגוןהכאבגית־ • הט לפרשה דאפשר היכא כל קתני•

 מדרבנן• ולא • מדאורייתא לא שיעור לי דאין • בדגזפו לאוקמיה
 • בממונו אף לפרסה דחקינןמסניתין■ ולא הכימוקמיקלה•

 • אפשר משאי אפשר לנין דאין ברישא• כמו • לבד ונדאורייתא
 ולא מדאורייתא לא שיעור לו דאין • מחש לתית דמיא מזה ועוד

• בסוף אצלו שנאו טעמא ומהאי י בגופא הוא וגס • מדרבנן
 במה ליה• דעמי לשנותו• היל הפאה אחר • בממוט אף איירי מאילו’

 כמוה־ואטלז מדרבנן אלא • מדאורייתא שיעור לו אין שהוא
 עתה אבל • דפאה דזמיא לאחר מהנה שהוא במה ־ לה דמי בדגופו
 זה• מצד אס ט ־ לפאה דמיון לו שאין נמצא ־ איירי בלבד מגופו

 • מגופו חדא• לו• שיים צדדים שלשה לו שיש משא/לתית•
 הוא שלי• שיעיר לו שאין זג'• שיעור• לו אין מדרבנן דאף ב׳•

 לאשנאסתרזיהומידאחרהפאה טעתא• ומהאי להחמיר־
 שיעיר להם שאין אלו לערב שלא • וראיין מבכוריס דתדירי אע״ג

 דתית יאעיג • להקל שישר להם שאין הדברים באמצע ־ להחמיר
כדתגן ־ כלס כנגד שקולה להיותה • כסוף שנחה • לג"ח תדירי

:דמתניתין בסיפא
לתית גיח סמך ולא " גית אחר לשנאו הא • שלום והבאת

—כש ~~~־~———------------ —---------------
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הכי• זמשוס מגית• רדיפה רדיפה דאתיא משום • י״ל ״ ברישא ■נשו
_____________: הלח לי קידס להזכיר הוצרך . - !

 * שאדם הת"יט בי וכת דרמב״ם הטעם חורה־לפי למלל 71
משים • הזה בעילם אלו מצות של פרותיהם אוכל

 דלא לקדושין• משים נראה יק לחבירו• אדם שכין מצות דהוי
תלמוד האי לפרש• צריך נמי• לבריות טיב אלא תנא "קתשיב־׳•

 • נסתמו נפרשנו שאם ־ לאתרים ללמד שר״ל • כמשמעותו דווקא
 מבין אין אפילולעצמו• התורה• שהואילתוד בכלמקום•

 לא • ודומיו הקן שילוח במצות דדוקא אפשר־ או אדסלתבירו•
 • הראוי הדרך לומד אינו ,מציה שמאותה • לבריות עוב מקרי

• היא אכזריות מדת אדרבא• אלא אדם.־ בני בין כה להתהלך
 אשר הזהר• מדברי צפור* קן על האומר במשנת שהוכחתי כמו
 כתיב התורה• בלמוד אבל אדם* בבס בה להתנהג ראוי אינו

 • לעצמו לומד אם אף ולכן בהעדותה׳נאתנהמחכימתפתי•
 מי עם ישרה בדרך הולך • ידה על כי על בה חקרי לבריות מ*נ

וזה שלום• נתיבותיה וכל דרכינועם• דרכיה כי האדם־
________________: עיקר נלע״ד--------------------- דאפילו • מדאורייתא שיעיר לפאה אין שאמרו א^״פי1 ל

 לא מ״ת השדה• כל פוטרת אחת• שבלת
אלאאדרבא• • משיעוראדרבנן כשאיןצריך• לפחות יקלבה־

וכו׳: הכל וזהו הצורך• בעת בה יוסיף
הילךהנכנס הזה סדר ומאמצעה־על מזדה מתחילת י

׳ שדהו את שקצר דאחר ועוד• לשדהו•
 לקצור* התחיל ־ האחר שהדוח יאתר • בתחילה שהניח מה הרואה
 • רואות שעינינו • באמצע כשהניחה חשאיכ ־ שדהו סוף ושזהו

 איחא ובתום' י פאה ידי יצא הכי ואפילו השדה• בסוף שאיננה
 בסוף: אלא פאה אדם יתן דלא דסיל • שמעון לר׳ טעמא האי נמי

 • •הצריך כשיעור בסוף• שיתן ובלבד אומר• שמעון לכי
שהיה אעפיי ־ הראשונה הפאה שהניח אחר • שקצר למה

 משאלכלתיק־דלאצריךליתן השיעורהנריךלכלהשדה• בה•
 בתחילה • השדה לכל הצריכה הפאה הניח שכבר כיו! בסוף•

 שלא אחד• קלח אפילו שייר אס • אומר יהודה ור׳ באמצע• או
 כדי באמצע• או בתחילה שהניח שאיןבפאה־ פאה* עליו הניח

 בסוף• ונותן • פאה משוס סומךעליו • השדה לכל הצריך שיעור
 דין לכל ויש המאה• שהניח אחר שקצר• למה הצריך כשעור
 הצריך השיעור ביאס הפאה• מעיקר אעיפישאיןבו פאה•
 הנית שלא • אחד קלח אפילו שייר שלא לאו• ואס אחד• לקלח

 אינו הפאההצריכהלנל־השדה• שהניחבראשונה• ,עליופאה
 לשינה לישב • זו משנה פי׳ נלע״ד כן הפקר אלאמשוס כסוף נותן

 ותשכח ודוק אחרים• פירושים כתבו ו^יבוהת״יע־ בדקדוק•
 אומר יהודה רבי ’ אחר בתוספתא דתנא והא לטלהופירכא•

 אתהפאה• שנתן בזמן בלא יהודה• ר׳ אתר הסקר• משום וכו׳
 משום אלא כיתן דאינו דהאי • פירושו דהכי כיל • להוסיף ומבקש
 לעניים• נתן כשכבר היינו • אחד קלת אפילו שייר כשלא • הפקר
 מבקש הוא ושעתה * בו לחזור שאוא * באמצע שהניח סאה אותה

 יכול אינו בעניץזה• לפעורשדהו־ כלל ואינומכוין להוסיף•
 שעדייו קשיירקלחאמד• אם אלא הפקד• משום אלא ליתן•

 שהניח תה לעניים נתן לא עדיין אס אבל פאה• עליו נתן לא
 ־ להוסיף מבקש ואינו • ממכה בו לחזור עתה ורוצה • באמצע

קלח שייר לא אפי^ו ’ בסוף עתה שיניח במה • שדהו לפעור אלא

וגידוליו
חותם׳

ב משנה ב פרק
 דאעיט ,רבותא לאשמועינן • כאחת להקצר יכילה שאינה

• עצמה האמה בתוך ומכאן• מכאן עולה שהקמה
 דקאיאאתה: זה בלשון קתני הפסק• היי נך• כל רתכה כשהיא
אתחנן דהכי אתיק• ופליג מפסקת• אומר יהודה רבי

 אשכחתתני פליגין• ולא מיתר הזיןכעו ־בירושלמי•
 ד’דס • לה?י ספק ואין * ע״כ מפסקת זו הרי הקבועה המים אמת

 • אמתיהמיסהקביעה דלאפליגי׳אשכחתתני־ לבניהישיבה־
 • לא כאחת־או להקצר יכולה בין כלל מילק ולא • מפסקת וו הרי
 • קבועה באמרי שהרי .י קבוע לאיכה קבועה בין שחילק כמו

 זה ־חילוק ס'ל דלא מ•’יש אינהמפסקת• קביעה שימדהבלתי
 חמתניתין• כן ולאהוכיח • אריי יפליג • יכולה אינה י או יכולה של

 • קתני סתתא שלולית אלא בה* חילוק שוס נזכר דלא תשים
 הפרעים • לפרושי כחית דלא אלא • כר*י לס'ל • דההינ ואפשר
 היכאדמצינו״דקאנחית אבל דבורו• סתם מי• ומשום שבה•

 • יפליג שימדלאסילהני* חילזקא• האי פירש ולא לפרושי*
דם*•כתב שפסקכריי הרמלס לפסק טעם דליתן • חהניח ותמהני

 " מששים אחד על אף השדהעלהיסיף כל על ן לית עתה יכול אחד•
 לא שהראשונה• דלהיות פאה• דין לכל ויהיה שירצה• מה כל

 זמן כל ממנה־ בו לחזור יכול פאה• דין כעיקר כסוף היתה
:בסוף ליתנה כדי • לעניים לאנתנה שעדיין

משוס • נשמר • אוכל שהוא מפני • מסתמא • !נשמר ץ*
תעזוב ולגר דחלעני אעיג * אליו סמכי הכי

:נפיק סעיהדקרח שהות
 סדר הוא כך כאחד• ולקיטתו הארך מן

ואלכנלקע• • גדל הפרי שבתחילה הדברים•
 ואכל • לימהו הנפקיתא כסדר להפך• סדרם לא הכי משום

 • נשנה להיות היה דראוי אע״ג • הנפקותא כסדר ברישא דקלים
 על נצטויט זה■• עיקר שעל מפני הוא כאחד• לקיטתו אחר

:לאכול תה לעני לו שיהיה • הפאה
 צריך אתה ואין * ודאי זה בכלל הס • והקטנית והתבואה

 מהם ואיזה • בכלל מהם איזה • עליהם לעתיד
 לידע עליהם• לעמוד צריך אתה לאמכללדהירקוחוהאלנית-

 הוא זזה • כלס זה בכלל שאינם מפני * לא ואיזה בכלל מהם איזה
 בתבואה ימצא שלא אקשר • שנשמר ואע^פי מאידקמליןתנא•

 של וקטנית מבואה שימצא * היא שכיחא ללא מלתא מ • וקטנית
 * זריעה עיי אלא יוצאים אינם שהרי חקמבשבעית• הפקר•

תלויבהם: ועיק^יזתהאדם , .
 הפקר משום ונותן • וכו׳ פאה משום נותן הוא ל^ללם ן

 אחת׳תשיס מבא כללם לא • וכו׳ ותאכיל • וכו'
אחר• עודטעס יש ־ וכו׳ הגרן מן ובמעל • שוים עממיהם דאין

: היא דילדדאה
 אפי׳קודם לרבנן מחייבי ולרבנן וכו׳ וזורע הגרן מן ונוטל

מהשנויים הכאיזתר ועעמאדגזרו כיכהר״ב מירות
 לכך והתבואה היא מילתאדשניחא לזריעה משוס נלעיד ברישא

 וההפקר הפאה רמי חשאיכ לזריעא ממנה להוציא מיוחדת היא
 לא דאדם• עראי לאכילת ואפילו דלאשכיחא• בהמה ואכילת
בהו גזור לא י הכי ומשום * קבע לאכילת אלא • מסתמא עבידא

: מירות קידם לחייבם רבנן•

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס)32 מס עמוד אברהם בן חי עמנואל רפאל ריקי, עשיר הון



ח עדיות תן

:סם שג

so
 בניכם ד׳אינס נרכס לאקאפר הט ומפזם מיס לקרותם דדיך מפרסם והס סתם מים פל

 הוא פסולים שהם כאמור שנתרחקו הכרם אלו וסם ממש אנוסה סל מים ולב אמר ממפזסדד
 או לכשרושס יומרו ונזה כשרים שהם ונדע הם מי אנוהם יגלה ני ממש אמתם יעל ישיבם
 אותם ופיסלו שהפאו האכוח טל הרשמת לכנים יהיה פלא אמתם על שישינס לפרש אעמר
גזכואו לא אבותיהם כי כן כאמת שאי! יראי ני הכשרים ישראל מקהל להבדל שנציינו מניו

• t/־M r.-jfJTmss7 ה״חtil ״ י : סס נשרים וסכם--------
 עדות וכס סתומה נסם הסרונעים כתפילין הוא כשין כי נסם ומסיים מק סתתיל עדיות

כרי שבראש תפילין אלו מלין קיא ה׳ ש׳ם כי פמי כל ודאו סארז׳ל נמו לישראל
 שהשין אתריה טרים השני על מורים עצמם והאותיות בתפילין מדות מל שרה שש׳ם

וכשר יסראל מורת שמא סאדם על כמעידים העדים הס ואלו מילה והפס שבת עעריקון
; עדיות פיני כל להעיד

:משניות סכל כלולה • עריות סםכת סלק
רואים. בעת יורו טוב

. בהוריות הטורים
; ונמצאים הבאים

: בעדיות במשנה

זרה עבודה
 אותיות תמת וק נאמרים אותיות תפש וכן אלהים של ממש מגד פרקים סעסס נם •ס ןרא

אמרונה כה' המכונה העשיה עולם סביב הוא שמקימה משום י׳ל מסתר ונרד כשמאיה , "

משגר.אפרקא

לפג

TWjJ
פרקדסשנחב

aap.׳•

משנהבפרקה

 מתג-סא יום אותו הזי אי תליא אידם טוס הפליגתא אלא תליני לא rt כסא אדהן ,י
 הוא כלא דא׳א חפ׳ג הסטן וצא ברישא הפנין תנא הכי פשוה נ׳ כמשנה כדאיסא לא •6

־ התוססות נשם הפי׳ש הרגש פתישנ ונזה א' משנה פ׳ת טומא פ׳ש מיק
 לאסל מוכר גסהנממלוק׳ בהמה חף בפי כרמייה מן ר' ירושלמי וכו׳ אופר יקודם וזך

 שרוצה להרא׳ש תימא ומכאן פ'כ נפמלוקת גסה נהמה אף פני אשנס לפתוס מכת
 כלשון ליה דתני דאע׳ג דקאמר נמי והתי׳ש דם־ק פלתיה קפסרש פרושי יהודה זד׳ לפרת

 לא ני מקום ככל הראמי אני וככר מוצק שאיש דוגמתו במכנה פציש ט קס־דא פין שגוקת
 זה דנל כפירוש מפורש נפי דידן נש׳ה ועוד מולק דודאי הוכחתי שעם ט וכשאין רק מר

 וקוצן לקון מנת על אילן להם ן מזכרי ת׳ר כדגרסיס הוא יהודה זר׳ דר׳פ ססטקת בו זטזצא .
 ידפש וככר פ׳ש וכו׳ פ’ע שמת קצוצה אלא להם ®כרין אין אוסר ר׳ס •הזזה ר• .זמי

.המפורש מן סתום ילמד ועוד ר*מ הוא משנס זטתם

ד משנהב פרק

פרק

 עט׳ם של דברים אלו ואמר קצר לא אמאי ידפנא לא סגאם איסור ואזזרן
׳ . נמאס אעריס1

 שלא אעס׳י לראותו סיס סיכול זנמזע רואהו אלא קפט לא ראהו רותכו וישראל >
.®מר ראהו

נ משנה ג

 דרש נ® לפיסר וינולט מסניהין לישנא לפרש צריך p מ׳1»א׳ ואסור זבל נפשה »אאף
 נהנים אדם וכני זנל שנעשה ממש הוא אף ופירושו הוא האף נשלם זה סכהיות לנו

 ידנק ולא דהנכדרין פ׳י בסוף תנן וכה׳ג אפו סהרון ה׳ ישוב למען וגו׳ ידבק ולה ׳too עתם
. נשלם אף מרון נשלם שהרשעים וסן סכל הסרס פן סתומה טדך

 שמשישת והנראה וט' אופרין אין אמרת תשונה ושד הר׳ב כתב פרמן נפשה אומרים אין ■ר
 באתי לא דאני ד’מ דאיכא הן צפד נהגסון ר׳ג השיט גשנה השונה דקאמנא התלמוד 1

 תשבות דשתי ש'מ גנונה התשנה היא וט׳ אוסרים ואין ס׳ד ואיכא גגונה תכונה היא »ז׳
 לוו זו דושת הראשונות תשנות וכשני משום השלשית נתפונה כדקסגי הא קסט ולא הם

fe!« — :כלל להן דומה שאינה השלשיה כ'6פש
 משום ליה קאמר הלא כל״ל דסכי נאלוק ט שנוהג. אש תגן ולא הא אלוק שצם ט סנוהג את

 להיות גנובה כמשונה כיפה זו דפשונה לפ׳ד נש׳ם דאנכ״ו מאי לו דר® נראה אלוק
 שנוהג חת ר׳ג כוונת הוא חס ככן דפנתי® פשר דכאני ספני גשנה דאיננה יוניה דפעור

 כנווי נו נוהג ושאיש אסור ענוד® הוא דוה הפשר כגון אלוק משוס סוי של דבר אפילו ט
 דגרפינן הירושלמי כוונת היא ®ז ונראה שתר זה נשיי איננה ענוד® כי סלק משום הזה

 שאין פעור מנעל להשיט לו היה ם דלא נשנה( תשבש }ט׳ השיט הפלג תשובת השם
 ופה )פי׳ כדון פאי יוטה( סשר ט להסיג הטתי יטל שהיה )ט׳ בפריעה אלא עבוד®
 ואת אשור ענוד®( היא דקי )ט׳ אלוק משם הבזוי( )פי׳ מ שנוהג את זאת( טסה תשונה

־ כדפרפפי שתר אלוק משום נו שהג סאיש
 פנזפא דלא וכפתדתנןטינו רפא לגלויי בסיפא נראכדכארין נמסא נדהפשפאה יטה

. הריב כמ׳ש שישיא לפנין לא אכל במשא
 והוציאה תגן נטס כן ט נפיני ונטן הפייע כ׳כ ונפלה וי׳ג וטשצה פ׳ז תתתיה העמיד ז

מסתמא היא נקרקע ששגה דהנא דמשום לומר ויומק ננעלה יזמי יסיליא ובאכן
 דאם לצורר אועה נמכור שם מנשלה אלא ולהוראה לספור פרוז דצידוןלח המעשה מראה®
■ שט סתסא ואנן ישראל של ונא ולכו ראויה דווקא טי סל היא ,

 אלא מנוי! קא לנטלה לפיערדלא דאיכא עליו להשמן אלא לשרוף מולו דלא אסיג טפל *
r נעלה אצא הכי אפרינן לא שטלה מקל לאו® שיש שעה דעתו אדרבא ■  נידו אסר הזהג פיניש ואת נפלן נדכסיב מסקל יוסר חשב תעפיש טפט למשות סרביע או

. נעלם אפריע סכי אטלז

 נובלים ונמצא כשטס משת לשלם זו שמצוה לפי רבים בלשן קשטציה חסדיה גמילות לעל כ
 ממה שיושר סנה חסדים גמילות לט המשתלמת ־,ה כצד מכין פל כפשאז׳ל זה את זה ׳

כבית בעל עם ששה העט העני פה שפה הבית שנפל

 מל ופי׳ זכר לשון יאפו מדסנן פירש ויפה רש׳י פי׳ וכן פיקוליס של הריב פי׳ בראשו
 שייך לא החילוק דזה דק לא וכתפו צוארו על אח'כ שפירש פה אבל האכנים גבי

• וו ע׳ג זו שנתות אכניס אצא כריה צורת שאינו נמרקולים
 המנכים דאין וסלשתואע׳ג ושפנים ליינות הקדימם שנונים של ועשרום ענניה פלבילי

 דסרטלי משוס « ואנ׳ל זו ומי וסלתות שמגיס ביינות המזנת פ־ג קרני׳ ושנליס
.ודומיהם מיינות יותר ט להמצא שניתי ועשרות

 י»6ו שנן החסרון וסה הוא עצמו נפני אסר דדין ס׳ע קפט לא מעפה מעשה
* cop ין צר

 לס עעריקון עפה שפן וסיפנין >לכ בששים מפרסים יס התי׳ע נתב עעם בנותן ח
. יוסר עמם שפן ט אין פנ׳ע וכשעבר שעם נותן נו יש כשדו נ׳ע דעו1

.דקדופין בפ׳ב מפורש זה סיר שפם ט׳1 סנסקל לשור ט
 ספלנק מטון דהא סם מכורים נופר הוצרך לא ואסנצה מסוד 'אבל עהורה והיא שפד, יב

• וסהר נאש תעבירו בפירוש אומר הכתוב עציהם נאזר
 אטם אברכם ששת סדורה טסה זו פסכפא ט נהא ומסיים בלמד משחיל ורה עבודה

צדיקים משלשים יחסר לא וכעולם סלט ת׳ נה היה דא׳א פ׳ז מסכת כאז׳ל נמו
 ושד אברהם נקרא שפאבים להא זכה והוא יהיה טה ואברכם פשוק על שאז׳ל פש כמוהו
 ועוד במדרש כדאיתא רוסכ אמות וה' מפצים טבה אשת ה' הקיפוט הע׳ז סל לשרש כשרצו

כדי מעשה אופו אמר פקוס מאותו שהוציאו כמות תרה אניו נשי שמלן שנים ל׳ס כעד ל־ה
:ע׳ז סטית גרס זה וכל במדרש כדאיפא שד יהרגוהו שלא

. אשדה היא כהנאה אשר ♦ זרד. עבודה • ספכת סליק

דרכךטרח: הרחק
.מהוללות העו״ג

:בעבודת דרכם כי
ומזלות. כוכבים

אבות

 אדם בממשס סכרים הם ישראל לכלל מיענו עד האבות סדר כי פרקים «n ט יס אכלת
ופשה כמשא׳זל לשלשה אלא אבות קורי! אי! דמידינא אע׳ג ויעקב יצמק אברכם נמ

 י׳ל במשנה ששי פרק אף באבות דגרים ולמאן כאבות ®לדם ישראלית האומה נשרשה זלהלאה
 אם שדה אשר יעקב דלהיות י״ל זה ט על הנסתר יפ׳ד ליעקב לו שיש האחר שם כעד דכוא

־ פרקים ששה ט יש לי'מ כידוע קצוות שש נפל שבאטת בחור אגיכם
אלו דברים ואף ארןלרשו ודנן שסריס בענייני כמדברת ה!את כפסנתא נקראת אבית

: האטת קייש

א טשנה א פרק

 כתורה סוד זנו פיני בגי׳ הוא ברביע זה וסם •מס'נא *שם נועריקקשל משה קבל משד,
* דווקא כסיני שרה קבל משם הוא וזה מן ליודעי כידוע שנכתב

 משערי המפטם ששער לטוס ®רם אלא התורה כל משפע דהוה קתד לא כתורה ®רה הבל
■ לפשה לו עלה לא בינה

דכוז> כעבדים הוו אלא נדקתני שידם יראי והוו קתט לא עליכם שראששם ויהי ג
 תעשה צא ממצות מהר לטוס דכיא דהיראה אינו וזה טראה מדת יקנו האהבה דאהר

 פרע סור דכתיב והראיס הר׳ב כמ׳ש עבה מצות פיוס זריזות דהוא לאהבה קודמת הר׳ב כמ׳ש
 עבדכם קירה לה זכיתם שכבר מראה דמכמע עליכם ששה מורא ויהי קתני אלא שב •ופשה

 מרוב גדולה שמחה סצוה וכפמי׳בשסמת מאהבה שבדיה שאתם בשד עליכם עדיין יט מהאהבה
מרוב זתחעאו תעיד תשגה באהבתה כדכתיב כשורה את מקלקלת האהבה תטה שלא ה׳ אהבת

־ רעדה תהא עם גילה במקום ברעדה וגילוי כתיב שהרי שממה
בעפר המתאבק כי כעשוש לפרש יש בגיס נצמא תוסיק זו גירסא לפי נצמא שותה והוי ד

 איטר עונש מעליו מקל פוהק ואינו בשרה בפסקו לפתות והצמא לששת צמא טו
: בעדה מדה הוא ט הוא ותשע כאעת חכמי כתבו p ני נעלים דברים

 עטים מאכל שתאכילס נימי נט עטים ויהיו לרעבים להאכיל לרומה פשה ניסן יהי י■
כי לי אין נטענת עצמן תפעור וצא הנאים כאורחים על מעוז להוציא ששכל כדי

:צדקה לעשת חייב הצדקה מן המתפרנס עט אטלו 1
 שמה תרבה ואם מבאיש יושר באורחים עיניה צרה היא ני סאסה עם שיחה סרנה ןאל

טא ני פרונה שההוצאה אונן תגלה או רע שם סליהם שציא דבריה ברוב עמה
 פוק גבסא כלבתא וארז׳ל תזעק שהיא ועוד מביתן שתגרשם לן ותגרום הבית צרט כל שסה

:מאליהם ילכו והס
 ללא שפע דנזר דאטלו ירכה פלא חנירו באשת וק׳ו שי*ה ימה שלא אמרו באשתו

: פטרה הרגני משוס אפור גדול צורך
 זה ולט א׳י סנהת בשם סט׳ע כתב p כאשם עם שיסה הממה כל הנשם אמרו סבאן
עצם כדכפיב עצם מקראת אשש דטינז לעצמו רעה שגורס ונו׳ אמרו מכאן ה'פ •

 וע׳י להם הטיסה בהקרבת שד זוהה אינה והיא מביש העטים שרם ידם על ט מעצש
m סמי» שלום ישופו ת*1מ בועל שא ל*180ב ®רם תצא מהם אסר העטים שסגרת

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 120 מס עמוד אברהם[ בן חי עמנואל רפאל ]ריקי, עשיר הון
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כ במוכר

 ליסוד להם שהניחו תמיהתם, על תמה ואני] מלולב. בכ״ח המלך בשער הששה וכן ביאור^ ביתר
 בה״ג דעת הא ע״ז׳ מולק שוס אין כאילו דרבנן, מלוה כ״א אינו המשתה ולבית האבל לבית דלילך

 א׳" שרש המצות בשרשי ,עי הרמב״ן. וכיד דאורייתא, מצוה הוו וכלה חתן ולשמח אבלים מיתוס
שם אסתר ובמגלת לרעך, ואהבת ובכלל בדרכיו והלכת בכלל והוא
דבאמת להו. קשי׳ מאי ידענא לא זה בלא וגס הרז״ה, על קמקשה מאי p אס דרבנן, שהם

 שאין מקום והוא שממה, ענין שם מלח לשיש יש לדגליהם ג׳( לנו )ע״א בהנאה אפור כאן אף
 משם ד כ״ מ״ט ויחי עמ״ם אדם, לבני כלום של הנאה ט ואין נסיעה ולא זריעה לא ישוב ט

 דאסור גב על אף ,בביה״ק לכהן מערבין אי ורבנן ליי פליגי ל״א )ובעילובין ישראל, אבן רעה
 ליה גיסא אי פצעי יוסף ולר׳ ,הלשוח לדבר מערבין אי פליגי ולרבא הנאה באיסורי ביס לקנות י

 דחקע דהא הלז״ה אדעה. מלואיס. באבני אבן בטורי אריה שאגח נעל הרב הקשה מכאן דמנטראי
 שהם בחקיעוח דוקא היינו וחו נחנו, ליהנות לאו מצות מטעם יצא שלמים של עולה של בשופר
 אפילו דהא נתנו, ליהנות מצוה אמרינן דרבנן דבמצוה יצא, לא דחמניות בתקיעות אבל מה״ת,
 הני והא המשתה, לבית או האבל לבית שילך מי לכל כדתנן מערבין נמי דרבנן מצוה בשביל

 שרי לא דבאמת תימא וכי נתנו, ליהנות לאו מצות מטעם מותר מקום ומכל כינהו, דרבנן מצות
 לרבא ליה למה p אס אסור. דרבנן למצוה אבל דאורייתא מצוה לדבר אלא צביה״ק לערב ר״י

 לדבר אלא מערבין אין ס״ל דכיע לימא הישות, לדבר מערבין לסבלי עליה דסליגי למימי המס
 אלא דרבנן', אטו דאורייתא נזר לא ור״י דרבנן, מצוה אטו תורה של מצוה גזרו דרבנן אלא מצוה.
ע״ש דאורייתא מצוה בי[ חילוק איך מצוה, לדבר בביה״ק לערב ר״י דשרי דהא ש״מ ודאי

 לאוקמי לרבא ליה ניחא ולהכי מלוה. לדבר אלא מערנין אין דאמר יוסף דרב ליה ליח רבא
 דפסק א״ז נשם אשר״י בהגהות ומצאתי בוותייהו, באמת ופסק רשות, לדבר מערבין סבלי דרבנן
 מערבין סבלי דהכא דרבנן הוכחה ויש תט״ו(, סי' ארח ב״י )עי' כרבא לשוח לדבר דמעלבין באמת
 במערב היינו לד״מ, אלא מערבין אין יוסף רב דאמל אהא כתב דהלשב״א כרבא, רשות לדברי

 במערב אבל להקל( רצו לא מצוה לדבר וכשאינו המשיר, על להקל אלא מדינא )דליתיה בפת
 עירוב לעיקר וסובל אר״י דפליג לר״מ כן אס בב׳יי. עיש רשות" לדבר אפילו שביתה קנה ברגליו
 מותר מדינא שהוח דבפת הוא, נהפוך נ״א( )עילובין לעניים תקנתא אלא איט במל ועירוב בפח,
 לבא קאמר לכן דמתניחן, חכמים והיינו ר״מי יהודה דר׳ פלוגתא בר וסתם לרשות׳ אף לערב
 וראיתי איירי, בפת במערב דמתניתן לא, אי רשות לדבר מערבין אי פליגי דמתניתן ור״י דרבנן
 אלא מערבין אין בפת דדוקא דסובר אהלשב׳יא שהקשה תט״ו( סי׳ )בארח העוזר אבן בעל להרב
 היא. מנאי יוסף דלב לימא בעירובין שם מקשו מאי כן אס לרשות, אף מערבין במל אבל לד״מ

 עליי. פליגי דרבנן מכלל אומר יהודה ר מדמני אלא יהודה, אל׳ בהדי׳ דפליגי לבנן מצעו לא הא
 דמערבין סובר לכן בפת, עירוב עיקר סובר ואיהו ר״מ, הוא דר״י פלוגתא בל לומר יש p אם

דודאי ,לשב״א דעת ליישב יש ולדעתי בצעב. שהניח ע״ש ברגל, לר״י כמו הוא בפת דלר״מ לרשות.
ןאוצרתהכמה

 דבאמת לשמעת", אמרה דבתנאי ביה למימר שייך לא לד״מ אלא מעלבין אין יוסף לב דאמר הא
 וחדא דוקא לד׳־מ דמעלבין חדא איכא מנייהו חד דלכל אלא לר״י, בין לר*מ בין לכ״ע הוא דיניה

 שאינו וכל דרגל׳ אי דשת א* חקנחא, עירך מהם אחה מהם, אחד כל סבלת לפי לרשות• אף
 הוא אמת כך, היא הגמרא וקושית לישות. ולא לד״מ אלא הקילו לא להקל, כ״א תקנתא עיקר

 כר״מ. הכא במחניתן לן לסתם וכיק ל״מי היינו דממניתן וחכמים ר*מ הוא דר״י פלוגתי׳ דבר
 משתתפין בכיצד והתם בביה״ק, מעלבין אין pל לרשות אף בפת דמערבין ס״ל דכל״מ מוכח כן אס

 דמילתא אולמא ולאו היא דומא יוסף לרב המפתה, ולבית האבל לבית שילך מי כל במתניתן דמנן
 סממא סליגי כן אס לרשות, ולא לדימ רק מערבין אין דבפת אחרינא סחמא אית כן אס קתני.

 שנאי פליגי מקום מכל קולי, והפת ברגל חקנחא דעיקר נר״י לן דקיימא למאי אלמא אסחמא.
 דבלא היא, תנאי יוסף דרב מימרא לימא הגמרא קושית חוהי רשות, לדבר מותר בפת עירוב אי

 דמערבין ע״כ בביה״ק, בפת מעלבין דאין סתם לילן דבממניהן כיון אומר, הייתי יוסף דלב מימלי׳
 הוא דוקא לאו המשתה, ולבית האבל לבית שילך מי כל החס דחנן הא p אס לרשות. אף בפת
 דוקא התם דאמל יוסף לרב אבל אסחמא, סממא לן קשה הוי ולא קתני, דמילחא אורחא אלא
 ליה מיחא משוס הוא מערבין דאין דת״ק דטעמא למק הוצרך לבן שפיר. תלמודא מקשה היא,

 הדבור אין כי )אויגען(, הלאות אבל על לעיניהם לשיש אין לעיניהם. ודברתם )ח( :דמנטרא
 באזני עפרון אל וידבר כמו הדבור, אל אוזן יחובר מקוס בכל לכן באתן׳ לק הלאות באבר פועל

 שהוראתו ויתכן לעיניהם? מהו כאןלאזניהס, ראוילומר והיה באזניכסי דובר אנכי אשר האיץ׳ עם
עיט ותפקחנה ולאה,■ עיניך נא פקח כמו איינזיכט(, איהרעל )צו ותרגומו ...ההתבוננות ..עיני כאן

י יי! ;1234567 ח״י.אה
שניהם
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זצל״ה המחבר מהגה״ק

ורוץ

ן ל ??ר׳מח תורה

 כאט״ש מאמין אני בפירש שאומר כגון לשונו צחות כפי אלו דברים
 יחידות ואין יחוד והוא הברואים לכל ומנהיג בורא הוא ית״ש שהבורא

שנאמר ק״ש מצות משא״ב זו טצוה מקיים נטי סנים נשום כמוהו
 ניחא וא״ב בתורה שכתובה כמו פרשה דוקא לומר צריך בם ךנרת1^

_____ :בס״ד שפיר ,----------ך

 גדול כלל זה רע״ק אמר כמוך לרעך ואהבת בספרא גרסי׳ <>כה
הלל דא״ל בשבת דאטרינן מה עפ״י הכוונה וי״ל בתורה

 ורע רעך ע״ד ופירש״י תעבד" לא לחברך סני ׳דעלך הגר לאותו
 פשוטי מידי יוצא מקרא אין והנה הקכ״ה על דקאי תעזוב אל -אביך
 על דקאי כמשמעו קרא דהיינו ענינים ב׳ בולל דאהכת קרא וא״ב

 אטרינן והנה הקב״ה זה אביך ורע רעך בן כמו וכולל רעים -אהבת
 והיינו קטן בלל דאיכא מכלל גדול כלל מדקתנו גדול כלל בר״ם

 היא כמוך לרעך ואהבת דענין בתורה גדול כלל זה רע״ק דקט״ל
 הוא דקרא פשטא והייני קטן כלל גם בו דנכלל ומכלל גדול כלל
 שם כדפירש״י המצות רוב הכולל ענין היא נמי דמשמעותו קטן בלל

אביך ורע רעך עניץ דהיינו גדול כלל גם נו נכלל אבל בשבת
• בס«ד וא״ש תעזוב אל

 בן בתורה גדול כלל זה רע״ק דאמר אהא בתו״כ איתא תו >כו(
גדול כלל זה אדם תולדות ספר זה אומר עזאי

 הפסוק מן שאלו פירושו הספרא על ז״ל הראכ״ד בפי׳ וראיתי מזה
 ונגזל הוא נתקלל או שנתבזה הרי כמוך אלא שמענו לא ־הראשון

 למי אותו עשה אלקי׳ נדמות נאמר לכך עמו חברו יתבזה ונחבל
 הכלל זה מקום של דיוקנו דמות מקלל אתה מי ואת מבזה אתה
 עזאי בן דכוונת דב״ק על להוסיף ונ״ל עכד׳ק הראשון מן גדול

ודו״קן ה׳ אני כמוך לרעך ואהבת יכתיב דקרא סיפא המשך בזה לפרש

 בפ״ק הפנ״י מהש״ב עפ״י עזאי דבן מילתא לפרש בס״ד נ״ל ^וד
ששים יש ר״ת הוא ישרא״ל אמרו רשימות דדורשי דקדושין

 חיותו שורש לו יש מישראל אחד וכל עיי״ש לתורה אותיות רובא

 אחת אות מטנו חסר אפי׳ בם״ת קיימ״ל והנה התורה מאותיות באחד
 אגודים ישראל נפשות דכל נקה וממנו כולה תורה הספר כל נפסל

 אלא יצא בלבד עצמו על לא פרטי לנפש שיארע מה וכל נזה זה

 תולדות ספר זה בפסוק מרומז זה וכל יצא כולו הכלל על ללמד

 ואהבת מצות היכן עד מזה ומוכח הזה התורה סטר על דקאי אדם
גדול כלל אדם תולדות ספר זה עזאי בן דאטר והיינו כמוך לרעך

מזה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 95 מס עמוד {1} ;«שונים ;נושאים ומוסר עמרם»מחשבה בן משה גרינוואלד, :דרבה הכנה



תורה זצל״ד. המהכר מהגה״ק לקוטי 96

 אהבה דענין ד׳ אני כמוך לרעך ואהבת לפרש יש הרמץ וע״ד htiT’־
 וב״ם עליו חברו אהבת גורם אהבתו וע״י פנים אל פנים כמים הוא

לרעך ואהבת דכתיב והיינו ית״ש הו״י שם מספר כ״ו גיטטרי׳ אהבה

בס״דן וא״ש ד׳ אני כמוך
 בפירוש רז״ל למרו כך ה״ו דעות מה׳ בפ׳א הרמב״ם O 9>כ

אף חנון נקרא מהוא בדרכיו והלכת של המצוד!

 נקרא מהוא רחום הי׳ אתה אף רחום נקרא הוא מה חנון הי׳ אתה
 אותן בכל לאל הנביאים קראו זה דרך ועל קדוש הי׳ אתה אף קדוש

 וכיו״ב וחזק ניבור תמים וישר צדיק חסר ורב אפים ארך הכנויין
 בהן עצמו להנהיג אדם וחייב וישרים טובים דרכים שהן להודיע

 דכתיב מאי ב״ח ר״ח אמר דסוטה בספ״ק ועי׳ כחו כפי אליו להדמות
 כבר והלא השכינה אחר לאדסלהלוך לו אפשר ובי תלכו ר״א אחרי
' הקב״ה של מדותיו אחר להלוך אלא היא אוכלה אש ה׳ כי נאמר
 קראי דהני ונראה וכו׳ חולים מבקר הקב״ה וכו׳ ערומים מלביש מהוא

 ט״ט אחד ענינם רלכאורא אע״ג דקראי בפירוש רז״ל שדרשו ומה

 ירגיל וכיצד דעות מה׳ בספ״א הרמב״ם מש״כ עפ״י צריכא תרוויי׳
 במעשים וישלש וישנה יעשה בו שיקבעו עד אלו כדעות עצמו אדם

 ולא עליו קלים מעשיהם שיהי׳ עד תמיר בהם ויחזור שעושה טובים
 האלו שהשמות ולפי בנסשו הרעות ויקבעו עליו טורח בהם יהי׳

 זו דרך נקרא בה ילךל חייבים אנוש הדרך והם רהיוצ בהם נקרא
 אלא אינה זו מצוה דשלימות ז״ל רבינו מדברי מבואר וכו׳ ה׳ דרך
 כמה כל אבל בנפשו עצם קנין אלו טובות המרות נעשו באם

 איזה. לעשות כדי חוטריותיו כה עם וללחום יצרו את לכבש שצריך
מ^והל^בדרכי^אבל^ קיום ז!^של הגיע^למדה לא עדיין טוב דבר

 הקב״ה של טרותיו אחר להלוך רז״ל שדרשו תלכו ד״א אחר מצות י

 ה׳ דרך שנקרא הנ״ל הנכונה הדרך מן רחוק עדיין שהוא בטי מיירא
 ובמעשים טובות במדות עצמו שירגיל זו מצוד רחמנא כתב מ״מ

 טובות המרות עם המעשים שיהי׳ זו מדריגה לידי שיבא עד טובים

 מאמר וידוע תלכו ד״א אחר בזה רחמנא דכתב והיינו בנפשו נקבעים
 שהוא במי מיירא קרא ה״נ מופלג היא אחרי שנאמר מקום כל רז״ל

 מעשים עסק. בהתמדות עצמו שירגיל השם מדרך מופלג עדיין

ונכין כנ״ל כדרכיו והלכת למדריגת שיניע ער טובות ומדות הטובים
אכי״ה: באמת, בדרכיו מההולכים חלקנו ישים בס״רוהשי״ת

ע׳. ב׳ ל׳ ש׳ ו׳ ת׳
.U קאנדל רחוב שביעי פחת וינה, ושותפיו הלפרן הדפוס בית
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ץ/?/
/ ישראל קדוש

 דברגל בקרבנות, כמו חאחר בל הלכות שייך
 אע״ג בלאו, רגלים ובג׳ בעשה עובר אחד

 צ״ל וע״כ כלל, למקדש שייכים דאינם
 כל ילפינן בקרבנוח, קרא דעיקר דמאחר

 אע״ג קרבנוח, מדין קרא מהאי המתרבה
 נמי דצדקה קשה וא״כ הם, מצויים דענייס

 ביאור דאין ניחא, ולפמש״כ הכי, נימא
 אלא לעניים, למת דיכול מצויים" "עניים

 די דין מעיקר לעניים מיכף למת חייב
 במחנות לא אבל בצדקה וכ״ז מחסורו,

 ודו״ק. מקרבנוח, ילפינן בדידהו ולכן עניים.
עד צדקה דמעות )ו.( בערכין אמרינן ג.

 מותר גבאי ליד באו שלא
 אמנם ללוחן. דהיינו ז״ל רש״י וכתב לשנותן,

סתם ד׳( הל׳ מ׳ פ׳ )מחנ״ע ז״ל הרמב״ס

 הרדב״ז וכתב לשנותן, דמותר הגמרא כלשון
 עיקר מצד והנה אסור, דללותן דס״ל ז״ל
 שינוי בין חילוק אין ודאי צדקה קדושת דין

 אלא קדוש החפצא דאין דהכונה להלואה,
 חל לא אבל לעניים, עומד והשרות הדמים

 ראיה וגס דינים, שום עצמו מצד המפצא על
 לשנותן, דאסור גבאי, ליד שבאו אחר דאפילו

 ללוחם גס מותר עניים להנאת מ״מ
 ז״ל הרמב״ם כן ופסק בגמרא שם כדאיתא
 רצונם, גם דזה משום והיינו ה׳, בהלכה
 אסור דהדיוט ז״ל הרמב״ם סברת ונראה

 שמא דחיישינן גבאי ליד שבאו קודם ללות
 ורש״י הגבאי, כשיבא לפרוע בידו יהיה לא

 מותר וממילא לזה, חוששין דאין ס״ל ז״ל
בש״ע. וכ״ס ללות,

חסדים גמילות ומצות כלים השאלת מצות בקנין - לז

 כתב ב׳ הל׳ פ״א ח״א חסד אהבת בספר א.
לחברו להשאיל דמצוה ז״ל הח״ח

 מהא ברורה וראייתו חפציו, ושאר כליו
 מן יומר גמ״ח גדולה )מט:( דסוכה

 דמשאיל שם ז״ל בפרש״י וכמבואר הצדקה,
וכלים. נהמה מעות לו

 בענין ז׳ ס״ק החסד בנתיב יעו״ש אמנם
דהאריכו י״ט ס״ק הר״ן משובת

 כלים שאלת דאין שם ומשמע האחרונים, בה
גופא והנה בלבד. ספרים בשאלת אלא מצוה

 לשמעון, ספר השאיל דראובן התם דעובדא
 או למשכון ספר ראובן ביד הניח ושמעון
 ושמעון, ראובן בית ושללו זרים ובאו לזכרון,
 החזירו לימים האלו, הספרים גס ולקחו

 תובע ושמעון המשכון, שהוא הספר לראובן
 ראובן של ספר ימצא ואם לו, שיחזירנו
 שמעון יחזיר כאשר כי טוען וראובן יחזירנו,

 ונשאל ספרו, לו יחזיר ממנו, ששאל ספרו
 ב׳ בתוך נמצא וזה מי. עם דהדין ז״ל הר״ן

 ואבד המשכון על מלוה של אחרות שאלות
להוכיח ז״ל הר״ן והאריך ע״ש. המשכון



אק ש!

 ובנידון שכר, שומר המשכון על שהמלוה
 כל ויטול שנאנס לישבע המלוה נאמן דנאנס,

 ושוב האונס. על פטור ש״ש דהא מעוחיו,
 וצידד שאלה, ענין שהוא הספרים, לענין דן

 מצד כש״ש הוא המשכון על המשאיל אולי
 מעותיו על בטוח להיות במשכון שמחזיק
 החפץ חופס אס הן ש״ש דאומנין כההיא

 ש״ש, שהוא נאמר דאפילו וכמב שכרו, על
 האונסין על פטור המשאיל אכתי מ׳׳מ
 על תופסו שהוא דמה חייב, השואל והלה
 הנאה כל שהשואל הענין מגרע אין שכרו
 היה אילו אבל באונסין. המחייבו שזה שלו,

 פטור שואל היה למשאיל, הנאה זה נחשב
 דשניהם ואשאילך כהשאילני דהו״ל באונסין,

 ד״ה ורש״י )פא. בב״מ כדאמרינן ש״ש
 דשמעון ז״ל הר״ן אסיק ומ״מ השאילני(.

 ספר דכשהשאיל משוס אחר, מטעם פטור
 למשאיל הנאה יש וא״כ קעביד. מצוה

 כהשאילני והו״ל יוסף, דרב פרוטה מטעם
 על פטור וממילא ש״ש, דשניהם ואשאילך

האונס.

 ורק דאך דמאחר הדבר, ביאור ולכאורה
היה משכון קבל שראובן מפני

 הו״ל מצוה, שהוא הספר להשאיל בטוח
 המשכון. על כהלואה המשכון על זאח שאלה
 מצוה, שמירת בכלל זה ספר שמירח ועסק

 סטור ספר בהאי טיפול בשעח וממילא
 במצוה העוסק כדין אחרוח עשה ממצוח
 סימן הנחיבוח דעת וזה המצוה, מן פטור
 לד ס״ק ובקצה״ח ובחומיס י״ז, ס״ק ע״ב

 דמצוה משום פטור משכון בלי דגם הבינו
רגע על חל יוסף דרב פרוטה וא״כ קעביד,

קעה

 החומים שהביא בנמיבוח וע״ש שמשאילו,
 יהיה ספר שואל כל דא״כ זה, על שחמה
 וע״ש מצאנו, לא וזה באונסין, פטור

 שם החסד ובנחיב זה, על מהלך בקצה״ח
 שגם ראיחי שוב זה. על להקשוח הרבה ג״כ

 מחלוקח זה דבר המשכון על במלוה
 מביא יוסף בנימוקי ע״ש ז״ל, ראשונים
 עכ״פ ולע״ד בזה. ורשב״א ראב״ד מחלוקח
 הפשוט הביאור ז״ל הר״ן דברי בביאור
 הר״ן מדברי משמע וכן כהנחיבוח, לכאורה
ואשאילך. כהשאילני דהו״ל גופא ז״ל

 ז״ל בר״ן דמבואר הנידון, לגוף ונחזור
ומשמע, מצוה, ספר שאלח דרק

 הו״ל המשכון, על אחר חפץ משאיל דהא
 בשמירת דר״י פרוטה כאן ואין גמור, שואל

 לקרא ז״ל הר״ן ראית והנה המשכון,
 מציאוח דאלו מהא הוא מצוה ספר להשאלח
 החם דחניא >כט:( ספרים דמצא בסוגיא
 לאחר, להשאילנו רשאי אינו ס״ת דשואל

 שנה כאן ר״ל אמר דהא פשיטא ומקשינן
 ס״ח ותירצו להשאיל, רשאי השואל אין רבי

 לאיניש לי׳ ניחא דחימא מהו לי׳, אצטריכא
 וש״מ קמ״ל, בממוני׳, מצוה דמעביד

 לולי ולכאורה היא, מצוה ספר דהשאלת
 שאלה דכל לפרש יש ז״ל הר״ן של ד״ק

 דאין רבי לנו פסק כבר ע״ז אבל היא, מצוה
 הוא ההו״א אמנם להשאיל, רשאי השואל

 דעכ״ס סחם, חפץ בשאלח דוקא דזה
 מצוה, עושה אינו במפץ הלה כשמשתמש

 בו השואל שכשמשממש ס״ח, משאיל .אבל
 הו״א הדבר לזה מורה, תלמוד מצוח מקיים

בו ישתמשו שלו דבס״ח ניח״ל איניש דכל

0-



ישראל קדוש קעו

 רשאי דהשואל בס״ת הדין יהיה ולכן אנשים,
 השימוש גוף מפני זה וכל קמ״ל. להשאיל,

 מדובר אינו גופא השאלה מצוח על אבל
 ולס״ז מצוה, איכא שאלה דבכל די״ל כלל,
 להקשות ויש ז״ל. הר״ן לדברי מקום אין
 מהא הביא לא ז״ל הר״ן אמאי עוד

 ומשאילן ספרים בכותב )נא.( דכתובות
 בביחו ועושר הון אומר הכמוב עליו לאחרים

וצ״ע. לעד, עומדח וצדקתו

 הר״ן רטנו דברי ליישב עלינו חובה ועכ״פ
מציאות באלו מראייחו ונראה ז״ל,

 לא אבל מצוה, ספר השאלח דדוקא דס״ל
 חפץ סתם המשאיל ולפי״ז מפצים, בשאר

 גמ״ח דהא מובא וקשה מצוה, בזה אין
 וכבר )מט:(. בסוכה וכמבואר היא, מצוה

 א׳ פרק חסד באהבח המ״ח הוכיח
 מ״ע הו״ל לו שנזקק חפן לעני דהמשאיל

 הכלי לו נחן אס לי דמה צדקה, של גמורה
 לזמן הכלי לו נתן אס לי ומה שצריך,

 ידך. חפחח פחוח כאן יש סו״ס מסויים,
 לצורך במשאיל דדן שם בנתיבות עיין ועוד

 עושה משאיל כל בעצם והנה נפש, פיקוח
 דאין חימא וט גמ״ח, והו״ל לשואל, חסד

 לרעך ואהבח בכלל אלא מפורשת, מצוה זה
 זו בה" ילכון אשר מ״דרן נמי וילפינן כמוך,
 כעושה נחשב אינו ולכן ל:( )ב״מ גמ״ח
 ודאי דסו״ס מחוור, אינו זה הרי מצוה,
 במצוה. עוסק והו״ל הוא, מצוה עושה

 דכל הדין שורח ז״ל הר״ן לפי ולכאורה
 משום ש״ש הו״ל המשכון על משאיל

יוסף. דרב פרוטה

 מצוה, עושה משאיל כל דאין י״ל ואולי
חסד מעשה זה אין פעמים דהרבה

 משמע וכן גרידא, ארץ כדרך אלא בעצם,
 ר״א אמר )מט:( שם דסוכה הסוגיא ממוך

 שבה חסד לפי אלא משחלמח צדקה אין
 חסד לסי וקצרו לצדקה לכם זרעו שנאמר

 ודעתו לבו שנותן ומסיים בסרש״י ע״ש
 של עשה מצות מצד הרי עני. של לטובתו
 אמנם צדקה, בכל מצוה קיום ישנו צדקה,

 בה שאין ויש מרובה חסד שיש צדקה יש
 ע״ז דעכ״ס בצדקה וזהו מועט, חסד אלא

 אין מ״ע, בה שאין במשאיל אבל מ״ע. יש
 בה יש ואס שבה. חסד לפי אלא מצותה
 גמ״ח, נקרא השואל, צורך לסי חסד הרבה

 לשואל אפשר ובקלות קל, דבר הוא אם אבל
 כעין אלא זה אין אחר, במקום למצא גם

 ויש במצוה. עוסק כאן ואין ארץ, דרך
 ממש צדקה של עשה מצות שהוא כלי משאיל

 אין דבר של כללו ז״ל. הח״ח שהוכיח וכמו
 אלא מצוה, עושה בעצמותו כלי המשאיל

 בה היה פלונית השאלה של במציאות א״כ
 דכל ממלוה, משאיל שונה בזה ולכן מצוה.
 אם שנאמר מה לקיים מצוה עושה מלוה
 כן לומר שיש )היינו עמי, אח חלוה כסף

 להלן עיין בעצמותו מוכח זה אין אבל להר״ן
 לפי רק מצוה עושה משאיל אבל לח׳.( סימן
 על שלוה שכל אף ולכן שבה, מסד או צדקה

 יוסף דרב פרוטה מפני ש״ש הו״ל המשכון
 אלא ש״ש, המשכון על משאיל כל אין אבל

 השאלת כאן היה אס לאמוד צריטס הב״ד
 משוס פטור דאין ויתכן רשות, או מצוה

 שבזה לעני, משאיל אלא המשכון על משאיל
הח״ח, וכמש״כ צדקה של מפורשת מ״ע יש



קדוש

 פטרו לא חסד, שעושה משאיל שאר אבל
 קרוב שהוא ויש לאמידה, הדבר ניחן דלא

 במצוה דעוסק דין בזה אין וממילא לרשות
 טעם עוד נסיק )ולהלן המצוה. מן סנטור

בעזהשי״ת( בזה

 ז״ל הר״ן חידש זאת נקודה דעל ונראה
משאר ספר השאלח דשאני

 בההיא למד הר״ן דלעולם דנראה השאלה.
 הגמרא דאין כמש׳׳כ, מציאוח דאלו סוגיא
 המצוה אלא השאלה, למעשה מצוה קורא

 שהשואל הדבר עצם הוא בגמרא המדובר
 ספר השאלח משונה ובזה בו, לומד

 אחר חפץ דבהשאלח אחר, חפץ מהשאלת
 אבל כנ״ל, מצוה, בו שיהיה הכרח אין

 דעצס מצוה, עושה אופן בכל ספר בהשאלח
 מצוה היא היא בו, לומד שהשואל הדבר

 שלומדים בממונו מצוה עושה שהרי דמשאיל
 על שמירה שמקבל שמה ונמצא בספרו,
 קבלת הוא זאת להשאלה המאפשר המשכון
 מצוה לקיים למשאיל לו המאפשר שמירה

 דהמשאיל ונמצא בספרו. שלומדים ע״י
 חפצים בשאר אבל יוסף. דרב בפרוטה נהנה

 לפי אלא מצוה, של שאלה שנחשב הכרח אין
 נוכל )ולפי״ז ודו״ק. השאלה. של המציאות

 הגמרא הביא לא הר״ן למה גם ליישב
 בשואל מיירי דהתם לדחות דיש דכתובות,

 צדקה בגדר והו״ל הרבה, לספרים שצריך
 כל שאין הדעת על עולה היה אבל ממש,

 דאלו מהך אמנם מצוה, נחשב ספר משאיל
 מצוה, עושה ספר משאיל דכל מוכח מציאות

 בממונו מצוה עושה השואל אופן דבכל
ודו״ק(.

ישראל

A
קעז

 "את קרא דרשו )ל:( בב״מ והנה :.
ילכו" "אשר גמ״ח זו הדרך"

 ומקשה קבורה, זו "בה" חולים ביקור זה
 חולים, ביקור היינו גמ״ח היינו הגמרא
 אחד דנוטל גילו לבן אלא נצרכא לא ומתרץ

 דלא הגמרא מתרץ ובקבורה בחליו, מס׳
 ומבואר כבודו, לפי ואינו לזקן אלא נצרכא
 לפי ואינו זקן וכן פטור גילו בן גמ״ח דמצד
 דחסד זאת מצוה מ״ש וצ״ע פטור. כבודו

 דאת ומקרא כמוך לרעך מואהבת שנלמד
 לזקן פטור דאין התורה, מצות משאר הדרך
 אבידה מהשבת )חוץ כבודו. לפי ואינו

 אין מצות בכל וכן והתעלמת( תורה דגלחה
 מס׳ אחד שנוטל מחמת גילו לבן פטור
 היה דאילו סכנה, זה אין )דע״כ במליו,
 כל דוחה דסק״נ חייב, היה לא לו, סכנה

 יש כמוך לרעך דואהבת צ״ל וע׳׳כ התורה,(
 בה, מחוייב אדם כמה עד הגדרות בה

 וכן פטור, מס׳ א׳ של מחלה בסכנת דלהיות
 זה כל נלמד ואולי פטור, כבודו לבזות

 חייך של דין לזה וכדוגמא יותר, ולא מכמוך,
 לפניו יש אדם אם וא׳׳כ סב.(, )ב״מ קודמין
 אין ק״ש, כגון אמרה מצוה לפניו ויש גמ״ח
 לעסוק שרוצה מפני ק״ש על לוותר

 התחיל דאם שנראה ואף חסדים. בגמילות
 עוסק כדין מק״ש פטור גמ״ח במצות
 אין מתחלה מ׳׳מ המצוה, מן פטור במצוה

 גמילות מפני חסלה או ק״ש על לוותר לו
גמור, ציווי הוא ותפלה ק״ש דציווי חסדים,

 בזקן כגון הגבלות, בה יש גמ״ח ציווי אבל
 לדין צריכים ולכן וכדומה, כבודו לפי ואינו

 מסויימות מצות הס וקבורה חולים שביקור
ציווי התורה מצות ככל הוא שציווייהן



קדושקעח

 בריש ז״ל הרמב״ם דברי מובן ובזה בהחלט,
 גמ״ח דמצוח דהביא אבל מהל׳ י״ד פרק

 אורחים הכנסח כלה הכנסת כגון מסויימוח
 הם אבלים וניחום חולים וביקור המח ולוית

 לרעך בואהבח נכללים כולם ואעפ״כ מדרבנן
 חכמים הצריכו למה דא״כ לן וקשיא כמוך,
 מקור נראה אמנם מסוימוח, מצווח לחקן
 מן חסד דציווי זאח, מגמרא הרמב״ס דברי

 אלו כל דעשו מאמר אבל מוגבלת, התורה
 ככל ציווים נעשו מדרבנן, מצוה למעשה

 ואינו זקן גם ומחייב בהחלט, המורה מצוח
וכדומה. כבודו לפי

 אם לחבירו, להשאיל דהבא לומר נוכל ולפ״ז
שמשאיל כגון בצדקה, מדובר אין

 מצותו אין מ״מ מצוה, דעושה נהי לעשיר,
 עד בהשאלמו בטוח אין אס ולכן בהחלט,

 להשאיל, חיוב כאן אין הרי למשכון, שנצרך
 ואינו פטור, גמ״ח דמצד גילו, כבן דהו״ל
 ולכן בהחלט, מ״ע דהוא להלואה דומה

 משכון ליקח ויכול בטוח שאינו במקום
 אין בהשאלה אבל כן, לעשוח חייב ולהלוות

 דבמקוס ולהשאיל, משכון לקמח חייב
 מצוח מעיקרא נאמרה לא מסחכן שממונו
 נהי ומשאיל, משכון שלוקח זה וא״כ גמ״ח,

 וברגע במצוה, חייב אין מ״מ מצוה, דמקייס
 צריך היה עני בא היה אם המשכון, שנותן
 שזה כיון בעני, ולטפל המשכון עסק לבטל
בה, מחוייב אינו וזה חיוב, של בהחלט מצוה

ישראל

I ועוסק המשכון לקח כבר אם אמנם 
I עוסק נחשב דעכשיו נראה החפץ, בהשאלת 
בעסק ועכ״ס המשכון, שלקח כיון במצוה, '

 נחשב בה העסק שאין לומר נוכל המשכון
 ואין המשכון, ששומר מה מצוה חיוב לגדר

 ונמצא מצוח, משאר אוחו פוטרת שמירחו
באונסין. חייב והשואל שואל, של הנאה שכל

 השואל אם המשכון, על המשאיל ולפי״ז
צדקה, לגדר שאלה הך ונכנס עני,

 המשאיל והו״ל המשכון, על כמלוה הו״ל
 הר״ן ולדעת יוסף, דרב פרוטה משוס ש״ש
 כל דלאו משום מאונסין פטור השואל ז״ל

 אף עני, שאינו למי המשאיל אבל שלו, הגאה
 על שמשאיל כיון מ״מ גדול, חסד בזה שיש

 אין משאיל, היה לא ובלא״ה המשכון,
 כאן ואין מצוה, חיוב המשכון בלקיחת
 חייב והשואל בשמרו, יוסף דרב פרוטה

 דמלוה למ״ד לדון יש בהא אמנם באונסין.
 דעוסק משום לאו ש״ש המשכון על

 דהרויח משום אלא המשכון, בשמירת
 שמלוה, גופא רגע בהך יוסף דרב פרוטה

 דינו ג״כ יהיה המשכון על משאיל כל א״כ
 דאחר מצוה, השאלה בעצם שיש כל כן,

 השאלה מעשה הו״ל המשכון לקח דכבר
 יטעון זה דמשום נראה אין אמנם מצוה,
 מאונסין פטור יהיה שהשואל ז״ל הר״ן
ע״ד וזהו שלו, הנאה כל דלאו משוס

וע״ע. כנלע״ד הנ״ל. הנתיבות



ישראל קדוש

לנכרי ישראל קדימת ס׳ענין - לח

קעט

 אשר לגר )כא:( ופסחים )כ.( ע״ז .א
מכור או ואכלה ממנה בשעריך

 ולנכרי כנחינה לגר אלא לי אין לנכרי,
 נמצאח וכו׳ מנין במכירה לגר במטרה

 בין במכירה בין נכרי ואחד גר אחד אומר
 ככתבן דברים אומר ר״י ר״מ, דברי בנתינה

 טעמא ומסיק במכירה. ולנכרי בנחינה לגר
 ד״או" ס״ל ור״מ "או", דכחיב משוס דר״י

 ולר״י לנכרי, למטרה לגר נחינה להקטם
 מצווה אחה דגר קרא. א״צ להקטם
 להחיותו. מצווה אחה אין ונכט להחיותו

 ור״י דר״מ כר״י, הפוסקים רוב ופסקו
כר״י. הלכה

 דין יש מדרגות, שני דיש למדים נמצינו
סברא הוא שלר״י קטמה, של

 קרא של דין עוד ויש קרא, הוא ולר״מ
 לבאר לנו ויש ככתבן. דבטם שאומר לר״י
 בגמרא דאיתא קטמה, של הסברא מהו

 אי נכט להחיותו, מצווה אחה דגר משום
 שיש מדובר ולכאורה להחיותו, מצווה אתה
 ויכול עני, שהוא כגון גר, להחיות מצוה כאן

 יש וע״ו לנכרי, למכרו או העני, לגר ליתנו
 למכרו ולא מצותו לקיים שמחוייב סברא
 רוצה אינו ורק עשיר, הגר אם אבל לנכרי.
 לקבלו הוא מוכן אבל עבורו, מעות להוציא
 אין בזה לכאורה לקנותו, רוצה והנכרי בחנם,
 מחנות לתת ממוייב אדם דהט כלל, סברא

 דקי״ל דר״י אליבא וכן חפציו, למכור ולא
 נתינה למעט בא ועיקרו ככתבן. דברים
כמבואר לעכו״ם חנם מתנת משום לנכרי

 אבל ור״י, ר״מ חלקו דבזה שם בע״ז
 לרש״י לגר מכירה איסור גם בזה נתחדש

 וצריך היא, סברא ד״ה שם בפסחים ז״ל
 י״ל ולכאורה זה, איסור ביאור מהו עיון

 אם אבל עני, שהגר מצוה, במקום דהיינו
 עני בגר )וגם לו, למכור מותר עשיר הגר
 דנהי למכור, אסור אמאי טובא, קשה

למכור.( איסור מהו אבל לחת, דמצוה

 משום כאן דהנתינה זה מהלך פי על אמנם
החוס׳ קושיח לכאורה צדקה מצות

 )ד״ה שם M מחמלת, אינה שם בע״ז
 קרא דלר״מ בגמרא דאיתא אהא ור״מ(

 וט וא״ת ח״ל לגר, הנתינה להקטם אתא
 לגר יחננו למכור חפץ לאדם לו יש אס

 לישראל אפילו והלא לעכו״ס, שימכרנו קודם
 דאי טובא, דקשה עכ״ל, כך על מצווה אינו

 דזהו ומצווה, מצווה הרי עני, דהגר מיירי
 לעניים, לנו שיש ממה שניחן צדקה מצות

 להחיותו, מצוה בפרשת הוא תושב לגר וכן
 ופטור ידו, משיג שאין דמיירי דהב״ע וא״ת

 מצוה דמילתא סחמא עכ״ס אבל מצדקה,
 על מצווה ד״וט קושיא ליכא ועכ״פ איכא,
 דגר סברי שהתוס׳ לומר ומוכרחים כך".

 מיירי עכו״ם למכירת נתינתו בו דהקטמו
 אבל לקנותו, רוצה אינו ורק עשיר, בגר גם

 טן דיש וקמ״ל חנם, לקבלו הוא מוכן
 מכירה קודם במתנה לו נתינתו להקדים
 וע״ז מסברא, ולר״י מקרא לר״מ לעכו״ם

 למת בישראל אפילו נצטוינו דלא הקשו שפיר
לעכו״ם. למכור ולא במתנות דברים



הגר״א ביאור 'להרמ״א,  מהרכיב ראיה והדמ-א. המהרי״ק השמיטים אמאי ודיון בזה, שדנו )מט.(

ב ס ק....................................................................................................................................שם

הגדול אחיו כבוד בדין ־ לד
 ובדברי סופרים, מדברי שזה הרמב״ם משי־כ וביאור האב, מיתת לאחר גם הוא הגדול אח כבוד דין

קסה..............................................הזה בכלל אינו ושהאחות אב. במקום הוא האח בזה. הרמב״ן

רבו ומורא כבוד בדין ־ לה
 מובהק רבו בין חילוק למורא, כבוד בין חילוק תירא, א׳ ה׳ את של מורא בדין דן :()מא ב״ק תוס־

 מובהק שאינו ברבו מורא דין יש אי כבוד, בדין מדובר מציאות אלו דסוף סוגיא מובהק, לאינו

 זה שאין וביאור ת״ח, בכל נוהג תירא א' ה׳ דאת )ל:( שבועות רש״י בזה. ז״ל ראשונים מחלוקת

קסז...................................................בזה״ז מובהק רבו שייך אי והרא״ש, התום׳ לשיטת סתירה

צדקה נדרי בענק ־ לו
 ביאור הדברים, והסבר הטור וקושית מצויים, כשעניים בצדקה תנאי שייך דאין הרמב״ם שיטת

לשנותה, מותר גבאי ליד בא שלא עד דין עניים, כשאין צדקה נדר חיוב צדקה, לגנאי הפרשה

 בל דין עניים מתנות דבשאר במעה״ק הרמב״ס ישוב גבאי. ליד בא אפילו שמשנין המנהג והסבר

קעא..................צדקה מכסף ללות מותר הדיוט אי ורמב״ם רש״י מחלוקת רגלים, בג׳ הוא תאחר

חסדים גמילות ומצות כלים השאלת מצות בענין ־ לז
 הר״ן במש״ב האחרונים דיון ספרים, בהשאלת אלא מצוה שאלה דאין משמע יט־ סימן הר״ן שו״ת

 של הנאה כל ואין יוסף, דרב פרוטה הנאת מקבל המשכון על והמשאיל מצוה נחשב ספר דמשאיל

 סוכה הח״ח מראית קושיא )כט:( מציאות מאלו ספר במשאיל הר״ן ראית מאונסים, יפטור שואל

 פרטיות למצות הכללי גמ״ח מצות דין בחילוק הר״ן, לתרץ מהלך מצוה, עושה משאיל רכל )מט:(

עד ק................................................להר״ן שני תירוץ ולפ״ז ל:( )ב״מ וקבורה חולים ביקור כגון

לנכרי ישראל קדימת בענין ־ לח
 ביאור עשיר, או עני בגר מדובר אם דיון לנכרי, למכירה לגר נתינה להקדים :()כא פסחים )כ.( ע״ז

 מצות יש לעשיר אם דיון קודם, ועני קודם, עמי עמי, את תלוה כסף אם )עא.( ב״מ שם, בע״ז תוס׳

 גם זה אם מו״מ לנכרי, קודם עמי גמ״ח, מצות מצד רק או עמי, את תלוה כסף אס מצו הלואה

 לגבי זה, בדין ומו״מ זה, השמיטו והש״ע והרמב״ם לעמתך, מכור תמכרו, ראם דין מרובה, ברבית

קעט....................................................................................יט׳ סימן הר״ן משו״ת ראיה השאלה

השי״ת בעבודת ושנאה אהבה ־ לט
הל׳ ז״ל הרמב״ם דברי וביאור הנפש" מן הרבה טובה "מאבדת דשנאה ז״ל יונה רבינו דברי ביאור

קפח התפילה. לפני כמוך לרעך דואהבת מ״ע לקבל ז״ל האר״י מנהג ובענין יח׳. הל׳ ו־ פרק י״ט



 ישראל קודש

ההלכה פי על מדות ־ א

א

 שערי בספר ז״ל ויטאל חיים רבינו כתב
בחחלחו שני שער א׳ בחלק קדושה

 התרי״ג מכלל המדוח אין ולפיכך ח״ל
 מרי״ג אל עיקריוח הכנוח הן ואמנם מצום,
 ענין בביטולם...ולפיכך או בקיומן מצוח

 עצמן העבירות מן קשים הרעוח המדוח
 שהמצות שמבאר וע״ש עכ״ל. מאוד מאוד

 בנפש והמדוח השכלית, בנפש תלויים הן
 כסא כמו היא היסודית והנפש היסודית,

 ברור והנה שם. עיין השכלית, לנפש ויסוד
 ביותר לעבוד צריך שהאדם להעיר שכונתו

 ועל מאוד, מאוד חמור שענינם מדותיו, על
 כל לקיים לו יקל כהוגן, יהיו שמדוחיו ידי

 פנים כל דעל משמע, לכאורה והנה המצות.
 המדות, על לפקח התורה מן ממש חיוב אין

 מדות. על ולא מצות על צוותה דהתורה
 דהאדם נפ״מ, בזה אין להממבונן והנה
 הוא בעולמו תכליתו שעיקר יודע הישר

 המדוח שענין ומאחר השי״ח, רצון לעשות
 התורה, לכל יסוד והם השי״ת, רצון הן

 אמנם בתיקונם. שנתעסק יח׳ שרצונו ברור
 כל שסו״ס טוענים יצרם אחרי ההולכים

 ואינם נינהו, דחסידותא מילי מדות ענין
 בהחלט חיוב אין הלכה וע״ס הדין, מעיקר
 עצמם פוטרים שכן, ומאחר למקנס,

 נברר והנה תיקונם. בענין מלעסוק
 דהרח״ו היא. טעות המהלך דכל בעזהשי״ח

 מתוך ונוסח ז״ל, הרמב״ס בשיטת אזל ז״ל
 חיוב שיש עצמן ז״ל והרח״ו ז״ל הרמב״ם

 והמדות מדות, תיקון בענין הלכה מצד
נברר ושוב ממש. איסורים בהם יש השליליות

 והסמ״ג יונה רבינו שיטת בעזהשי״ח
 דרך השי״ח בעזר ונבאר ז״ל, והסמ״ק
 שיהי׳ רצון ויהי השיטות. לכל הסוגיות
 הסלולה הדרך ולבאר מכשול להסיר לתועלת

בתורה. שנצטוינו והישרה

 ביאר דעות הלכי:. בריש ז״ל הרמב״ס הנה
שם וכתב דעות, וקראם המדוח ענין

 אלו בדרכים ללכת אנו דמצוויס ה׳ בהלכה
 והישרים הטובים הדרסם והם הגינונים

 ת״ל כתב ו׳ ובהל׳ בדרסו. והלכת שנאמר
 נקרא הוא מה זו, מצוה בפירוש למדו כך

 נקרא הוא מה חנון, היה אחה אף חנון
 נקרא הוא מה רחום, היה אחה אף רחום
 זו דרך ועל קדוש. היה אחה אף קדוש
 ארך הכינויים אותן בכל לקל הנביאים קראו
 וחזק גבור חמים וישר צדיק מסד ורב אפים

 טובים דרכים שהן להודיע בהן, וכיוצא
 בהן עצמו להנהיג אדם וחייב וישרים

 מזה ולמדנו עכ״ל. כמו, כפי אליו ולהדמות
 ענין כל כולל בדרכיו דוהלכח עשה דמצוח

 ועל להלן( בס״ד זה )ונבאר המדוח. חקון
 אזהרה שוס ז״ל הרמב״ס מנה לא זה דרך

 דמפורש אע״ג ולאכזריות ולכילות לגאוה
 )ה.( דבסוטה בהם. לאויס שיש חז״ל בדברי

 ומסיק מנין הרוח לגסי אזהרה אמרינן
 והרמב״ס אלוקיך, ה׳ אח משכת פן מהשמר

 מביא רלב׳ לאו המצות בספר עצמו ז״ל
 אזהרה לבבך את מאמץ דלא בלאו דנכלל

 והאכזריות, הסלות מדת האדם יקנה שלא
\ דעיקר הכתוב, כונח עיקר זה אין ואעפ״כ

ס

r



ישראל קודש

 המעשה על הוא ז״ל להרמב״ס הלאו
 לו, לתת שיכול במקום לעני צדקה במניעת

 סובר ז״ל דהרמב״ם ונמצא שם. וכמבואר
 המדות בעני] חז״ל שדרשו האזהרות דכל
 שהוא מהם אחד דאין אסמכתות, כולם הס

 עשה במצות נכללו שכולם אלא גמור, בלאו
 רבינו דרך זה דרך ועל בדרכיו. דוהלכת

 מדבריו להלן שיתבאר וכמו ז״ל, ויטאל חיים
בעזהשי״ת.

 שער משובה בשערי ז״ל יונה רבינו אמנם
דאסורות מדות וכמה כמה ביאר ג׳

 אפשר ואי התורה. מן גמורה תעשה בלא
 דמוכח כתבם, בעלמא דלאסמכמא לומר
 בהדרגתם האיסורים דמונה ג׳ שער מכל
 דרבנן, באיסורים והתחיל החמור. אל מקל

 ורבית גזל כגון לעשה שנימק בלאו ואח״כ
 גמורים לאויס הס ודאי אלו )דכל

 מעשה בהם שאין לאוים ואח׳׳כ דאורייתא(
 עיין ועוד ועוד ואכזריות גאוה איסור ומנה
 מצות, מתרי״ג גאוה מנה ז״ל והסמ״ג שם.
 ז׳׳ל יונה רבינו על שחולק ראיה מזה ואין

 אחרים איסורים שדרש דרשות בשאר
 למנות בא דהסמ״ג אחרים, מפסוקים

 נמנה דאורייתא איסור כל ולא מצות, מרי״ג
 אלא ממרי״ג, יומר הרבה רבו דא״כ לבד,

 עיקר דיש אחד, בלאו נכללו איסורים הרבה
 ממנה, הנובעים אחרים דינים ויש הלאו
 הרמב״ם שהשרישנו וכמו דאורייתא, וכולם

 שכן וכיון ז׳. שורש המצות מנין בשורשי ז״ל
 בפני לאו בה יש גאוה דרק ז״ל לסמ״ג ס״ל

 המדות ויסוד עיקר שהוא מפני עצמו,
גרועות מדות הרבה יש אבל הרעות,

 ז״ל שהסמ״ק ועוד התורה. מן שנאסרו
 שלא ללאו יד( )מצוה מנה וגם גאוה מנה

 עשה מצות מנה ועוד בעיניו. צדיק להיות
 מ״ע שיש דהיינו הלב ערלת למול ט( )מצוה
 וכתב שיוכיחנו, מי ולאהוב מוכחות לאהוב

 אע״ג עוד, תקשו לא וערפכם לאו בזה שיש
 שמנו ממה דבר סוף לבד. הלאו מנה דלא

 שמעינן ללאו, גאוה ז״ל הראשונים הרבה
 ס״ל אלא ז״ל. הרמב״ם דרך ס״ל דלא

 להנך דס״ל והיינו איסורים. הן הן דהמדוח
 על שמדברים הסוגיות דכל ז״ל ראשונים

 כפשטן. הן אסורות, שהן רעות מדות
 יש ז״ל, ראשונים מחלוקת לנו שיש ונמצא

 וכל אסורות, עצמן הן רעות דמדות אומרים
 דאין אומרים ויש כפשוטן, הן הסוגיות
 עצמן, בפני רעות המדות אוסרת המורה

 תיקונם, בענין לעסוק התורה חייבה אלא
 מדה נקרא מה לנו להראות הן הסוגיות וכל

רעה.

 הרמב״ס לשיטת בעזהשי״ת נבא ועתה
לשון לעיל הבאנו כבר והנה ז״ל,

 שאנו דעות מהל׳ א׳ בס׳ ז״ל הרמב״ם
 הישרות במדות ללכת עשה במצות מצווים

 הוא שם ז״ל הרמב״ם ולשון והטובות.
 אליו ולהדמות בהן עצמו להנהיג אדם שחייב

 שצונו מ׳ מצוה המצות בספר )וכן כחו. כפי
 אמרו והוא היכולת כפי יחעלה בו להדמות

 ז״ל הרמב״ם מבאר ושוב בדרכיו(. והלכת
 ע״ש. אלו בדעות עצמו אדם ירגיל כיצד

 דהיינו עשה, המצות קיום שזהו ומבואר
 יכלתו, כפי אליו להדמות עצמו אדם להרגיל
מדוח לקנות דההשמדלות מזה, ומבואר
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 לא ואס עשה. מצוח החיוב הוא טובות
 אין אבל עשה. מצוח בזה,ביטל השחדל
 גאוה מן נקי במציאוח יהיה שהאדם המצוה
 ולב ושפל עניו יהי׳ ובמציאות וכולי, וכעס
 שהרי בזה, הסברא וחנון.ונראה רחוס

 נמצא, שהוא כמוח הוא האדם של המציאוח
 גאוה מלא שהוא האדם על מאמר והיאך

 כל ועל עניו, להיוח אותו צוחה שהתורה
 שהרי עבירה. עובר הוא גאוה בו שיש רגע

 גאוה מבעל ברגע להתהפך לו אפשר אי זה
 לעשות הוא המדות ענין שעיקר ועוד לעניו,
 ובדברי המציאות. על לדון ולא מעשה

 האדם על הציווי דאין ניחא, ז״ל הרמב״ם
 יהיה ושלא פלוני מדה של מציאות בו שיהיה

 הוא חיובו אלא אחרת, מדה של מציאות בו
 דבאיזה יכלחו, כפי מדותיו להטיב להשתדל

 חיובו עצמו, האדם שימצא מדוח של מצב
 עשה מצות חיוב וזהו דרכיו. להטיב להשתדל
 ותפלין, ומצה מאתרוג גרע ולא גמורה,
 מורה גופי שהרבה מהם, עדיף ואדרבא
 דהרי עמוק. דבר עוד בזה )ויש בה. תלויים
 יכלתו. כפי להשי״ח להדמות הוא החיוב

 להיות לאדם אפשרות שיש לומר שנוכל ואף
 וכעס מגאוה נקיות של מסויימת במדרגה

 בכל לגמרי ית׳ אליו להדמות אמנם וכולי,
 דגם אפשרי, בלחי זה הרי המדוח טוהר

 כ״ש יח׳, אליו להדמות א״א העליון המלאך
 ההשתדלות הוא החיוב אלא חומר. קרוצי
 כפי סוף אין עד הסולם במעלוח לעלות

 לומר אפשר דאי מזה ומבואר היכולת.
 דרגה לאיזה "להגיע" הוא שהחיוב

 לסוף להגיע אפשר אי דהרי מסויימת,
הוא החיוב כרחך על אלא המדרגות,

 כל ולעלות לעלות דהיינו להגיע, להשתדל
 רגע עד הוא הזה דהחיוב ומבואר, ימיו.

 להגיע שא״א מאחר דהרי ממש, האחרון
 ולהשתדל לעלות בציווי עומד והוא לתכלית,

 בעמוד הוא ימיו כל כרחך על א״כ בזה,
 מבוארים והדברים היטב( ודוק והשמדל.

 והלכח במצות החינוך בספר ביאור ביתר
 והעובר ח״ל בסופו מריא( )מצוה בדרכיו

 ולכבוש דרכיו להיישיר משתדל ואינו ע״ז,
 הקל כמדות ומעשיו מחשבותיו ולתקן יצרו

 עשה מצות בטל הזאת, המצוה ולקיים ב״ה,
 שאינו ידי דעל מדבריו מבואר הרי עכ״ל.

עשה. מצות מבטל הוא דרכיו ליישר משתדל

 דכל ז״ל הרמב״ם דסובר מבואר זה פי וקל
שיש ל ר" ובדברי בגמרא דאיתא מה

 אסמכחא, הוא הכל פלונית, מדה על אזהרה
 גמור לאו הי׳ דאילו ז״ל הרמב״ם דסובר
 הי׳ באדם הגאוה של המציאות א׳׳כ בגאוה,
 שכל האדם יעשה ומה איסור, של מציאות

 ואינו הגאוה, ענין על עצמו העיר לא ימיו
 אדם בני )דרוב גאוה נקרא מה אפילו יודע

 מספר כשאדם רק היא שגאוה חושבים
 בהם להמגאוח חביריו לכל חייו קורות

 ואינם וכולי, וחכם גדול שהוא לכל ולהראות
 מ׳׳מ גלוי׳, גאוה שזהו פי על שאף יודעים
 עמוק הוא עליה שנצטוינו הגאוה עיקר
 וכל אמרי׳, לשרש וצריך האדם, בלב עמוק

 מה לדעת מעמיק אינו אם אבל ואולי, זה
 אפילו כאן ואין בו, ישנו ודאי הרי הוא,

 ועכשיו המרות(. כל שאר וכן השתדלות,
 לשטח אפשר ואי חשובה, לעשות רוצה

ורגע רגע כל וא״כ רגע, בין שלו המציאות
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 בענין וכן יתכן, לא זה מעשה,וכל בלא עובר
 ועוד, רעוח. מדות ושאר והכעס האכזריות

 הלב מציאות על צוחה דהתורה מסתבר דלא
 דעיקר ז״ל, הרמב״ם סובר ולכן והרהוריו.

 הכל תעשה, בלא ע״ז התורה שצוחה מה
 מאוד, רעים הם אלו שדברים להורות הוא

 אותם לעקור להשתדל נצטוינו וממילא
 הוא הצווי דעיקר ונמצא היכולת. כפי מלבנו
 להורות הם האזהרות וכל בדרכיו, והלכת

 המצות חל שעלי׳ רעה מדה הוא מה לנו
בדרכיו. דוהלכת עשה

 רבינו דברי לבאר בעזהשי״ת נבא ועתה
של המציאות והנה ז״ל. ויטאל חיים

 בשם אצלו הנקרא הוא באדם, רעה המדה
 "מצות". בכלל הוא המעשה אבל "מדות",

 תרי״ג בכלל אינן שהמדוח שכתב זה והנה
 וכולי והכעס הגאוה שמציאות היינו מצות,
 רעה. מדה אלא איסור, אינו האדם בתוך
 אבל עבירות. להרבה לבא לו שגורם אלא

 הוא מלבו רעה המדה להסיר ההשתדלות
 מדבר הוא ואין מצות, מתרי״ג גמור חיוב

כלל. עליו

 ויטאל הר״ח כתב החמישי בשער שם והנה
אמצעית מדרגה יש ועוד וז״ל ז״ל

 לא מצות אל קרובים הם וגם המדות קנין
 שהוא קבלה ומדברי אסמכתא דרך מעשה

 כנ״ל ומבואר עכ״ל. והכתובים מהנביאים
 במדות אזהרות על שמדברים הסוגיות דכל

 והטעם לל״ת, וקרובים אסמכתא כולם
 אלא מורה, באיסור המציאות שאין כנ״ל,

להשתדל הוא והחיוב מאוד, רעה המציאות

 אפשר אי והנה יכלתו. כפי מלבו להסירם
 דמאמר "היתר", הן האלו שהמדות לומר

 לל״ח וקרובים אסמכתא שהן לשון שכתב
 שזהו ברור וכתובים, נביאים קבלה ומדברי
 מעיקר אלא דחסידות, מילי זה ואין איסור.

 תעשה לא זה על דאין דמאחר הדין.אלא
 מגונות", "מדות בלשונו נקראים לכן בפרט,
וכנ״ל. להטיבס, להשתדל הוא המצוה ועיקר

 מגונות מדות שיש שכתב עוד שם ועיין
ויש וכולי( וקנאה וכעס גאוה )כגון

 הלבנת רכילות )כגוןלשה״ר אסורות מדות
 ז״ל הרמב״ס בדברי גס והנה וכולי(. פנים
 וכדומה שלשה״ר זה, ענין מצאנו עצמו

 המצות )בספר אסורות", "מדות נקראים
 "דעות", קראם דעות בהל׳ וכן ט׳( שורש
 המדות דאין דאמר ואע״ג מדות. והיינו
 בכללם נמנו אלו מ״מ מצות, תרי״ג בכלל

 על חל שהאיסור בזה, והטעם ונאסרו.
 והמדה פנים, והלבנת לשה״ר של המעשה

 לו שגורמת בלב רעה מדה של המציאות היא
 אדם אם והנה אלו. איסורים על לעבור
 יצרו וכבש לשה״ר, איסור על לעבור רוצה

 גדולה מצוה עשה בודאי דיבר, ולא
 כן סי על ואף ופלא. הפלא ועצומה,ושכרו

 עדיין לדבר, נטי׳ בלבו שיש שיודע מאחר
 דוהלכת התורה מן בחיובו עומד הוא

 הרעה. המדה מלבו להסיר להשתדל בדרכיו
 שם חלות המחשבה בענין גס מצאנו והנה

 אמנם בלב. דהוא תטור לא דהיינו איסור.
 המחשבה, בתוך במעשה הוא החיוב שם

 דהיינו מלבו, הדבר למתות דחייב דהיינו
מהאיבה דעתו ולהסיח עצמו על לעבוד
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 כן, עשה ואם יטור, שלא כדי לו שנעשה
 יודע אם ומ״מ גדולה, מצוה עשה בודאי
 הזאת הרעה המדה ישנו שעדיין בנפשו
 עדיין פנים כל על לנטירה, נוטה שלבו בלבו,

 להשתדל בדרכיו והלכת מצד החיוב עליו חל
 איסורים גם בהן שיש במדות זה וכל בזה.

 איסורים בהם שאין מדות אבל במעשה,
 האיסור מל ולא "מדות", אלא במעשה,אינם

 עשה מצות מצד חיוב יש אלא המציאות, על
 להלן בזה )ועוד מדותיו. להטיב להשתדל

בעזהשי״ח(.

 דברי לבאר בעזהשי״ח שזכינו אחר והנה
למזור לנו יש וסייעתו, ז״ל הרמב״ם

 מדות שיש שסוברים ז״ל רבותינו שאר לדברי
 הגאוה, מדת ובפרט תעשה, בלא שהן

 האדם מחשבת אין דהרי קשה, דלכאורה
 עת, בכל בלבו נוצצים גאוה והרהורי בידו,
 בדבר אדם בני הזהירה שהמורה לומר וא״א
 מת״ח אמיתי ביאור ושמעתי ביכלחס. שאין
 דלא לאו כעין שהוא שליט״א,שפירש יקר

 רע הרהור דכשיבא לבבכם, אחרי תתורו
 דוחהו, אינו ואס מלבו, לדמותו חייב באדם,

 כל לתפוס ההוא להרהור מרשה ברצונו אלא
 דאנו ונמצא מעשה. הלא על עובר לבו,

 הגאוה נגד השי״ח מלחמת ללחום מוזהרים
 הדבר חומרת גודל בלבו והמשריש עת. בכל
 המעוררים הישרים המוסרים לימוד ידי על

 המשמר על ועומד ענוה, לעניני האדם
 הרהורי שיבאו זמן כל ותחבולות בעצות
 אע״ג הלאו, על עובר אינו בלבו, גאוה

 והנה בלבו. אלו הרהורים היו דבמציאות
גסות של הלאו יסדו ז״ל והסמ״ק הסמ״ג

 את משכת פן לך השמר הפסוק על הרוח
 במס׳ מפורשת סוגיא והוא אלוקיך, ה׳

 לגסי אזהרה החם דגרסינן )ה.( סוטה
 שמעו זעירי אמר רבא אמר מנין, הרוח

 בר נחמן רב יג׳(. )ירמי׳ תגבהו אל והאזינו
 וכתיב ושכחת, לבבך ורם מהכא אמר יצחק

 וכדרבי אלוקיך, ה׳ את תשכח פן לך השמר
 אמר אבין רבי דאמר אילעא, רבי אמר אבין
 ואל פן השמר שנאמר מקום כל אילעא רבי
 אזהרה. ז״ל ופרש״י תעשה. לא אלא אינו
 אלמא ושכחת. לבבך ורם רוח. גס יהא שלא

 בוראו, את ששוכח שכמה לידי בא לב מגובה
 תשכח, פן לך השמר מוזהר הוא ובשכחה

 בתוך מבצבץ דאס לדקדק, ונלע״ד עכ״ל.
 הרי כנגדו, לוחם והוא גאוה, הרהורי האדם

 לוחם שהרי ית׳, בוראו את שוכח אינו
הלאו. עובר אינו ולכן מלחמתו,

 לידי בא לב מגובה כתב ז״ל רש״י והנה
והוא ית׳, בוראו את ששוכח שכחה

 ושכחת. לבבך ורם בתורה שכתוב מה הוא
 תלמיד הרי למלוק, דין לבעל יש ולכאורה

 בשלחן ופרט פרט כל על שמקפיד הגון
 את שוכח אינו הרי יכלחו, כפי ערוך

 שאלה לו יש ושעל צעד בכל שהרי השי״ת,
 גזל, פלונית,ובחשש ובברכה ידים, בנטילת

 פרטי בכל ערוך השלחן עם מתייעץ והוא
 אח שוכח שאינו כרחך על הרי הנהגותיו,

 לב" ה״גובה כרחך על ולפ״ז, השי״ת.
 של בדברים מדבר אינו שכחה לידי שמביא

 על מדברת המורה דקה,אלא הלב גאות
 בועטים כל שמרוב אותם כגון גסה, גאות

מה אבל לכאורה. נראה הי׳ כך ח״ו. בחורה
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 הסברא זאת מכחיש ז״ל שהשמ״ג נעשה,
 ח״ל בקיצור אלא דבריו נביא ולא וכל. מכל

 במה האדם יתגאה שלא אזהרה ומכאן
 הן ביופי הן בממון הן הבורא שחננו

 ושפל מאוד עניו להיוח לו יש אלא בחכמה,
 ולהודות ואנשים אלוקים ה׳ לפני ברך

 שאס הרי עכ״ל. המעלה זה שחננו לבוראו
 או עשיר, ש״הוא" וחושב נכנע, אינו האדם

 שהוא מהמציאות דעת ומסיח למדן, "הוא"
 הן לו שיש המעלות אלו וכל "נברא",

 והוא באיסור. עובר הוא אלוקים, ממנות
 ובעל שכחה. לידי שמביא לב הגובה הוא

 שכחה אינה בתורה המבואר השכחה כרחך
 ואינו ס״ו בתורה שבועט מי של "גס"
 של מציאות הוא אלא אזהרומי׳, עול מקבל
 שבו המעלות וכל "נברא", שהאדם שכמה

 אנו זה ועל אלוקים, ממנות אלא אינן
 חידוש זה אין ובאמת תעשה, בלא מוזהרים

 בכל פשוט הוא אלא ז״ל, הסמ״ג של
 )ועיין זה. על חולק ואין דהמס, הסוגיא
 ביאר שליט״א שהמחבר שור עלי נספר
 מדוח של סוגיות כמה ועוד זאת, סוגיא

 הס ההם הסוגיות דבל ונמצא, בארוכה(
 הן שהן מזה, מנוס ואין למעשה, הלכה
 הוא הזאת הקונטרס ענין וכל תורה, גופי

 "עניניס אינם ההם שהעיקרים לבאר
 ויש כאן, שנו גדולות הלכות אלא מוסריים",

 ז״ל הסמ״ג וכלשון חמורים, לאוין בזה
השי״ח". ביראת גדול "יסוד שהוא

 והיינו גאוה, לענין אמורים הדברים והנה
זה על דברו ז״ל שהפוסקים משום

שהרבה דוקא, לאו גאוה אבל יותר, באריכות

 צדיק להיות ולמשל, כאיסור, הן רעות מדוח
 ז״ל והסמ״ק ז״ל יונה רבינו כתבו בעיניו
 אל מדכמיב דאורייתא, גמור בלאו שהוא
 לרשת ה׳ הביאני בצדקתי בלבבך תאמר
 מפרש ששום הוכחה לנו ואין הזאת. הארץ
 במנין שדברו ז״ל דהראשונים זה, על חולק

 לפרט שחשבוהו מפני זה מנו לא הלאוין,
 לאו דהוא י״ל ודאי אבל גאוה, בעינן

 לא ז״ל שהראשונים ועוד, לכ״ע, דאורייתא
 וכמש״כ בתנ״ך, המפורשים בדברים דברו

 החזקה יד ספרו בהקדמת ז״ל הרמב״ס
 ויקרא שבכתב תורה אדם שיקרא שאחר
 שמפורש מה אבל התורה. כל ידע ספרו

 על שסמך נספרו, הביא לא שבכתב בתורה
 במורה שמפורשים הדינים כל שיודע המעיין
 הובאו לא הטעם דמזה ונראה שבכתב.

 במורה שמפורשים דינים הרבה בש״ס
 הש״ס לבעלי ברור הי׳ שזה מפני שבכתב,
 שמקשה וכמו המקרא, ידע כבר שהלומד

 רב". בי קרי זיל "פשיטא, מקומות, בכמה
 דרכינו הרע, לשון בהלכות זה כעין ומצאנו

 פסוקים על הלכות וכמה כמה יסד ז״ל יונה
 ז״ל הרמב״ם אמאי להקשות ואין שבמשלי,

 העיר כבר ז״ל הרמב״ם שהרי השמיטם,
 בחורה שמפורש שמה ספרו בהקדמת

 דינים שידע המעיין על סומך הוא שבכתב
 שמובאים דברים אלא מביא ואינו אלו,

 להרבה המשכיל יקיש ומזה שבע״ס, במורה
 אלו, בענינים בתנ״ך שנאמרו דינים הרבה
 קבועות, הלכות אלא "ענינים", אלו דאין
פשיטומס. לרוב שבע״פ בתורה הובאו ולא

דלדעת למדנו דהנה לעניננו, ונחזור



ז ישראל קודש

 החושב וסייעתו, ז״ל הרמב״ם
 עובר אינו בזה לבו ונתפס גאוה מחשבת

 ועיקר באסמכתא, אלא דאורייתא בלאו
 להטיב להשתדל הוא התורה מן חיובו

 אס וסייעתו ז״ל הסמ״ג ולדעת מדוחיו,
 נבא ועתה תעשה. בלא עובר בזה לבו נתפס

 ח״ל ז״ל, יונה רבינו שיטת לבאר בעזהשי״ח
 לבבו רום לבלתי לד׳ אוח שלישי בשער

 מדת מנפשנו בזה,להסיר הוזהרנו מאחיו,
 הקטן, על הגדול יתגאה ושלא הגאוה,
 וכו׳ מאחיו לבבו ירום לא המלך ואפילו
 שבק אמאי לעיין יש כל, קודם והנה, ע״ש.
 מהשמר דאזהרתו דסוטה סוגיא ז״ל הר״י

 שהלאו וכתב אלוקיך, ה׳ אח תשכח פן לך
 עמד וכבר מאחיו. לבבו רוס מלבלתי הוא
 דמאחר וכתב השער", "זה בספר בזה

 לפיכך הלאוין, למנין נמית לא ז״ל דהר״י
 לבבו. רוס מלבלחי להביא יותר לי׳ ניחא
 ונלע״ד הגאוה. מדת יותר נתבאר דשם

 פן השמר כתיב היה לא דאי להוסיף,
 לבד, דמלך לבבו רום לבלתי תשכח,אלא

 מוזהר,דמאחר המלך דדוקא אומר הייתי
 להנהיג רמה ביד להתנהג צריך שהוא

 אבל לבו. ירום שלא התורה הזהירה מלכותו,
 לא ולכן תורה, הזהירה לא אדס, בני לשאר
 רום מלבלתי ראי׳ להביא יכולה הגמ׳ היתה

 המון לכל אזהרה יודע הייתי לא דאכתי לבו,
 איסור שיש שלמדנו עכשיו אמנם אדם. בני

 כרחך על דהשמר, מקרא אדס לכל גאוה
 אסור המלך אמה דאפילו למלך, מורה ה״ק

 והנה אדם. בני שאר שכן כל לבך, להרים
 )ראיתיו בחומש ז״ל הרמב״ן גם כ״כ

נרמז ח״ל השער( זה בספר שם ממחלה

 ימנע הכתוב כי הגאות איסור במורה בכאן
 שכן וכל הלב, ורוממות מגאות המלך

 הרי ע״ש. וכו׳ לכך ראויים שאינן האחרים
 ז״ל, והרמב״ן הר״י רבותינו סברת

 האיסור ק״ו מכח מכריח למלך שהאיסור
 יש ז״ל הרמב״ן שבדעת )אלא לאחרים.

 איסור בתורה מכאן "נרמז כתב דהרי לעיין
 שאין משמע "נרמז" וממש״כ גאות",
 אלא למלך, הגאוה לאסור מקרא של פשוטו

 דהיינו זה, שלפני הציוויס לכל טעם למת
 וציווי וסוסים וזהב כסף הרבות איסור
 לחדש התורה באתה לא אבל בתורה, לקרות

 בכאן נרמז שכתב ממה אמנם גאוה. של לאו
 הוא דהגאות מבואר הגאות, איסור בחורה
 אמרה שהתורה דמאחר התורה, מן אסור

 שלא כדי דהרי רע, דבר הוא שהגאות
 מצות, בכמה למלך חורה צוחה יתגאה

 שרצון מזה אזהרות,למדנו בכמה והזהירו
 דהגאוה ונמצא הגאוה, מן שנמנע התורה

 גמור. בלאו שאינו אלא חורה. איסור הוא
 שהרמב״ן הראשונה בל״ת המצות וכספר

 כתב ז״ל, הרמב״ס מנין על הוסיף ז״ל
 אזהרה הוא תשכח פן דהשמר ז״ל הרמב״ן

 דס״ל ומבואר השי״ת, אמונת תשכח שלא
 גסה", "שכמה על הוא הלאו דעיקר

 והכא קאמר, אסמכתא ע״ד סוטה והגמרא
 וכ״ש מלהתגאות, למלך התורה מנעה

 שלא הוא התורה שרצון וש״מ אמרים,
תורה(. האיסור הוא והוא נתגאה,

 והר״י הרמב״ן רבותינו דברי לולי והנה
דהיינו להפך, לומר מקום יש ז״ל

והוא לבו, להרים שלא מצווה המלך דרק
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 דסוטה בסוניא ז״ל שפרש״י מה ע״ד
 השכחה ועל שכחה, לידי מביא הלב דגובה

 אין עצמו לב בגובה אמנם מוזהר, הוא
 משתלשל כרחו שעל ממה אלא איסור,

 דהשכחה איסור, יש שכחה לידי הדברים
 גובה עצם מלך, לגבי אמנם באיסור. הוא
 דהוא המלך דדוקא וי״ל באיסור. הוא הלב
 על גם מוזהר לכן המלוכה, להנהיג צריך
 אינם ההמון שאר משא״כ הגאוח. עצם

 מהגאוח. הנובעח השכמה על אלא נזהרים
 אינו ז״ל יונה ורבינו ז״ל הרמב״ן דעח אבל
 ולר״י איסור, יש הגאוח עצם על אלא כן,
 ז״ל ולרמב״ן דאורייתא, גמור לאו הוא ז״ל

דאורייחא. איסור הוא

 בזה הוזהרנו שם ז״ל יונה רבינו כחב והנה
ושלא הגאוה, מדח מנפשנו להסיר

 ב׳ כאן שיש למדנו הקטן. על הגדול יחגאה
 מנפשו להסיר שחייב האחד, בגאוה. דינים
 בפועל, יתגאה שלא והשני, הגאוה, מדת
 דיש לבבו. רום מלבלתי נדרשים דשניהם וי״ל

 על שהולך האחד במקרא, פשטים ב׳
 מהרבות מוזהר שהמלך הקודמות, המצוות

 ס״ת לכתוב וחייב וסוסים, וזהב כסף
 ליראה ילמד למען חייו ימי כל בו ולקרות
 מאחיו, לבו ירום שלא יגרום זה וכל השי״ת,

 להסיר פעולוח לעשות מחוייב שהמלך הרי
 לבלתי פשט, עוד ויש הגאוה, מדת מלבו
 עצם על הרי לבבו, ירום שלא לבבו, רום

 ומאחר אמיחייס. ושניהם או. יש הגאוה
 יש בהמונים שכן כל דינים, שני יש שבמלך

אלו. דינים שני

 שישנם בספרו ז״ל רבינר™ה שיטח והנה
הרעה מדה להסיר לאוים כמה

 ז״ל, הרמב״ס לשיטת דומה וזה מהנפש,
 מידה הסרת ז״ל הרמב״ם דלשיטת אלא
 הר״י ולדעת בעשה, אלא אינו מהלב רעה
 באות וכמש״כ המדה, הסרת על לאו יש ז״ל
 הוזהרנו לבבך, את תאמץ דלא בלאו לו׳

 לה׳ ובאות האכזריות, מדת מנפשנו להסיר
 בזה הוזהרנו לו, בתתך לבבך ירע דלא בלאו

 טובי ולהיוחנו העין צרות מנפשנו להרחיק
 הוזהרנו משנא, דלא בלאו לט׳, ובאות עין,
 )ויתבאר השנאה מדת מנפשנו להסיר בזה
 כתב בכולם והנה בעזהשי״ת(, להלן עוד
 או מנפשנו" "להסיר שהוזהרנו לשון

 כתב ולא וכדומה, מנפשנו" "להרחיק
 האכזריות מדת בנו" יהא "שלא שהוזהרנו

 מנפשו להסיר מצווה דהאדם וש״מ וכולי.
 בזה משחדל ואס האלו, הרעות המדות
 לא עתה שלעת אף הרעות, המדות להסיר
 אם אבל בלאו, עובר אינו מ׳׳מ בזה, הצליח

 בתוכו, הרעות המדות ומניח בזה, מתרפה
 להניח לך אסור תורה, דה״ק בלאו, עובר אז

 המעשה הוא והוא בלב, הרעות המדות
 קרוב ז״ל יונה רבינו דשיטח ונמצא איסור.
 שלדעת אלא ז״ל, הרמב״ס לשיטת מאוד

 המדוח להסיר עשה מצות יש ז״ל הרמב״ם
 להסירם מלהשתדל מתרפה ואם הרעות,

 מדות בהרבה ז״ל הר״י ולדעת עשה, מבטל
 מלהשתדל מתרפה אס והיינו לאו, יש רעות

מלבו. להסירם

 ז״ל, יונה ורבינו הרמב״ם לדעת לעיין ויש
על רק חלים האיסור או המצוה האם
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 או להסירם, להשתדל דנצטוינו בלב, המדה
 ולמשל, מהמדה. שיוצא המעשה על גס

 שיש נאמר האם שמעון, על התאכזר ראובן
 מדת בתוכו שיש מצד איסור ראובן על

 שנהג אכזריות מעשה על אבל אכזריות,
 לגבי )ומדובר איסור בזה אין שמעון כלפי
 ולאו ז״ל, להרמב״ם בדרכיו והלכת מצות
 יש דבודאי ז״ל, לר״י לבבך את תאמץ דלא

 ועוד כמוך לרעך ואהבת מצד חששות
 בזה שיש שכן דכל נאמר או איסורים(.

 הרמב״ס והנה מעשה. שעשה ידי על איסור
 ומצווין ה׳ הל׳ א׳ פ׳ דעות בהל׳ כתב ז״ל
 והנה וכולי, האלו בדרכים "ללכת" אנו

 בודאי חבירו, על להתאכזר שעומד האדם
 הזאת. בדרך ללכת שלא התורה מן מצווה
 המדה יחזיק מעשה שיעשה שע״י ועוד,
 להמנע מצווה הוא בודאי ולכן בלבו, הרעה

 הוא דהלאו שכתב ז״ל ר״י וכן המעשה. מן
 אכזריות הפועל והרי לבבך, את תאמץ מלא
 בלאו. ועובר לבבו את מאמץ תבירו נגד

 עצמו על עובד האדם דאם נראה, אמנם
 אמח ופעם כעס, כגון מסויימת, במדה

 שהדבר אף בכעס, להכשילו הסיבות נתגברו
 להרמב״ס בעשה עובר אינו מ׳׳מ מגונה,

 לא בדרך מעצמו "הלך" לא שהרי ז״ל,
 מדותיו מחמת הדיחוהו הסיבות אלא נכונה,

 עומד בודאי ולהבא מכאן אמנם הרעות,
 )וגם היכולת. כפי מדותיו לתקן עשה בחיוב
וצ״ע.( עובר, דאינו לכאורה נראה ז״ל לר״י

 דלא דלאו כתב ז״ל יונה רבינו הנה הגה
מנפשנו להסיר אזהרה הוא תשנא

האיסור דאין מדבריו, ונראה השנאה. מדת

 הוא האיסור אלא שמעון, את לשנא לראובן
 יהודי, לשום השנאה מדת לו שיהי׳ לראובן
 ומבאר וכנ״ל( מלבו להסירו שמוזהר )היינו

 היא השנאה דמדת הטעם, ז״ל הר״י שם
 הרבה טובה ומאבדת עבירות הרבה גורמת

 לא תורה שאמרה כמו ולשיטתו, הנפש. מן
 בלבבך תהי׳ שלא ופירושו לב, את תאמץ
 תשנא לא מורה כשאמרה ה׳׳נ הלב, אימוץ

 בלבבך תהי׳ שלא הוא פירושו אחיך, את
 חבר לו מצאתי לא ועדיין השנאה. מדת

 שראיתי ז״ל הראשונים דכל ז״ל, בראשונים
 ששונא השנאה עצם על חל דהאיסור סברי

 פלא, דבר מצאתי זה אך לשמעון. ראובן
 חלק הקדושה בשער ז״ל ויטאל חיים שרבינו

 מדת המגונות במדות מנה ה׳ שער א׳
 שנאה. מנה לא האסורות ובמדות השנאה,

 כשיטת תשנא לא הפסוק שפירש ויתכן
 מנפשו להסיר אזהרה שהוא ז״ל יונה רבינו
 ז״ל כהרמב״ס הלך בזה אך השנאה, מדת
 בדרכיו, דוהלכת בעשה הן המדוח שכל

 היא הכונה תשנא לא תורה וכשאמרה
 וממילא היא, מגונה זאת שמדה להורות

 לא זה לפי אך בדרכיו. והלכת במצות נכלל
 מצאתי לא זה ודבר גמור, ל״ת אינו תשנא
 סימן להלן עיין ועוד וצ״ע, ראשון, בשום

 ז״ל. הר״י דברי על בעזהשי״ת במש״כ כה׳
הג״ה. ע״כ

 דאורייתא חיוב שיש לדינא, מזה היוצא
דבר וזה מדוחיו, לתקן להאדם

 זה אם מלקו ורק ז״ל, הפוסקים מכל ברור
 אינם עצמן המגונות והמדות עשה, חיוב
וכשיטת גרידא, באיסור אלא גמור בלאו



ישראל קודש

 או ז״ל, ויטאל והר״ח והחינוך הרמב״ם
 גמורים, לאוים מדוח וכמה כמה על שיש

 ז״ל. והסמ״ק והסמ״ג יונה רבינו וכשיטת
 לתקן להשתדל מוסר הלומד דלכ״ע וביארנו
 בזה והמתעצל באיסור, עובר אינו מדומיו

 כמה לידי יביא שזה ממה )חוץ באיסור עובר
 מדות שליטת מחמת אתרים איסורים וכמה
 תורה ביטול נטירה נקימה שנאה כגון רעות

 מחיובנו חלק שזהו מזה, מנוס ואין ועוד(.
 שהם בדרכיו, והלינה ואהבתו השי״ת ליראת

התורה. כל יסודות

 כל הי׳ מה כן אס ותאמר תשאל ואם
מוסר ללמוד להנהיג אס המחלוקת

 ברור חיובו הרי לא, או הקדושות בישיבות
 הימה לא דמעולס קשה, לא זה התורה, מן

 דרכיו להטיב חייב האדם אם מחלוקת שום
 במדות ולעמול השי״ח בדרכי ללכת

 ורק מזה, מלאה כולה התורה הטובות,שכל
 להקדים, ויש בלב. זה להשריש היאך חלקו

 )אות שלישי שער בחחלח ז״ל יונה דרכינו
 וביאר ומוסר, חכמה בין ההבדל ביאר ג׳(

 ומהו מצוה מהו הידיעה עצם היינו דחכמה
 ומה מצות הן מה שילמוד אחד עבירה,אבל

 גנות ללמוד האדם צריך עבירות הן
 וזה בה, הנמצא והאבדון וההפסד העבירות

 החכמה, לימוד והנה "מוסר". הנקרא
 המותר לדעת המעמיק העיון דהיינו

 בה, נכשל שהוא בעבירה ובפרט והאסור,
 העבירות. מן בפרישה גדול יסוד הוא

 באגרת ז״ל סלנטר ישראל רבינו וכמש״כ
 ובטחון, באמונה ז״ל החזו״א וכ״כ המוסר,
לדעת הוא המדות בעבודת דהעיקר

 בהרבה לדג,*גינו והנה בבירור. הלכותיהן
 האיסור ידוע אין לחבירו אדם בין איסורים
 נבא אלו בענינים נעמיק אם ובודאי וההיתר,
 המדות. תיקון הוא והוא בזה, גדול לזהירות

 דהכל מעולם. מחלוקת שוס הי׳ לא ובזה
 הלבבות מצווח לדעת האדם דחייב מודים
 המעשיות, מצוות לדעת שחייב כמו בדיוק
 ומה המותר, מה המצוה, מהו דהיינו

 להלהיב דהיינו המוסר, בעניני והנה האסור.
 במצוות נצטוינו השי״ת, לעבודת הנפשות

 ותפלה, ק׳׳ש מצות ובעיקר מיוחדות,
 והאהבה היחוד אמונת בלבו משריש שבק״ש
 שהכל הגדול העיקר שהוא תורה ותלמוד

 ק״ש( הל׳ ריש ז״ל הרמב״ס )וכל׳ בו תלוי
 ובגמרא הכנעה. כולו הוא מפלה ומצות
 ותפלה ק״ש שבתפילין אמרו )יד.( ברכות

 רבינו אמנם שלימה. שמיס מלכות בה יש
 ירידת דמסיבת חידש, ז״ל סלנטר ישראל

 וגס ותפלה, ק״ש במצות חולשה יש הדורות
 צריך ולכן הרבה, נתגברו הרעות הכוחות

 ולכן ה״מוסר", בענין עזרה ליותר האדם
 חז״ל מאמרי לשנן המוסר שיטת חידש

 שנכנסים עד פעמים וכמה כמה בהתלהבות
 ראו דלא עליו, חלקו ובזה בלבו. הדברים

 מוסר עניני על להוסיף ההוא בדור צורך
 שגס טען ז״ל ישראל ורבינו חז״ל, שתקנו
 דף סנהדין )עיין כאלו דברים מצאנו במז״ל

 וזה כה אומר זה המחלוקת, נתארך ובזה :(ז
 זקן הורה כבר ההיא ובמחלוקת כה. אומר

 מודים הכל הללו דבדורוח ז״ל הח״ח מרן
 המלחמה, לפני הי׳ )וזה במוסר חיוב שיש

 זה כל אמנם בדורנו(. כו״כ אחת ועל וכ״ש
דלכ״ע הזאת, בקונטרס לדברינו נוגע אינו



יא ישראל קודש

 מדוחיו לתקן להשחדל המורה מן אדם חייב
 היטב לדעח חכמה, ומוסר, חכמה ע״י

 דרכי הן ומה אלו, בענינים והמומר האסור
 כיוצא וכל בהן ללכח מצווים שאנו השי״ת

 המדוח לאט לאט בלבנו להשריש בזה.ומוסר,
 ידי על וזה וכו׳, סבלנות ענוה כגון הטובוח
 המוסר, לימוד ידי על וגם בחפלה, הכנעה

 מוכרח, אלו בספרים הלימוד עכ״פ ובזה
 מן מצווים ואנו בלב, הן שהמדוח דמאחר
 אלא מנוס אין הלב, מדוח להטיב המורה
 ואין מודים הכל ובזה ללב, הנוגעים בדברים

 המעמיקים מאלו )חוץ בזה. מחלוקח שוס
 כל ומעמיקים ביום, פעמים ג׳ חפלה, בכל
 ליכנע החשוקה בעצמם שמרגישים עד כך

 היום, כל ושפל נכנע ולישאר השי״ח, לפני
אהבח לבם נחמלא המפלה אור ידי ועל

 היא היא המפלה דאז חסד, ואהבח הבריות
 לא ובאמח כמובן(, שכיח לא זה וכל המוסר,

 גודל במקצח לברר אלא זה בקונטרס באמי
 היאך אבל המדוח, במיקון המורה מן החיוב

 השי״ח האיר כבר אבל אחי, זה אין למקנס,
 בכל והיראה המורה חכמי לנו ושלח עינינו

 רבינו לנו שלח האחרון ובזמן ודר, דור
 והן חלמידיו, ומלמידי ומלמידיו ז״ל ישראל

 חובותינו ככל לעשוח עינינו המאירים הן
 לדפוק ללכח ועלינו במורה, עלינו המצווה

 אנו וללמוד היא חורה ולשאול דלמותם, על
 מן רוח עלינו יערה עד צריכים,

 לעבדו נזכה ואז לבנו, ולזכך ממרום,לטהר
 לב אדמוח, על תכלימנו כל שזהו באמח,
 לעבדך לבנו וטהר אלוקים, לנו ברא טהור

רצון. יהי כן אמן באמת,

רכיל תלך דלא בלאו ז״ל הרמב״ם בשיטת דקדוקים - ב

 א׳ הל׳ דעות מהל׳ ז׳ פ׳ ז״ל רמב״ם א.
בלא עובר במבירו המרגל

 מרגלים, ענין כמו ריגול ענין מעשה,
 להגיד ובא בסחר עושה שחברו מה שרואה
 שטוען זה רכיל איזהו ב׳ ובהלכה למבירו,
 פלוני אמר כך ואומר לזה מזה והולך דברים

 אמח שהוא אע׳׳פ פלוני על שמעתי וכך כך
 ז״ל הכ״מ והנה העולם, אח מחריב זה הרי
 הרמב״ס אבל "עליך", פלוני אמר כך כחב
דלפי עצום, הבדל ויש "עליך". כחב לא ז״ל

 הוא רכילוח ריהטא לפום ז״ל הכ׳׳מ מש״כ
 ידי על אנשים בין שנאה או ריב שגורם

 או שמעון עליו שאמר מה שומע שראובן
 באה עולם וחורבן שמעון, לו שעשה מה
 "עליך" מלח בלי אמנם ומדון, ריב ע״י

 יכול אדם שאין כפשוטו, ריגול הוא רכילוח
 מה כל שעל עניניו, בסחר בטוח להיוח

 ברבים, ומפרסמו עליו מרגל חבירו שעושה
 נאמנות קיום שאין הוא עולם וחורבן
ברעהו איש ג׳( ט׳ )ירמי׳ וכמש״כ בעולם,



סו

זלכה
 כבוד בדרך להודיעו לו יש יכלם, שלא 'לי

 עד להמתין ויבקשנו ולהתפלל, ללכת שעליו

- - .52שישוב

 יאחרו שהצבור ורואה בביהכ״נ הוא ואס כו.

 להתיר שאין מסתבר החמה, הנץ שעת

 מקדיס של האיסור על לעבור כך משוס

 ויתפלל לחוץ יצא אלא הצבור, לתפלת תפלתו

.5ג הצבור אח לבזות שלא כדי שס,

?on

שלמה חמישי פרק הליכות
 בצבור התפלה של׳י לו קרה אם ובן .5° כה בצבור להתפלל כדי חברו או רבו

 תורה תלמוד לבטל שלא בדי ביחידות, יתפלל לרבים, שיעור־תורה מהגדת יתבטל
.51 דרבים

 לו מותר ובדו׳, חודש ראש ערב בגון מסוימים, בזמנים כותיקין להתפלל הרגיל יז.
ד״ה נ״ח )פי׳ הבה״ל בזה שכתב ומה מנין. מוצא כשאינו כו ביחידות אז להתפלל

1 דבר

 דעכ״ס נראה ולכן ,48תועבה תפלתו שגס

 מדברי משמע וכן אסור, אחריס עס כשלומד

.49 עייש״ה כגון( )ד״ה ע״א י״א שבח החוס׳

 ~ מכך להכלס שעלול אורח לו שיש מי וכן כה. ז

 אפילו באורח יתעסק לבדו, שישאירוהו

 דבכהאי בצבור, תפלה כך ידי על יפסיד אס

 מתפלה יותר חשובה אורחיס הכנסת גוונא

ברור וגס ממהר האורח אין אס אך בצבור,

ת ו ארח---------------------------------------------------

 חידוש ישמע שלא שסובר לב גובה דה״ז משום או שהוא לבאר, יש תועבה, דתפלתו והא .48
 לפי א״ב — תורה משמוע אזנו מסיר יודע שכבר מפני שאם משום או לב, גבה בל ד׳ ותועבת
 אגרת בס׳ )וכ״ב ע״א י׳ שבת למס׳ כת״י חי־ פעמים. כמה בבר התפלל גם הרי להתפלל, לו מה סברתו
ע״א. י״א שבת למס׳ יכת״ חי׳ .49 מ׳(. אות הפשט חלק מפראג מהר״ל אחי מהר״ח להגאון הטיול

 כהלכתה תפלה .52 תלמידים. כתבי .51 ע״א. י״א שבת למס׳ כת׳־י חי׳ .50 לשואל. הורה וכן
 חברו לבית המזדמן כל לא כי אורח, באמת כשהוא דוקא דהיינו רבנו שם הוסיף )אולם סכ״ג פ״ח

 הכנסת חלק להח״ח חסד אהבת בם׳ וכ״ה שם(. ובנו״ב בהג״ה ס״ג של״ג סי׳ ראה — אורח נקרא
 הכנסת לצורך הקב״ה עם דבורו בעת הפסיק דאאע״ה בהא לומר, היה )ורגיל בהערה. פ״א אורחים
 ואעפ״ב השכינה, להתגלות ויזכה נפלאות השגות אדם שישיג יתכן תורה, שניתנה דלאחר אורחים,

 אסור יהא דזמרה פסוקי באמצע ואילו קורתו, בצל הבא אורח לקראת בד׳ דבקותו להפסיק יצטרך
 אורחים, הכנסת של מעלתה גודל אף על כי אורח, פני ולקבל להפסיק ביותר הפשוט לאדם אפילו*

 בתולדות שכתב שמה זה, בענין רבנו ואמר בשו״ע. המפורש אחד דין אפילו ח"ו לדחות בכוחה אין
 והביאו פו: )ב״מ דאמרו דהא ז״ל הבעש״ט רבו בשם כ״ד( ממורי, ששמעתי )דברים יוסף יעקב

 "שלפעמים היינו שכינה פני מקבלת יותר אורחים הכנסת גדולה ה״ב( אבל מהל׳ פי״ד הרמב״ם
 כוונתו בודאי אורחים:", הכנסת גדולה מ״מ וכו׳ לה״ר סיפורי או תורה ביטול הוא אורחים הכנסת
 , כשקרה זה דבר לפעמים רבנו הזכיר ומ״מ עכ״ד. לדינא. הוא גדול חדוש ואעפ״כ גרידא, לה״ר לאבק

 ע״י נשאל ופעם בכך(. מה של בדברים ששוחחו פשוטים אורחים עם שבת להאריך אילצו שההכרח
 זמן איזה ביום, אחת מפעם יותר מביתו לצאת הרופאים לו ואסרו ונחלש שחלה בימים בא אדם

 לתפלה לביהכ״נ שוב לצאת יוכל לא שעי״ז אע״פ עבודתו, למקום שיצא לו והשיב בו. לצאת יעדיף
 איש "רוח יד( יח, )משלי הכתוב וכמאמר הרגשתו, תיטב וכו׳ הבריות בין שיבוא ע״י כי בצבור,
־־(— ל״ז. הע׳ פ״ג כהלכתה תפלה .55 מחלהו״. יכלכל



שלמהעשר שלשה פרקהליכותסב ק

במנחה אפים נפילת
י.14 החמה שקיעת אחר תחנון לומר שלא בירושלם המנהג ד.

 מנהג כן אם אלא ויאמר, לחוץ יצא כמנחה, תחנון מלומר הצבור נשתמטו אם ה.

י.17 החסידים( מקהלות חלק )כמו לומר שלא ביהכ״ג באותו הוא קבוע

 אין (,ח יום מבעוד ערבית )כשמתפללים ערבית של ברכו הקהל אמרו כבר אם ו.

ויפסיק ברבו עמהם שיענה נכון תחנון, התחיל בבר אם ואף תחנון. עוד לומר

.20התחנון

חופה במקום הנמצא
אפשר שאי כיון מנחה, התפלל שלא ונובר לשקיעה, סמוך חופה במקום הנמצא ו.

דבר

mt אומרים אין שוב השקיעה אחר 

." הש״צ חורח מקנח לנטל אין י(,2 מחנון

 שכנה יש ‘5הקבלה חכמי שלדעת כיון ו.

וחמירא ואילך, החמה משקיעת לאמרו

.“סכנחא

 עמם, נימוקם אומרים, שאינם שמה שכיון ז.

ומן שהוא החמה לשקיעת סמוך שהוא מפני

 ואף המקום. ממנהג ישנה אל לכן דינים, של

 שלא שמנהגם צבור עס התפלל אם בשחרית

ביום שסידיס )כגון זה ביום מחנון לומר

הלבה

 צריך אינו רבם(, של יא״צ בו שחל מסוים

 מחמת זה שאין דכיון ביחידות, אח״כ לאמרו

 אמירתו זמן ועיקר כן, הוא מנהגם אלא טעות

 הפסיד, כבר — לשמו״ע סמוך שהוא —

 בהיותו ט אז, לאומרו רשאי היה לא שהט

 צריך אינו שוב ,‘8כמותם לנהוג צטך אתם

ביחידות לאמרו

 שאז השקיעה, אחר כבר הוא אם ובפרט ח.

כדלעיל תחנון, כלל אומטם שאינם יש הט

ס״ד.

----------------------------------------------- הלבה ת ו רה א --------------------------------------------

 לשון לפרש בפומי' מרגלא שהי׳ ז״ל מלצר מוהרא״ז הגאון מורו בשם ואמר לכן. קודם התמהמתי שלא
 מותרת, דריצה ע״א( ל״ב )ב־ק קיי״ל שבת שבערב דבשם למצוה", רץ ־הוי מ״ב( פ״ד )אבות המשנה

 במרוצתו, יזיק שלא להשגיח הזקיקוהו לא ולבן דמצוה, בטרדא טרודין והבריות דוחקת שהשעה כיון
 ועסקיו, עניניו שאר עי״ז יפסיד אם המדה על יתר להתבונן לו אין מצוה דבר שמזדמן עת בכל בן כמו

 תדחידים. וכתבי ע״א ד־ב ב״ק למס■ כת־י חי■ מיד. יקיימנה אלא ומניעות, הפרעות כמה עליו יקומו אז בי
 סי■ בה״וז עיין .15 ורשיזזווז. יעקב־ קוד ״הקוד קוד .14 תדמידיס. כתבי .13 ס״ד. להלן ראה .12

 נפילת שאין סק־ט, המג״א בדעת שב״ב ומדוה״ש קל״א סי־ בא״ר גם ועיין שק. .16 סקנ״א. קל״א
 בדעת ליפול, דנוהגין שבתב סקי״ז מ־ב )ועיין סק־וז משב׳־ז הפמ״ג דעת וב־־נ החמה, שקיעת אתרי אפים
 תדמיזיס. כתבי .19 סב״ג. פ״ה לעיל ראה .18 תלמידים. כתבי .17 סיד(. הרב ושו״ע סק־ח הט״ז

 מבעוד התפללו אם אף ערבית תפלת אחר תחנון אומרים דאין סק״ב רל״ז סי■ מ״ב וראה כת״י. תשו■ .20
לילה. דשויוהו יום,



קסג שלמה וערבית מנחה תפלות הליכות
.ט 21 להתפלל אחר למקום מלילך פטור החופה, במקום שם להתפלל

מנחה להתפלל ששכחה אשה
 ערבית תתפלל להשלים, ומחויבת הואיל ושבחה, מנחה להתפלל הנוהגת אשה ח.

שחרית אחר אבל ,א' לאחריה מנחה ותשלים - בכך" רגילה שאינה אף־על־פי -

 מבטלין שהרי במצוה, עוסק חשיב דודאי ט. '

לחופה כלה ולהכנסת המח להוצאת ס״ס

 וכמו ,22ש״א( שש״א שי' יו״ד ע״א; י״ז )נמובוש

 ממפלה דפטור מבואר המח הלוית דלענין

 כשאין חייב בק״ש ורק במצוה, דעסוק משוס

 הרא״ש ומש״כ בחופה. ה״נ לו, צריכה המטה

 \ לא וכלה חחן דמשמחי ה׳( >שי׳ דסוכה בפ״ב

נתנאל בקרכן עיי״ש במצוה, עוסקים מיקרו
 שחמה ל״ח סי׳ בטואו״ח הב״ח בשס ה׳ אוח /

לקיים דאפשר משום דהיינו הק״ג וכתב ע״ז, ן

הלכה

י דשפיר נראה בנד״ד משא״כ עיי״ש, שניהם,

____________.“ להרא״ש אף פטור

~ שקמ״ג^דאשה יש״ג )שי׳ במ״ב וכמש״כ י.

 קודם בע״ש מנחה להחפלל הספיקה שלא

 ולא שחים, ערביח חחפלל הנרוח, הדלקת

 לסחס ערביח להחפלל שדרכה מי בין חילק

 נמ״ב )כמבואר ערבית להתפלל דרכן שאין נשים

שק״י(. ק״ו שי׳

 בתורת אחת חפלה רק תתפלל לא אבל יא.

השלמה דתפלת משוס למנחה, השלמה

-------------------- הלבה -^^או־חות------------------------------

כשעובר הוא בזמננו החיוב שעיקר לשואלים, רבנו והורה .22 1 -ר־וע-א.סוכה וסז-לזרוז״נ חי- .2ו
 עי״ז תורה בטול לו יגרם אם אפילו החופה גמר עד שם לעמוד שעריך חופה, שנערכת במקום
 ובן כבודם. הוא המתאספים ריבוי מ״מ ומשפחותיהם, והכלה החתן את בלל מכיר אינו אם )ואפילו

 ברור. בזה החיוב אין פלוני, במקום חופה עתה שנערכת שיודע מה אבל רח״ל(, המת הלוית לענין
 שאין היא שהרגילות שביק לומר, רגיל והיה כ־ב(. אות ובלה חתן מערבת שריח )ועיין רשימות

 להשתתף מז־קדקין ואין זה על סומבין שפיר בהזמנה, הנקובה בשעה החופה לעשות כלל מדייקים
 ת״ת שמבטלין דקיי״ל המת, הלוית לענין וכן בדיוק. הזמן לבוין יודעים אץ שהרי חופה, בבל

 פשוט דעב״פ רבנו, עורר )אולם הנ״ל מטעם כך על זכות ללמד יש בזה, נזהרין אנו ואין בשבילה,
 המת, ללוות חייב וכדר, נסיעה באמצע הוא אם אפילו מת, שמלוין ורואה ברחוב שהעובר הדבר

 ורבים המת, וללוות המכונית מן לירד הנוסע חייב אחר, לכיוון פונה או מנסיעתו הנהג נעצר ואם
 חיתון(, פסול )בענין חמורה הלבה בדבר לשאלו רבנו לפני אדם שבא ומעשה עכ״ד(. בזה. נכשלים

 פיינשטיין הגר״מ לפני שאלתו שישטח לו יעץ תקופה, באותה לארה״ב לנסוע הלה שהתעתד ומביון
 בריבוי כהיום ורגלינו ידינו מצאנו היאך זה, דבר על גם ישאלנו זו שבהזדמנות רבנו וביקשו ז״ל,

 על מוטה מצאו ז״ל הגר״מ לפני שבבואו השואל וסיפר רח״ל. בהלויות וכן הגדולות, בערים החופות
 ראש, בכובד והרהר נתיישב זו שאלה על ואילו שובב, בעודו ענהו הראשונה שאלתו ועל משכבו,

 האפשר ככל משתמט הריהו שלבן והוסיף ברור. דבר בזה לו ואין היא, קשה ששאלה אמר "ב ואח
צ״ע. ועדיין לילך. הוא מוברח אחרת עצה לו באין כלה, בהכנסת ואילו המת, בהלוית מלהבחין

שם. סוכה דנזסי כת״י חי־ .23 עכ״ד. '
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רכינוביץ אהרן גדליה הרב
החכמה■ אוצר1

שיקאגו

־׳
חולים וביקור חולים בדיני והערות ביאורים 1234567" !אה״ח

שלד״־ו( סימנים )יחד

 מיד נכנסים והחברים הקרובים חולים )ג( לבקר )ב< מצוה )א( א.
מיד. נכנסים ואלו אלו החולי עליו קפץ ואם ימים, ג׳ אחר והרחוקים

 עשה מצות ה״א אבל מהל׳ בפי״ד הרמב״ם כתב חולים. לבקר טצוה )א(
 הסדים גמילות הן ואלו כו׳ המת ולהוציא אבלים ולנחם חולים לבקר דבריהם של

 ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם אלו מצוות שכל אע״פ שיעור. להם שאין שבגופו
 אותם אתה עשה אחרים׳ לך אותם שיעשו רוצה שאתה הדברים כל כמוך, לרעך

 על הרמב״ם השיג ראשון בשרש המצוות ובספר עכ״ל. ובמצות בתורה לאחיך
 והרמב״ן דרבנן. אלא אינו שהרי המצוות מנין בתוך חולים בקור שמנה הבה״ג
 והלכת דכתיב מהא אבלים ובחום חולים בקור של אלו מצוות למד דהבה״ג השיב

 אחרי דכתיב מאי ב״ח חמא א״ר א( )יד בסוטה דאיתא ממה הוא ומקורו בדרכיו,
 ערומים מלביש הקב״ה מה אלא הקב״ה, אחר ללכת לאדם לו אפשר וכי תלכו, ה׳
 ואף כו׳" חולים בקר אתה אף חולים מבקר הקב״ה מה ערומים, מלביש אתה אף

 למה וא״כ יתב׳, אליו להדמות שהוא בדרכיו והלכת מצות מנה עצמו הרמב״ם
 שם הרמב״ן וכתב דאורייתא. שהן סבר עצמו שהוא מכיון הבה״ג על בזה יתפוש

 ובמגלת עיי״ש. כמוך, לרעך ואהבת ומצות חסדים גמילות בכלל הן אלו דמצוות
 כמוך לרעך ואהבת בכלל דהוי מודה גופיה דאיהו דכיון הרמב״ם על תמה אסתר

 דכתיב מהא למדו דחז״ל דמכיון שתי׳ שם ועי׳ מדבריהם. אלא דאינו כתב למה
 על בעלמא׳ אסמכתא אלא אינה זו ודרשה וגו׳, בה ילכו הדרך את להם והודעת

 שהוסיפו בכך דמה מובנים, דבריו אין ולכאורה מדבריהם. אלא שאינו כתב כן
לומד דאורייתא׳ המצוד, תיגרע זה בשביל וכי בזה, אסמכתא חז״ל
 הדין מצד מ״מ כמוך, לרעך ואהבת מצות בכלל נכללות אלו דמצוות דאף הוא בזה

 בשבילו, יעשה שאחיו רוצה שהי׳ כמה רק אלא לאחיו לעשות חייב אינו דאור׳
 דאיהו באופן אף דחייב לומר המצווה על הוסיפו וחז״ל חייב, אינו מזה יותר אבל

 ואינו זקן או חולים, ביקור גבי גילו בן וכגון בשבילו, שיעשו רוצה הי׳ לא גופיה
 והודעת דכתיב מהא ב( )ל מציעא בבבא חז״ל ולמדו המת, הוצאת לגבי כבודו לפי
 אסמכתא אלא אינה זו דדרשד, ומכיון חייב, בכד,"ג דאף בה ילכו הדרך את להם

 כתיב: כך. היא הדרשה דבאור ונראה דרבנן. אלא דאינו אמרי׳ להכי בעלמא
התורה, מן שהן המצוות על קאי וזה התורות, ואת החקים את אתהם והזהרתה
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ורפואה הלכה רעד

 לומר ומוכרחים וגו/ בה ילכו הדרך את להם והודעת באומרו: הוסיף מה וא״כ
 סמכו ומכאן דאור/ הדין על נוסף לישראל תקנות חז״ל שיתקנו הכתוב דכווגת

 עוד לומר ]ויש דאור׳. הדין על נוספים שהם חסדים גמילות של לחיובים חז״ל
 כלל זה אומר עקיבא ר׳ כמוך׳ לרעך ואהבת יב(: )ד קדושים הספרא דברי ע*פ
 הראב״ד ופי׳ מזה, גדול בלל זה אדם תולדות ספר זה אומר עזאי בן בחורה, גדול
 גדול כלל וזה אותו, עשה אלקים בדמות שנאמר דקרא אסיפא קאי עזאי דבן

 הרי כמוך, אלא שמענו לא ראשון מפסוק שאילו כמוך, לרעך דואהבת מהא יותר
 אתה מי את אותו, עשה אלקים בדמות נאמר לכך עמו, חברו יתבזה הוא שנתבזה

 לומר יש הראב״ד ולפ״ד הראשון. מן גדול הכלל זה מקום, של דיוקנו דמות מבזה
 שהי׳ מה מכפי יותר לעשות לחייבו חז״ל שהוסיפו הנוספים להחיובים שהמקור

 מכיון אולם אותו׳ עשה אלקים בדמות של קרא מהאי ילפי׳ בשבילו שיעשו רוצה
 אתי ולפ״ז מדרבנן(. אלא החיובים אין כן על ציווי בלשון נאמר לא קרא דהאי
 אבלים ונחום חולים בקור דמנה דמכיון הבה״ג, על הרמב״ם שהשיג מה שפיר

 כמוך לרעך ואהבת של החיוב על נוסף חיוב בהם דיש משמע פרטיות למצוות
 למנותם. הו״ל ולא דרבנן אלא אינם אלו נוספים וחיובים בדרכיו, והלכת ושל

 פרטי דכל סבר דאיהו לומר מוכרחים הרמב״ם דברי על שהשיב הרמב״ן ובדעת
יש מ״מ כמוך, לרעך ואהבת בכלל לכוללם שאין ואף מדאורייתא, הם המצוות

בדרכיו. והלכת דהוי/בכלל לומר
!nN1254547׳ IV]

 חולה ועשיר חולה עני כתוב: שסא( )סי׳ חסידים בספר חולים. לבקר )ב(
 כיון ת״ח, העשיר אם אפי׳ העני אצל אתה תלך לכבדו, לעשיר הולכים ורבים

 צריך והעני צריך ת״ח אם אבל אדם. הולך אין העני ואצל אצלו מצויץ שרבים
 שנא׳ קודם יר״ש יר״ש ע״ה והעני שמים ירא ואינו ת״ח ואם עדיף. התורה כבוד

 אשרי עני של חולים בקור אצל וכתיב יכבד. ה׳ יראי ואם ה׳ יראת חכמה ראשית
 ישמרהו ה׳ דוי, ערש על יסעדנו ה׳ וכתיב ה׳, ימלטהו רעה ביום דל אל משביל
עכ״ל. ויחיהו,

 מבואר שהרי סכנה, בו שאין חולה אף לבקר דהחיוב נראה חולים. )ג(
 שינוי וע״י גוי, ע״י בשבילו בשבת רפואה לעשות דמתירים יז( )שכח או״ח בשו״ע

 יו״ד בשו״ע מבואר ועוד ישראל, ע״י אף בשבילו דרבנן איסור לעשות מתירים
 דהדין התם ומשמע לשמשו, גדה אשתו מותרת חולה הוא הבעל דאם טו( )קצה

 של הדופק למשש לבעל אוסר הוא לקמיה שהרי סכנה, בו שאין בחולה אף כן
 אחר, רופא שם ואין מסוכנת כשהיא מקיל והרמ״א חולה, כשהיא נדה אשתו

 חולה, דאשתו להיכא חולה הוא דהבעל היכא בין מחלק )סקי״ט( שם והש״ך
 מותרת חולה דהוא דהיכא משמע וא״כ עיי״ש, יותר קיל חולה דהבעל דהיכא
 וא״כ כז(, )סעי׳ השלחן בערוך שם ועי׳ סכנה, בו שאין בחולה אף לשמשו אשתו

 סכנה, בו שאין חולה לצורך דרבנן איסורין להתיר שיש אמרו דאם לדון לגו יש
 קצז( )סי׳ מהרי״ל בשו״ת מצאתי שוב לבקרו. חיוב דיש לומר לנו שיש ב״ש

 בשרו רוטפש כדכתיב הוא מסוכן חולי דכל חולה כל לבקר חיוב דיש שכתב
ועי׳ סכנה׳ בחזקת החולי כל ה״ד( )פ״ד ברכות בירושלמי ]וכ״ה עיי״ש. מנוער
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רעהרבמוביין א. גדליה הרב / הולים וביקור תולים ברעי ביאורים

 ח( סעי' )שם הרמ״א דעת אולם הגומל. ברכת לגבי ריט( )סי׳ אחח וב״י טור
 באחרונים. ועיי״ש סכנה. בו שיש בחולי דוקא לברך חייב הגומל ברכת דלעגין
 ובבאור לברך. חייב ימים מג׳ יותר במטה שמוטל דחולה )סק״ה( שם ובט״ז
 חלל של למכה עגין זה ואין חולים. בקור מהל׳ נובע זה ששיעור העיר הלכה

 ברכת דלגבי הרמ״א לדעת שאף רואים עכ״פ הגומל. ברכת לעניו ברמ״א שהוזכר
 אף וחייב חולים לביקור ענין זה אין מ״מ סכנה, בו שיש בחולי רק חייב הגומל
 בקור בכלל הוא הנפש חולה דגם נראה ועוד בזה[. ודוק סכנה, בו שאין בחולה
 מין היא רעה דרוח מ״ד.( משבת )פ״ב להרמב״ם המשנה בפירוש וכמבואר חולים.

עיי״ש. חולי, אותה קורא והרמב״ם מלנכוליה,

 ביום פעמים במה ואפילו הקטן לבקר ילך הגדול אפילו )ד( 41
 לו. יטריח שלא ובלבד משובח זה הרי המוסיף וכל גילו בן ואפילו )ה(

 יבקר לא אלא לי נראה ולא חולה, לבקר לילך יבול דשונא י״א חגה.
 לו ואינו לאידו ששמח יחשב שלא שונאו שהוא אבל ינחם ולא חולה
לי. נראה כן בער, אלא

 עי׳ החולים בבית חולים לבקר לכהן מותר אם ולעגין הגדול. אפילו )ד(
 רובא בתר למיזל יש לארץ דבחוץ שכתב קסו( סי׳ ח״ב )יחד משה אגרות בשו״ת
 וע״ע שם, חולים לבקר לכהן להתיר יש גדול לצורך ולכן גויים, שהם דרובא
 )יחד הש״ך עפ״ד בזה לצדד יש ועוד תקנט(. סי׳ )מהד״ק ש״י תשורת בשו״ת

 אלא אינו בתוכו נמצא שהמת להחדר הסמוך להחדר ליכנס דהאיסור ב( שעב
 ב( )שמג דהמג״א ואף דרבנן, אלא אינו לצאת הטומאה דסוף האיסור וכן דרבנן,
 כו( סימן ח״ג )מהד״ג השו״מ כתב הרי מ״מ דאור׳ דהוי וסבר הש״ך על השיג
 שהאריך מד( כלל ט )מער׳ כללים בשד״ח וע״ע כהש״ך, סברי האחרונים דרוב
 שמותר שישמשנו אחר לו ואין להכהן לו צריך דהחולה דהיכא י״ל וא״כ בזה׳
 את לשמש נדה לאשה דמתירין דמצינו וכמו לשמשו, החולים לבית ליכגס לכהן
 ומשמע טו(, )קצת יו״ד בשחע וכמבואר לשמשו, אחר ואין חולה כשהוא בעלה
 איסור דמתירין וחזינן )סק״ג(, לעיל וכמבואר מותר סכנה בו שאין בחולה דאף

 עדיין ולמעשה כאן, אף להתיר לגו יש כ״ב סכנה, בו שאין חולה לצורך דרבנן
בזד- צע״ג

 בחליו. מס׳ א׳ ונוטל בשעתו, שנולד )סק״ב( בט״ז ופי׳ גילו. בן ואפילו )ה(
 דאמור גמי גילו בן ואפי׳ כתב: צג( אחרי.שאילתא )פ׳ אחאי דרב ובשאלתות

 למיזל חייב הלכך בצעדיה, שיתין מן חד שקיל בקצירא דשאיל מאן כל רבנן
 )שם שאלה ובהעמק אחריני. בהדי אלא לחודיה אזיל לא אזיל וכי ביה, ושיולי
 צ״ע הדבר ולענ״ד בהדיה. שיבא דלימטייה כדי אחד עוד עם דבא פי׳ סק״ז(
 בן אינו דאם לא, או גילו בן להיות צריך עמו שבא האחר אם כאן, כוונתו דמהי
 דאף לומר צריכים ע״כ אלא מהני, ומאי חולה של מחליו נוטל אינו הרי גילו

בן ימצא לא אם יהיה מה לעיין יש שוב וא״כ גילו׳ בן יהיה עמו שיביא האחר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 283 מס עמוד {3} משה הרשלר, ב



שפא הגדול תבוא כי המאור

 זכר היה ולא ח"ו יעקב נולד היה ולא מולדתי/ וממקום ׳מארצי אשה שיקה לו צוה
הכל. את לעקור בקש לבן כי לפניכם הרי ישראל, לעם

ליקוטים( ובעוד שע. ,עט תשל־א, ת״א רבין, הכהן ניטים מרי ניטים׳, )ילקוטי

 מצות את תשמר כי לך, נשבע כאשר קדוש לעם לו ה׳ יקימך ט־י: כח,
 נקרא ה׳ שם כי הארץ עמי כל וראו בדרכיו. והלכת אלקיך ה׳

ממך. ויראו עליך,

 נקרא ה׳ שם כי הארץ עמי כל ׳וראו הכתוב על פירוש אומרים ז״ל הגר״א ובשם
 אלקיך ה׳ מצות את תשמר ׳כי הוא הקודם הפסוק שסוף בהיות היינו ממך׳. ויראו עליך

 א( )יד, בסוטה שאמרו כמו וחסד, צדקה ומעשה טובות מדות זהו הלא בדרכיו׳, והלכת

 לאדם לו אפשר וכי תלכו׳, אלקיכם ה׳ ׳אחרי דכתיב מאי חנינא, ברבי חמא רבי "ואמר
 אחר להלך אלא הוא׳, אוכלה אש אלקיך ה׳ ׳כי נאמר כבר והלא שכינה, אחר להלך

 לאדם אלקים ה׳ ׳ויעש דכתיב ערומים מלביש הוא מה הוא, ברוך הקדוש של מדותיו
 חולים, ביקר הוא ברוך הקדוש ערומים, הלבש אתה אף וילבישם׳ עור כתנות ולאשתו

 אבלים, ניחם הוא ברוך הקדוש חולים, בקר אתה אף ממרא׳ באלוני ה׳ אליו ׳וירא דכתיב
 הקדוש אבלים, נחם אתה אף בנר יצחק את אלקים ויברך אברהם מות אחרי ׳ויהי דכתיב

מתים". קבור אתה אף בגי׳ אותו ׳ויקבר דכתיב מתים, קבר הוא ברוך

התורה. ושמירת שמים יראת זהו הלא ה", מצות את תשמור ׳כי לזה הקודם והכתוב
הדברים שני בישראל שיראו היינו עליך׳, נקרא ה׳ שם כי הארץ עמי כל ׳וראו כן ואם

ה׳ את לירא ילמדו ממך׳, ׳ויראו אז טובות, מדות עם ביחד שמים יראת יחד, האלה
אלא ישראל, על רק ולא זולתם, על גם להשפיע שיכול במדרגה ישראל אז כי ממך,

עליך׳. נקרא ה׳ שם כי הארץ עמי כל ׳וראו וזהו העולם, אומות שכניהם על גם
 קכה דרוש תש״ך, יורק ניו קושעלעוויץ, יהודה צבי ב״ר שמואל מרבי התורה, על שמואל׳ )׳נתיבות

(558 עמי ו אות

אחר נוסח

 היא הכוונה כי הפסוק, פשט זצוק״ל, אליהו רבינו הגאון בשם הספרים אומרים
 ממנו ילמדו אותו הרואים שכל עד כך, כל ה׳ לדבר וחרד ירא יהיה הישראלי שאיש

 יראת לידי יבוא אותו שיראה מי שכל עד כל לפני ניכר יהי וטהרתו וקדושתו יעשו, וכן
 החיצוניות מן ניכר יהיה ה׳ שם כי היינו "עליך", הכתוב שאמר ממה הוא והדיוק שמים.
 אדם של מהחיצוניות אך ממנו, ללמוד שיוכל מי אין הירא אדם של מהפנימיות שלך.
שלך. החצוניות מן היינו "עליך", שאמר במה נכלל וזהו ממנו. ללמוד יש אז הירא,

ע״ב< יז דף תרע״ד, ווילנא ליובץ, יליד יעקב מרדכי ב־ר דוד אברהם מרבי תפילין׳, )׳כתר

ממך שמפרשים הפירוש לבד "מאתך, במו "ממך" תיבת את לפי״ז יפרש דהגאון די״ל שם, וכותב ג.



I

כהלכה האדם תורת הלכות
חסד( )גמילות

 האדם תגרת הלכות

חסד( )גטילות מדגת

x
 מעורב אלא אדם, כל של כטבע טבועה חסדים גמילות מדת
 אם זאת וככל וכדומה, ופרסום כבוד כגון משלו פניות בזה
משובח. הוא הרי אלו פניות מתוף גם חסד עושה הוא

כ
 גמ״ח ועושים מתעלים שהם בישראל יש יתירה דמעלה נראה,

 סימן וזה זו, אומה של הטבעית עליונותם וזו פניות כל כלי נם
 וגומל זו מדה באדם אין אם ולפי״ז בישראל, הלאומי היכר
ישראל. ממרת בו שאין קובע הוא ידועה, פניה מתוף רק חסד

 שבא בשעה סיפון א״ר פ״ח, בב׳י׳ר עי׳ וכו׳. האדם בטבע טבועה א(

 יברא אופר חסד וכו׳ כתים כהים פה״ש נעשו האדם את לבראות הקב״ה

 דפתחילת הרי וכר, שקרים שכולו יברא אל אופר ואפת חסדים גופל שהוא
 שלו בחסד גם הרי שקדים שכולו פכיון אלא חסדים, גומל הוא בריאתו

 כזה גם גפ״ח לקיים מקום יש ומ״ם אמת, של גמ״ח זה ואין האמת חסר

 שקר כולו שהוא ידעו חסדים שגומל שטענו מה״ש גם שהרי עושה שהוא
 בו שהוטבע האדם בטבע אלא זה אץ זאת דבכל ונראה הגמ״ח. גם כולל
 נשמתי יחס מתוך זה אין אבל לזה, נוטה הוא גם כן והצמאון הרעב כמו

 אני רוצה דאמר אף הסד ולגפול צדקה לתת כפוהו אם ונם״מ חזה, לדבר

 גבי משא״כ טבעית, אלא נפשית נסיה כאן דאין כיון מעליא, רצון אין

בדבר. והבן להלן, וכמבואר הקדושה הנשמה מכה היא זו שנטיה ישראל

ח׳, במד״ר חז״ל דאמרו ממה לדייק יש זה דבר וכר. בישראל יש ב(

 בו שיש פי כל חסדים וגומלי בישנין רחמנין זו באומה יש סמנין ג׳
חז״ל דברי הבאנו הלא וקשה וכר, זו באומה לידבק ראוי אלו סימניו ג׳

 שישראל ע״ב אלא זו, באומה עדיפותא ומאי גומל הוא האדם שכלל «
האומות, פשא״כ פניה מכל נקי שהוא אמת של חסד לעשות מתעלים

 שהוא ללמד אמת הקב״ה של שחותמו הנשמה לקדושת שייך הוא ואמת
ודוק, גרידא מטבעיות ולא חקב״ה של במטבע חתום

קכו
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urmn כהרכוז האדם תורת הלכות
חסד( )גמילות

ג
 חלק היא האדמה ונשמה האומה, כנשמה טבועה היא זו מדה

 למדה כחהאס היא נשמהו קדושה גודל שיחס נמצא מחקב״ח,

 כעיקר. לכפירה הוא סימן זח לעיקרון חמהכחש שכו, החסד

ד
 חסדיו, ידי על כאדם המתגלה הקכ״ח של שןה^ממדהו וכיון

 לכל. מטיב שהקכ״ה כמו לכל מטיכ להיוה צריך שהוא הדין מן

ה
 העכירה, על דנענש אך כעכירה, גמ״ח שעושה מי דגם נראה,

 של גילוי זה שגם זו, אומה כן שהוא מזה להוכיח יש מ״מ

זה. ככלל אינו פניוה מהוך גמ״ח העושה אכל גמ״ח, מדה

t

 שחסד שאפרנו למד, בהתאם וזד, וכו׳. זה לעיקרון המתכחש ג(
 גמ״ה מעשה ידי על המתגלה הנפש פעולת אלא טבע זה אין בישראל

 והיינו הזה הנפשי היסוד לו חסר הרי הכי בר שאינו כל הוא פשוט
 ותמוה בעיקר כופר כאלו בגמ״ח הכופר שכל קד,"ר חז״ל דברי עומק

 ולאידך כמ״ש, אלא כפירה כאן והיכן גרידא אנושית בעיא רק זה הרי
 מקיים שאינו אף ה׳ רוח בקרבו תוסס שעדיין סימן הוא ההסד גילוי גיסא

 לפני כנס״י אמרה שהש״ר עי׳ יתירא. דביקות בהקב״ה ודבק מצות,
 תחליף זה שאין ופשוט לגמ״ח ער ולבי המצות מן ישנה אני הקב״ה

 הפנימי הקשר ללמדך אלא המצות נגד בהכא הקב״ה של ניהותא ומאי
והבן. גמ״ח. עושי בלב הנסתר בה׳ לדבקות גמ״ח שבץ

 גומל עושה, היה מה ע״ה המלך דוד "אבל קה״ר עי׳ לכל. מטיב ד(
 כופר כאילו תחסדים בגמילו הכופר שכל המאמר המשך והוא לכל", חסד

 חסד גומל שהיה בה׳ ודבקותו באמונתו ביותר דוד התגלה ולכן בעיקר
 נוצרי בבחינת הם ישראל שכל ראיה ומכאן הקב״ה, מדת שהוא לכל

 ארחות כל תהלים בילק״ש הובא חז״ל אמרו שהרי תורה ושומרי ברית
 זה הרי ולכאורה ועדותיו, בריתו לנוצרי ת״ל לכל יכול ואמת חסד ה׳

 בבחינת כולם שהחזיק ע״כ אלא לכל חסד עושה היה שדוד למה סותר
לכך. זכאים שאינם עם גם חסד עושה שהקב״ה ועובדא ברית, שומרי

 אין מ״מ עבירה דהעושה הוא דמילתא טעמא וכו׳. בעבירה גמ״ח ה(
 בקרבן, אפילו נפסל זה שאין דעות יש דהא המצוד, מעשה את גורע זה

 יסוד על מוכיחה שהיא האמת מדת כאן נפגע לא סו״ס שהרי פירוש

נפשי יסוד כאן אין פניות מתוך כשזה אבל הזה, המעשה של הנפשי
קכז
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 האדם תורת הלכותתסידרש
־(run )גמילות

בגזלכגז

ר
 כמדרגה שאינו מי אכל ומממונו, מכספו שנותן הוא החסד יסוד

 גמ״ח זח אין לכד כגופו ן5ר גמ״ה עושה הוא אכל מכספו לתת

האמת. יסוד גם כזה וחסר ממש

 כשם לו ולקרוא לקכוע זכות לו יש כיתו כתוף יתום המגדל

אחרים. שמות לו שיש א!ש כו רוצה שהוא

 על מוכיח ואין שכידו דבר כל לעשות מוכן הוא לצרכיו שכאלו כלל
 ועשה כסף גזל אם דה״ה לומר בעיני קרוב ברם ודוק, הנפש יסוד
הישראלית. נפשו על והוכחה מצוד. כאן שאין גמ״ח בהם

 שמו״ר חז״ל כוונת עומק הוא מ״ש דכל נראה וכו׳. מכספו שנותן ו<
 לפני עולם ישב שנאמר עולמך ישב העולם רבון דוד "אמר ה.—לא

 ינצרוהו". מן ואמת חסד שוה עולמי את אעשה אם הקב״ה א״ל אלהים,
 שלא יתכן חסד בשלמא חסד, בהדי אמת גם שהזכיר מה חדא לדקדק ויש

 להיות יכול לא למה אמת אבל וים ש שכולם מאחר לקיים מקום יהיה
 וכלכלי כספי לשויון מחוץ גם תמוה ועוד חסד, כשאין גם בעולם קיים

 שיסוד להבין יש מכאן וכו׳, חולים ביקור כמו בגופו לגס״ח מקום יש
 עליו שחביב בממונו חסד עשית מתוך כן גם נובע בעולם וקיומו האמת
 את בתוכו מגביר הוא הרי חסד ועושה בנסיון עומד הוא ואם כגופו
 גם נעשה הוא ומזה עצמיות, פניות בלי הוא שהחסד כיון האמת רגש

 השקר בשלילת אלא אמת של מעשה בלי אבל הדברים, ביתר לאמת קרוב
 ללמוד יש וכן באדם, מתפתחת האמת מדת אין חשוב מעשה ידי על ולא

 שזה בכספו חסד מתן של הדבר חשיבות בלי בגופו חסד שגם מכאן
 מדת וגם הדבר גוף חסד הוא הרי להתגבר עליו וקשה עליו חביב
ביותר. וצמוק פגום הוא שבגופו החסד

 בענין האזרחים בין מוחלט שויון שיש שבמדינה למד אתה מכאן
 האלו שהאנשים יתכן מ״מ החסד מדת היה לדבר שהיסוד אף כלכלה

 מתפתח אינו בהם אשר החסד מדת באשר ביותר וקשוחים אכזרים יהיו
 ומדת חלשים נשארים הם הרי בשימוש שאינם שכל חמדות כל דוגמת

 אכזרים ונשארים החסד רצון חולשת על להתגבר עלולה האכזריות
והבן. ביותר,

 מכאן משה שמו ותקרא לא,—א בשמ״ר עיין וכו׳. יתום המגדל ז(
 למשה לו היו שמות שהרבה אע״פ חסדים גומלי של שכרי למד אתה

ואף פרעה בת בתיה שקראתו כמו אלא התורה בכל שם לו נקבע לא
ישבח
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כהלכה האדם תורת הלכות ׳-׳י■
חסד( )גמילות

ח
 מפסיד הוא זה ידי שעל היכא גמ״ח כמצות חייב אם צ״ע

 מנת על הוצאות להוציא שצריך או להרויח יכול שהיה כסף

להוציא. שחייכ השיעור מהו חייכ, שהוא ואת״ל חולה, לבקר

 זאת בכל אחר שם לו קראו הרי.מהחורים אחר", בשם קראוהו לא הקב״ה
 וגם אחרים מחייב וזה אחר שם לקרוא חסד אתו שגמל למי זכות יש

 הורים של ילד מאמץ או יתום המגדל וה״ה בכבודו, להקב״ה כביכול
דמ״ש. הכי דינא ומגדלו אחרים

 ממות הצילתו כאן הרי דלכאורה קטנה, הערה להעיר אמנע ולא
 וכדומה ים של מזוטו המציל דשנינו דומיא הקובעת שהיא בדין ולכן בטוח
 דלמה דייקו דחז״ל נראה ברם חסדים, גומלי לשאר מכאן ראיה מאי ובכן

 כי בפשיטות לומר היה משיתיהו המים מן כי הנימוק את תורה כתבה
 הוא משיתיהו של ההגדרה ממות, ההצלה את מבטא שזה הצלתיהו ממים
 גמילות והוא ההצלה בעבודת הטורח גם אלא עצמה ההצלה מלבד מבטא

 על רק לא בשמה אותו לקרוא וזכתה מדגישה שהתורה בגופו חסד
 אותו למשות שעשתה בגופה הגמ״ח על בעיקר או גם אלא עצמה ההצלה

 התורה גילתה דלכן ויתכן הזאת, העבודה יעשו שנערותיה חכתה ולא ממים
 הגמ״ח על לרמז ההצלה סיפור פרטי כל את אמתה, ותשלח במיוחד וספרה
חז״ל, שאמרו כמו זה בנידון נסים לה נעשו גם ולכן שעשתה בגופה

 כסף מפסיד דאפילו נראה חולים בביקור הנה וכר. הוצאו להוציא ח(
 אחד שנוטל גילו בבן אלא נצרכא לא ע״ב ל׳ בב״מ אמרינן דהא חייב

 וכמו״ב ממונו, על ק״ו לחוס צריך אינו גופו על ואם מחליו משישים
 רפואי, לטיפול יצטרך משישים אחד קבלת ידי שעל עסקינן לא מי

 דלגבי לחולה הקלה ולא למבקר נזק מגיע לא שלעולם אמדנו צחות ובדרך
 אולי השני אחרי אחד כולם באים אם רק בשישים אחד מתבטל שניהם

 אמאי גמ״ח היינו חולים ביקור שם מדפריך אבל כידוע. ביטול שייך לא
 הגט׳ תירוץ שזה יתכן אבל כספי, הפסד כשיש גם דחייב מתרץ לא

 שחייב לישני גמ״ח היינו קבורה גבי התם פרכיגן וכן דוחק, וזה גילו בבן
 חייב, מוא הפסד לו שיש דגם מכאן אלא מפסיד הוא דעי״ז אף בקבורה

וצ״ע. להפסיד צריך אם חייב אינו בקבורה דגם יתכן ברם

קכט
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 לחברו אדח ;הלכות יאוצרהחכטהגודרטז
צדקה

סזרכגז

זח. מטעם בסתר יתן אל לאשה וכן וכדומה. גניבה מעשי על

טז
 המביעים עניים של תמונות כביתו לאדם שיהיה שרצוי יתכן

 וירחם העני מצוקת עיניו לנגד יחיה שתמיד ככדי מצוקה
עליהם.

כשלא ואפילו שהיא צורה כפל צדקה דנותן דכתכנו 5אן
[1234567 •אה^ח י ’ *

 סגולת לזה יש הרי עני ליד שהגיע כיון מ״מ הטוב כרצונו

 כזה מכסח יחנה ולא עצמו על יחמיר נפש כעל מ״מ הצדקה

 הצדקה מן להתפרנס עליו שנגזר ומי כרכה, כזה אין כי

 מקופת מאשר כרצון לו .שנותנים מיחידים שיקבל מומכ
 מצדקה או הנותן, כרצון ולא ככה גם גובים שלפעמים צדקה

תשובה. ימי עשרת של

 דבר לכל וה״ה חשדא לידי לה מייתי דהא בסתר, לאשה צדקה הנותן
וכנ״ל. חשד לידי שמביא

 אלקי את ויראו הל״ג פ״ד סוכה ירושלמי וכו׳. עניים של תמונות טז(
 עד זו לטהר השמים וכעצם הספיר לבנת כמעשה רגליו ותחת ישראל

 בר תני וכו/ ישראל( של בצרתן להצטער כדי במפרשים )ועי׳ שנגאלו
 יעו״ש וכו׳ ברקיע רשומה היתה ממצרים ישראל נגאלו שלא עד כפרא

 למחזה שיתרגל דאדרבה לפקפק מקום שהיה אף דידו. הגיח ה״ה ולכאורה
 השני. להצד גם מקום יש מ״מ הדרוש רושם בו יעורר ולא הזה
 דירושלמי מחא נראה זה. לדין מקור וכר. צדקה מקופת מאשר יז(

 יהיב דהוי מאן בינונין נסבין הוי אית אדא בד "חייא ה״ד ס״ה שקלים
 נסבין הוון לא כן בתר מן נסבין הוון רבה לצומא שתא ריש מבין לן

 דהואי דאמרו ואילך סיוה״כ מצדקה נהנו שלא פירוש גבן, דשתן אמרין
 ר״א לדברי בהתאם והוא ק״י( שבת )עי׳ נדה פירוש ודשתן גבן, כנדה

 יעו״ש צדקה של מקופה נהנה שלא קרב לא גדה אשה ואל חנינא בר
 כמו צדקה, של לקופה נדה של המשל נפלא מה והבן אחרי, ם׳ במשח״כ

 ח״ו ולו בריאה נעשית היא כך ידי על כי לטובתה הוא הדם הנדה דם
 שהכסף הכרחית היא הצדקה גם כמו״כ רעות, גורם היה בה מתעכב היה
 רעות וגורם מלוכלך הוא בעצמו הדם בנדה כמו כמו״כ אבל ממנו, יצא

 לתת, רוצה שאינו כזה מאיש היוצא הכסף השגת דם גם כמו״ב וטומאה
 ולא מלוכלך הוא הרי רצון, חוסר של ובמצב שלו הנפש דם הוא שהכסף
 רצון שהיה לחם שברור אלו בימים רק קבלו ולכך שיקבלו, מי יצליח
 דמי. שפיר ברצון שנותן מיחיד דנן בנידון וה״ה לצדקה, לתת גמור
רפו
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V

□חרכ\ז אדם כבוד הלכות גזגדדדש
גנ׳ו״ח — חולה ביקור

 לחברו אדם הלכות

גט״ח - חולה ביקור

x
 אץ למות גומה שהוא אותו רואה אפילו חכרו את המכל,ר

 לו יאמר אלא כזה דעתו יחליש כי לכיתך צו לו אומר

 הרופא וכן שלח. סי׳ כיור״ד כמכואר עניניו על דעתו שיתן

 שירצה מה לאכול לו יתיר אל משוכן כמצב אותו שמצא
דעתו. מחליש ונמצא לאכד מה ככר שאין יכין שהחולה מפגי

כ
 מ״מ הצכור מדרכי הפורשים על מתאכלים דאין דאך נראה

הוא ואפילו פורש היה .לא כאילו חסד לו לגמול ממום יש
!1234567 וז;אה׳- י

רוצח.

 שבעולם בנוהג לישעיה יחזקאל לו "אמר קה״ר־ עי׳ וכו׳. לביתך צו א(
 וכו׳ עליך ירחמו השמים מן לו אומר החולה את לבקר שהולך אדם

 הדין תאכל, לא ופלוני אכול פלוני לומילחא ואומר אצלו הולך והרופא
 צו לו אומר אין למות נוטה אותו שיראה ואפילו תשתה, לא והדין תשתה
לביתך". צו לי אומר ואתה דעתו תחלש שלא לביתך

 עושה, היה מה ע״ה המלך דוד "אבל צג קה״ר וכו׳. פרש לא כאילו ב(
 גומל נרדף או רודף או נהרג או הורג אפילו כן אומר לכל חסד גומל
 הפורשים על מתאבלין דאין בשו״ע דמבואר ואף לצדיק" כמו חסד לו אני

 גמל בכ״ז הורג שהוא מזה הצבור מדרכי פורש לך ואין הצבור מדרכי
לצדיק. כמו חסד לו

רפז
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«

כהלכה לחברו אדם הלכות גזצץדרם
גנו״ח — חולה ביקור

ג

 אכיו של ככפות אותו מקלסין שנהרג או שמת צדיק כן רשע
 שהוא, צמות האמת את עליו אומר כעצמו שאכיו אף ואמו,

ד
 טין, שהוא אף חשוג אדם שהוא אגל מלנחם נמנעים לא

חשוכה. דתית אישיות הוא המנחם ואפילו

ה
 ככן. שגדלתו מינקתו מות על ידועה לאכלות מקום יש

ו
 אינו מ״ט לרפואתו הכרוך ככל לרופא להאמין הדין שמן אף

 יאמין אלא הרפואה מן מיאשו אם לרופא להאמין חייכ
כזה. יאוכזכ והרופא ירפאהו הולים הרופא שהקב״ה

 חגינא רבי של בבנו מעשה פי״ב שמחות עי׳ וכר. צדיק בן רשע .ג(

 בכבודו גתנוהו וכר והרגוהו לסמים ותפסוהו רעה לתרבות שיצא תרדיון בן
 אביו ואמו, אביו של בכבודו לפניו מקלסין והיו המטה גבי על הניחוהו

 אחותו וכו׳ לאביו כעם עליו קראה אמו וכר באחריתך ונהמת עליו קרא

 אביו בכבוד אותו מקלסין היו שאחרים הרי וכר" זה מקרא עליו קראה
 ם״מ כלל בשבחו ספרו ולא שהיא כמות האמת את גילו עצמם והם ואמו

אביו. בכבוד אחריו לספר חייבים אחרים

 צפורי מגדולי באחד היה מעשה ה׳ שוח״ט עי׳ וכר. נמנעים לא ד(

וכר. ליה למחזי ר״י סליק הוה מינאי דאמרי ואית בנו שמת

 בכות אלון שמו ויקרא תתסח תהלים ילק״ש עי׳ וכר. מינקחו על ה(

 ושומר יושב שיעקב עד בכיות שתי אלת לאחר קורין יוני בלשת שכן
 על באבילות הרי'שישב וכר אמו בשורת לו באת מניקתו של אבלה

סגיקתו.

 אלא נאמר שלא גדולים מפי שמעתי זה דבר וכר. לרופא להאמין ו(

 לרפואה רשות שניתנה פירוש לרפאות רשות לרופא שיש מכאן ירפא ורפא
 לזה רפואה בר שאינו ולומר החולה את ליאש רשות כל ניתנה לא אבל

בו. להאמין חייב אינו רשות ניתן שלא

רפת

V
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 כי המעניק. על וחיוב תביעה לו שאין למי טובה רוב להענקת ביטוי היא הנדיבות

 ויושר, צדק אלא נדיבות זו אין חובו את לבעל־חוב ולפרוע שכרו את לפועל לתת

 והנדיבות נדיבות. בגדר הריהם וכדומה ומתנות אורחים והכנסת לעניים צדקה ואילו

 יתעלה; לו המיוחסות התכונות ומן התורה וממטרות התרומיות המידות מין היא

 ורב חנון דהיינו וטובו מנדיבותו שרואים מה את בתכונותיו הגדיר יתעלה הוא כי

 ג׳( פ״ט )תהילים שנאמר כמו ונדבה חסד מעשה עצמה היא עולמו ובריאת חסד,

 )שם שנאמר כמו ומלואו עולם חובקים ונדיבותו וטובו יבנה". חסד עולם "אמרתי

 של היפוכה שהיא הנדיבות בין ההבדל את לדעת ועליך לכל". ה׳ "טוב ט׳( קמ״ה

 )ביטוי( הם והחסכון הבזבוז כי החסכון. של היפוכו שהוא הבזבוז ובין הקמצנות

 ומושבו ומלבושיו בהוצאותיו המבזבז שירחיב מחייב הבזבוז עצמו. באדם שתלוי למה

 הנדיבות אבל במועט. ומסתפק מצטמצם החוסך שיהא מחייב החסכון ואילו וכדומה,

 זולתו עם הנדיב שייטיב מחייבת הנדיבות לחברו. אדם שבין דברים הם נהקמצנות

 רחבה. ביד עצמו על מבזבז שהוא אף זולתו עם ייטיב שלא מחייבתו והקמצנות

 יבזבז ולא זולתו עם מיטיב האדם שיהא היא התורה מעוררת שעליה הנדיבות אכן

 זאת לו תיחשב זולתו עם וייטיב בהוצאותיו יצמצם אם אדרבא, בלבד. עצמו על רק

 באופן אחרים על ממונו אדם שיוציא לא היא המשובחת והנדיבות לנדיבות־יתר.

 הרבה מזוגות להעניק רק דהיינו הזה, המושג את ההמון שמבין כפי אחר, או זה

 הנדיבות אלא —בדרכו שייקרה מי כל על בשפע מתנות ולתת לו שיזדמן למי

 שחננהו ממה ומיטיב נדיב האדם שיהא פירושה התרומיות המידות מן שהיא הנזכרת

 את קבע לא המוחלט, הנדיב יתעלה, הוא כי לכך. וראויים הצריכים לאלה יתעלה ה׳

 מזונותיה את עשה ולא האדם במזג אלא סוס או חמור של במזגו השכלית הצורה

 להיטיב בתורתו ציוה ולא האדם, כמזון ורבי־גונים מובחרים האילמת הבהמה של

 לכך. ראוי שאינו למי נבואתו שלח או נתגלה ולא הכושי, או התורכי הכופר עם

עליו. ושקוד הדבר את הבן

 לאחרים להנחילו כדי אלהים שחנגהו מה האדם יטמין שלא היא בממון והנדיבות

 עינוי זהו כי ביאר ושלמה אספם", מי ידע ולא "יצבר ז׳( ל״ט )תהלים שנאמר כמו

 יוציאנו ולא ולכנוס"; לאסוף ענין נתן "ולחוטא כ״ו( ב׳ )קהלת לחוטאים ועונש

ולמשפחתו לו הכרחיים לדברים הממון יוציא אלא משפחתו, חיי או חייו למותרות
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 "ושמחת י״א( כ״ו )דברים התורה שעוררתהו כמו לזולתו בו וייטיב אליו ולגלוים

 הרי ולא בקרבך". אשר והגר והלוי אתה ולביתך אלהיך ה׳ לך נתן אשר הטוב בכל

 בשיעור המאכיל כהרי למזונותיו צריכים שאינם לעשירים משתה לערוך המתנדב

 "להחיות ט״ו( נ״ז )ישעיה ונדיבותו סגולותיו בדבר יתעלה ואמר נצרכים. לעניים כזה

 הדברים עשיית את להמריץ כדי אמר ועוד נדכאים"; לב ולהחיות שפלים רוח

 תראה כי בית תביא מרודים ועניים לחמך לרעב פרס "הלא ז׳( נ״ח )שם הרצויים

 המהוללת והנדיבות וכו׳. תשביע" נענה ונפש נפשך לרעב ותפק וכו׳, וכסיתו ערם

 של ואמונתו וחכמתו השפעתו בכוח גם אלא בלבד ומקנת־כסף בממון רק אינה

 למי יתעלה ה׳ שחננהו ממה מיטיב האדם שיהא היא השפעתו ונדיבות אדם
 ד׳ פרק ב/ )מלכים אלישע במאמר הנביאים בספרי שראינו כמו לטובתו, שצריך

 שיהא היא חכמתו ונדיבות הצבא". שר אל או המלך אל לך לדבר "היש י״ג(

 לנו שבארו כמו שמלמדו, מה ללמוד וראוי אליה ששואף למי החכמה את מלמד

 תלמידיך", אלו לבניך "ושיננתם בביאור ז׳( ו׳ פרק דברים )ספרי המסורת בעלי

 ה׳(, ד׳ )דברים הפסוק בביאור לשון( בשינוי כ״ט. בכורות ל״ז. )נדרים ואמרו

 אף בחנם ממני למדתם אתם אף בחנם למדתי אני "מה וכו׳ אתכם" למדתי "ראה

 מן הרחוקים את אליו שימשוך היא אמונתו ונדיבות בחנם". לדורות כשתלמדו

 קלקלתם את ולהודיעם עוונותיהם על אותם בהוכיחו פושעים לב וישיב האמונה

 י״ז( י״ט ויקרא ׳)ספ בביאור המסורת בעלי שלימדונו כמו מהתנכרותם, ולעוררם

 התכשרויות לה וקבעה זו תרומית מידה על עוררה והתורה עמיתך". את תוכיח "הוכח

 שציוה מה כל הדת. שומרי של בנפשותיהם טבעי באופן ותתבסס שתושג כדי שונות

 והלואה וצדקה עני ומעשר ושכחה ועוללות ופרט פאר, לעניים, מתנות בעניין יתעלה
 והגרים הלויים עם להיטיב )הציווי( על פעמים כמה וחזר לוי, ומעשר כהונה ומתנות

 ודין כספים ושמיטת קרקע שמיטת )לקיים( ו־ שחרורו( )עם עברי לעבד ולהעניק

 מלבד הרחמנות, ולמידת זו תרומית למידה התכשרויות הן ודומיהם אלה כל— היובל

 שרויה שנפשו מי ואת לעיל. שאמרנו כמו הפרישות למידת התכשרות שהם מה

 אנשים "יצאו י״ד( י״ג )דברים ונאמר "כופר" בשם התורה כינתה הקמצנות במידת

 בליעל לבבך עם דבר יהיה פן לך ד,שמר ט׳( ט״ו )שם ונאמר וכו׳, בליעל" בני

 מנהג את יסד אשר אברהם האציל אבינו בתולדות להתבונן ועליך וכר. לאמר"

 לתהילה הנודע כל את מייחסים ואליו ימינו, עד העולם לאומות גם הידוע הנדיבות

 הפסוק בביאור נוטריקון בדרך המסורת בעלי ואמרו אורחים. הכנסת בהלכות

 להאכיל כלומר לויה שתיה אכילה מנהג יסד שהוא אשל" "ויטע ל״ג( כ״א )בראשית

 היתד, ע״ה נדיבותו כי תחשוב ואל ביציאתם. וללוותם ולהשקותם האורחים את
 אלא נדיבותו, במעלות הפחותה המעלה היתד, שזאת בלבד, ואכסניה מאכל במתן

בחכמתו, נדיבותו וממונו. והשפעתו ודתו בחכמתו גם היתד, ע״ה נדיבותו כי דע
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 רמזו ולכך ה׳, ודרכי ה׳ שם ייחוד את האדם לבני ומורה מלמד היה ע״ה הוא כי
 וסמכו היה", בישיבה ויושב זקן "ואברהם :(כ״ח )יומא באמרם ז״ל המסורת בעלי

 שנא׳ זו בסמיכות ואמרו בעלמא. אסמכתא קרא שאומרים כמו פסוק על זו מסורת
 ה׳( י״ב )שם באמרה זה על רמזה ג״כ והתורה זקן". "ואברהם א׳( כ״ד )בראשית

 לאוריתא דשעבידו גפשתא "וית אונקלוס ותרגם בחרן", עשו אשר הנפש "ואת
 ידעתיו "כי י״ט( י״ח )שם יתעלה מאמרו מתוך המתחוורים הדברים אחד וזהו בחרן".

 ברבים ה׳ שם ומפרסם מודיע שהיה ידי על בדתו, ונדיבות וכר. יצוה" אשר למען
 ומכריז לה׳ קרבן עליו ומקריב מזבח בונה היה חנה שבו מקום ובכל אליו. וקורא

 אצלו שנתאמת במה בני־האדם עיני את יאיר למען עולם אל ה׳ בשם עולם קבל
 ומפורשים. רבים זה בעניין התורה ופסוקי יתעלה. ה׳ של ושלטונו יחודו בדבר

 חניכיו את "וירק י״ד( י״ד )שם התורה שאמרה במה היא השפעתו ע״י ונדיבותו
 לוט גונן שבו חזיון מאותו שמסתבר כפי בעקבותיו הלך ולוט וכר. ביתו" ילידי

 הנדיבות של הכותרת גולת־ וזוהי שלומם. חלף בנותיו את הציע ואף אורחיו על
 זאת בממונו, ותרן )אברהם( ושהיה ורבו. מורו אברהם מאת שלמד הנפש וגודל

 נא "יקח ה׳( ד׳, י״ח )שם אליו שנגלו המלאכים אל מאמירתו למדים( )נמצאנו
 באמרו זו הזמנתו ונימק תעברו". אחר לבכם וסעדו לחם פת "ואקחה וכר, מעט"

 שעבר מי כל עם מנהגו היה שכך מלמד עבדכם", על עברתם כן על "כי ר( שם )שם
 לעשייתה בחר אלא פת־לחם בהכנת די אמר שלא מתחוור הסיפור ומתוך פניו. על

 היו שלושה רק כי אף סאין שלוש כדי בשיעורו והרבה סולת" "קמח מובחר, קמח
 עשה, אשר הבקר ובן וחלב חמאה הביא שהזכיר הלחם ומלבד חזיון. באותו אורחיו

 מידת ועל הרבה". ועושים מעט אומרים "צדיקים פ״ז(. )ב״מ חז״ל אמרו דא כגון ועל
 עליהם עמד "והוא ח׳( )י״ח שנאמר כמו המושלם הנימוס את ע״ה הוסיף הנדיבות

 המלאכים שני את בחזון בראותו כי זו, בדרך בעקבותיו הלך ולוט ויאכלו". העץ תחת
 שנאמר כמו אורחים, הכנסת מנהג בם ולנהוג ביתו אל יסורו כי להזמינם נחפז
 בית אל נא סורו אד׳ נא הנה ויאמר וכר, לקראתם" ויקם לוט "וירא א׳( י״ט )שם

 ב׳( שם )שם שנאמר כמו אצלו להתאכסן בהם לפצור והרבה וכו"׳ ולינו עבדכם
 להם "ויעש ג׳( שם )שם כמ״ש בסעודה והרחיב אליו", ויסורו מאד בם "ויפצר
 מנהגו היה כך כי מודיענו זה בחזיון שנעשה והמעשה ויאכלו". אפה ומצות משתה
*. ביתו פני על העוברים באכסנת בהקיץ

 הנדיב טבעו גדולת על אנו( )למדים אבינו אברהם של הנפלאה ומנדיבותו
 וזלזולו באלהים ובטחונו ואמונתו במועט הסתפקותו־ למידת ממנה הראייה על נוסף

כמו ממנו, עצמו הפשיט ואחר גדול רכוש לצבור שקד שהרי הזה, העולם בקניני

המתרגם. — וירא ס׳ ריש הרמב״ן ועיין מו״נ עיין *
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 אל ידי הרמתי סדום מלך אל אברם "ויאמר כ״ג( — כ״ב י״ד )בראשית שנאמר

 לד אשר מכל אקח ואם נעל שרוך ועד מחוט אם וארץ שמים קונה עליון אל ה׳
תוכל. אשר ככל בה והתדבק זו מידה דע אברהם". את העשרתי אני תאמר ולא

 האמונה על מלמדת והותרנות, הנדיבות מידת זו, ונשגבה אצילה מידה כי ודע
 ואמונת־הדת. הדעת בתוצאות והבטחון הזה העולם בקניני השמחה ומיעוט והבטחון

 ממונו חלף לו שישלם יתעלה בה׳ בטחונו על מלמדת וברכוש בממון הנדיבות כי
 בני־אלמוות לדברים נוטה הנפש וכי החולפים, וקניניו הזה בעולם שמחתו ומיעוט

 והנדיבות דבר. של היפוכו על מלמדת אלה בכל והקמצנות בני־חלוף. לדברים ולא
 יחסיר ולא זו השפעה לו שישמור יתעלה בה׳ אמונתו שלימות על מלמדת בהשפעה

 י׳( מכות ז׳, )תענית שנאמר כמו עליה, יוסיף אדרבא אלא לימודה בגלל ממנה
 מה עד ומראה מכולם". יתר ומתלמידי מרבותי יתר מחברי למדתי חכמה "הרבה

 את שתמריץ היא והמצויינת הנכונה והחכמה להינזק, החכמה שעלולה הנזק מועט
 תרנה בחוץ "חכמות כ״ב( כ״א, כ׳, א׳ )משלי החכם ואמר לאחרים. ללמדה בעליה

 עד תאמר אמריה בעיר שערים בפתחי תקרא הומיות בראש קולה תתן ברחובות
 תקרא חכמה "הלא ה׳( ד׳, ב׳ א׳, ח׳ )שם עוד ואמר וכו"׳ פתי תאהבו פתים מתי

 אדם: בגי אל וקולי אקרא אישים אליכם וכו׳ מרמים בראש קולה: תתן ותבונה
 דבר. של היפוכו על מורה והקמצנות לב". הבינו וכסילים ערמה פתאים הבינו

 ומורה להם, וללמדה אליה ולהנהיגם הבריות את אליה למשוך היא בדת והנדיבות
 בנים "לכו י״ב( ל״ד )תהלים דוד ואמר אליה. תשוקתו ועוצם בה אמונתו חוסן על

 שקוד ואתה דבר. של היפוכו על מורה בדת והקמצנות אלמדכם". ה׳ יראת לי שמעו
 מלאה ה׳ חסד ומשפט צדקה אהב הקלות. מן שאיננה זו נעלה בדרך ללכת איפוא

ה׳(. ל״ג )תהלים הארץ.
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הגךיבות

 תביעה לו שאין למי טובה רב להענקת בטוי היא הנךיבות
ולפריע שכרו את לפועל לתת כי המעניק? על וחיוב

 צדקה ואלו וישר, צדק אלא נדיבות זו אין חובו את לבעל־חוב
נדיבות. בגדר הריהם וכדומה, ומתנות אוו־חיס והכנסת לעניים

 ומן התורה וממטרות התרומיות המרות מן היא והנדיבות
 בתכונותיו הגדיר ותעלה הוא כי יתעלה; לו המיחסות התכונות

 ובו־יאת חסד, ורב חנון דהינו 2וטובי מנדיבותו שרואים מה את
 ג׳(: פ״ט, )תהליס שנאמר כמו ונדבה, חסד מעשה עצמה היא עולמו

 ומלאו עולם חובקים ונדיבותו וטובו יבנה"? חסד עולם "אמרתי
לכל". "טוב־ה׳ ט׳(: קמ״ה, )שם שנאמר כמו

 של הפוכה שהיא הנדיבות בין ההבדל את לדעת ועליך
 הבזבוז כי החסכון. של הפוכו שהוא הבזבוז ובין הקמצנות
מחיב הבזבוז עצמו. באדם שתלוי למה )בטוי( הם והחסכון

 הוא ׳חסד׳ במלת הנבואה ספרי שימוש "רוב איתא: נ״ג( )ח״ג, נבוכים במורה ברמב״ם וכן .1
ג׳. ג׳, למשלי הגר״א בביאור גם ועיין כלל". עליך חוק לו שאין למי בהטבה

 כתב וכן פעולותיו. פי על מדות לו מכנים שאנו אלא בעצם, מדות ית׳ לו שאין כלומר .2
 דומות פעולות פועל אבל מדות, בעל שהוא אינו הנה "והענין נ״ד(: )א׳, נבוכים במורה הרמב״ם
 תכונות בעל ית׳ שהוא ולא - נפשיות מתכונות לומר, רצוני - ממדות מאתנו הבאות לפעולות
נפשיות".

 חסד העולם ׳בנין ענינו, - יבנה׳ חסד ״׳עולם נ״ג(: )ח״ג, נבוכים במורה הרמב״ם כתב וכן .3
ה׳".
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 ואלו וכדומה, ומושבו ומלבושיו בהוצאותיו המבזבז שירחיב

במועט. ומסתפק מצטמצם החוסן* שיהא מחיב החסכון
 הנדיבות לחברו. אדם שבין ךבריס הם והקמצנות הנדיבות אבל
 .ייטיב שלא מחיבתו והקמצנות זולתו עם הנדיב שייטיב מחיבת

 הנדיבות אכן רחבה. דזבי עצמו על מבזבז שהוא אף זולתו, עם
 ולא זולתו עם מיטיב האדם שיהא היא התורה מעוררת 'שעליה

 וייטיב בהוצאותיו יצמצם אם אדרבה, בלבד. עצמו על רק יבזבז
לנךיבות־יתר. זאת לו תחשב זולתו עם

להיטיב מי עם

 אחרים על ממונו אדם שיוציא לא היא המשבחת והנדיבות

 רק דהינו הזה, המשג את ההמון שמבין כפי אחר, או זה באפן
 על בשפע מתנות ולתת לו שיזדמן למי הרבה מזונות להעניק

 המרות מן שהיא הנזכרת הנדיבות אלא - בדרכו שיקרה מי כל
 יתעלה ה׳ שחננו ממה ומיטיב נדיב האדם שיהא פרושה התרומיות

 המשלם, הנדיב יתעלה, הוא כי לכך. וראויים הצדיכים לאלה
 אלא סוס או חמור של במזגו הדעת שהיא הצורה את קבע לא

 ההגיון חסרת הבהמה של מזונותיה את עשה ולא ,4האדם במזג

 הכופר עם בתורתו היטיב ולא ,5האדם כמזון ורבי־גונים מבחךיס
ראוי שאינו למי נבואתו שלח או נתגלה ולא ,6הסודני או התרכי

 משמע ראוי, שאינו למי משפיע אינו ואעפ״ב יכול כל שהוא מהקב״ה זה יסוד שנלמד מזה .4
ראוי. שאינו למי בהטבה בעצם חסרון שיש אלא לראויים, די שיהא רק זה שאין

 שחסרו מה כפי הממרים, הסכלים "ואמנם י״ח(: )ח״ג, נבוכים במורה ברמב״ם כתב וכן .5
 ׳נמשל החיים, בעלי מיני אישי שאר בסדר וסודרו נבזה ענינם היה )השכל(, ההוא השפע מן

הבהמות. על דעתו שם מבוארת הסכלים, על בעיקר שם שמדובר אף ועל נדמו׳*. כבהמות
מדרך לא דת, "אמונת להן אין אלו אומות ששתי הרמב״ם כתב נ״א( )ח״ג, נבוכים במורה .6
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עליו. ועקד הדבר את הבן לכך.

אליהים עחננהו מה האדם ןטמין שלא היא בממון והנדיבות
ולא "יעבר ז׳(: ל״ט, )תהלים שנאמר כמו לאחרים, להנחילו כדי
 ב׳, )קהלת לחוטאים וענש ענוי זהו כי באר ועלמה מי־איספם", יתן

 תיו למותרות יוציאנו ולא ולכנוס"; לאסף עמן נתן "ולחוטא ב״ו(:
 והקרובים הכרחיים לדברים הממון יוציא אלא משפחתו, חיי או

 כמו לזולתו בו וייטיב אליו ולנלוים ולמשפחתו לו להכרח,

 נתן־ אשר בכל־הטוב "ןשמחת ב״ו,י״א(: )דברים התוךה שעוררתהו
 הרי ולא בקו־בך. אשר והגר והלוי אתה ולביתך, אלהיך ה׳ לך

 כהרי למזונותיו צריכים שאינם לעשירים מעתה לערך המתנדב
נצרכים. לעניים כזה בשעור המאכיל

 "להחיות ט״ו(: נ״ז, )ישעיה ונדיבותו סגלותיו בו־בר יתעלה ואמר
 את להמתץ כת אמר ועוד נו־כאים"; לב ולהחיות שפלים רוח

 לחמך לרעב פריס "הלוא (;WT,n״j )שם הרצויים הדבתם עשית

 ותפק וכד, וכסיתו ערים כי־תראה בית, תביא מרותם ועמים
וכו׳. תשביע" נענה ונפש נפשך לרעב

להיטיב ענעים באילו

 אלא בלבד, ומקנת־כסף בממון רק אינה המהללת והנדיבות

 בכיח והנתבות אדם. על ואמונתו ןחכמתו השפעתו בכיח גם
למי יתעלה, ה׳ שחננהו ממה מיטיב האדם שיהא היא, השפעתו

 כמו מסורה, לאיזה עכ״פ אלו זכו לא למה להסביר רבינו שכוונת ואפשר קבלה". מדרך ולא עיון
 הל׳ מלכים מהלכות י״א בפרק ברמב״ם )כדאיתא ישראל מכלל משהו לקבל אומות שאר שזכו
 שיתקנו עד הקבלה, מצד גם ראויין אינן העיון, מצד כלל ראויין שאינן שכיון מתרץ וע״ז ד׳(,

יותר. דעתם
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 אלישע במאמר הנביאים בספרי שראינו במו לטובתו, שעריך

העבא". אל־שר או אל־המלך לדבר־לך "היש י״ג(: ד׳, )מלבים־ב׳
 ששואף למי החכמה את מלמד שיהא היא חכמתו ונדיבות

 המסתת בעלי לנו שבארו כמו שמלמדו, מה ללמד וךאוי אליה
 )נדרים ןאמרו תלמידיך", אלו - לבניך ״ושעתם ז׳( ד, דברים )ספרי,

 "ךאה ה׳( ד׳, )דברים הפסוק בבאור לשון( בשינוי ב״ט. בכורות ל״ז.
 למדתם אתם אף בחנם, למדתי אני "מה - וכו׳ אתכם״ למדתי

בחנם". לדורות כשתלמדו אף בחנם, ממני
 האמונה מן הרחוקים את אליו שימשך היא באמונתו והנדיבות

 את ולהודיעם עוונותיהם על אותם בהוכיחו פושעים לב חשיב
 המסדת בעלי שלמדונו כמו מהתעלמותם, ולעוררם קלקלתם

את־עמיתך. תוכיח "הוכח י״ז(: י״ט, )ויקרא בבאור ')בספרא(
 לה וקבעה זו נעלה דרך ועל זו תרומיות מדה על עודרה ןהתורה

 בנפשותיהם טבעי באפן ותתבסס שתשג כדי שונות התכשתות
 פאה לעניים, מתנות בעמן יתעלה שעוה מה כל הדת. שומרי של

 כהנה ומתנות ןהלואה ועךקה עני ומעשר ושכחה ועוללות ופרט
 הלחים עם להיטיב )העווי( על פעמים כמה וחזר לוי, ומעשר -

 7קךקע שמטת ו)לקים( שחרורו( )עם עבת לעבד ולהעניק והגתם
 התכשריות הן ןדומיהם אלה כל - היובל ותן כספים ושמטת

התכשרות שהם מה מלבד ,8הרחמנות ולמדת זו תרומית למדה
.10לעיל שאמרנו כמו 9הפתשות למדת

י״א(. כ״ג, )שמות התורה על בפירושו גם רבינו כתב כן .7
 זה ויסוד האדם. של מדותיו מתקנת המצוות עשיית איך זה בספר פעמים הרבה מסביר רבינו .8

ט״ז(. )מצוה החינוך ובספר ד׳( )פרק פרקים בשמונה ברמב״ם גם נמצא
נחלשת. הזה עולם בקנייני דבקותו מממונו, נתינה ע״י .9

המצוות. מטעמי קצת ביאר שבהם הספר, של )אבודים( קודמים לחלקים דכוונתו נראה .10
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 בשם" התורה כנתה הקמצנות במרת שרויה שנפשו מי ואת
 ןכף, בני־בליעל" אנשים "יצאו י״ד(: י״ג, )דברים נאמר "כופר".
 בליעל עם־לבבך דבר פן־יהיה לך "השמד ט׳(: ט״ו, )שם ונאמר
וכף. לאמר"

אבינו מאברהם למודים

 את יסד אשר אברהם האציל אבינו בתולדות להתבונן ועליך

 מיחסים ואליו ימינו, עד העולם לאמות גם הידוע הנדיבות מנהג

 בעלי ואמרו אורחים. הכנסת בהלכות לתהלה הנודע כל את

 "ויטע ל״ג(: כ״א, )בראשית הפסוק בבאור נוטריקון בדרך המסרת
 את להאכיל כלומר לויה, שתיה אכילה מנהג ןסד שהוא אשל"

ביציאתם. וללוותם ולהשקותם האורחים
 בלבד, ואכסניה אכל במתן היתה ע״ה נדיבותו כי תחשב ואל

 כי דע אלא נדיבותו, במעלות הפחותה המעלה היתה שזאת

 וממונו. השפעתו ןכ'ח ודתו בחכמתו גס היתה ע״ה נדיבותו
 האדם לבני ומורה מלמד היה ע״ה הוא כי בחכמתו, נדיבותו

 באמרם ז״ל המסרת בעלי רמזו ולכך ה׳, ודרכי ה׳ שם יחוד את

 על זו מסרת וסמכו היה", בישיבה ויושב זקן "ואברהם ב״ח:(: )יומא

 באסמכתא ואמרו בעלמא". אסמכתא "קרא שאומרים כמו פסוק

 רמזה כן גם והתורה זקן". "ואברהם א׳(: כ״ד, )בראשית שנאמר זו
 ותרגם בחרן", אשר־עשו "ואת־הנפש ה׳(: י״ב, )שם באמרה זה על

 אחד וזהו בחרן". לאה־יתא דשעבידו נפשתא "וית אנקלוס

 ידעתיו "כי י״ט(: י״ח, )שם יתעלה מאמרו מתוך המתחורים הדברים
וכף. יצוה" אשר למען

וקורא השם את ומפרסם מגלה שהיה ידי על בדתו, ונדיבות
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 עליו ומקךיב מזבח בונה היה חנה, שבו מקום ובכל .1,)בשמו(
 את יאיר למען עולם, אל ה׳ בשם עולם קבל ומכריז לה׳, קרבן
 ה׳ של ושלטונו יחודו בךבו־ אצלו שנתאמת במה בני־האדם עיני

ומפרשים. רבים זה בענק התורה ופסוקי .12יתעלה
 )שם התורה שאמרה במה היא השפעתו כיח ידי על ונדיבותו

וכד. ביתו" ילידי את־חניכיו "וירק י״ד(: י״ד,
שבו 13חזיון מאותו שמסתבר כפי בעקבותיו הלך ולוט

 חכמות לימד בחכמתו נדיבות שע״י היא בדת לנדיבות בחכמה נדיבות בין שהחילוק נראה .11
העם. להמון יותר פשוטה אמונה לימד בדתו נדיבות וע״י ה', בידיעת עמוקות

 אבדהם הכיר שנה ארבעים "בן ג׳: הל׳ זרה עבודה מהלכות א׳ בפרק הרמב״ם כתב זה בענין .12
 עמהם דין ולערוך כשדים אור בני על תשובות להשיב התחיל וידע, שהכיר כיון בוראו. את

 ראוי שאין לעם להודיע והתחיל הצלמים ושיבר בה. הולכים שאתם האמת דרך זו שאין ולומר
 הברואים כל שיכירוהו כדי ולנסך ולהקריב להשתחוות ראוי ולו העולם, לאלוה אלא לעבוד
 שאין מדמים שהם אלו כמו העם, כל בהן יטעו שלא כדי הצורות כל ולשבר לאבד וראוי הבאים

לחרן. ויצא נם לו ונעשה להורגו, המלך בקש בראיותיו עליהם שגבר כיון אלו. אלא אלוה שם
 ולו העולם לכל אחד אלוה שם שיש ולהודיעם העולם לכל גדול בקול ולקרוא לעמוד והתחיל

 לאדץ שהגיע עד לממלכה ומממלכה לעיר מעיר העם ומקבץ וקורא מהלך והיה לעבוד. ראוי
 ושואלין אליו מתקבצין העם שהיו וכיון עולם׳. אל ה׳ בשם שם ׳ויקרא שנאמר קורא והוא כנען

 אליו שנתקבצו עד האמת, לדרך שיחזירהו עד דעתו כפי ואחד אחד לכל מודיע היה דבריו, על לו
 והודיעו ספרים בו וחבר הזה הגדול העיקר בלבם ושתל אברהם. בית אנשי והם ורבבות אלפים
 ומחזיק מלמד וישב ללמד ומינהו ליעקב הודיע ויצחק ומזהיר, מלמד יצחק וישב בנו, ליצחק

 זה לגלות התחיל ע״ה אבינו "ואברהם כתב: י״ג( )ח״ב, נבוכים ובמורה וכו׳. אליו" הנלוים כל
 ובבר עולם׳. אל ה׳ ׳בשם קורא היה ולזה העיון, אליו הביאו אשר העולם(, חידוש )של הדעת
 של ׳עמודו יצא "וכאשר כתב: כ״ט( )פרק בח״ג ושם וארץ׳. שמים ׳קונה באמרו, הדעת זה הראה
 הגלגלים אלו, ושכל בגוף, כח ולא גוף לא נפרד, אלוה שיש לו והתבאר אבינו( )אברהם עולם׳

 ולזייף אמונתם לסתור התחיל עליהם, גדל אשר ההם ההבלים שקרות והבין מעשיו, והכוכבים,
 והתחדש האלוה מציאות שכוללת קריאה - עולם׳ אל ה׳ ׳בשם וקרא כנגדם, ופרסם דעותם
 "שהיה ה׳": בשם "ויקרא על פירש ח׳( י״ב, )בראשית התודה על ברמב״ן וכן מאתו". העולם
אדם". לבני ואלהותו אותו מודיע ה', שם את המזבח לפני שם גדול בקול קורא

 אלא מלאכים לראות אפשר שאי מ״א-מ״ב( )ח״ב, נבוכים במורה אביו בשיטת הולך רבינו .13
 )בפירושו והרמב״ן נבואה. של עניינים היו מלאכים ראיית בענין התורה סיפורי וכל בחזיון,

 )שם האברבנאל ותירץ לנבואה. זוכה היה שלוט יתכן איך עליו הקשה א׳( י״ח, לבראשית
 רבינו אם וצ״ע אברהם. של מנבואתו חלק היה לוט עם המעשה שכל נבוכים( למורה בפירושו

זה. לתירוץ מסכים
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 וזוהי שלומם. חלף בנותיו את הציע ואף אורחיו על לוט גונן
 אברהם מאת שלמד הלב ורחב בה והפרזה הנדיבות תכלית

.14ורבו מורו
 מאמירתו למדים( )נמצאנו זאת בממונו, ותרן )אברהם( ושהןה

 וכר, מעט" "יקח־נא ד״ה׳(: י״ח, )שם אליו שנגלו המלאכים אל
 זו הזמנתו ונמק תעבירו". אחר לבכם וסעדו פת־לחם "ואקחה
 שכך מלמד על־עבדכם", עבדתם "כי־על־כן ה׳(: שם, )שם באמרו

 שלא מתחור הספור ומתוך פניו. על שעבר מי כל עם מנהגו דדה

 "קמח מבחר, קמח לעשןתה בחר אלא פת־לחם בהכנת די אמר
 היו שלשה דק כי אף סאין, שלש כדי בשעורו ןהרבה סלת"

 וחלב חמאה הביא שהזכיר, הלחם ומלבד חזיון. באותו אורחיו
 "צדיקים פ״ז.(: )כ״מ חז״ל אמרו דא כגון ועל עשה, אשר הבקר ובן

 את ע״ה הוסיף הנדיבות מדת ועל הרבה". ועושים מעט אומדים
ח׳(: י״ח, )בראשית שנאמד כמו אורחים, הכנסת של המשלם ־־־־הקיום

!ייאכלו". העץ תחת עליהם "והוא־עימד
שני את בחזיון בראותו כי זו, בדרך בעקבותיו הלך ולוט

 הכנסת מנהג בס ולנהיג ביתו אל ןסורו כי להזמינם נחפז המלאכים
 וכר, לקראתם" רקם "ררא־־לוט )שםי״ט,א׳־ב׳(: שנאמר כמו אורחים,

 והרבה וכר. ולינו" עבדכם אל־בית נא סורו נא־אדיני הנה "וייאמר
 "ויפצר־בם ג׳(: שם, )שם שנאמר כמו אצלו, להתאכסן בהם לפציר

 להם "רעש )שם(: שנאמר כמו בסעודה והרחיב אליו", ויסרו מאיד
 מודיענו זה בחזיון שנעשה והמעשה וייאכלו". אפה ומצות משתה

ביתו. פני על העובדים באכסנת בהקיץ מנהגו הןה כך כי

המדוז. על הפריז עצמו שהוא אלא ההטבה, תכלית ממנו שלמד .14
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הנדיבות שרשי

 גדלת על אנו( )למדים אבינו אברהם של הנפלאה ומנדיבותו

 הסתפקותו־במועט למדת ממנה הראיה על נוסף הנדיב, טבעו
 זכה שהרי הזה, העולם בקניני וזלזולו באלהים ובטחונו ואמונתו

 )בראשית שנאמר במו ממנו, עצמו הפשיט ואחר גדול רכוש לעבר
 אל־ה׳ יךי הרמתי סדים, אל־מלך אברם "וייאמר כ״ב־כ״ג(: י״ד,

 ואם־אקח שרוך־געל ועד אס־מחוט וארץ. שמים קנה עליון אל

 זו מדה דע את־אברם". העשרתי אני תיאמר ולא מכל־אשר־לך,
תוכל. אשר ככל אברהם( )של בעקבותיו ולך בה והתדבק

 והותרנות, הנדיבות מדת זו, ונשגבה אצילה מדה כי ודע
 הזה העולם בקניני השמחה ומעוט והבטחון האמונה על מלמדת

 בממון הנדיבות כי השם. ועבודת הדעת בתוצאות והבטחון
 ,15ממונו חלף שישלם יתעלה בה׳ בטחונו על מלמדת וברכוש
 נוטה הנפש וכי החולפים, וקמניו הזה בעולם שמחתו ומעוט

 בכל והקמצנות בני־חלוף. לדברים ולא בני־אלמות לךברים

דבר. של הפוכו על מלמדת אלה
 בה׳ אמונתו שלמות על מלמדת ההשפעה בכיח והנדיבות

 יחלש ולא תתמעט, ושלא זה, השפעה כיח לו שישמר יתעלה
 על מורה בזה והקמצנות .16ממנו ונהנה לו שצריך למי מלעזיר

ההפוך.
ושלא ,17הידיעה בתועלת שבטוח מלמדת בחכמה והנדיבות

 הצדקה מן מעני אדם אין "לעולם ב׳: הל׳ עניים מתנות מהלכות י׳ בפרק הרמב״ם כתב וכן .15
.“הצדקה בשביל נגלל היזק ולא רע דבר ואין

 לא שכבר מחשש השפעתו, ע״י לאנשים לעזור תמיד מפחד מאמין, אינו שאם כוונתו אולי .16
נצרך. שיותר מי עבור כשיבקש הבאה, בפעם לו ישמעו

בזה. להם שמיטיב בטוח הוא כי לאחרים. חכמתו את מלמד .17
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35 ( הנדיבות

 שנאמר כמו ׳עליה יוסיף אדרבה אלא למודה בגלל ממנה יחסיר
 מרבותי יתר מחברי למךתי חכמה "הרבה י׳.(: מכות ז׳., )תענית

 שעלולה הנזק מועט מה עד ומראה מכלם". יתר ומתלמידי

 את שתמריץ היא והמצינת הנכונה והחכמה ,19 18להבזק החכמה
 כ׳־ב״א־כ״ב(: א׳, )משלי החכם ואמר ?’לאחרים ללמדה בעליה

 תקרא המיות בראש קולה. תתן ברחבות תרינה בחוץ "חכמות

 פתי" תאהבו פתים מתי עד תאמר. אמריה בעיר שערים בפתחי
 ותבונה תקרא, "הלא־חכמה א׳־ב׳־ד׳־ה׳(: ח/ )ש□ עוד ואמר וכו׳.
 אל־ וקולי אקי״א אישים ״אליכם וכו׳. בראש־מרימים״ קולה. תתן

 והקמצנות לב". הבינו וכסילים ערמה פתאים הבינו אדם. בני

דבר. של הפוכו על מורה
 אליה ולהנהיגם הבריות את אליה למשך היא בדת והנדיבות

 תשוקתו ועצם עבודתו וחסן מעלת על ומורה להם, וללמדה
 ה׳ יראת שמעו־ל? "לכו־בנים י״ב(: ל״ד, )תהלי□ דוד ואמר אליה.

דבר. של הפוכו על מורה בדת והקמצנות אלמךכם".
 הקלות. מן שאיננה זו נעלה בדרך ללכת אפוא שקד ואתה

ה׳(. ל״ג, )תהלים הארץ" מלאה ה׳ חסד ומשפט, צדקה "אהב

 שמוריד וע״י לתלמידים ללמד מזמנו שלוקח ע״י חכמתו תפגם שמא לחשוש שאין כלומר .18
השגתם. למדרגת דעתו

 שיהיה אפשר - החכמים והם - הראשונה ״והכת ל״ז(: )ח״ב, נבוכים במודה כתב הרמב״ם .19
 ולא ויכיר, וידע והבנה, חקירה בעל שישימהו כשיעור מהם אחד של ההגיוני כח על השופע
 שיהיה ואפשר יכולת, עליו לו ואין תשוקה, לזה ימצא ולא לחבר, ולא לזולתו ללמד יתנועע
 של השניה האפשרות על מדבר כאן ורבינו וללמד". לחבר בהכרח שיניעהו כשיעור עליו השופע

החכמה. השפעת
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->11x6׳
עחאונסלרס

 ויתיב ךבתרוהי מיומא ע״והוה : " דם(ר דמיטה חמוהי עם לחטא למיכל
 יי״וחזא :רמיטא _עד מןיצפרא ךמ#ה עלוהי עמא וגןם עמא :ת למדן מ#ה

 את^יביד די הדין פתגמא מה ואמר לעמא הוא^בייד די כל נת ךמ#ה המוהי

 :רמיטא צפראעד מן >נלוך קןמין עמא וכל בלחודך אתיתיב דין מה לעמא

 כד » :יי; קךם!זמן אולפן למתבע עמא לותי אתן ארי לחמוהי מיטה ואמר »

 להון ומהודענא הבדיה ובין בךא3 בין אנא ודאין לותי אתן הנא להון’הוי
 דאת פתגמא תקן לא’ליה דמיטה חמוהי .ואמר י׳ :אוהתיה רת הי קיכדא ית

 פתנמא מינך :קיר ארי עמך די הרין אף_עמא’את אף תלאי מילאה " :עביר

 הי מימרא ויהי אמלכינך מני כען_קביל ים :בלחודך למעבדיה תיבול לא
לקדם פתגמ;א את_יוז מיתי ותהי * מן^קדם אולפן תבע לעמא הוייאת בסעדך

י רש
 אפילו לאמיתו אמת דין שדן דיין כל אלא כן לומר אפשר י׳( )שבת • הערב עד הבקר טן : נצנים

 שנא׳ בראשית במעשה להקב״ה שותף נעשה וכאלו היום כל בתורה עוסק כאילו הכתוב עליו מעלה אחת שעה
 למתבע כתרגומו • אלהיט לדרש : הווה לשון . בא כי . יבא כי )טו( :י׳( )מגילה וגו׳ ערב ויהי בו

 :אלי נא הדבר לו שהיה מי .בא דבר להם יהיה כי )טז( :הגבורה מפי תלמוד לשאול אולפן

 לשון ולשוט • כתרגומו • הבל נבל )יח( :מלך של חותנו הכתוב קוראו כבוד דרך • משה חתן ויאמר )יו(

 וגו/שהוא מגפן עלה כנבול ד׳( ל״ד )ישעיה גבל• והעלה י״ג( ח' )ירמיה כמו )פערוועלקען(• פליייש"שרא כמישה

 • ממך כבד בי : זקנים וע׳ וחור אהרן לרבות • אתה גם : ונלאה תש וכחו קרח ידי ועל חמה ידי על כמוש

 :בגבורה המלך צא לו אמר בעצה )מכילתא( • עמך אלהים ויהי עצך אי )יט( מכחך: יותר רב כובדו
• הדברים את :מאתו משפשיס ושואל למקום בינותם ומלין שליח .האלהים מול לעם אתה היה

זאת־
 בספרי שנינו י

 קודם שהרי 1

 שהרי העם ת
 זו סרשה אין

 אל שלוחו נא

 משה לו שאמר

 כחוג שהרי י והלך זששנחו
 עומדים וכולן

וכלם לבדך :

 לסי^ :מו

 • 5»ר עד ר
 אסים נרבה
 ואס • כלל

 • וגו׳ יבא י
 עסקים לשה

 לדרוש זעוח

כראשית :ס׳

 יהיה מה יגביא פי את שאלה אלא שאינו כ״ב כ״ה

 ב׳ מלכים בס׳ המפורש וכלשון • הדבר זה אחרית
 וכתיב זה מחלי האחיה עקרון אלהי זבוב בבעל דרשו

 • זה מחלי האחיה לאמר מאותו ה׳ את ודרשת כן גם

 רצונו מה שאלוהו • נהמצאו ה׳ דרשו השי׳ וכן

 • ממנו ובקשו • קרוב בהיותו קראוהו ואח״כ לעשות

 בם׳ הרמב״ן שהביא מקראות עוד לפרש יש וכזה

 לדרוש אלי שבאים הפי׳ ג״כ זהכא • שם בראשית

 והולך דברו ושואל מקרה איזה וכדומה החולה על

 דבר • דבר לו להשיב שאפנה עד ממתינים ע׳׳כ • לו
 : אלי בא והריב הענין פי׳ • אלי בא )טז( שני

 : שביניהם הוכוח לכלכל עלי • וגו׳ ושפטתי

 • תורה להם מלמד שאני שלישי דבר • וגו׳ והודעתי

 דבימות דכ׳יא במנילה כדאי׳ בעמידה המנהג והיה
 ־ האלהים חקי את : מעומד חורה למדין היו משה

 בספר כמש״כ חקים נקראו שבתורה ה׳ מצות כלל

 השייכים הלכות • תורתיו ואת :ג׳ כ״ו ויקרא

 • חקים ה׳ מצות כלל כאן משה וקרא • וחוק מצוה לכל

 חכם אפילו אטשי דעת אין כי ליתרו בזה להסביר

 • ה׳ בדבר משה זולת • עליהן לעמוד יטל גדול

 פרעיס בהם יש מכ״מ גוחנת שהדעת המצות דאפילו

 בעשרת שיבואר וכמו • וחקיס גזרות אלא שאינן

 שדעת מצוה שהיא או׳יא כבוד דמצות • הדברות
 אלא שאינו בפירוש הכתוב הודיע מכ״מ גוחנת• האדם

 ללמדם בעצמו משה מוכרח ומש״ה .יע״ש ׳ וגזירה חק
ואיט אטשי ע״ד לסמוך יכול ואינו • האלהיס חקי כל

_____________________________דבר
 מתים וקבורת חולים ביקור היינו גמ״ח של מצות כמו

 שאינם באשר אבל • מצות המה שגס • וכדומה
 • כמוך לרעך ואהבת כלל בדרך אלא בחורה מפורשים

 יבואר וכאשר • הדור אכמי על בזה לסמוך אפשר
 .ד׳ י״ח ויקרא בס׳ מש״כ וע׳ • כ׳ מקרא לפנינו עוד

 לכפה נצרך שהיה שבשביל להסביר משה השיב כ״ז

 עמו אחרים להושיב א״א ע״כ • בלעדו שא"א ניס עני

 • עושה אתה אשר )יו( : המשפשיס בדבר גס
 והודעתי * אלהיס לדרוש היינו • עושה שאתה דברים

 הכונה • עושה הוא טוב לא הדברים באלו ־ וגו׳

 ראוי האיך עוד שיבאר כמו כשלימות עושה שאינו
 המשמשים בדבר גם • תבול נבול )יח( : לעשות

 יוצא הדין שהרי נשלמות עושה אתה הענין שעצם

 אע״ג • אתה נם שתבול • אחר חשש יש אבל • ברור

 גם : חכם מהולל העושק מכ׳׳מ אלקי בכח מעשיך שכל
 לא • מרובה משאו שאין אחד כל אפילו • העם בל

 והייתי • הדבר ממך כבד כי :ההעכבה לסבול יוכל

 ע״כ • משה על כבד נעצם שהענין לו שאומר חושב
 הסר בלי • לבדך עשוהו תובל ולא לו פירש

 שמע )יט( : באחרים שאפשר קלים ענינים ממך
 ודיוק הבנה משמפו דנקלי כ״ם נתבאר ־ בקלי

 כח באמת כי • בדיוק שדבריו יחרו והודיע • נדבר
 מבטיחו הנני • עמך אלהים ויהי :נהם רוה״ק

 העמיס לעם• אתה היה בזה: אלהים הסכמת שחהי׳

 • כה פד היה מאשר יותר דברים בשני משא עליו
דמשמעו • אלהיס לדרוש שהוא הראשון בעגין ואמר

דבר



עטאונקלום
 בה ןהכון די אורהא י_ת להון ותהודע אוריתא חת אזק;מי י_ת יתהון ותזהר

 נובחן ד;י דחילאידחלא נבחן _עמא מכל תחזי ואת נא :יעבדון די לברא חת

 רבני קאותא רבני אלפין עליהון/רבני; ותמני’ממון לקבלא דק^וטרסנן

 ייתרן רב פתגם כל ויהי עידן בכל עמא _ית וידונון » :עשוריתא ורבני חמשין

 פתגמא י_ת אם » :עמך ויסוברון מנך ויקלון אנון ;חנק זעיר פתגם וכל לותך

יהךז אתריה .על הדין כל.עמא ואף למ;קם ותיבול ע ויפקדינך העבד הדין

;יי
TS

 המשרה על להעמידם איש אלף ששים לבחור רבה ־ ואת החקים את אתרים והזהרתה אלא • כן לא
 שרי ינחר הוא • בצווי ישים אלא • א׳ לכל הראוי והזהרתה ואמר • קיומם על להשגיח ■ התורת

 באלפיהם עשרה יבחרו האלף שר כל והמה • אלפים פעולת תועיל לא אתה לא שאס המורה בסוף בה״א
 המשים לשרי שנים יבחרו מאות ושרי • מאות לשרי • פ״ד סוכה הירושל׳ ע״ם י׳ ג׳ לעיל כמש״ב אחרים

 י״ג א׳ דברים בס׳ מש״כ וע׳ • עשרות לשרי וכן וגס • כראוי נעשה יהי׳ לא משה של אלהי כח דבלא
 מביניהם העם יבחרו שהכל משה ביקש דמחחלה • י״ד ואת החקיס את דרק שאמרח כמו לא הוסיף בזה

 בבל )כב( :יע"ש העם ראשי בעצמו בחר ואח״כ ומנהגים ד״א הליכות משא"כ • להודיע לך יש התורות
 ענינים ע״ש המשפט נפסק שנע'׳כ עתה כמו לא • עת בלעדיך להנהיג ישראל וגדולי חכמי תבכ יש טובים

בל :תמיד למשפט ישבו המה ועתה • בדור נחוצים ילבק הדרו־ את להם והודעת אלא 1 הדבר כן לא

העמק
 כל של • הדברים את אתה והבאת : בשבילם

 : רחמים לבקש .האלהים אל ■ לבבו וצרח א׳
 בענין משא עוד הוסיף • אתרים והזהרתה )ב(

 חורוחיו ואת האלהיס חקי את והודעתי שאמר השלישי
ה׳ דבר להקים מזהיר ולא • מודיע אלא אינו הרי

 הליכות שכ״ז • פ"ב ב״מ בגמ׳ נתבאר וכ״ז • וגו׳ בה
 מכ״מ • אחר ע״י ליעשות אפשר דודאי ואע״ג • ד״א
 ע״י בידיעה מוזהרים יהיו אס דומה אינו ודאי
 ע״פ שיעשו או • כן לעשות שראוי ש"י רבן משה
 ית להון וחהודע לבאר הוסיף ובת״י • עצמם דעת

 נוסח לעשות היינו • כנישההון בבית דייצלון צלותהון
 הענין הנוסף בנו״ן • יעשון אשר :קבועה הפלה

 • בגמ׳ כדאיתא הדין משורת לפנים הוא דהכונה
 • תחזה ואתה )באן .ץ נחוץ בעת אלא אינו וזה

 טורח מאתך שתסיר ע״י האמור לכל העת את ־חפנה
 • ישראל מכל אמר לא • העם טבל :המשפטים

 ע״ס דיינים להיות ת״ח אין אס דאפילו ברוה״ק הורה
 ערכאות כמו העם מהמון לעשות ראוי • ההורה

 הנוספת ובשאילתא • פ׳יג בסנהדרין שהובא שבסוריא
 : דברים בס׳ ממקרא הדין זה למד משפטים לפ׳

 :הצדק על להעמיד מב״א יראים אינם • חיל אנשי
 לדקדק יש העס מהמון שהמה אחר • אלהים יראי

 תלמידיו ח״ח המה אס משא״כ . אלהיס יראי המה אס
 • אמת אנשי כ״ה: מקרא לפנינו שיבואר כמו שלמשה

 אדם החמת-דיש עם ונוכח ישר שכלם אס לבדוק יש עוד
 מוצאלכוין אינו אבל האמת את ומבקש אלהיס ירא

 ה׳ נחני ע׳יה דוד שהתפלל והיינו • האמת אל דעתו
 דעתו שיכוין התפלל אלא • נאננח אמר ולא • באמתך

משפט לבקש• p»f) איש משמעות וזהו • אמתך שהוא לאמת

דבר הרחב
 דרך נפשיפות חז״ל למדו מאין נודע ולא • פשרה עשה ולא ההר את הדין יקוב הומר היה דמשה אי׳ ד"ו ובסנהדרין )א(

וישראל התורה .עליהם נפשו משה נתן וכרים ג׳ ל׳ ׳0 וש״ר נשלח ס׳ המכילתא ע״ם ]ואולי • משה של מדתו היה

דבר
 דא״כ • משקר אינו שהוא הפי׳ ואין " אמת שדעתו
 • אמת ששכלו מלבד ־ בצע שנאי :אמת דובר מיקרי

 הרנה מסייע שהטבע • עולה לשנוא טבעו יהא
 לא . וגו׳ עלהם ושטת : נותנת שהדעת מה לעשות
מלאכה שהיא עשרה שרי עד יבחר בעצמו שמשה

 דאחר • בכמות גדול ענין כמשמעו • הגדול הדבר
 דין לומר שייך לא התורה עפ״י נעשה המשפט שאין

 גדול עסק יהיה שכאשר ואפשר מאה כדין פרוטה
 דבריהם כל ולסדר למשה לבוא הבע״ד יבקשו בכמות

 שיובא הקטן בדבר היינו • טעליך והקל :לפניו
 הדיינים ירצו שלא מהס• יש גס אס • השופטים לפני

 יקלו הרי מ׳'מ • ממך וישאלו • דעתם על לסמוך
 לפניך יסדרו והדיינים • ומריבות טענות לשמוע ממך

 יוציאו דברים כמה .אתך ונשאו : הדבר קוטב
 :העם במשא אתך ישאו הרי • בעצמם הדין ויחתכו

 וצוך א׳ • תועליות ג׳ מזה יהיה .וגו׳ אם )בג(
 קבלות משמעו דצווי כ״פ נתבאר כבר • אלהים
 בפלפולה חכם משה שהיה שמלבד • שבע״ס בתורה

 מחודשות הלכות מדות י״ג ע״ם להעלות תורה של
 לימודו על לחזור נא״מ ליכנס רגיל רבינו משה היה עוד
 פסוקות הלכות שנע״ם תורה שפע מקבל היה ושם

 יתרו ואמר . ובכ׳ימ פ"ט ז׳ במדבר בס׳ כמשציכ
 קבלות יותר ,לשמוע תוכל פנויה השעה שתהא שבזה
 אם בת״י פי׳ וכן * שיעור לזה שאין ־ שבע״ם תורה

 ויסקדינך דינאי מן פנוי דחהי תעבוד הדין פתגמא ית.
 • העם טורח לסטל • עמוד ויכלת ב׳ • פקודיא ה׳
 • בשלום יבא מקומו על הזה העם בל ונם ג׳

 למרחוק ללכת מצרכים יהיו שלא הפשט לשי
: )«( בשלום יבא במקומו אלא

לקול



כ פרשהמכילתאיתרו ל!עב

 ואת תורה. תלמוד זו הדרך. את להם והודעת
הטוב מעשה זה יעשון אשר המעשה

 והודעת אומר המודעי אליעזר ר׳ יהושע. ר׳ דברי
 בקור זו הדרך ט את חייהם. בית להם הודע להם

 גמילות זה בה מתים. קבורת זה ילכו חולים.
 יעשון אשר הדין. שורת זה המעשה ואת חסדים.

הדין: משורת לפנים
 חיל אנשי בנבואה. תחזה העם. מכל תחזה ואתה

אלהים יראי ממון. ובעלי עשירים אלו
אלו אמת אנשי בדין. המקום מן יריאים שהם אלו

 מתים. קבורת זה בה חולים. בקור זה ילכו גמ״ח. זו הדרך ט. הגר״א הגהות
:כו׳ ואם בדין עצמם יא,

:כו׳ המעשה ואת

 לקבל שונאים שהם אלו בצע שונאי אבטחה. בעלי
 המודעי אלעזר ר׳ יהושע. רבי דברי בדין ממון
 כמחזית באספקלריא העם מכל תחזה ואתה אומר

 בעלי אלו חיל אנשי המלכים. בה י שחוזין זו
 בדין. פשרה שעושין אלו אלהים יראי אבטחה.

 שונאי וחביריו. דוסא בן חנינא ר׳ כגון אמת אנשי
 עצמם ממון ואם עצמםאי ממון ששונאים בצע

:אחרים ממון וחומר קל שונאין
שרי מאות שרי אלפים שרי עליהם ושמת

 שש אלפים שרי עשרות. ושרי חמשים
מאות

:כו׳ אנשי החכמים. בה י.

הנצי״ב ברכת

 דרך ה׳ הורני קי״ט בתהלים כדכתיב ת״ת. זו הדרך את
לפני, דרך אותה עשה שם תהלים במדרש ועי׳ חקיך
:בה להלוך חיך גלויו כלומר

 קבורת זו בה בקו״ח זה ילכו גמ״ח זו הדרך את
וכ״ז ב׳. ל׳ דך וב״מ א׳ ק׳ דך ב״ק ועי׳ כצ״ל, המת.

 ואת הא׳ חקי את והודעתי אמר משה כי ד״א, הליכות
 תקים, נקראו שבתורה ׳ה מצות כלל פי' הא׳ חוקי קורותיו,
 כלל משה וקרא וחוק, מצוה לכל השייכים הלכות ותורותיו

 אנושי דעת אין כי ליתרו בזה להסביר חקים, ה׳ מצות
 ה׳, בדבר משה זולת עליהן לעמוד יכול גדול חכם אפילו

 שאינן פרטים בהם יש מכ״מ נותנת שהדעת המצות דאפילו
 מצוה שהיא או״א כבוד מצות דאפי׳ וחקים, גזרות אלא

 שאינו בפירוש הכתוב הודיע מכ״מ נותנת האדם שדעת
 על ימיך יאריכון למען וגו׳ כבד דכתיב וגזירה, חק אלא

 ימים אריכות של היעוד דזה במשמע דהיה וגו׳, האדמה
 איתא הכי והרי א״י, היינו וגו׳ ה׳ אשר באדמה אלא אינו

 סבי איכא יוחנן לר׳ דא״ל ת״ת, שכר לענין מ׳ ד׳ בברכות
כתיב, האדמה על וגו׳ ימיכם ירבו למען ואמר תמה בבבל,

*“־ ►■ק״•► .^-י " •:•״׳* *״-» »-—׳■- ־,,׳“*•
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 אדם שבין מצוה אלא ואינה דקיל הקן בשלוח גם שהרי
 אפילו דמשמעו ימים והארכת סתם כתיב מכ״מ לשמים,
 והרי שכלית. ומצוה חמור שהוא או״א כבוד מכש״כ בחו״ל,
 שהיא מצוה ומה הק״ו, זה חולין מס׳ שלהי תנן בפירוש
 חמורות למצות ק״ו וגו׳ לך ייטב למען תורה אמרה באיסר

 משנה ע״פ יותר, עוד בארנו הקן שלוח פ׳ ובהע״ד שבתורה.
 הקן משלוח שבתורה המצות כל שכר שלמדנו ספ״א, בקדושין

 על כאן דכתיב מה להבין יש וא״כ יע״ש. או״א, וכבוד
 כתב דכבר גדול, עיקר ללמדנו בזה המקרא בא אלא האדמה.
 אע״ג ומצותיה שהתורה ובכ״מ, תולדות בפרשה הרמב״ן

 מכ״מ בחו״ל, אפילו נוהגות בארן תלויות שאין דמצות
 הארץ. אלהי תורת נקראת וע״כ בא״י, יותר המה מיוחדות

מ״מ בחו״ל שישנם אע״ג יעודיה גם זה שלפי מובן והדבר

 נותנת הדעת היתה מעתה בא״י. ומגיעים משמשים יותר
 הדעת ואין לשמים, אדם שבין במצות אלא אינו הכלל שזה

 מיוחד שכרה שעיקר נותן שהסברא הוא עליה, נותן אנושי
 סברא אין בזה אנושי, דעת שהוא או״א כיבוד משא״כ בא״י,
 או״א כיבוד של זו במצוה כתיב מש״ה לחו״ל, א״י בין לחלק
 בתורה, הכתובה מ״ע שהיא דאחר ללמדנו האדמה, על ג״כ
 אנושי, ושכל טעם בהם שאין התורה חוקי ככל היא הרי

 וחינו החלקים, חקי כל ללמדם בעצמו משה מוכרח ומש״ה
 גמ״ח, של מנות כמו ואינו אנושי. דעת על לסמוך יכול

 מצות, המה שגם וכדומה, מתים וקבורת חולים ביקור היינו
 ואהבת כלל בדרך אלא בתורה מפורשים שאינם באשר אבל

 מש״כ ועי׳ הדור. חכמי על בזה לסמוך אפשר כמוך, לרעך
 את דרק שאמרת כמו לא יתרו, וא״ל ד׳. י״ח ויקרא בהע״ד
 ד״א הליכות משא״כ להודיע, לך ים התורות ואת החקים

 בנעדיך, להנהיג ישראל וגדולי חכמי בכח יש טובים ומנהגים
 וגו׳, בה ילכו הדרך את להם והודעת אלא הדבר, כן לא

 ואע״ג ד״א, הליכות זה וכל כאן, במכילתא שנתבאר וכמו
 דומה אינו ודאי מכ״מ אחר, ע״י ליעשות אפשר דודאי

 שראוי ישראל של רבן משה ע״י ברדיעה מיזהריש ־־" אש
:ענמם דעת ע״פ שיעשו או כן, לעשות

נו״ן ובא נחון, בעת אלא אינו וזה הדין. משורת לפנים
:כך יעשו תמיד שלא להקטין, יתירה

ברש״י: וכ״ה כצ״ל, ברוה״ק. תחזה
עשה ידי ועוצם כחי מלשון ממון. ובעלי עשירים אלו

:הזה החיל אח לי
 שכל עפ״י היינו המלכים. בה שחוזין בו׳ באספקלריא

וישר: זך
 עצמן ומונעין הדין, מן שיראין פי׳ בדין. פשרה שעושין

:פשרה עושין ע״כ ממנה
 ויגע לביהמ״ק אבן שנדב חזית בריש עי׳ רחב״ד. כגון

:ריקם דבריו השיב ולא דברו לקיים הרבה
:ז״ל רמב״ן פי׳ עי' עצמם. ממון ששונאין

שלחו
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הראשונה במהדורה השער נוסח
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שאילתות
הגולה מאור גאון אחאי דרב

ראשון חלק

כלולה בו שמות בראשית ספר דכולהי שאילתא

 מלה•" גרלץ ישעיה מוהו-ר הגדול מהגאון שלו□ לציקיושאילת ראשון עם

בתחלד, נדפס מאשר ונעלה נכון ובסדר

)אוצרהחכמה!

מכונה ייגלה• עמוקות רחב באור מהפח ויותר

שאלה העמק
X

לשדד

.;מורי

העמוס

 אחריו נמשכו הראשונים ובל לסגלה. בהוראה אשר רבינו דברי בעומק בשאלה. דאיתא טילי בכל עמקים

ורמב״ם והריץ! בה״ג נימוקי לכמה המסלח. הוגה רבינו דברי באור ועפ״י קבלה. דברי דבריו כל כי מלא. בפה

 אותי תחלה. נורא ה׳ חנן אשר כשמלה. מתחוורים וירושלמי בבלי סוגיות והרבה למעלה. העולה ההוראה

מוולאזין. נ״י ברלין —p V’ מוה׳ חרב בא״א H"1ל7"1י י£3״ בעבודה.

ווירנא
 ראם מן מנחם בר׳ ראובן יוסף ר׳ בדפום

לפיה שאלה ובעמיק באו שנת

יכ החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)3 מס עמוד יעקב בן ירודה צבי נפתלי ברלין, שמות( )בראשית, א ־ שאלה< >העמק שאילתות '■זחר





שאלה ב שאילתא בראשית העמק יח

 שלו! שאילת
n דכיזיב פאי בריח חמא ו׳ דאמד 

 וכי ישאג כאריה ילכו ה׳ אחרי
 הקניה אחר לילך לאדם לו &סםר
 הברכה נס׳ לקמן עוד וכיב וכו?
 )יד.( כסוסה אמנם קסיד. ריס

 דכתיב מאי בריח אריח חיהא לפנינו
 אפשל וני חלנו אלהינה ה׳ אמרי
 כהורה דכפיב קרא והייט וטי,

 דמייחי נאק נוסיזח אבל י״ע דבריס
 קרא ושביק ייא בהושע דכחיב קרא
 קרא והך רב׳ סעמא בעי תורה דשל

 והביאו )ו:( בברכוח נדרם דהישע
 ירק לעולה א׳ סי׳ סוף לעיל גאו;
 וט» בשנה אפילו סצוס לדבר אדם

 ישאנ כאריה ילכו ה׳ אמרי שנאמר
 אריה שאגה השומע ריל בחיא ופי׳

 ושרי נמרוצ־ דהולך ודאי מחירא
 אחר p סננה משוה בשבח אפילו

 ננק על ואולם הלכה. לדבר ה׳
 בסי׳ אחרי בפרשה לקמן גאון הביאו

 דבים דמחייבץ ]שניי"( שאילהא צ״ג
 פה דאריח בקצירי לשיולי ישראל
 והי חלט אלהיכס ה׳ אחרי דכהיב
קתר־ ־סה־־־ה־קביהץ וט? אפשר

 הקשו ב׳. ג״כ. דיינינן שוטרי
 מאי בד׳׳נ דאי בסנהדרין כתף
 אחיך.--הא מקרב בעינן

 י״ל וע״ז נ״ל. אתך מונשאו
 משימות כל נ״ל אחיך דמקרב

הי׳ ואי ג״כ, הורסי שהוא
! ftp שס

 לרחומי ישראל דבית דמחייבין שאילתא ג לחוד
בהדיה ולמיעבד «( חבריה על חד _ אחיך
 לעלמיה קב־ה ברייה דלא חסדים וגמילות ]מצוה[ כמו

 וחסדיך יי׳ רחמיך זכור דכתי׳ וברחמים בחסר אלא אבל מלך, למנין דמפרשינן
דקוביה רכיהמד למיגסר ובעינן המה מעולם כי אתך ונשאו דכתיב כשתא

 לגיד ראשון יישכנר וע״ז סנהדרין, ושו׳ הרי״ף ק׳ והיא דבבל, דפורסי מהא א׳. פרש״י. על יש ק׳ שלשה והנה גר. א״ח לדק
 פל ע״ו ד׳ בקידושין הג׳ דמקשה מהא תקשה ולא עושה. שאתה משימות בכלל והיא שאני, מד״ע שעונשים דפורסי

 שאני, דשוטרים משני ולא כף, ד״מ לדון כשרים הכל ורמינהו כו׳ הרבים שוטרי אבותיו שהוחזקו מי כל דתנן הא
 במשנה, שייך זה דיבור רי״ב כהגהת ולא כף, בעלמא דיינינן כרבים שוטרי בד״ה בג׳ פרש״י מש״ה באמת אבל
אינו דבל״ז בג׳ דוקא אלא
 אחיך מקרב סלך עליך תשים שום שנא׳ תורה דבר בכלל ע״כ אלא הג׳, ק׳ מובן

 אחיך מקרב דבעינן גר דיין משים אתח אי עליך
 מישראל אמו חיתח ואם גר חבירו את דן גר אבל

 אבל הוא אחיך מקרב טעמא מאי ישראל אפילו דן
שגא׳ מישראל ואביו אמו שיהא עד חליצה לעגין

 ולא ישראל :של דין בבית * בישראל שמו ונקרא
:גרים של דין בבית

 אחיך מקרב כתיב
 מקרב מפרש הייתי

שבאחיך ממיוחקק

פ־ם יר־ קונזה אחרי דכתי׳ מאי חניגא בר חטא רבי דאמר ♦ ב( ״ דלק אחיך מקרב דפי׳ למדט
לילך לאדם לו איפשר שאג/וכיי כאריה ילכו קי7 לד״נ כשר מישראל אמו

 אש אלחיך יי׳ כי נאמר כבר והלא הקמח אחר ונשאו ממשמעות ולאפוקי
מה הקמח של דרכיו אחרי אלא הוא אוכלה הקשו ג׳. לך. בדומין אתך
לאדם אלחים יי׳ ויעש שג׳ ערומים הלביש חקב׳ה בהא מ״ה ד׳ יבמות כתף

 הלבש אתה אך וילבישם עור כתנות ולאשתו מקרב מישראל דאמו דקאמר
 ה אליו וירא שנא׳ הולים ביקר הקב״ה מה ערומים אמאי א״כ בי׳, קלינא אחיך
 מה 0 ״ חולים בקר אתה אך וגף ממרא באלני שחנפו במה ישראל נענשו

הקמח כתו׳ לשיטת בשלמא לאנריפק.

J

וטי. עי אוחו ויקבור :נאמר מהים

 מצד וט׳. אברכה פוס אמרי ויכי שנאמר אבליה ניחם הקניה »ה ועי׳ עקול מישראל אמו אפי׳ בד״ג אבל בד׳׳מ דמיירי
50 כטעם מזכ ג״כ מלך א״כ ממש, לך בדומין אתך ונשאו
 פרש״י מל ק״ב ד׳ ביבמות כתף שכ׳ וזכו קשה. לפרש״י אבל ד״נ, דן הוא גם שכרי מישראל אמו אפי׳ פסיל
 מכאן צ״ל אלא טכ״ד וכוא גסוטה. לפרש״י ק׳ מכאן שם מש׳׳כ והיינו מ׳׳כ. בד׳ לעיל כדפירשנו נראה ואינו

 ממיוחקץ היינו אחיך מקרב במשמעות דודאי זו ק׳ על והישוב כף. גסוטה והרי בד״ג דמיירי להלן לפרש״י ק׳
 «.sr־ כתבנוש ומטעם מישראל, אמו אפי׳ אחיך מקרב כפי׳ משימות שאר י!נלע ורק פסול, סלך מש״ה שבאתיך,

מחמי׳ לשון~ה»ןוק דכוילהו ואבוהון צדקה, הוא ומדרשים בגמרא מצוה סתם וג״ח- מיווי בהדיה ולפיעו "(
 כתף כמש״כ לעניים צדקה זה ובכלל וגו׳ בשנה כשקל שלישית עלינו לתת מצות עלינו והעמדנו י׳

 כ׳ ד׳ ובקוטה צדקה. וכ״ש כבית בדק גבי כתיב אלכינו בית גני קרא דכאי ע״ג ואף שנאמר ד״ה א׳ ט׳ ד ב״ב
 כלול אחאב שהיה וגמ״ח צדקה הפי׳ במצות עקוק שכיה דאחאב שנים דג׳ ירו׳ לשון הביאו זכות יש ד״ה בחף ב׳

 כאריה ילכו ה׳ אחרי מ״ד חניגא בר חמא דא״ר <נ ח׳. אות ק״ד סי׳ וע׳ בס״ד. ח׳ אות העמק בפתח כפש״כ בהן
 דאי ישאג כאריה ילכו כ׳ אחרי הכי גריס דרבינו נראה היה ולכאורה תלכו. אלהיכס ה׳ אחרי מ״ד אח בגת׳ ישאג.
 ית׳ דבריו אחרי כמשמעו לפרש דיש כקב״ה אחר לילך אפשר האיך כ״כ קשה לא תלכו אלהיכם ה׳ דאחרי מקרא
 דכמו שפיר משמע ישאג כארי׳ קרא מהאי אבל ועצתה דבריה אחר אשתו אחרי עה״פ א׳ י״ח ד׳ בפירובין כדאי׳
 והאיך מקשה שפיר וע״ז ילכו, כ׳ אחרי נמי והכי שאגתו אחר והולכים מקומו איה יודעים והכל השואג ארי׳

 מקום לאותו רצונו אחר לילך לנו ויש אבלים מנחם שכקב״ה ולמדנו ית׳ יו מדות אחר אלא ית״ש, למקומו לילך אפשר
 4חניי ר׳ אמר הביא צ״ג דבסי׳ לפניו הי׳ אחרת גירקא דרכינו אאל״כ ישאג^מיהו כארח והיינו אבלים, נחום שיש
 5 }אלא א׳, בשורש ורמב״ן ח׳ מ״נג בסה״מ כרמב״ם הביא וכן כו׳, לאדם אפשר וכי תלכו אלקיכם ה׳ אחרי מ״ד

 חמת ר׳ הביא וקס״ד ל״ד ובסי׳ וכאן חנינא ר׳ בשם הביא צ״ג ,רבסי אמוראי מתרי מימרי תרי היו מבינו דלפני ן
 ישאג דכארי׳ פסוק והביא חנינא ר׳ אביו ע״ד הוסיף חמא דר׳ והיינו ישאג. כארי׳ ילכו ה׳ אחרי וספקוק בר״ח
 זו בה ב״ח, זו ילכו אשר וגו׳ להם והודעת דריש ל׳ ד׳ בב״מ שהרי לזריזות אלא אינו זו דרשה עיקר תלמוד דהא

 לם״כ. ואינו לזקן ומשני גמ״ח היינו קבורה, זו בה לב״ג. אלא נצרכא לא ומשני נמית היינו ב״ח ומקשה קבורה,
 מולי הני כל מכ״מ בש״ק מפורש אחר מקור נמצא לא אבלים ניחום דלמצות ואע״ג עוד. חסר מקרא זה מה וא״כ
 ואהבת בכלל הן שבגופו גמ״ח מצות שכל י״ד פ׳ אבל ה׳ הרמב״ם כמם״כ כמוך לרטך ואהבת בפסיק נכלל כבר

 דרשה אתי מה וא״כ ובמצות בתורה לאחיך אתה עשה אחרים לך אותם שיעשו רוצה שאתה הדברים כל כמוך, לרעך
 לרוך. אפי׳ שצריך ללמד ישאג כארי׳ מקרא לדרוש חמא ר׳ עוד הוסיף וא״כ יתירה, זריזות זו הדרשה ע״כ אלא זו

 פזז "(' ח׳. אות העמק בפתח ומ״ש בס״ד כ״ז אות א׳ סי׳ מש״כ וע׳ הלכה.[ לדבר או ממש למ״ע כמו נגמ״ס
הקב״ה
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 הפסוקים קדר כפי משים לקבורה אבלים ניחום הקדים דהגמרא בש״ש הגאון יפה העיר כבר מ׳. פתים ?ובר הקב״ה לגיון ששון
 קדר כפי כר ללכת טוב עה״פ רבה בקהלת הוא ונן אבלים. לנחום מתים קבורת הקדים ורבינו באורייתא, דכתיב
 בתוה״א הרמב״ן העתיק ]וכן נח״א אח״כ ק׳׳מ ואח״ג חולים בקור שחלה האדם יעשה אשר והמעשה הענין

בפי׳ וכ״ה זמירא ר׳ דרש אח הקודמים .בדפוסים עויוא רב ורש א״ש[. רמ״י א׳. שורש ובקה״מ המיחוש שער
עלום שא'לת

 מאי לבקדיס ה״ל נכתה מדה כל
 סדר ופל במוקדם. בהורה דכהיב
 מה )•ד.( בסוסה איהא כזה הנכון

 ויהי דכתיב אבלים ניחם הקמה
 אלהים ויברך אברהם מוח אחרי

 קבר הקב״ה מה וכר בנו יצחק אה
 ואולי עי. אותו ויקבר דנחיב מחים

 למסדר יפה עילה באין נוסתח גם
 הקטרה יאחר ראכונה מחים קובר

האבלים. תנחומי מצוח חל
 הסח הוצאח בסוכה רש״י זיל ’

 סוב לכת בהו דכה־כ כלה והכנסת
 ביח אל מלכת אבל ביח אל ללכת

 לסעוד הצנע צריך שם אף משחה
 ראש קלות להנהיג ולא נאה במדה
 הוצאו׳ לבזבז צריך אם וי״א מצחי

 יעשה עני" כלה להכנסת או עני מה
 ידע דלא מאן קמא לימח ולא בצנע׳

 דרב מאלפות מפורש וכן כן לעבד־
לפונו. כאן פד אחאי

 אף בגיא אותו ויקבר שנאמר מתים קבר חקב׳ה
 שנאמר אבלים ניחם הקמח מה מתים קבור אתה
 בנו יצחק את אלהים ויברך אברהם מות אחרי ויחי
 תורה שטלאי רבי *^דרש אבלים נחם אחח אף

 תחלתה חסדי׳ גמילות וסופח חסדיי גמילות תחלתה
 לאדם אלחים יי' ויעש שנאמר חסדים גמילות
 חסדים גמילות סופה וילבישם עור כתנות ולאשתו
 זימנין עוירא רב *.,דרש בגיא אותו ויקבר שנאמר

 אמי דר׳ משמיה וזימנין אסי דר׳ משטיח לה אמר
 וכן רבים וכן שלימי׳ אם ה׳ אמר כח דכתי׳ מאי
 אדם ראה אם עוד אענך לא ועניתיך ועבר נמו

 רבים וכן צדקה מהן יעשה מצומצמין שמזונותיו
 ר דבי ועברןתנא נגוזו וכן מרובים כשהן שכן כל

 ניצול צדקה מהן ועושה מנכסיו המגזז כל ישמעאל
 עוברות שהיו רחילות לשתי משל גיחנם של מדינה
 עוברת אינה גזוזה ושאינה עוברת גזוזה בנהר

מן המתפרנס עני אפילו זוטרא מר אמר * ועיניתיך

סס. -קימה

 דריש ז. גיסי!
6>נרר 3ר

 מע: קונס
כד: מסח
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 רב תני עוד אענך לא צדקה לעשות חייב הצדקה
 דאמר * בציגעה למיעבד ליה מיתבעי עביד עניותןוכי סימני לו מראין אין שוב יוסף
 עשות אם כי ממך דורש ח׳ ומה טוב מה אדם לך הגיד דכתיב מאי אלעזר רבי

 הכלה ובהכנסת המת בהוצאת י אלהיך עם לכת והצנע חסד ואהבת משפט
 תורה אמרה רי־הסיא לעשותן שדרכן דברים ומה ק׳ו דברים והלא מדבר הכתו׳

לאשתבוחי עבדי זהבי עבדי הכי ידע דלא מאן קמי ליטא דלא * י( לכת הצנע ״:י
בנפשיה

 כאן נדפס ובטעות כש״י
 עביד כי הגמרא. כנוסחת
בגעעא. למיעבד לי׳ מתבעי׳
 ולא בצינעא ככי איתא בכת״י

 לההוא חזיא דלב בפרסקי׳
 לעניא זוזי יהיב דהוי גברא

 דלא לי׳ מוטב אמר בפרהסיא
כר. ר״א דאמר לח יהבת
 זו ועובדא כת״י. בפח וכ״ה

בר׳ א׳ ד״ה חגיגה אח
 פאן קמי ליטא דלא י( ינאי.
 מציגו כבר נו׳. ידע דלא

 שמים בדין טובא עלה דקפדי
 בעונש פ״ב הגיגה בירו׳ כדאי׳
 מפרסמת שכיתה א׳ אשס

 וש״ע בב״י והובא תעניותיה,
 כל וה״ה תקס״ה סי׳ א״ח
 3י׳׳ 5׳׳3ב כדאי׳ מצוה דבר

וע׳ כף ואמר ר״ג נענה
 רמ״ט סי׳ יו״ד רמ״א בהגהות

 יתפאר לא ועכ׳׳פ בזה״ל. סי״ג
 ואס שנותן בצדקה האדם

 מקבל שאינו דיו לא מתפאר
 אותו מענישין אפח אלא שכר

מכא קשה ולכאורה עליה.
 ופרש״י לרבים. חזותו להראות כדי בו וקורא מביתו ס״ת מביא כאו״א ואח״כ א׳ ע׳ ד׳ ביומא דאי׳

 והובא בתשובה הרשב״א כ׳ וכן כר, במצוה להתנאות שטרח בעליה ותפארת ס״ת של נויו להראות
 מקומות בכמה דהתורה מהא ראי׳ והביא שרי ברבים ולפרסם מצוה שעושה למי זכרון דלעשות קנ״ד ססי׳ במ״א

 ה׳, בהיכל לזכרון וגו׳ ולטובי׳ לחלם תהיה והעטרות י״ד ו׳ בזכרי׳ מפורש מציגו ובאמת המצוה. מושי ומפרסמת מכרזת
 האדם שיהא לא אבל המצוה, מושי מפרסם דהקב״ה אלא כ׳׳כ לאח אין מזה מיהו איברא שם. בפירושו וערד״ק

 התפארות דרק שפיר^צ״ל מוכח דיומא מהא אבל לרבים, לפרסם הטובים מעשיו על טוב וזכרון כבוד לבקש רשאי
 ,ומדיין שם. רמ״א בהגהת ג״נ וכמש״כ .שרי, ולשבחו בזה שידטו ולכוין ברבים לעשות אבל דולקות, בשפתים אקור
 הגמר׳ הביא בסתר ד״ת אף בסתר ירך מה ירכיך חמוקי שדרשו הא דמל דסוכה סוגח תתיישב האיך א׳׳כ קשה

 לכת כצצע א״ת בפרהסיא לעשות שדרכן דברים ומה לכת והצנע וגו׳ טוב מה אדם לך הגיד מ״ד דר״א והיינו
 דאסור, הוא התפארות דהתם לראי׳ דומה הנידון אין ולמש״כ וכמה, כמה אחת בצינעאי־מל לעשותן שדרכן דברים

 הכל צניעות דענין לק״מ זה גם א׳.ןאיברא ט״ז במ״ק כדאי׳ לגמרי בסתר בעינן וד״ת שרי רבים בפני לעשות אבל
 עשיר נמו ידו ועוצם כחו להראות רבים בפני אותם שמושין דברי׳ יש העולם בהויות גס שהרי ד״ח, מדת לסי

 וגס מתקבל זה אין גדול בקול התפארות אבל צניעות, ממדת יוצא זה ואין רבים בפני להתנאות יקרים בגדים שלובש
 יוצא לרבים חזותו להראות עשרו כמסת אוכל שיהא כגון מגונה, רבים בפני לעשות שאפי׳ דברים ויש מגונה, הוא

 דאפי׳ דברים ויש מגונה, ההתפארות ורק ברבים, לעשותן ונאה שמתקבל דברים יש במצות וכמ״ב צניעות, מדרך
 ?צוקי במאי חמוקי~יר>כיך האי ט״ז ד׳ במ״ק וכדאי׳ בהן מתבייש שחברו חוגמ״ צדקה כמו מגונה, כיא לרביס ההודע?

 ומבזה הצניעות מגדר ליצא דאסור רק לכת, הצנע הפסק לגו הוסיף" ולא לכל גלוי" ד״א ומדת וגמ״ס בצדי־ה לה
 הצניעות, מגדר אינו נמי עיר של בגובהה תורה דלמוד שם במ״ק כרבי ס׳׳ל דסוכה תנא והאי זה. ע״י שמיס מצות
 דמה דר״א והיינו שפיר וקאמר בסתר, ד״ת אף בסתר ירך מה ירכיך חמוקי ע״ז בקרא אזהרה כן כמו דיש ודרש

 צניעות בהן שיש דברים מכש׳׳כ אקרר התפארות דהיינו מגדרן יותר מה״מ יתירא צניטות בע״כ בהם שאין דברים
 לדעת כ״ז ע״י. מתאהב אינו וש״ם הוא והמצות התורה דבזיון לשניהם א׳ וטעם התפארות בלא אפי׳ דאקור ממש

 הא וק״ל בעצמו. ראם קלות לנהוג שלא היינו המת והוצאת כלה הכנסת בהצנע לעשות דצריך הא י׳פ ורש׳׳י1רבינו.
 בעצמו ק״ר שנהג ופרש״י סבא לן אכסיף וא״ל כו׳ אתלת מרקד הוי בר״י שמואל דרב אח א׳ ז<״ ך בכתובות
ואי ה׳, פ׳ לבה במדבר ע׳ הארון, לפני בעצמו ק״ר שנהג מל דוד גשתבח וכמה שם כמבואר »׳׳! בשמים ושבחוהו

■טמא
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שאלד. ג שאילתא בראשית העמק כ

 אחת על בצינעת לעשותן שדרכן דברים בנסשיח

וכמת: כמת

 זח אי תכלת וחכגסת חטת דזוצאת צריך בריס
 גבי דחא "( חמת חוצאת קודם טחן

טומאת

 הזהיר מכ״מהאיך בדבר כלב״אשוין ואין נימאדככללש״ש
 דהיינו ונראה לנח. בהצנע שיהא ע״ז מחוב
 דפי׳ שיטתי׳, לי׳ אהני וא״ל ג׳ בלשון מחובות דקאמר

 הארון לפני דדוד ומהא דר״א. הא על וסליג שלו, שיטה
הוראת דודאיי״ל קשיא לא

 גבי דהא »( שאני. שמה
 שבתווןז. ל״וז דחי׳ אופאה

 ככוונה שלפנינו נוקחא לפי
 מיטמא שכהן קרובים טומאת

תה״א נס׳ הרמב״ן לכם,ןאבל
 רבינו דברי העתיק ש״ס קח יו״ד בב״י והובא הוצאה ענין

 כלה והכנסת המת הוצאת למילף את צריך ברם בזה״ל
 דוחה טומאה גבי דכא עדיף כמת הוצאת קודם מכן אחה
 אבל מטמא דאינו הוא לאחותו רבנן דאמרי שבתורה ל״ח

 א״ד שבתורה ל״ת דוחה מ״מ אלמא למ״מ הוא מטמא
 יצרה. לשבת נראה תכו לא משום מדיף כלה הכנסת

 וזה וזה הכלה מלפני כמת את מעבירין דתניא ה״ש
 וכן עדיפא. ככלה הכנסת אלמא ישראל מלך מלפני

 עיקר דכך הרמב״ן עלינו ונאמן לגאון. ע״כ כילכתא
 קודם דה״כ דס״ל רבינו דעת הבין דהרמב״ן הנוסלזא!אלא

 נהירא לא במ״מ מיהו אלא בזכ״ל עלה וכ׳ למ״נג
 ודוחה מגילה ולמקרא ולעבודה לת״ש קודם מ״מ דאשכחן
 לו קודם דבר מציגו ולא ומילה ופקח ונזיר טומאה
 דהכנקת הכי דלימא לרבינו לח !וחק עכ״ל. כולה בככ״ת

 מיירי לא השאילתא תחילת וגם מצוה. למת תדחי כלה
 ולומר להוסיף בפי ואי כמת. הוצאת סתם אלא במ״מ
 מצוה מת א״נ למימר לח כוי לן איצריך מ״מ דאפח

 פשיט דהאיך ותו לבינו. של כדרכו כף כלה והכנסת
 נדמה מצוה דמת כף המת את דמעבירין ברייתא מהאי

 רבינו ודאי אלא מקל. חמור למד אתה והאיך ב״כ
 דמצינו• הוא דמפרש אלא מיירי, קתס כמת בהיצאת
 דהיינו שבתורה ל״ת שדוחה משוס עדיף המת דהוצאת

 בכ״כ. משא״כ המת בהוצאת מומר מצינו א*כ מצוה, מת
 חרי לך אמינא בקרובים, דוחה דטומאה קאמר דלא וכח

 כ׳ ברכות ותוק׳ רש״י כדעת קבר דרכינו חדא טעמי.
 ומצוה היתר אלא לחח אינו לקרובים כהן דטומאת א׳

 וגם ט״ו הלכה אבל מה׳ בפ״ב כרמב״ם כדעת ]ולא נמי
 ולא לקרובו רק הוא דדחוח דכ׳׳פ נראין כרמב״ס דברי
 נאמר ולא ממש[, הותרה ודאי לקרובו אבל עמו, לכל

 לומר שייך לא ובזה לקרוביו, לכהן טומאה איסור
 דיבורא ויקרא בת׳׳כ דח>ח תדע ממור. המת דהוצאת
 בשבת משא״כ המאורסה בנערה שיש אלא פ״א דמטאת

 בשבת יש כו׳ המאורסה בנערה משא״כ בשבת ויש
 נערה מכללה כותרה שבת המאורסה בנערה משא״כ

 בירו׳ זו ברייתא והובאה מכללה. הותרה לא המאירקה
 דכותרה לה ומפרש ה״ב פ״ב וע״ז ה״ד פי״ד שבת

 להתרפאות.- הותרה לא המאורשה ונערה להתרפאות מכללה
 מיהו עבודה. גבי מכללה הותרה שפח אהרן כקרבן ולא
 דעבודה משום אלא הכי, מפרש לא אמאי קשי׳ גופא הא

 היא דכוחרה שבת א׳ מ״ו ביומא כדאח שבת גבי הותרה
 מנערה בהא קילא דשבת למימר שייך לא מש״ה בצבור,

 הרמב״ם כמש״ה שבת אצל דמןח פק״נ משא״כ כמאורקה,
א׳ ס״ד דמנחות מקוגח וכדמוכס שבת מה׳ ב׳ פרק ריש

 ז׳ ד׳ מיומא ע״ז להקשית ]ויש גרוגרות לב׳ אמדוהו גבי
 הותרה קרובים טומאת וה״נ ע״ז[, ישבנו יומא ובחי׳ ב׳.

 י׳ קח מש״כ וע׳ קרובים. בלא כהן דא״א כהניס לגבי
 שייך ולא א׳, אות קס״ו סי׳ וע״ע בזה. באריכות ט׳ אות

 דעדיפא זה משום למימר
 מת משא״כ כלה, מהכנסת

ככן, לגבי הוא לקוח מצוה
 אפשר אם להשתדל ומחויב
 שעומד ממקום ולקרות לשלות

ולא ישראלים אותו יענו אם
 טומאה גבי ב׳ ח׳ ד׳ ביומא כדאח בכ״מ דחוי כדין יטמא,

 שהסכים הכהנים בשער לטעמי׳ ורמב״ן המקדש. בעבודת
 לא ג״כ מצוה מת דטומאת א׳ כ׳ ד׳ ברכות לפרש״י

 כמו דטומאה אזכרה בו נאמר שלא אלא דחח בי׳ שייך
 דמקשי ב׳ מ״ג ד׳ בגזיר ראח לזה ויש קרובים. בטומאת

 וזה ברא, לח איש והא כף וכשני׳ כף קאזיל מעתה אלא
 ה״ק אלא מ״מ, וכ״ז לחוד הבן אלא לו אין הא תמוה,
 אחר ככן משא״כ ישראלים, לקרוא גוי לשכור יכול דכבן

 לענין וכ״ה היא, הותרה אלמא לשכור, מחוייב שאינו
 אבל ישראל. ולשלוח למ״מ ימס ולא להשתמט יכול אם

 דלא כתף כשיטת שם הביא ז״ל גאון כאי לבינו בשם
 דוחה הבריות כבוד משוס ורק לקרובים מצוה מת דמי
 לנזיר מה מנזיר ונילף שם בגמ׳ וגרסי טומאה. של ל״ת
 שאינו לאו שכן לכהן מה מכהן ונילף בשאלה ישנו שכן
 קאים בשטשייכו ולבינו תורה הגאונים וגילסת בכל שום

 מצינו דודאי ואע׳יג מ״מ. של דחי׳ יותר נקיט ומש״ה
 בפקמיס כמו לגמרי מכללו שהותר במה קל דמיקרי גמ׳5

 ובעבודה חיה אצל מכללו הותר שכן לחלב מה ב׳ כ״ג ד׳
 שבת, שדוחה במה חומרא הש״ס דקרי מצינו״גכ״מ גופי׳

 וכן ב׳ ל״ה וסנהדרין א׳ ז׳ ויבמות ב׳ קל״ב שבת ע׳
 במה ולא שנדחה במה קיל לפרש נוח יומר מכ״מ הרבה,
 ליישב יש יותר אבל מדא. הא מהירושלמי כמש״ב שהותר

 כלל, כמת להוצאת שייך לא לקרוביו מטמא דככן דכא
 לכהן דמצוה כככניס שטר שלהי כ׳ עצמו כרמב״ן שהרי

 מכא ברורה לאח והגיא כלל, לצורך שלא אפי׳ ליטמא
 יום אותו כל רמ״א לכן מטמא מתי עד פ״ד בא״ר דת>ח

 כ״ו אצל מה׳ בפ״ב שני הרמב״ם דעת עיקר והוא כו׳,
 שלא עלה כ׳ וסרמב״ן טומאה, של זו במצוה אינה דכהנת
 דעת באמת אבל הסברא, זאת לו יצאה מהיכן לן נתבאר

 ]דלא כלל להוצאה שייך לא קרובים דטומאת הרמב״ם
 אלא ע״ש[, כריטב״א בשם פ״י יבמות הנמק״י כמ״ש

 התורה ציותה למת ליטמא שלא מוזהר שהכהן כיון
 וזכו קרוביו במיתת נזכר יכח שלא כמת כבוד בשביל
 ישראל כמו בל״ז נזכר שאינו מי אבל מת, של כבודו
 במה המת כבוד בזה ואין זו מצוה כלל שייך לא וכהגת

 דהכל דברנו לא ובזו להוצאה כשנצרך אלא לו, שיטמא
 כריטב״א ]אבל אשה בין איש בין האפשר כל לעשות מצווין

 דדוקא ב׳ ט״ו ונדה א׳ ט׳ פסחים כחוס׳ כדעת ס׳
 רבינו דלעת ט״ז אות ק״ג בסי׳ בס״ר מש״כ וע׳ לצורך[,

 דכוצאת לומר שייך לא עכ״ם ז״ל. הרמב״ם לדעת נוטה
 הוצאה מצות דלאו קרובים גבי כהן טומאת דוחה המת
 הוצאה לצורך דרק מצוה דמת דחח נקיט להכי לה גרם

 במ״נק שבתורה ל״ת דוהה כמת הוצאת דמצינו אלמא הותר
אבל

> החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)73 מס עמוד יעקב בן יהודה צבי נפתלי ברלין, שמות( )בראשית, א ־ שאלה< >העמק שאילתות ספר



כא שאלה ג שאילתא בראשית העמק

שלום שאילת
 דילטא או שבתורת תעשח לא את דחיית טומאה
 בראת תחו לא כי משום עדיפא תכלת חכנסת
 הכת את מעבירין * דתניא ת׳ש יצרח לשבת
ישראל מלך מלפני וזה וזח הבלח טלפני

 פדיסא. כלה הכנטח אומר ר״א יי
 ולא זה כל נזכר לא בש״ס ל&נינו
 ר׳ אמר היכן מקומו אח ידעתי

)יז.( בכתובות ואמנסהכי^ אליעזר
יז. כמסה

“"יי חכנם״חכימ«(5^3531אלטא1 י( j®* ,*>־ °” ™ »׳י >'״׳ ־־'

----- :א?^^חי Is״ __________s םכרמכ» פסק וכן גאון שהביא כת׳ק  הרמב״ם. פסק וכן גחון שהביע כת«ק
 דסייס מה לב על לשים ראוי ויוחל
 ככמה קי״ל הלא הלכת/ וכן נאק

 ערוכה משנה יגס בש׳ם מקומות
 עליך קשים שיה שנא׳ )ככ.( מהד

 אס ואשי׳ עליך אימהי שתהא מלך
 אנריסש גס מחו:. כבו־ אין מחל

 כמבואר דרכים בפלשת אלא מהל לא
ל׳ ומסתימת שם. דכהונוק בסיגיא

 על כוונתו דאי כר״א, הלכה דפסק משמע כלבתא וכן שכתב גאון ,
 כפירושו סהמא איו כלל, ר״א דבלי את הניא מנין לאיזה קשה כתיק,
 בישראל רווחת הלכה שהרי לכה ידענא ולא אדר׳יא, הלכהא וק שכתב

 דוכתא ובשאר :()ב ביצה הו׳ כמכואר לבי׳ הוי דקיק דסחמא כימ3
 כהיצאח דוקא היינו עדיפא כלה הכנסת דאריא דהא לומר }ומפות

 ובשאילתות בז״הל כתב שים סי׳ י״ד בכיי וראיתי חיק[. היינו דא»כ המת
 דהא עדיף המת הוצאת קודס, מהן איזה כלה ומכנסת המת הוצאת

 מסמא אינו לאחותו רבנן דאמרו שבהורה ל״ת אח דוחה מ סומא גבי
 בראה תהו לא משום מדיף ה»כ דילמא או מצוה למח הוא מסמא אבל
 וכן עדיפא ה״כ אלמא הכלה כלפני המק אה מעבירין דחני׳ תיש

 ללא לה״כ קודם מצוה דמת שכתב יעע״ש לגאון ע״כ כילכתא
 לפניו שהיה מדגן מערי? קודס. ה״כ ודאי אמר במת אכל כשאלהות

היושר. קו על במישור השאילתות נוסחת

נח פרשת
 ישראל לדבית לחון דאסיר * שאילתא ד

 הבריח מן חד ולמיחטן! למיגזל «
דחמיר

 אי׳ ז• !לשין
נתמזומא קצח

מזי׳?

J

 וגיז הרמב״ן וכמש״ב כצ״ל עזיפא. כלד, הכנסת אלמא י< מצוה. כמש אינו רגמו של וטרי׳ דשקלא פשיטא הא אכל לציון ראשון
 במש״ב להמיר ויש למוהר. בזה והאריכות תלמיד, לכל כמינן ברייתא לשון זה שאין מגופה דמוכח טעות רא״א

 את מניח וכלה מת לפניו שהיו מי בזה״ל אבל הה׳ פי״ד הרמב״ם כמש״כ שלא רביגו דטת להוכיח ז״ל הרמב״ן
 ומקור כו׳ הכלה מלפני המת את מעבירין זב״ז שפגעו וכלה מת אבל בבית חכמים לב וכה״א במת ועוסק ככלה

 בא״ר ברייתא עפ״י הוא דבריו
 כרמב״ן שהביאה כמו פי״ב

 בה״א ול״מ כ״מ5 וכ״ה שם
כו׳ קודם בה״א ובכ״׳מ

 היו הראשונים וחסידים
 לכולן האבל בבית מקדימין

 אבל בבית ללכת טוב שנא׳
 אל יתן והחי ת״ל ומה כו׳
 כל אומר רבי הי׳ מכאן לבו
 כמטה אחר מהלך שהוא מי

מכלך. אני זה אהר לומר צריך
 ופירש ע״ז חולק /וכרמב״ן

 בשעת לאו דא״ר ההיא
כמה והוצאה כלה הכנסת

 }ולא שבעה דכל נשואין וסעודת הבראה בסעודת אלא
 כקרובים וגס כו׳ ת״ר בד״ה א׳ י״ז ד׳ כתובות כתר
 כבודו שהרי ירצו אם כחתן בבית יאכלו ולאבל לחתן

 לבינו דעה והביא להיפך[ מבואר בא״ר אבל קודם,
 דרביני לדבר הכרע שום רואה איני )ובעניי להכריע.

 לזה להתחלק כדי בה ואין בעיר וכלה מת ביש מיירי
 לביני יליף ומ״ז מהן, א׳ להקדים לנו יש וע״כ ולזה
 הכלה שתעבור עד הדרך לצדדי המת את דמעבירין מהא
 נשכה שלא מכש״כ יצרה לשבת מצות להשהות שלא כדי
 את מקדימין אלא המת את שיפטו׳ עד לשבת מצות כ״כ

סי׳ יו״ד בש״ע וכדאי׳ המת עס עוסקין כך ואחר ככלה
שהרי אבל בבית חכמים דלב טעמא כאן שייך ולא ש״ס

 מודם כרמב״ם ודאי ובזה האפשר כל להקדים עדיפ׳ לשבת מצות ובככ״ג הכלה יכניסו בע״כ המת הוצאת אחר
 צריך והוא עליו ממתינים שניכם ואין הכלה מכנסת וא׳ כמת מוציאין א׳ מבורות שתי שרואה יחיד אבל בל״ס,

 ומצות לבו, אל יתן והחי מדותיו ישור בה שיש במצוה לעסוק ראוי דיותר פי״ב בא״ר תניא בזה מכן, לא׳ להטפל
 ופשיטא כר. לב״ח קודם אבלים שנחום לי יראה שב׳ שם ג״כ כרמב״ם מיירי ובזה “Ka בלטדו. יתבטל לא לשבת

 ב״ח ומש״כ הכל. שדוחה פקו״נ בכלל שהוא קודם ב״ח ודאי מבקרין באין אבל זולתו, גם מבקרין שיש דמיירי
מש׳׳כ ואדרבה «.5־ש לא או זולתו יש אס אלא נפ״מ ואין מקום, לו אין בא״א לחלק של״ה סס״י כש״ך והביאו

וכניסה, הוצאה לאחר פי״ב דא״ר הברייתא ומיירי וכניסה הוצאה לאחר וכניסה הוצאה שטת בין לחלק כרמב״ן
ומאכיל אוכל שהחתן מפני קודם אבל והחתן כאבל בזה״ל כרמב״ן לפני כתוב שהי׳ בבריי׳ אלא כאן מקום לה אין

שסוא מי רבי וכדברי הוצאה בשעת מפורש דסי״ב ברייתא אבל אחרים, שיאכילוהו עד אוכל אינו והאבל ,אחרי
 דמעבירין הא כתב דתחלה ברור אינו ש״ס כסי׳ הש״ע עדעת מללו. ברור הרמב״ס ושפחי כו׳ כמטה אחר מהלך

 קודם המת דכוצאת י״ל כשני׳ מלפני מתבטל הא׳ אין הא משמע ולזה, לזה כדי בשאון כמת לפני הכלה ומקדימין
 דעת נראה יותר ולענ״ד קודם אבל בית לחופה וכניסה קבורה דלאחר הרמב״ן סברת כ׳ ואח׳׳כ כרמב״ם וכדעת
_________________________ ז״ל. רמב״ם____________________-——------------- -------

 דחטיפה נראה באמת אבל חטיפה. היינו גזילה דהיינו הוא לשון יתור מנרי׳. מן חז ולמיהסף ?מען? «( נדן '15
מושכין הצנועים א׳ נ״ג ד׳ בקידושין דאי׳ הא להקדים יש זה ולבאר י<. בי׳ אית גזל שמץ אלא גזילה אינו

 וכיו חבירו וחלק חלקו שחטף באחד מעשה סיפא כדקתני חוטפים חולקים מאי ומפרש מולקין והגרגרנים ידיכם
 מהנא אמר רבה וחומץ. מטול מכף רשע מיד פלטנו אלהי מ״ק שילא בר רבה אמר ימיו. כל חמצן בן אותו קוראין

 וזיל הקודש לשון לפרש בזה יש חכמה דבר וכי רבה הוסיף מה מובן ואינו חמוץ. אשרו משפט דרשו היטב למדו
ד ביומא וכן שם. כמבואר מחקה ורש״י חומץ ולא חמוץ אשרו הגי׳ כאן הי׳ ישנות ובנוסחאות הוא. רב בו׳ קרי

ל״נו
 תוב״ב ירישלים מימני סבריסק נהוראי המכונה ר״מ סרב ע״ז כתב כר. בי׳ איה גזל שמן אלא נזילה אינה דחסיפה נראה באמת אבל •

 אלא לנזול טק לא דהסס כלוה ]ואיני מינה וורשכי חסף י׳ג ד ובקיוושק כלל(, השנה }ואינה אכול מסוף מיל בסוף יאמ>־ מה בזהיל
בצדו[. !שוברו מפסי ודדי וסתי אין דר״א ובנסכא לה[, להחזיר
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שאלה י שאילתא וירא העמק

 הרמב״ן[ סברת והיא למכשיריו, נמי דוחה למילה לדחות
 סממני׳ אבדור או חמימי אשתפיך ואי לא, למחר אבל
 מחללינן דלא אפשר לא בע״ש[ שגמול ]פי׳ דאימהול בחר

 למהר אבל שבחא מחלין אחולי אלא היא דסכנתא משוס
דנצרך ]פי׳ קכנחא דליכא

 לא בשבת[ א׳ ביום למול
 דתדחי דאמרינן הוא הכא
 לא התם אבל לשבתא מילה
 בשבת המילה זמן בחל ]פי׳
 מילה דתדהי דאמרינן היא

 אבל מכשיריו וה״ה לשבתא
 בא׳ המילה זמן בהל סתם

 ביאור הנראה זהו לא[. בשבת
 מוד ונראה הכת״י. לשון
 מידו הגהת הענין בזה דהי׳

 ונוסחא רבינו, של הקדושה
 סכת״י נוס׳ כי׳ כראשונה

 נוס׳ ונשאר ומחק והגיה
 תיבות אשתרבוב מש״ה דילן,

 מצינו וכבר לכאן. מככת״י
 של בספרו נוסחאות שני

 אות נ״ה בשאו׳ כמש״כ רבינו
 רש״י דגם ונראה ובכ״מ. ט״ו

 דכתבו כהרמב״ן, ס״ל והו׳1
 שחק לא אם דתנן הא על

 כו׳ בעצמו זה יהן מע״ם
 לשנוי דאפשר דכל משום

 דמיירי דס״ל מבואר משנינן,
 לחלל ומותר מל שכבר לאחר
 לשנוי" דאפשר כל אלא שבת

 המאור בעל ולשיטת משנינן,
 הסממנין בנאבדו לפרש כי׳ נוח

 אסור הי׳ וא״כ מילה, לפני
 שיכול אחר ומכ״מ כלל, לשל
 למול, רשאי בעצמו זה ליהן
 דאפי׳ כהרמב״ן ס״ל אלא

ג״כ בשנוי אפשר הי׳ לא
 ונראה משנינן, לשנוי דאפשר כל מכ״מ ירק בשבת. מלין
 אה דרוחצין מדכ׳ כהרמב״ן ס״ל דכרי״ף להוכיח עוד

 הוחמו בין כמילה לאחר בין כמילה לפני בין התינוק
 כרא״ש וכן ע״ז, השיג כמאור ובטל מע״ש, בין בשבת
 הרמב״ן לשיטת אבל בשבת, להחם א״א כמילה דלפני
 דלאחר משום כמילה לפני אפי׳ בשבת לכהם אפשר

 שמחמין ומאחר להחם, ושרי סכנה תהי׳ מיד כמילה
 ודע המילה. לפני לרחוץ אסי׳ ומחמי! לצמצם א״א

 וסיעתו רבינו לדעת ראי׳ כ׳ ביו״ד ז״ל כגר״א דבביאורי
 ונותן, בשניו לועס מע״ש שחק לא אם דתנן מהא ז״ל

 שנוי בעינן כמילה לפני דדוקא כגר״א רבינו ומפרש
 ראי׳ ומכאן כדרכי, עושה כמילה לאתר כבר אי אבל
 היאך דא׳־כ ד״ק, להבין זכיתי ולא ז״ל. כהרמב״ן דלא

 זה ינתן ושמן יין טרף לא אם עוד דתנן הא יתפרש
 לטרוף, יוכל המילה אחר ממילא כא בעצמו וזה בעצמו

כבר הא ואמאי ממש, בעצמו דזה בגע׳ לק״ד ומכש״כ

 דאשתפוך היכא אבל סכנתא איכא דלא למחר מילה
 סכנתא משום דאיטהיל בתר סמניה ואבדור המימי

:שבתא עליה מחללינן י(
 כשבת להיות שהל למילה שלישי יום צריך ברם

סכנה דאמר ב״ע אלעזר כרבי הלכתא מהו
 כרבנן הלכתא דלמא או בשבת לו ומחממין הוא

 בשבת חמין לו מחממין ואין היא סכנה לאו דאמרי
 המין לו טחממין דאמר אב״ע כר׳ הלכה תיל אם

 מילה להרחצת דילמא או גופו כל להרהצת בשבת
 אמר אסי רב אמר רבין אתא דכי * ת׳ש בלבד

 בין אב׳ע כר׳ הלכה יוחנן איר לה ואמרי אביע ר׳ *
 שהוחמר בהמין בין גופו כל הרהצת בין מילה הרחצת

:בשבת תוחמו שלא זבחטי ביז תבשב
 לגב־יה ענייא דאיקלע מאן דאילו *< שאילתא יא

 מיחייב לדוכת׳ מדוכתא אזיל דקא
 אושפיזא בעי ואי סעודות בשתי ליה למיטרת
 אין * דתנו ליה למיתן מיהייב ביה דגני מידעם
 לפונדיון טככר למקום ממקום. העובר לעני פוחתין
 שבת לינה פרנסת לו נותנין לן בסלע סאין מארבע
 לינה פרנסת היא מאי * □עודו׳ ג׳ מזון לו נותנין

 על דרחים סדיא^ומאן ובי פוריא פפא רב אמר
 קטיה טיבותא דההוא כמאן לקב׳ה דמי ענייא
 אסי רב אמר * דל חונן ה׳ מלוה דכתיב עבדה

 עבד כביכול לאומרו איפשר אי כתוב מקרא אילמלי
 גדול רב אמר יהודה רב /אמר מלוה לאישי לוה

 נא אל שנאמר שכינה פני מהקבלת אורחים הכנסת
 הכנסת גדול ב< יוחנן רבי ואמר * עבדך מעל תעבר

 אפילו טפנין דתנן המדושן ^בית /מביטול» אורחים
 מפני תבואה ושל תבן של קופות וחמש ארבע

 דימי רב המדרש -בית ביטול ומפני האורחים
 טדקא המדרש בית מביטול יותר אמר מנהרדעא

מקדים

 דסגי ומשום אסור המילה לאחר גס ודאי אלא נימול,
 בככי. מיידי ונותן בשניו לועס ברישא וכ״נ טריפה. בלא

 משנינן, לשנוי דאפשר כמה בשניו לועס ד״ה פרש״י והכי
 מכ״מ למול רשאי הי׳ לשנוי, אפשר הי׳ לא דאם מבואר

 שם כחיס׳ וכ״כ כרמב״ן,
ובסוגי׳ לוטס. בד״ה ע״ב
 שם במלחמת שם בביצה דד״נ

ע״ש. ז״ל להרמב״ן ראי׳ ים
בס׳ שבתא. עליה מחלליגן י(

 על ערער ק׳ סי׳ המכריע
 דלאחר שכ׳ רבינו דברי עיקר

בשבת. לכתם רשאין המילה
כ״כ. ראי׳ אין דידן ומתלמוד

 שמואל מפורש בירו׳ מיהו
 לו מחמין הסכנה מפני אמר

 רבנן בשם בון בר ר״י חמין,
 מיהו חמין. לו מחמין דתמן
 בש״ע וכלאי׳ המדינח לפי תלי׳

 חמין לו מהמין ואין או״ח.
כצ״ל. בשבת

־ לגלי עגיא דאיקלע מאן ו7דאי »

לציון ראשון

קלו: שבה
אלןזר

הענין. וכל כו׳.
 פוחתין אין דתנן דהא מבואר

 דאשר בדרשה הנכלל וכל כו׳
 יחיד כל על קאי לו יחסר

סי׳ יו״ד כב״נז וכדעת ג״כ
 כהב״י ולא כגר״א. וכ״כ ר״ן

 דדוקא שכ׳ רמ״א והגהת
 אין יחיד אבל ש״צ, בקופה
 מחקורו די לעני ליתן מחויב

 ס״ז ד׳ כתובות וע׳ כר
 לא דההם וי״ל דרבא, בעובדא
כאכילה, בעת העת הספיק

כצבור, מקופת להשיג להשתדל
 דמי סתמא לבינו מדברי אבל

 בעצמו שהוא משמע כו׳ שאיקלע
 להשתדל לו ואין בדבר, מחויב

 כאן שאין דמיירי לדחות ואפשר כצבור. מקופת להשיג
 בכת״י, וכ״ה כצ״ל, בי׳. דגני ופיועם אושפיזא בעי אי צבור.
 כצ״ל, נזזפ״ד. כביטול זזכ״א גדול 0 נינהו. טילי ותרי
 רבינו וגי׳ בכמ״ד. כהשכמת אי׳ ובגמי בכת״י, וכ״ה

 לפנות בית שצריך כיינו בהמ״ד, ביטול דפי׳ מדויקת
 אדם שישכים פי׳ בהמ״ד והשכמת ולאורחים. לתלמידים

 מוכח לא ובאמת הכ״א. מצות לפניו ויש ללמוד, לבה״מ
 בכמ״ד כביטול אלא גדולה אורחים דהכנסת ממשנתינו

 וכבר שמענו לא דירי׳ לת״ת אבל התלמידים, שילמדו
 דידי׳ דמעשה רביגו דעת ה׳ אות ז׳ סי׳ לעיל פירשנו

 הכא וכ״ה עמס, לומד שאינו כל דאחריני מת״ת עדיף
 יותר או כמדרש בית כביטול חשובה אורחי׳ ככנסת
 שיטפל ג״כ בגופו טצוה יעשה דככ״א בהמ״ד, מנטול

 והוא לתלמידים ביתו כשיפנה משא״כ וישקם, ויאכילם בס
 שישכים הכי בר הוא גס אס אבל עמהם, חלק לו אין

 אפשר אם ותלי׳ מכולם, גדול ת״ת ודאי לבכמ״ד עצמו
לעשות

 jrp שנח
פיח סאה

 שם כגם
ס( )כ״ג

 איי י. ניב
יומון

 קכז. שגה
לה שטסות

 שס שבת

נוהמנפה
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עאשאלה יא שאילתא וירא העמק

 המדרש בית בטול מפני והדר האורחי׳ מפני מהרים
 שמואל אמר מיבעיא ארבע מפגין חמש השתא * »<

 האוצר את לא אבל י( אינשי כדמשתעו וחמש ארבע
 שפיר אתחולי אבל האוצר את יגמור שלא מפני
 והאי ה( מוכצה ליה דלית היא שטעון ורבי דמי
 ליה ושדי מפגי לבהמתו דחזי כיון ותבואה תבן

 מיניה בעא * אורחי׳ דליתבון חיכי כי זיותא בחדא
 בכמה תבואה שיעור כאביי זכריה בר נחומי רבי

 :לתך תבואה שיעור הכי נטי תניא לתך א׳ל
 אורחים לכולהו דמתני הופות חמש * צריך ברם

 טפי אין חמש המדרש בית ולכלהו
 חד ולכל מאורחים וחד חד לכל דילמא או לא

 שיעורא האי כי ליד. מפנין המדרש מבית וחד
דכל

 נז־פשתעי וחמש ארבע " לא. או אחרים ידי על למהות לציין ראשי!
 רשב״א הביאו וככר טובא, אפי׳ אח ורי״ף ובגמרא איגשי.

 אליבא לי׳ קשה ולא הכי, גריס דלא לבינו ניקחת ור״ן
 הוא כך אלא מיבטיא, ארבע שרי המש השתא דשמואל

ואה״ב הקל למינקט ב״א לשון
 רבינו של דרכו והיינו החמיר.

דאי׳ בהא קכ״ד ׳p להלן ־ שס
בשנים שחטה ל׳ ד׳ בחולין
מש״כ ע׳ כו׳ מקומות ושלפה

 משילין ר״פ דביצה בסיגי׳ דייקת ^כד ט״ש. ובכ״מ
 יותר, ולא וממש ארבע ג״כ דלשמואל רבינו כדעת מוכת

 כאותה וממש ארבע כו׳ אר״ז כמה כד התם דקאמר
 את לח אבל הנן התם כוי, וחמש ארבע מפגין ששנינו
 יגמור שלא האוצר את לא אבל מאי שמואל ואמר כאוצר

 דוקא, וחמש דארבע כש״ס דמפרש כרי כר, האוצר את
 דכ״ק לומר ואין כשמואל. סיפא מפרש ומכ״מ

 סתמא אבל מאי, ביו״ט לן מיבעי הכי דמפרש לשמואל
 ולמאי אאל״כ אתי׳, כר״ח יוחנן ורבי דר״ז וסיגי׳ דגמי

 אפי׳ הא בסיפא שמואל פי׳ להקדים הש״ס איצטריך
 מבואר גדול, מאוצר וחמש מחמש, ארבע דמפרש לר״ח
 במלחמה הרמב״ן למש״כ האוצר את לגמור דאסור ג״נ
 אסיר התם לן מיבעי הכי וא״כ והרא״ש, והרשב״א ה׳

 ללמדיני הש״ס בא אלא מאי, ביו״ט האוצר את לגמור5
 יותר. ולא וממש ד׳ הש״ס סתם ומכ״ה כשמואל דהלכה

 שכ׳ המאור לדעת אלא סיגיא אותה ליישב מקים ואי;
 כש״ס וסתם דאסור, כשמואל והלכה לגמור כרי לר״ח
 וטרי ושקיל כשמואל הסיפא ובפי׳ כר״ח, הרישא בפי׳

 ושמואל ר״ח פליגי דלא אפשר רבינו לנוסחת אבל אליבי׳,
 ולכ״ע וחמש, ארבע אלא שרי לא ולכ״ע דמפנין בדינא
דאוצר, במוקצה אלא פליגי ולא האוצר, את לגמור אקור

 ועיקר בק״ד י״ד אות שם
 מפנין חמש השתא הקושי׳

 לשמואל, לי׳ לית מיבעי ארבע '»־= ׳•’? כ
 בכולי לה חש חקדא ורב

׳P ד׳ ובשבת כאן חלמודא,
 כ״ג ד׳ ויומא ל״ז ד׳ ובנדה בס

 בכולהי קי״ת, ר׳ וב״ק א׳
 דקא ואיהו משני, הקרא רב

התו׳ כמש״ב ומפרק מקשי
ד״ה כ״א ד׳ בב״מ כיב״ז
 מקמי דר״ח שנויא כש״ס שהביא תדע ומ״מ. וכמה

 ור״ה דא. דקושי׳ מרא דהוא משום אלא רבי׳, דשמדאל
 שלא אלא וברייתא, מתניתין חלמודא בכולי לשנויי ידע
 והכ״ס טילי. בהני אלא מר״ת מקובלים הגמרא בעלי היו

 דהלכה משום בכ״מ, ולפרק להקשות מש לא בעצמו
דאי׳ להא דמי ולא אינשי. כדאמרי דמפרשינן כשמואל

 דהתה מיבעיא, שלם אבדה שתים השתא צ״ו ד׳ בכתובות
 ביומא וגם הקל. ואמ״כ תחלה החמור דנקיט קשה ודאי

 כר אר״ח מיבעי שנה לפני מהנכין שתים לפני פ״ב ד׳
 שהרי אינשי, כדאמרי שייך דלא לכ״ע קשה ודאי התם
 לענות אקור ה״נ בחנוך, שחייב למי לחנוכי דמצוה כשם
 מלפני פחות ולא בדיוק, נשנה וע״כ הכי, בר שאינו למי

ס׳ ד׳ שבת התו׳ קופי׳ מיושבת מש״ש ועפ״י שהיה.

 וסתמא להתחיל, שרי ולשמואל כר״י, תנא לן סתם דלר״ח
 פי׳ מפני. האוצר את לא אבל י( דשמואל. כאוקימתא דגינר׳

 את לא אבל ר״ח מפי׳ ולאפוקי האוצר. את לפנות דאקור
 אפילו וא״כ מוקצה, ננשום באוצר יתחיל שלא האוצר

 אבל אשיר, בעלמא לטלטל
 את לא חבל מפרש שמואל

 שלא היינו לפנות, האוצר את
 אח ובכת״י כאיצר. את יגמיר

 שלא האוצר את לא אבל
 וזבן והאי י•( אכ״א. יגמור

נו׳. לבהמתו דוזזי כיון ותבואה
 דמפנין דתנן משום ר״ל

 תבואה ושל תבן של קופות
 ותבואה תבן הא ס״ד כו׳

 דתבן רבינו קמ״ל לא, צבורה
שרי, ג״כ בעלמא ותבואה

 רבינו לשון העתיק ובה״ג
 ותבואה ותבן ח״ל באור, ביתר

להו ושדי מפנין נמי צבורה
 הא מפרשי ובהא אורחין. דליתבי היכי כי זיותא בחדא
 אתח לא ולכאורה לתך, כמה תבואה פעור בגמרא דאי׳
 הבעה״מ וכ״כ מוקצה, לח לאיש דר״י אליבא אלא

 היתר לענין מפרשי הראשונים רבותינו אבל ז״ל והרא״ש
 בקופות שאינן צבורה תבואה שעור וכ״ק דפנוי, טירמא
 דברי והביא שם ה׳ במלחמת וכ״כ לתך, וקאמר כמה,
 אחא רב דברי מוכיח שהכי עלה ומסיים לראי׳ בה״ג

 קופות דאילו ר״ל לבהמתו, דחזי רבינו ופי׳ ז״ל, משבמא
 עליהם לישב דראוי משוס מוקצים אינן ותבואה תבן של

 תבן שמלאן והכלכלה הסל מ״ט כ״ב פ׳ בכלים וכדהנן
 במשיחה או בגמי קרנן טהורין לישיבה התקינן מוכי; או

 למידי, הזי לא כארץ על צבורה תבואה אבל טמאין,
דהזי מפום לטלטל דשרי דכא לפרש צריך ומכ״ה

 יכמש״כ לכיס דמזי לומר אפשר תבואה ובאמת לבהמה.
 ד״ה א׳ מ״ה ד׳ שבת פרש״י וכן פ״ג, ביצה הרא״ש

 אות קכ״ח שאי׳ ע׳ ולאכול, ללקוט בקרקע שזרען הטים
 דחזי משוס שהתירו כתב תבן משים אבל משכ״ש, א׳

 ואספסתא תבן מפרכין קנ״ה ד׳ שבת כדאית׳ לבהמה
 חולין, פ׳ כדתנן שהוא כמו לשכיבה ראוי ואינו לבהמה,

 שכיבה ולמנין נו׳, בידו ינענענו לא המטה שע״ג הקש
 ראוח דאינן כרי לקש, תבן בין חילוק אין וישיבה

 ג״כ ראוי שאינו קש ומש״ה צבורה, שהוא כמו לשכיבה
 מותר לבהמה דחזי ותבן מוקצה הוא כ״כ בכמה למאכל
 שאינו מוקצה הוא לנהמה חזי דלא קריא וחבנא לטלטל,

 היכי תבן אלא ק״נ בד׳ וכדאי׳ להסקה אלא ראוי
 משנין סריא. בתבנא ומשני מוקצה שיהא לה משכחת

 וחד חד לכל ואת״ל אח בכת״י שיעווא. האי ני ליי
 מפני גברא חד המדרש מבית וחד חד ולכל מאירהין
 כף דאמר ח״ש לנפשח. מפני וחד חד כל או לכולהון
 מאירמין ומד חד לכל ש״מ אלמא מד״א פחות דשוינכו

 דקא לנפעח מפני וחד חד וכל מבכמ״ד וחד חד ילכל
 אלא עימר רבי וכי כולה השדה כל רבי ועימר אמרינן

 הלכה וכן לנפשי׳ מפני וחד חד כל אלמא ועימר צוה
חד כל אלמא ועימת צוה אלא בזה״ל בכ״ג וכ״כ עכ״ל.
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שאלה יא שאילתא וירא העמק עב

 לצי ראשון ק״כש ודחי לכולכן מפני שאחד לבי ועימר מדשני" לפשוע ורצה זו בעי׳ אח בגמלא והנה לנפשי׳, מפנה וחד
 כלל, זו בעי׳ איפשיע דלא ומבואר לנפשי׳, מפני ומד חד כל ולעולם ועימר צו□ אלא עימר בדנסשי׳ רבי וליעממיך

 בכ״ג לשון מובן אינו וא״כ הכי, דאיפשוע משום לא אבל הוא, איסורא דקסק משום להחמיר שפקק ברי״ף וכ״ה
שמר בדנפשי׳ רבי וכי וליטעמין דפרש״י בהא דשלח ונראה הכת״י. נום׳ לפי ק׳ והכי כר, מד כל אלמא דמנןייס

 לחודיה ליה דאיקלע כמאן ליה דזזיינן וחד חד דכל י(
 רב ויאמר * ת׳ש שיעורא הדין כי ליח וטפנינן
 והיד. א׳ למקום ר׳ הלך אחת פעם חייא א״ד יחודח
 עמרים מלא שדה ומצא לתלמידים דחוק המקום
 א״ר יוסף רב ואמר כולח חשדה כל רבי ועימר

 ומצא אחד למקום חייא ר׳ הלך אחת פעם הושעיה
 כולה חשדה כל חייא ר־ ועימר עמרים מלא שדה

 \ וחד חד לכל ש־מ אמות מארבע פחות דשוינחו י( .
j_ שים; המדרש מבית וחד חד ולכל מאורחים )

דפטר או גברא דמית איתתא דאילו שאילתא יב
 בגו לאינסובה אסורה בגיטא לח

 מיינסבח וכד מראשון מעברא דדילמא ירחי תלתא
 בר אי הוא קמא בר אי יריע לא וילידח לשני

 בתריה זרעיה מיחס דליהוי רחמנא ואמר הוא בתרא
 מאי * י״ אחריך ולזרעך לאלהים לך להיות שנאמר
 זרעו בין להבחין רב אמר יהודה רב אמר «< אחריך

 וגיורת גד רבא מתיב שני של לזרעו ראשון של
 דעתך סלקא ואי חדשים שלשה להמתין צריכין

משום

אלא כל. הטרה מן אינה דהנחנה כרבח דקי״ל דהילכהא אליבא מרואש גשין עם ךמ^ד ןח3עו opp פד קח פשתן ז
דאחריו טדרשא קייל כשמואל דמשהקי' הא ונם וכו׳, ישא שמא משוס י . , .

לא ליה קאמר סכי ומשני ביה דרשת מאי אחריך אברהם נט וא״כ .־־־ ־כו ימגית p אק א אק P׳״1 ־
הוכחה יש אלו דבריה הרצאה ואמר וט׳. ושפחה כותית חנסוב שמואל• אמר נחמן א״ר אי׳ גמ׳3ו רב. אפר אר"

 דנשיא אולחח וכי בשמח
 שאמר דאפשר ק״ל כרי בהכי,
 או אורח של עבורו יפנה

 והכי לכאו״א, וכן א׳, תלמיד
 של״ג, בקי׳ המחבר פקק

 דשני הא דייקי ומעשה
 שצוה והיינו רבי, ועימר
 ולישני □כי תני למאי ועימר
 כשדה, כל לעמר רבי והתיר

 לשררותו דנצרכו קמ״ל אלא
 ר״ח, של וגדלותו מי—של

 כתלמידים לא לודאי והיינו
 לעצמו כ״א לפנות נזדקקו

 אנשים להרבה צוו כמה אלא
 כ״א שיפנו כתלמידים כשעור

 ומש״ה מהתלמידים א׳ סבור
 ר״ח, ועימר רבי ועימר תגי
 מפני דאחד נימא אי אבל

 לצווי נצרכים כוו לא לכולכו
 ועימר תני ולמאי ור״ח, דרבי

 דכל מוכח דמכאן בכת״י ומינו כבה״ג וכרי ור״ח. רבי
 אחד לאדם רק אבל ,למבירו וכ״ה לעצמו, מפנה חד

 פירשו כמוס׳ אבל רש״י לשיטת כ״ז אבל לכולכו. ולא
 כולה, השדה כל פי׳ עימר בדצפשי׳ רבי וליטעמיך

 לעשות וא׳״א בעצמו, עימר כ״נ אין לעצמו אבל מבואר
 ועימר הפי׳ וע״כ שם, הגר״א וכ״כ אחרים, ידי על

 הוכחה. שוס כאן אין וא״כ הוראתו פ״פ כיינו רבי
 ד״ה כתו׳ כמש״ב מבואר ט׳. לי׳ חויגן וחד חד דבל 0

 נמי עצמו בפני דלאחד כש״כן נסתפק לא אע״ג,^דזה
 אי דהקפק מינו, שב׳ והיינו קופות, וה׳ ד׳ מפנין
 או בפ״ע, כ״א איקלע אי כמו אנשים כרבה דמיין

 וטרחא בצמצום, לישב שראוין ביחד אותן דנין דילמה
 מד״א. פחות זשוינהו י( לעולם. אסור קופות מה׳ יהירה
 ממקום ששינן ופי׳ מד״א, פחות פחות דשנינכו אי׳ בכ״ג
 וכפרש״י הוי, דכרמליש מד״א, פחות פחות מונחים שהיו
 מינו כיון ולזה מד״א, פחות ובפחות כר ועימר ד״ה
 ד׳ שבת כדאי׳ כיינו דשוינכו לשון עוד לפרש ויש ג״כ.

 דעקר עד מחייב לא וזקפי׳ רמא דקני זירזא כאי ב׳ ח׳
 לפחות ודמי העומרים את מהפכים היו נמי וככא לח

 גמרא ולשון מד״א, כפחות עשיניזו דשוינהו, ופח מד״א,
 שהי׳ נראה ככת״י כפי׳ ק״א. ד׳ שם מכה, משיחו כוא

 מחמלת אגדה, דברי הרבה זו שאילתא בקיום לפניו
 עובדיה, אשת זו וגף כנביאים בני מנשי אמת ואשה

 בראשית פ׳ תצמומא מדרש ואח״כ בזה כאגדה ומרחיב
 עם ונתיישב אלוה עצמו לעשות אנדרינוק שביקש עובדא
זרע האדמה מפרי קין ויבא על שם אגדה ועוד חכמיו,

 שלום שאילת
 אפר יהודה א״ר אחייך מאי *«
 ומי. דאבון של זרעו כץ להבחין רב

 כל שאר זק פיסקא )מ״ב.( ניבפוח
 עד ימאו ולא יתארכו לא משים
 יבמה בשלמא סדשיס ג׳ להן שיהא

 אפאי קמים כל באר אלא כיאמרן
 דאמר סכום שמואל אמר נחמן א״ר
 ולזרעך לאלהים לך להיות קרא

 ראשץ של /יעו נין להנחץ אחריך
 דלאו גאון אכנריה וע״ז וכר,

 לאו אי הכי נדרש קרא של מפטם׳
 אהריך מלת דהיינו יהורא דאיכא

 לדרוש נזקק להכי מיותר, הוא
 ראה ובז? וכוי. זרעו בין להבמין

 אמריך, לזרעך ד״ה תות׳ ז״ש וקדש
 קרא מהאי דריש נושאץ בפרק לקק

 לא לאברהם רחמנא ליה דאזהר
 ולכאורה וכו׳. ושפחה נכרית הינסב

 בזה. טס׳ רצו מה ידענא לא
 רבא בשביל לכך הוזקקו אמנם

 מבחנה דסעמא ואמר דפליג בפוגיץ
ישא שפא גזרה משוס אלא אינו

וכ״ה

4קנ שבח

מה ינמיר.

 מלה לרבא וקכיא וכו׳, מאביו אחותו
 דיש אמריהם מועם טס׳ השכילו לכך ליה עבט פאי דפיוחר אחריך
 דמאן לומר ק גם יתכן ק ולסוס וכו׳. נושאץ בפי לקמן דרשא
 לרבה אבל דאוריי׳ והבחנה דינא הוי להבחנה ואחריך מיהורא דוריש
 הבחנה פעם י״ג סי׳ ריש הב״ש וכ״כ מדרבק. אלא אינו דפליג

 אמר ורבא אחריך ולזרעך לאלהים לך להיות מקרא ילפינן לשמואל
 כה אמנה ע״כ. כרבא הילכמא ונראה כו׳ ישא שמא גזרה הפעם

 איסור ליכא לשמואל אפילו י״ל גס בזה״ל לומר עוד ז״ל הב״ש שהוסיף
 ט ידפט נא לכאורה ע״כ אסמכתא, רק זה ולימוד דאורייתא

 דאמר להדי׳ שמואל שאפר ממשמעותן הדברים להוציא לזה הזקיקו
 למטאר ובפרם אמריג טונה א״ל ומאוריי׳ דמשמע וכוי, להיות קרא
 אלא מדאורייחת ואיט שמואל טונה אס ותו יחורא, ואיכא לעיל

 נזירה סממא רבא להדי' שגילה כמו פעמו גילה לא למה ק״ק מדרבנן
 רבא שמואל של דבריו אחר דטסדר דש״ס נליכגא ותו ומי, ישא שמא
 יתק אלה מכל אדשמואל. פליג דרגא להדי׳ משמע וט׳ גזירה אמי
 כוי דלשטאל שוק כי בהן שנאמר הנ״ש של הראשוטס דברות לפני

 דסרק בסומא למידק איכא לכאורה מעתה אמור דאורייתא. הבחנה
 אחד ופירש עומדיה נהנים משרה שמואל דאמר חוס׳, דהביאו משאין
 לו וכימה פנחס[ ]נכי דא״ק כהונה מדן אוהו משהקים ובעל מהם

 אלא ר״פ לה מהקיף וליכא אמריו מיוחס זרמו בעי׳ אמריו ולזרעו
 התם אחריך ולזרעך לאלהים לך להיות דכטב אברהם נני מעמה

 ליה דרשת קא אחריו וההוא )הואיל רחמנא ליה מזהיר קא מאי
 וצריך לש״י[ וכו׳, בי׳ דרשת קא פסול מאי הכא כהונה פסול למבין
 לשיפטה לשמואל הלא אברהם, מנכי לר״ס ליה קשיא דמאי מיק

 זרעו הוא אס לידע הבחנה לערן אברהם דגבי קראי דדריש לק״מ
 מכהונה דלפוסלו ע״כ פגמם נבי דכתיב אמריו וא״כ וכו׳ ראשון כל

 ל״ל קשיא הבחנה להורות אלא דאלא״ה אחריו, מיוחם אינו אס אתי
 שצריך אברהם גט דכתיב דאחריך מקיא נודע כנר שהרי אמריו

 בערן פנחס גני דכטב אחריו ע״כ אלא עכ״ם, למחלה הבחנה
 כהונה מדן אוחו ומשחקי׳ מעכב דיענד דאפי׳ להורוח אחי כהונה
 א״ר נאץ, לנוסחת סובה נחזיק אמנם כסיס. ונשיאות עבודה לערן

 הכא מקשה דר״ס שפי׳ אמי וכו׳ זרמו טן להבחין רב אמר יהודא
אלא כלל הטרה מן אינה להבחנה כרבא דקי״ל דהילכהא אליבא

נסכרא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)125 מס עמוד יעקב בן יהודה צבי נפתלי ברלין, שמות( )בראשית, א ־ שאלה< >העמק שאילתות ספר



פא שאלה יג שאילתא וירא העמק

 לארנקי בהו הדרי לא בעצמם, יונקים ואין למביקות, ולגיו יאשיו
למגיקות, יכבי לעולם אלא ולד, איזה לפעמים בעצמם

 שא״א אשה כל וכ״ה מכירו, מינקת נקראים אינן ושוב
והיינו להניק. בעלה בחיי גם לאוי׳ כיתה ולא לכניק,

*ד׳ני׳ין

 ח. מ־כוח
מ״ש

 בנה נתנה דאי הגאונים שב׳
 בחיי חדשים ג׳ למניקה

 מי וכש״כ לינשא שריא בעלה
 ע׳ וכיב״ז מצומקים, שדדיה
 ]אלא בק״ד ג׳ אות מש״כ
 אס אפילו הגאונים פו הוקי

 שתניק אפשר ולדות בפאר
 אינה ולד בהאי אם מכ״מ
 הבעל שמת בשמה מינקת

 גירקתם עפ״י והוא מותרת[,
 ל״ק ושוב ומחוורת. כגקיי׳

 ברדופה ר״מ דגזר מהא
 כר״מ פקק ור״ג נשי וכולהו
 וע׳ זו, בקברא התיר והנא
 ר״ג דדבי דמשום הר״ן מם״כ

 למש״כ אבל להו, אית קלא
או הולד מת דודאי פשוט

 היא שהיתח או י«( חולה או זקן בעלה שהיה או
 או חים למדינת בעלה שהלך או חלושה חולה

 מיתת לאחר והטפלת האסורים בבית חבוש שחיה
 ראויה ושאינה וקטנה ואילונית וזמנה ועקרה בעלה
 ר׳ דברי חדשים שלשה להמתין צריכות כולן לילד
 גזר אלמא מיד ולינשא ליארם מתיר יוסי ר׳ מאיר

 שמואל אמר נחמן רב ואמר הני אטו הני מאיר רבי
 אדעתיך * לאו ליה אמרו בגזרותיו מאיר כר׳ הלכה

 רב בר מר אסורה גמלתהו מותרת מת והלכתא
 ואזלא ליה קטלא דילמא אסורה נמי מת אמר אשי
 היא ולא והנפתיח עובדה הוה בסורא ומיגסבה נמי

הואי: שוטה ההיא

שרה חיי פרשת
 מתה שרה באשר קצת בא״א שיכבא ליה דשכיב מאן דאילו שאילתא יד מייהח נקראת שכיתה גמלתו
בבאר כי׳ ואברכם בחברון, ולמיספדיה למיבכייה מיחייב « 11 כני בגזרה לאקור יש חבירו

 אמר יהודה רב אמר * וגד ארבע בקרית שרח
 לרש לועג משום עובר מלווהו ואינו המת את הרואה כל רדופה והרי גזרו, חבירו אשת

 הכתו! עליו שכרו מה לווהו ואם עושחו חרף חבילו אשת נקראים וחברותיה
 חוו תלמוד ואפילו ס וגר דל חונן ה׳ מלוה , וכן בגזרתם, חלקו ולא

ממעשה לעיל. כמש״כ חבירו במעוברת
על לבכות באו לא דוד שלא הרופאים וגזרו ארקי שחלבה מי מבואר ועפי״ז

 לא ככא אבל כני, אטו
 דמי ולא מינקת, בכלל כיתה

דכל דהבחנה חדשים לג׳

 בעידן אבונא באברהם אשכחן דהכי ולמיקבריה
ותמה דכתיב והברה וספדה בכיה שרה דשכיבא

 יעקב בית כשו״ת ולא חבירו, במינקת נכללה שלא תינק
 וכבר לנ״ד חלב לה שאין שדיים צמוק בין לחלק שרצה
 היא שהיתה או °( ק״ה. קי׳ 5ח״ הגאון עליו השיג
 דאי חלושה, היינו דחולה מרבינו הוא י׳פ חלושה. חילה

 להנשא ראוי׳ אינה דא״כ כמשמעו חולה לפרש אפשר
 בד׳ כתו׳ פירשו וכן לחשמים, וראוי׳ חלושה חולה אצא
 ארוקה אחת במורדת דתגי׳ הא כונא, רב ד״ה א׳ ק״ג

 בחולה נוקמי קשה ועדין ע״ש. חולה ואפי׳ כר ונשואה
 ליארק, דאקורה מיירי ובארוקין חולה, בהוא כמו מקש
 אטו ארוקין אלא גזרו שלא רבינו דעת להוכיח יש אלא

 וחידוש שריא, ליארק גם להנשא שא״א וכיון נשואין,
 בחולה דמיירי י״ל דמ״מ למעשה, צ״ע ועדין הוא, דין

 אקורה ג״ח לפני ונתרפאה בעלה שמת בשעה ממש
 הרב לזה העירני וכבר היא, טעות אלא ולינשא, ליארק

 אי׳ ובכת״י מירושלים. נהוראי המכונה מוכר״ע
 יוקי ר׳ כו׳ בעלה שהלך או היא שכיתה או הגי׳,
 אלמא למניקה בנייהו דמשלמין מיד ולינשא ליארק מתיר

 גמלתהו מותרת מת והלכתא היא, שוטה ההיא כו׳ גזר
פי׳ חלושה, חולה לפנינו דאי׳ כא וא״כ בכת״י, כ״ה אקורה,

........ "....................... עיקר. ואינו יה,מג מאיזה הוא
 וכ כצ״ל. נו׳. ממעשה דגדול קודם^ הוא בכי ולמיספדי׳. למיבניה מיזזייב ״< ודי פ׳

דזוטר ממשה ומכש״כ פ״ז, / דנני ולמספד לבכי כ׳ ויקרא כדכתיב להקפד,

 שבח להגיד רבים בפני והקפד בפ״ע התעוררות הוא
 אדם יעורר לא מ׳ ל׳ במ״ק דתנן והיינו לפניהם. כמת

 בגמרא ומפרש כר, לרגל קודם יקפידנו ולא מתו על
 לבא, מרירי כל עמיה יבכון במערבא כדאמרי׳ יעורר לא

 לבכי התעוררות תחלה ותני
 משם ]מיהו הקפד ואה״כ

 דהקפד לפרש״י בין לאי׳ אין
 5א״ דבזה חדש מת על קאי

 אבל לבכות ושרי בכי לעורר
 פח להירו׳ בין להקפיד, לא

 וה״ק חיש מת בצרוף הקפד
לבדו, ישן מת על יעורר לא

 מת עם ביחד יקפידנו ולא
רבינו. של קדרו והכי הדש[

 לכיפך כתיב דבאברכם ואע״ג
 שאני ולבכותה, לשרה לקפוד

 רבים וכיו גוברה, דרב שרה
 ולהשתתף כקסדה על ממתינים

 שלא עד אברהם של בצערו
הצורך. כפי בפ״ע בכה

כתבנו כתורה ]וכעי׳ ^־1^
■׳>•

 וער והודיעוהו ושלמו שבע
 אנשי נתקבצו כבר א״א, שבא

 וכשבא אכלה, קביבות העיר
 משוה לקפדה תומ״י הוכרח

 כתיב והכי כרבים[. כבוד
 ויקפדו כמלך שאול במיתת
 דאנשי משוס היינו ויבכו,

עד רודפם פאול

יד"
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 בשאר משא״כ לבכי, הגיעו ומזה קודם שהקפידו
הא כמ״ה, למדתי רבינו מדברי והנה מתים.

 ק״ה ד׳ שבת כדאי׳ כשר אדם על לבכות חז״ל שהזכירו
 בכות אלון שמו ויקרא דבורה גבי מדכתיב היינו ובכ״מ,

 וזהו אס תורת אותם מלמדת שהי׳ והיינו עליה שבכו
 ל״ה בקי׳ שכתבתי בה״ג לדעת יותר וניחא כשר, אדם
 גדול ועל בחקידות, מוחזק היינו כשר דאדם י״ב אוח

 אמו וגף. השריפה את יבכו ב״י וכל מפורש בתורה
 וט״ק בכת״י, כ״ה כף. הרואה כל יהודה וב אמו ובא
 בפי׳ וכנה גמ׳.3 וכ״ה אר״י, רחבה אמר וצ״ל הוא

 מתו את למלין מנין דקנכדרין הא כאן אי׳ כת״י
 הא ואח״כ כו׳, מה״ח לקבורה ומנין כר, בלאו שעובר

 לפנינו. כמו אי׳ ונכת״י כו׳, המת את הרואה דכל
 כרואה כל דקדם להא רבינו קמך נו׳. ח״ת ואפי׳ (נ

 כמת להוצאת ת״ת דמבטלין דהא ללמד כו׳ כמת את
 ככלה. ומכניקין המת את שנופאין ברואה דוקא ולכ״כ
 בשעה עושה ר״י כיה כך פי״א רבתי באבל תני׳ והכי
 נותן כי׳ כף שמקלקין הכלה ואת המא את רואה שהי׳
 ק״כ קי באה״ע בב״ם כמש״כ ולא כו׳ בתלמידים עיניו
 ת״ת ואפי׳ <’ ב׳. אות ל״ד קי׳ בק״ד כתבתי מזה ויותר קק״ג

 ברכות בכ״ג וכ״ה בכת״י וכ״ה
 כמת להוצאת מכטלין מיני׳

כדי
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שאלה יד שאילתא שרה >היי העמק פב

לג ראשון למגדכ» מ*ל שיעור קמ״ל הא מ״ו ד׳ ובפקחים לטבריא, ק״ב תרפ״ז כשי׳ א״ח כש״ע לשון וכן צורכו, "כדי

yrמדברע ]וטוב ז> הוא י׳שח מה ועי׳ סוגיות דכני תלמוד אמרו דבזה אמר, ט״י לעשותה אפשר או עוברת

 ז״ל אבן טורי כגאון להקשות הרבה וכבר לטבריא. גוני׳ חורה של מלוח לשאר ק״ו מ״מ לשמוע ת״ת מבטלים
רומיא וגם ידוע, כשאינו ידוע דבר דחלי זה מיקר על המצוה בשאין כ״ז אבל כר, מ״מ מפני נדחים שכלם

 במצוה אבל ממעשה גדול
כמש״כ גדול, דמעשה עוברת

 מצוה במת לא אם כמת,
 לו ואין בשדה שמוטל ממש

 לגמרי עבודה שדוחה קוברין
 וכ״כ מצות, שאר וכש״כ

ומיל מקדרין, בדרבנן שכוילענין שם רמ״א בהגהת

גיסי מפי כמדומה שמעתי
».מילה זצ״ל. יצחק אליעזר מ׳ ]כגאון הכלה ולהכנסת המת להוצאת טבטלין * ממעשה

 ס, כטגוה “5מילא “בשיעור נ״מ שיש אין צרכו כל לו יש אבל צרכו כל לו כשאין בריא בס״ד, ד׳ אות כ׳ סי׳ למיל
וכדאי׳ ובקעות הרים למדוד אוניא בר שמואל אמר צרבו כל וכמת מבטלין כבוד מפני נדמים אין ודאי

 מקדרין אין ׳3 נ״ח בעירובין אלפי ושיתא גברי אלפי תליסר דרב משמיה
 בערי ולא ערופה בעגלה לא ועד טאבולא גברי דחייצי כגון אמר עולא שיפורי
תורה, של שהן מפני מקלט נטילתה יוחנן רבי ואיתימא אמר ששת רב סיכרא

 דבמגילה דמיל קאמר משו״ה נטילתה אף רבוא בששים נתינתה מה כנתינתה
בששים

 לכם הי׳ וידוע מקדרין, אין תורה של שהוא דחמץ עי׳ אמומא, לה מחו דאחרונים ואע״ג מגלה. מקרא
נוגח וממגדל קירוי*, עפ״י מיל הי׳ לטבריא דמחמתן דס״ל מגילה במקרא היינו קק״ה, הגר״א וביאורי מ״א

 עד שמאבולא זה ומיל סיכרא, עד מאבולא שהוא קמ״ל כגון אמר עולא מינה. דגרע עוברת שאינה מצום אלא
והוא כמוש״כ לוי׳ מצות משום שהוא פשוט סיכרא והיינו הכי אח בכת״י □יברא. עד מאנולא גברי דזזייצי

 אי נמו והכי הוא. יפה וישוב קידור, בלא כי׳ לטבריא שלא קוברים לו שיש במת אבל לגמרי, עבודה שדוחה
קידור, בלי שהוא תורה של מיל כו״א מיל כדי אמר מת״ת ללמוד שאין מודו כ״ע ת״ת, שדוחה אלא מציגו

נוסחא ביארנו כרי צרכו. כדי הוי כזה דמיל נמצא כמובן. ביאור צריכה זו ונוקחת סיכרא. עד אבולא
קידור, עפ״י שכוי כנ״ל גקוטה כדאח שבת תחום כמן כוי כמה דמיל שיעורא קמ״ל כה מיל ולימא מיל,

 כערוך בסי׳ אבולא נפרש אי מיבעי לא לשיעורין, דבריך
 מי דא״כ קשה ודאי כקבר, עד האבל מבית אבל ערך
העיר, בתוך שדר ממי מועטת כבודו כעיר בקצה שדר

 כמו דלא וכ״ז לדרך. יוצא כהלוית אלא אינו צרכו
 אליהו יד שו״ת בשם שס״א קח פ״ח בס׳ שראיתי

V ’ / לו בשיש מיירי ד״א, ילונו ולפחות המחבר דמ״ש שכתב

א־פי׳׳כדי המת כלוית ולמדנרמדברינו־דמצותזו,ן לאהנפ דנתת כשעור זה על לעמוד שיש ודאי דהא ונראה

פשיטא צרכו כל לו באין אבל בלמדו, גם צרכו כדי תכ״א בס׳ רמב״ן פח וכן כעיר, משער לפירש״י ואפי׳
שבשו״ע כדין דזה ומפרש קברו, עד ללוותו שצריך כמו שטר הוא אבולא ופח העיר, מפתח ההוצאה מנין
כב״ש למש״כ לפרש יש והכי כ״צ, לו בשיש איירי ובמו״ק באבולא, כתוב דהו' חזא ב׳ נ״ח ד׳ דב״ב הא

כוי ד״ה המבטלת המת דכוצאת ק״ה, קח באכע״ז כל וא״כ כו׳ דאבולא מבבא אפא דהדריתו כיון כ״ב ד׳
 כרואה כל שאמרו הא מפרש וע״כ רואה, באינו אפי׳ שוות, העיירות כל אין מכ״מ בשוה, מתכבדין העיר בני
כבר אבל כ״צ, לו בשיש דאיירי מלווהו ואינו כמת את המשים קרוב ויש העיר מן רחוק שביכ״ק מקומות ויש

ממקור שאאל״כ ב׳ אות ל״ד וכקח ב׳ באות כתבתי מיל שהוא לויה שיעור יהיב דעולא צ״ל א]אל אמה.
צרכו כל לו דבשיש וכהוק׳ להרמב״ן תה״א בס׳ כדין עיבורא עד לתלמיד הרב ת״ר ב׳ מ״ו ד׳ בקועה כדאח

 בירושלמי כמבואר לעמוד אלא כלל ללוות צריך אינו לויה. קתם והוא שבח, תחום עד לחבר חבר עיר של
אזלי, כוותייכו ההר״י דעת ןאיברא(ק״ד. שם ובשו״ע את הרואה כל זה בלשון ג״כ בגמרא אח המת ובכבוד

דמיירי מלוהו ואינו כמת את דהרואה בהא שכ׳ ולמדנו זו, לויה שיעור נתבאר ולא מלווהו, ואינו המת
 ולכאורה לקבורה, ולא למקום ממקום אותו במוליכין שכי והיינו לדרך, היוצא לענין בקוטה כמפורש מן

 לו דבאין דק״ל משום אלא הכי, פירשו למאי מובן אינו ד׳ ילוונו ולפחות שס״א בקי׳ ושו״ע וכרא״ש תכר״י
 ללוותו, לילך מחויב ג״כ הנהו רואה באינו אפי׳ כ״צ אה המלווה כל כס בסוטה דאי׳ ננמה ולמדו אמות
 בירושלמי כדאי׳ לעמוד אלא צריך אינו 5כ״ לו ובשיש דבד״א אלמא ניזוק, אינו בעיר אמות ארבע חבירו

 ב>£ון אמרו ובהא לקבורה, שלא במוליכו פירש משו״ה מד להרבות טוב שיותר אלא לויה, מצות ג״כ יוצאים
 לא לקבורה, כמת את במוציאין אבל ד״א, שהוא לוח המה בהלויית וכן כלל. צריך לא מזה ויותר השיעור זה
 מד דמשמעו המת הוצאת אלא כלל הלוח לשון אמת מיל, והוא שבת תהום עד להלוות המובחר מן מצוה יש

 הב״י כמוש״כ נדחה כבר כ״ז ןאבל קברו. ששם מקום מיל משיעור יותר אבל מובחו, ידי יצא ד״א הלוה ואם
 שם ל״ד בקח הראינו וכבר כן, אינו כטור שדעת שם שם-^ומעתה במבואר לרב תלמיד כוי לא אס דא״צ ודאי
 ואינו המת את דהרואה דהא ג״כ הרמב״ן שדעת מן רחוק ביה״ק לעשות עולא בימי שנהגו לומר קרוב
 דברי דקדוק והכי צרכו, כדי ועד לקבורה מיירי מלווהו כפי דילח רמיקה לאורחא כלוח בו שיקיימו כדי העיר

 כלוייה מצות בו אין רואה שאינו שכ״ז ולהלן כאן רבינו יתפרש האבל בית הערוך לפח וכן המובחר, מן המצוה
 לקבורה במוציאו המת אס דכרואה הא ומפרש כמת, סד בו ומטריחים בביה״ק שאינו מיוחד בקבר סיכרא

לכל מיל או לככס״ח, ד״א שהוא לוי׳ לשון אמרו ובזה שיעור כוי מיל כדי דעד עולא וקאמר הטעס, מזה מיל
שם המחבר מש״כ תקשה ^ולא הקבר. עד ולא היותר מיל שיעור דקמ״ל ומשני מיל, לימא ומקשה צרכו, כדי

יש אם ולראות לצאת צריך אינו בתורה דהעוקק ק״א כיב״ז מצינו וכבר קיכרא. עד אבולא כמבי הוי כמה
שיעשה, מי שס שים כיון אלא לאו, אם צרכו כל עמו כמחמחן דמיל דשיעורא קמ״ל הא ב׳ ב׳ ד׳ במגילה

ת״ת

to״ י>י<
י-

,ק -
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פג שאלה יד שאילתא שרה חיי העמק
 כדי שם שאין יודע אם הא ומשמע קודם, שלו ת״תלציון ראשון

 כט״ז כתב כבר רואה,!אבל אינו אפי׳ לצאת חייב צרכו
 בתה״א מבואר והכי מתעסקים. שיעור מל קאי שזה

ת״ת מבטלין שאין מינה ושמעינן ח״ל ובטור להרמב״ן

 להמן 2'1סי
 ומש״ש לו כי׳

ציוו סל

ג נרטח

 מקנליה :און

יס

יוז. כס

I 1 י׳

 שיתעסק מי בעיר כשיש למת
 הוא אלא צרכו, כל עמו

 לצאת וא״צ בתורה עוסק
 צרכו כל עמו יש אס ולראות

 יודע אס ודאי ובהא כו׳, אלא
 מחויב מהעסקים לכמת שאין
 מצוה במת כמו ד״ת לבטל
 המת בהלויית אבל ממש,

אפי׳ א״צ רואה שאינו כ״ז
 גסי כמוש״כ ממלאכה, לבטל

 וכן־ובה״ג,\ רבינו מל׳ ל״ד
 מבטלין שאין דבר טמא

 רואה, שאינו כ״ז ממלאכה
 וכן צרכו, כל בו אי; ואפי׳
 אין כ״צ לו ואין רואה אפי׳

אבל, אלא מלוים
בל1 תגי ולא דקרי ה״מלמאן ־(ף הקבר. עד לא

 תגי ולא דקרי למאן טילי הגי * י< רבוא בששים
 ואסיר שיעור ליוו לית ותגי דהרי למאן אבל

 ליה צריכה דלא טילתא שינבא הטי לאשתעויי
 אין לקיש ריש אמר אמי א״ד זריקא רבי דאמר *

 אבא וא־ר י!( טת של דבריו אלא המת לפגי אומרים
 דעתיח דחלשא * תורה בדברי טילי הגי כהגא בר

 אמר דאטרי איכא בה לן לית דעלטא בטילי אבל
תורה לדברי אלא נצרכה לא כהנא בר אבא רבי

:לטאדע בטילי שכן וכל
 המת כפני טהו הקברות בבית המהלך צריך ברם

כפני לא דכבירי כיון 0 דילטא או ואסיר דמי
 יהלך לא * דתניא ת׳ש דמי ושפיר דמיין המת
 תורה וספר בראשו ותפילין הקברות בבית אדם

 כיון עושהו חרך לרש לועג טשום בו והורא בזרועו
דאינון

I

 והרי״ך רבעו לגירסת משא״כ ז״ל, כרמב״ם כמ״ש לפרש דמח. דעתא מחליש דכוא אלמא עופכו, מרף לרש לועג
 אסיר יאינו משמע א״כ בו, וקורא דגרסי ז״ל יהרא״ש כל״ב, פסק וה״ג לישני, תרי בכני הכריע לא ויבינו
 לגייסתנו אפילו אמנם בו. קורא אם רק לחודי׳ בק״ת שנאכלי וש״ע הרמב״ס פסק וכן גאון ד״ה בשם ירי״ף

 קתני. דתרתי לפרש ז״ל להרמב״ם מנ״ל ק׳ לכאורה משמע וש״ד. דמיין המת בלפני ל« ^ך^־כיוךדקנירי
 ע״ש* שם והב״ח אבל מה׳ בפי״ד הכ״מ המה וכבר דבבה״ק מוכח בבה״ק, להקל עוד מקום אין בלא״ה הא

 דמהתלמוד כתב ק״ט סי׳ באו״ח תנעא נו״ב הגאון וגם
 הרמב״ס שמדברי אלא לאיסור מפורש אינו וכפוסקים

ז״ל רבותינו על אני תמס אבל ט״ש. לאיסור נראה ז״ל

למאן
 דקרי למאן ה״מ אי׳ בגמרא שיעורא. לי׳ לית ותני דקרי
 שמלמד פי׳ שיעורא, לי׳ ליה דמהני למאן אבל ותני

 לענין כ״ני בסי׳ לטעמי׳ אזיל רבעו ולכאורה לאחרים.
 הילכתא דתני והוא מ׳ ד׳ בנדרים דגריס בחלום נדוי
 גמרא, ולא משניות לומד פח לא, הנו ולא מתנו אבל

 אבל גמרא, דתני מאן הוא גדולה היותר כמעלה וא״כ
 דמתני כלומר כילכתא דמתגי והוא שם גח איכא

 כיותר כמעלה וא״כ לא, מתני ולא תנו אבל לאחרים
 נקטי וש״ע כרמב״ם מיהו לאחרים. כמלמד הוא גדולה
 להבין ויש כפני׳, גי׳ נקטי׳ וככא רבינו, כני׳ נדוי לעגון

 גמרא, היינו תני ולא דקרי דקאמר כאן רבינו גי׳ לפי
 ונראה להוד. השניות דמתני מאן שיעור ביאר ולא

ונקיט א׳, שיכור גמרא עד דממקרא מובן דממילא
 וכ״ה רבוא, ששים בעינן להוד דקרי דלמאן רבותא

 ואר״א 1יה שיעירא. לי׳ לית דתני מאן אבל דמהני, למאן
 אלא נצרכא לא ב״כ אר״א א״ד נו׳. בו״ת ה״מ בזזבא בו

 ואין אמרן לא לישני בתרווייכו אי׳ בגמרא כו׳. לד״ת
 במילי וכש״כ לד״ת אפח אלא אמרן לא מדויק א״ד לשון

 אי׳ וברי״ף אמרן. לא כאן שייך מה א״כ דעלמא,
 לה מדויק, ראשין לשון ואין נצרכא, לא לישני בהריוייהו

 אבל בה. לן לית דעלמא במילי אבל בד״ת אלא גצרכא
 נצרכא. לא ובל״ב אמרן, לא בל״ק מחוורת, רבינו גי׳

שנאמר כגמרא לשון הוא דעתי׳, דהלשא רבעו ומש״כ

שלא
אפח

 ה״ב ק״ש מה׳ פ״ג ברמב״ם מבואר וכן ד״א. לו וסמוך
 בבית ולא כו׳ המרחץ בבית לא קורין אין בזה״ל שכי

 כקבר מן ד״א הרחיק ואס עצמו המת בצד ולא הקברות
 מן ד״א וקייס בה״ק שהתחיל הרי מותר, כמת מן או

 ג״כ דבה״ק אלמא כקבר,
 של בד״ח אלא אקור אינו

 א״ה כט״ז כבין וכן הקבר.
 שדקדק אלא סק״א מ״ה קח

 לכתחילה דמכ״מ כטור מלשון
הקברות, בית בכל להרחיק ראוי

 ד״א כטור הזכיר לא ומש״ה
 דלא זה וכל בה״ק, גבי

 של דד״א שכתב שם כמ״א
דין, פפ״י אסור לבכ״ק חוץ

 רחוק אפי׳ כילו דבה״ק וק״ל
 יעוד אקור, הקברים מן

 שטח של ד״א תוך אקרר
 יייהר כלל, נכון ואינו בה״ק

 סתם כטור דמש״כ לומר נוח
 הקבר מקום כל כיינו בכ״ק

קברים מלא מסתמא דבכ״ק

איתא ז״ל כרמב״ם כד׳ מפורש שכרי עליו אלא אסור דאינו יחידי מקבר רבים של בבה״ק

 במת כמו ד״א לקבר סמוך או הקבר מקום על משמע
 כקבר של לד״א חוץ הא כסמוך, וכמבואר נקבר

חומר לנו ואין דשרי, פשיטא בכ״ק של בשטח

שמהות׳במ
וז״ל

פי״ג

ומשום בד״ח, לו יסמוך
 כ׳ נקח העלה וכב״י יאסור, סתמא כתב זל״ז סמוכים

 כלה לא מד״א ייתר חבל לקברים, סמוך גדיא דכ״ה
 רבעו מדברי כמובן עצמו, מהמת חמור שיהי׳ כה״ד

 הון בה״ק על קדיש לומר דבר עמא וכן הנ״ל והרמב״ם
 כמבואר ק״ש כמו אסור ד״א ובתוך הקברים של לד״א

 כגאונים, בשם שע״ו סי׳ וטור כהתחלה שער בהה״א
 מבוס וכטעם ממש. לקבר סמוך כמקילים אלא עוד ולא

 רשות וכוי טפחים, מעשרה יותר כקבר להעמיק שנהגו
 גביה מקום כח ואם א׳ כ״ה י׳ בברכות וכדהני׳ אחרת

 ק״ש, וקורא בצדו יושב טפחים י׳ נמוך או טפחים י׳
 הו למעלה מונח כי׳ אי נקבר שלא עד עצמו מת וה״ה
 בכ״ק ואין כשנקבר, וכש״כ שרי, טפחים מי׳ למטה
 ובימי רבעו. בדברי כמבואר בגלוי המונח ממת המור

 כהו׳ כמש״כ כקבר להעמיק שלא כמנהג כי׳ כגמר׳
 בזרועו וס״ת בראשו ותפילין מנפח. ד״ה ב׳ כ׳ ד׳ מ״ק

 ז״ל, והרה״ש בכרי״ף וכ״כ ש.*1ל לועג משום בו וקורא
 וכנה לחודי׳. וקורא אלא בו מילת ליהא בגמרא אבל

 כתב אבל מה׳ ובפי״ד ק״ח מכל׳ בפ״י ז״ל הרמב״ס
 והיינו בה, קורא אינו אפילו אקור בזרועו דק״ת

 קירא או אקור בזרועו יס״ת קחני דהרתי דמפרש
 כטור דעת וכ״ה ושס, כס וכלה״מ ככ״מ וכמ״ש חקור,
 דזה כתב ג׳ ס״ק שס כב״ה וכנה רפ״ב. קח ביו״ד
מצינו ה״כ כגירסתעו לחודי׳ וקורא גלסינן אי תליא
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שאלה יד שאילתא שרה חיי העמק פד

 בית ש׳ם דעתייהו חלשא חכי בני לאו דאיגון
 דמרחם כיון ואידי אידי v דמי חמת כפני חהברות

:דמי ושפיר דמי אחר המהום אטות ארבע
 או הוא דחיי יקרא הכפידא * צריך ברם נמי אי

 דאי טינה גפקא מאי חוא דשיככא יקרא
 בזילותח ולאפסדה גברא לההוא ליספדוה לא אמר

 על מחיל קא הא הוא דשיכבא יהרא אמרת אי
 כל לאו חוא דחיי יקרא אסרת אי אלא יהריח

 אחינפא וטיעבד יחטי מן מישהל נטי אי כמיניה
 שפילגה הוא דשיכבא יקרא אמרת אי להספידא

 בני לאו יתטי "( הוא דחיי יקרא אטרת אי אלא
 יקרא להק למיעבד טינהון למישפל נינחו יפרא
 למת יפה סימן אומר נתן רבי דתניא * ת׳ש

 נספד ולא מת כיצד מיתה לאהר ממנו שנפו־עין
 מזלפין גשמים או גוררתו חיה שהיתח או נקבר ולא
 ממנו שנפרעין למת יפה סימן הוא זה מטתו על

 ובתכי גביה הוא זוטא דדינא למימרא מיתה לאחר
סגי

 ולא עליו תפילין יהיו לא כקגרות בין עובר כי׳ ״לח

 למת[ ]פח בזיון דרך שהוא מפני בידיו כקודש כתבי
 כשאוחז אסור הקודש כתבי בשאר דאפילו כרי עכ״ל.

 בו. וקורא כלל זכר לא שכרי בו, קורא אינו אפי׳ בידו
תניא וז״ל בברכות כ׳ ובה״ג

 ותפילין בביה״ק אדם יהלך לא
 משום בזרועו וס״ת בראשו
 הרי כף, לרש לועג שנאמר

 מבואר בו וקורא כלל דל״ג
 קריאה בלא דאפילו דס״ל

 ז״ל כמאירי כרב וכ״כ אסור.
 וז״ל מ״ג ד׳ לסוטה במי׳
 ר״ל לק״ש, י״א תופש כמת
 בתוך לו סמוך שהוא שכל
 שמע את קורא אינו ד״א

 לילך וכ״ה לתפלה וכ״ה
 בראשו ותפילין ד״א בתוך
 מדכתיב וכולם בזרועו וק״ת
 דס״ל הרי עכ״ל. לרש לועג
 אסור. ג״כ קריאה דבלא ג״נ

 והטור כרמב״ם מדברי ובאמת
 גרסינן אי דאפילו נראה
לפרש מצינן נמי בו וקורא

 ותר״י התוס׳ ולדעת כהב״ח. ודלא ע״ש קתני דהרתי
 ברייתא מכך צ״ע מותר קריאה בלא דבס״ת דס״ל זיל

 שממות דמס׳ ברייתא דמהך ודע כנ״ל. שמחות דמס׳
 np באו״ח בב״י שהובאו כגכמ״י לדברי לאח יש כנ״ל

 ואידי איוי <’ שפירא. רפאל ר׳ הרב ממתני—ודוק. עיי״ב כ״ג
 יהלך לא רתני׳ הא יבינו סמך וע״ד. ופי כפ״א ד״א ומרחק כיון

 שני ועל בהדדי, דר׳.זריקא ומימרא כו׳ בבכ״ק אדם
 ד״ה ג׳ ד׳ התר וכ״כ שרי, לד״א דחוץ מסיק כעניניס

 הספד ה׳ בה״ג וז״ל שלו. בד״א ודוקא כו׳ אומרים אין
 משבחא בר מילי דשכבא ערסא קמח לאשתעויי ואסור

 המת בפני אומרים אין אר״ל אר״א זריקא דא״ר דילח
 דעלמא מילי וכש״כ ד״ת ואפי׳ מת של דבריו אלא

 ד״א מרחק כי ואידי אידי דמי המת כלפני ובכ״ק
 פהרא״ש אלא התר, כמש״כ מבואר כרי עכ״ל דמי שסיר

 גאון ר״ה של ופסק דר״ז הא הביא ס״ו שמתו מי פ׳
 ורבעו כטור ונחלקו איירי, לד״א וחוץ עלה ומסיים
 זה ובל שד״מ סח יו״ד ב״י עח הרא״ש בכונת ירוהם
 יצא וגם הוא, קשה ודבר וכ״ג. רבינו ממש״כ לכיפך

 דמקקנת ובה״ג רבעו למש״כ שכרי קולא, זו מחומרא
 לדבר אסור בה״ג לפקק כן אם דמי, כמת דקבר כש״ס
 שהרי מת, של בד״א כמו לקבר סמוך דעלמא במילי
 כן, אינו כטור לדברי משא״כ דמי, כמת כלפני בה״ק

 אפשר וא״כ לחוד, לרש לועג משום אסור לקבר דקמוך
 המת ללפני דמי ולא ד״א, בתוך אפי׳ שרי דעלמא דמילי
 לד׳ חוץ הכי ומשום המת מצרכי כמתייאשים דמחזי
 דבריו. על וע״ש כב״י כמש״ה כן גם אקור אמות
 אמות ד׳ ותוך כרא״ש בדברי להגיה ונכון ראוי ויותר
 כאן ואין שם, יו״ד בביאורי כגר״א כמש״כ איירי

 יתמי ״< חיים. אנו שמפיהם ז״ל כגאונים על מחלוקת
לאפוקי א״נ אח בגמרא נו? ניגזזו יקרא עי 11?

 לביו שוןרא כף כרמן על רש״י חכפ גדולים יורשים משמע מיורשים,
 שקלינן פקיד דלא וכיכא הספד כ׳ בה״ג לשון וכן

 לשון וכן כר הספידח ועבדינן דילי׳ מיורשים אוזינקא
 הוא .כמש כבוד ההספד אבל מה׳ עי״ב ריש הרמב״ם

 כיורשים את כופין לפיכך
 לא דחיי יקרא אי הא כר
 גדולים יורשים כופין היו

 ולכאורה ליקרייכו. דמחלי
 סי $יוק דמשפמה יקרא בא קשה
מחלי, כולכו חואפ הוא,

 במדינת חד איכא דילמא
 מ״א ד׳ בכתובות וכדאח הים

 לבני להו ניחא בושת, לענין
 מד דליכא א״א מאי, משפחה
 והכי לח, ניחא דלא במדה״י

 כמוכר ב׳ ק׳ ד׳ מ״ב אח
משפחה. פגם משום כר קברו
». עס ממון דלכוציא לומר ואין

 ח׳ח ד׳ בקידושין שכרי שאני,
 נמי ע״ע כש״ס מקשה א׳

 הרי פ״מ משום נכפינהו
 פ״מ משום ממון דמוציאין

לפנין לכרמב״ן בתה״א וכ״כ
 יתומים אמרי מצי לא דחיי בזיוני משום דאפח קבורה
 קשה וא״כ משפחה, דמי בזיונא משום לבזיוגייכו דמחלי
 ולק״מ מחלי, מצי אמאי דהיי יקרא אי כספדא לטנין

 למחול יתמי מצי לא משפחה דמי בזיונא משוס דדוקא
 איקרא משגחינן ולא הוא, יקרא הכא אבל בזיונייכו,

 ,מסיגי מוכח והכי בע״כ. מיתמי למישקל משפחה דמי
 בזיונא משום אי כפרה משום אי דקבורה בעי דקא

 לכהוא דליקברוה בעינא לא דאמר נ״מ למאי קאמר
 דקאמר כמו מיורשים לאפוקי נ״מ קאמר ולא כו׳ גברא

 והעדר הוא, יקרא דכספדא משום והיינו כספדא, גבי
 ז״ל ראשונים ושאר בכ״ג דעת כ״ז הוא. בזיונא קבורה

 דיתמי ומפרש יתמי, מן מישקל ר.״נ גריס רבעו אבל
 וקטנים מיירי, דבקטנים משמע כו׳ נינכו יקרא בני לאו
 יקרא ,כוי אי ובשלמא נינהו, דחיי יקרא מיעבד מי לאו

 מיתומים אפי׳ שמוציאין קבורה במצות ונכלל שייך דמיתא
 צדקות כשאר. כווין כוי דמיי יקרא אי אבל קטנים,

 ואע״ג קטנים. מיתומים מוציאין שאין קצבה להן שאין
 א׳, ח׳ ד׳ בב״ב כדאח מקטניה אפח שרי דלאחשבינהו

 לפי וככל לצרכיכס לכם ויועיל בזה כשמתמשבים דוקא
 מיירי דבקטנים א״כ וכ״ת יתומים. של אביכן ב״ד ראות
 מוציאין, אין כוי דידה בזיונא אי נמי קבורה אפילו
 דבאמת דאפשר ל״ק הא מיתמי, לאפוקי נ״מ ונימא
 יתמי ור״ל מיתומים, לאפוקי א״נ קבורה גבי ג״כ גריס

 מוציאין קטנים מיתמי דאפי׳ בזיונא שאני או קטנים.
 כטדם לפי להלבישם דמי צרכיכם וככל יתביישו, שלא
 יש עכ״פ קטנים. דיחמי יקרא משא״כ יתבזו, שלא

 משום מכס שמוציאין פשיטא גדולים כיורשים דאי ללמוד
 לשון וכן בזיונא היינו יקרא והעדר משפחה, דמי יקרא
 שנתבזה. עד כף בכבוד נספד לא אלא כסמוך רבעו

 ב׳ מ״ו ח בכתובות מדתנן רבעו לדברי ראי׳ להביא ויש
רי״א

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)137 מס עמוד יעקב בן יהודה צבי נפתלי ברלין, שמות( )בראשית, א - שאלה< >העמק שאילתות ספר



פה שאלה יד שאילתא שרה חיי העמק

 סימן שיהיה נקבר
 דלא דאי מיידי קא מנין באיזה יפה

הא קשיא כלל נקבר או נסס־

לא דכהיב הוא גמורים ברשעים

ריב דאמר דהא אע׳ב ונו׳ יספדו

ודאי איירי וכו׳ למח יפה סימן

 יקברו ולא יספדו לא בהו
 דלא היכי כי הש״ק קאמר
סימ, ומחי כפרה להו ההוי

 דמיי יקרא הקפדא אי לן מיבעי ואמאי הספד, והיינו ומקומה, חלילין משני יפמוה לא שבישראל עני אפי׳ רי״א
 מחויב הוא דמיי דיקרא אע״ג ודאי אלא כוא, דמיחה יקרא ש״מ אשחו לכקפד שכופין מהא לפשוט דמיהא, או

 אחריו הבאיה הפוסקים טם מחולק דתינו נמצא בדבר. לחלק ואפשר משפחחו. בכבוד מחויב וה״נ משפחחה, בכבוד

 ברשעיס הא כלל ול״נ נספו ולא איליפא נקנו ולא נספו לא פאי יי( לא. או משפחה כבוד בשביל .להוציא כופין אי
משמע נו׳. וכתיב הוא גמורים שלום שאילת

זה אין וא״כ תינו, דה״ק ולא נספד לא מאי ״( י מיניה לאיתפרומי ליח סגי אלימא ינקנ לאי נססד לא טאי 3
היא דקבורה כפרה, סימן ברשעים הא כלל נהבר ולא דלאגספד אילימא גמבר מלהא יה "לפ״ ו’״מינח??•’
דכתיב רשעים והגי כפרה, לרוטן ימכרו ולא יספדו לא דכתיב הוא גמורים 1מ'פ היה'5 נקבי י ד5נם ’י

ולא בכבוד נספר לא אלא יחיו האדמה פני על
 יהרא חספידא אלטא שנתבזה עד בכבוד נהבר

הוא: דשיכבא
 דה״ק רבינו פי׳ לככי יפה,
לפי נקבר ולא נקפד שלא

D'”* מילהא ליה דאיתרע מאן דאילו שאילתא יטו ידאי ייי'א "' )מת יפה S“■? S’Z ״״,™,h'0 ,נר>p
ההר דברי כן וכן כבודו לגביה וכר כסרה ןםמ- קבורה ד״ה :()מי

 הספד ענין בתה״א רמב״ן כבין וכן ע״ש. קבורה ד״ה סימן נבמעהין כדחניא משנקנר נקבר כשלא פפי נפדה איכא והא ואיה
חיה ומאי בזכ״ל עלה וסיים בשמו, תינו דברי שהביא דלאו לי'״ נייונ ולא נססד שלא »ס סיעה לאחר למחשנפיעץממע יפה

 דאדרדר יררו* “וארז״י הבורר" הודם וזרה הווררהו ווההוזו איכא וק׳.» ע׳יב. ובו׳ פבודו לפי נקבר לא אלא קאמר כלל נקבר ?ה
 "אדרבה יקבר, כ ואח קבורה קודם מיה שגוררהו גוררתו להק־יח ליה עןיפא קאמל למש ןלא .דלאנספ ,דקי ,_לכ למידק

וקכה עכ״ל. קמ! למימר כדכעינן כפרה מ איה קכורה רן5קי יספדן רבעיס דכתיכ מנח נהן ,ר על
שלח פ׳ מהספרי הוא נתן דר׳ ברייחא עיקר הא לי נסוניין. ססקא סך השים והניאו יהיו האדמה פני מל

לאחר ממנו שנפרעים לאדם טוב סימן רנ״א תני׳ והכי
 ושטחום וגו׳ יהודה מלכי עצמות את ויוציאו כ׳ נאם ההיא בעת שנאמר לדבר זכר לדבר ראי׳ שאין ואע״פ מותו, ,

 בלא ולירח לשמש דשטיחה כרי יהיו האדמה פני על לדומן יקברו ולא יאספו לא דקרא וקיפיה ר״ל ולירח, לשמש
 להו הוי דלא צדיקי כמה והא קשה ותו ר״נ. דיליף הוא קרא ומהאי ג״כ, וכפרה יפה סימן כוא כלל קבורה
 שלא כמשמעו ולא בכבוד, נקפד לא רבינו מפרש למאי ותו ח״ו. כפרה לכו הוי לא וכי וחביריו כר״ע קבורה
 ור״נ דהקפרי ההיא לבאר לנו יש מתחילה אלא הל״ן. בחי׳ הקשה וכן כפרה כוי לא ודאי הספד הא כלל, נקפד

 הגיעה טרם כאדם מן שגפרעין מה דכל וכענין כפרה. לכו תכוי דלא כיני כי בגמ׳ שאמרו מכא לכיסך להוי דלא
 להתמהמה טוב יותר מלך, פני לקבל עצמו כמכין כמו אז, ממנו משיפרטו וטוב יפה יותר כאלקים אל לשוב כעת

 הפת דעיקר כ״פ ברבה ומפורש וידוע כמלך. בית לפתח סמוך עכוב איזה לו משיכי׳ מרחוק, בעודו ולהתעכב
 ומשו״ה וגה, חשוב וכרוח כשכי׳ כארץ על כעפר וישוב כדכתיב הבשר עיכול אחר הוא האלקים אל כרוח שישוב

 כל מונח שהוא בשעה עכ״פ אזי לא ואם כנפש, הוצאת בשעת עכ״פ בחיים, לא ואם בחיים, שיתייסר טוב יותר
 ס״ח וע׳ וגר, כרוח ישוב ואז כפרה, ג״כ הוא דקבורה כבשר עיכול לו, שוה לא עדין ואם קבורה, לפני הארץ

 יקבר שלא לו טוב הטוב הרוח, שיזדכך דקבורה, כבשר עיכול לו די שלא עוונותיו גברו כ״כ אס אבל תשכ״ה, סי׳
כבשר ויתעכל משיקבר טוב סימן כרבה וזה עוונותיו, על כפרה יכיה כה ועד מכרה כבשר יהעכל ולא כלל,

 כלל, נקבר שלא למת יפה סימן ר׳׳נ כתנא דכ״ק נמצא למעלה. עולה ואינו נדחה ורוחו נזדכך לא ועדיין מהרה

 כש״ס דקאמר וזהו הקבורה, שע״י כבשר ובעיכול בו שיתכפרו לכם שרה הקבורה שאין גמורים ברשעים והיינו
 מצרף והוא ולירח לשמש מושלך שהוא בעוד כבשר עכול ט״י אלא בקבורה כפרה לכו תכוי דלא היכי כי ג״כ

 ברשעים כ״ז אבל כפרתן. נגמר לא עדיין בפרו כלה שלא כ״ז מיהו קבור׳, בלא הבשר כשיכלה כרבה יותר ומזקק
ולא נקבר כי׳ לא אי משא״ה כפרתן בזה ונגמר קבורה מ״י כבשר שיתעכל כפרה קבורה בינונים אבל גמורים,

שנתעכב מד מצטערים ודאי וכיו יקברו שלא לצדיקים שאירע והיינו חנם, על ומצטער מרובה זמן עד כפרתן ^נגמר
למעלתן הגיעו בשרן כשנתעכל מיהא כידוע, כדור עון בשביל מחיים כצדיקים יסורי כמו הדור טון לכפרח כשרן

כ׳ ד׳ בברכות כדאיתא מחיים כיקורים שכר כמו כדור, בשביל כ׳׳כ שנצטערו עבור גם שכרם משנה לכם כראוי
קאתיין כרבה דלשכר מכלל שכרן, ולא הן לא קאמרי שהרי שכר, לקבל יקורים דחביבים אהבה של ביקורים נ׳

ובביאור עצמן. כיקורים וזהו מקומה אל כרוח ישוב לא כבשר שמתעכל עד אבל דקבורה, יקורי ה״נ לצדיקי,

מקשה הכי אלא הכי, מקשה לא ותינו מעיקרא, התוס׳ קושיח אזדא ומעתה בק״ד. בזה עוד בארתי שם כספרי
כסתם ר׳׳נ ודאי אלא ח״ו, גמורים ברשעים ר״נ מיירי וכי הוא, גמורין ברשעים ההיא כלל נקבר ולא ל״נ אילימא

 ה״ק דר״נ פירש לככי כלל, נקבר ולא נקפד יהא שלא בעינן ואמאי וקני, כפרה קבורה וא״כ קעקיק, אדם בני
 סימן דקאמר וזהו הבשר. נתעכל פלא עד שמתבזה יפה סימן דהוא לבינוני בזה וקגי כהלכה, נקבר ולא נקפד לא

 לדבר זכר והביא מקומה, אל כרוח שישוב העת ולפני למותו, סמוך י״ל מיתחו, לאחר ממנו שנפרעין למת יפה

בלא אלא להם יפה סימן ואין מיירי, גמורין ברשעים וכתם וגו׳. ולירח לשמש ושטחום מדכחיב
כשבת זמן לפני ממנו נפרעין שיהיו יפה שסימן ג״כ לבינונים לדבר זכר למדים אנו אבל כלל, קבורה
ברשעים כהוא כלל נקפד לא דאי ג״כ, כבודו לפי נקפד לא תינו קאמר ומשו״ה הרוח.

 השאילתות דשני הקדר כת״י ובפי׳ בכת״י טו. שאילתא לפ״כ. נקפד לא אלא כמש״כ עסקינן ברשיטי ואטו כתיב גמורים
ותשכח. דוק הפרשה. סדר לפי נראה והכי זו, שאילתא קדר ואמ״כ תחל□ זו בפרשה זו שאילתא שאחרי

דהכי

r
זד
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שאלה טו שאילתא שרה חיי העמק פו
 מנלן ביאר ולא תינו קיצר

 מבואר כבר אבל מהקב״ה,
 כארי* ילכו כ׳ אחרי מ״ד בר״ח דר״ח מאמר י׳ סי׳

 אבלים ניחם מכהקב״ה אלא כף לאדם אפשר וכי ישאג
אברהם מות אחרי ויהי שנאמ׳

 אבלים, נחם אתה אף וגף
 בס״ד. שם מש״כ ונד

 בבגדי לצאת העם (ונהגו3
 בכלי אי׳ ורי״ף בגנף פשתן.
 נוסחת ולפי בר״ג. כמו פשתן
 משמע פשתן דכלי נראה רבינו
 כצורך מן יותר כלים כרבה

 שהי׳ כמו כמת, לכלבשת
 מיני להרבות הקדום כמנהג

 של יקרים שהיו אלא כלים,
 בכלי יצא ור״ג וכיב״ז משי

 בכמה הוסיף עדיין אבל פשתן
 שלא אחריו ונהגו כלים, מיני

 כדי פשתן בבגדי אלא להלביש
 כסנהדרין ועי׳ הלבשה. צורך

 מזרקין ואמו אביו כיו מ״ה ד׳
 אלו פ׳ וברי״ף כף כלים בו

 כל בא״ר ברייתא בשם מגלחין
 כף. כמת מן כלים כמציל

 כן זווא. בר בצרוא אפי׳ *<
 וברי״ף בגמרא לפנינו מי׳
 צרדא, ערך הערוך וכ״כ שם

 ויש מקפידין שאין ופירושו
 כאלה בפחותים אפי׳ מוציא

 מה׳ ד׳ פרק כרמב״ם אבל
 חכמים ונהגו בזכ״ל כ׳ אבל

 לבייש שלא זח שוה נסידר
 מהראוי א״כ לו, שאין מי את

 כמצוי פשוט בפשתן להוציא
 בגמרא גריס וע״כ לעניים,

 בר בצרדא לצאת פלמא נהוג
 זו גמרא הביא וכן זוזא,

 ענין ריש בתכ״א הרמב״ן
 קכ״ו סי׳ ורא״ש ההוצאה

 ומכ״מ שנ״ב קח יו״ד והטור
 זה שכתב מי ראיתי לא

 לפון הביא הטור גס כדין,
 וגייז זו, בהלכה כרמב״ס

 ולא כ׳ אלא הדין, זה מיני׳
לא וגם יקרים, דמיהן יהא

 כאן נו; אשכחן דהבי ־־"ז
ללמוד לנו דיש

לציון ראשון 5שיכ אלא וכבודו, כחו כפי מוציא כ״א אלא כך נהגו
שהתקינו התקנות בשאר גם והרי זולתי, ולא לבן פשתן

ואין ממש, הדין את השוו לא העניים, את לבייש שלא
אכילס של הולכה כל ואין במלאכתו שוה נצרים סל כל

אלא התקינו ולא שוי,*, ושתי׳
כל לעין ניכר יהא שלא

מיסו לעני, עשיר שבין ההפרש
ז״ל סרמב״ם של במקומו

ונהרא בזה, גם לדקדק נהגו
מ» כתינוח של״ה מש״כ וע׳ ופשטי׳ נהרא
בהגה״ה. קמ״ה ד׳ פסחי׳ במס׳
התחילו זוזא בו מווא אפי׳

הדבר החזירו ופשתכרין שוחין
בכ״י אי׳ הכי לעשרה. ליושנו

להלן אח ולפנינו בגמי. וכמו
מסיים אגב אלא במקומו ושלא

ניזלימאמע׳ .בזכ שעשו התקנות כל והולך
נפר־׳י ופ׳ש 0עןבןי M w הןןקען ד(

 בגמרא עומדים. העט וכל
 יוסי דר׳ אית׳ דסנסדרין

 הדבר את בצפורי החזיר
 עומדים אבלים שיכו ליושנו

 וכ״כ עוברים, המם וכל
אבל, מה׳ פי״ג ריש הרמב״ם

 והביאו בתכ״א הרמב״ן וכ״כ
 המנהג בזכ״ל שע״ו סח הטול
 רבותינו בימי נוהגין שהיו

 ומתעכב כף המת קוברין
א׳ מצד ועומד האבל שם

 לפניו עצמן מסדרין והעם
 מדכתב אבל ט׳, שורות שורות
 לפני כדאח הברייתא רבעו
 שמנהג משמע יוסי ר׳ חזרת

 ובמקום כת״ק, כי׳ מקומו
נהגו, בצפורי כר״י שנהגו

 הלכה נהגו שלא ובמקום
 כאבלים אלו במדינות וכן כת״ק

 עומדים כעם וכל עוברים
 והמטיב הטוב ולת״ק ״< בשורה.

׳?«” בבית ומ״ש אמת. זיין ולא
 הכי נמי דוכתח בכל האבל

 האי ליתא בגמרא מברכין.
 דברי והוספת כף. ומ״ש
 ויש הוא. כגמ׳ ופח רבינו
 שהיא רבעו דעת ללמוד

כנוסחת

 נפשיה נח דכד אשכחן דהכי «( ולגהמיח לגביה
 כריה ליצחק הב*ח ליח איתחזי אבונא דאכרחם
 אלהים ויברך אברהם מות אחרי ויהי דכתיב ונחמיה

 ובמשתיא במיכלא לאברויה ומהייבינן יצההבנו את
 במתניתא לה ואמרי עולא אמר * צעריה לפכוחי
 קודם ג׳ האבל בבית חכמים תיהנו כוסות עשרה
 לשרות כדי אכילה בתוך וג׳ בגימיעיו לפתוה אכילה
 חזן כנגד אחד סעודה לאחר וד׳ שבמיעיו אכילה

 ירושלם בונה כנגד ואחד הארץ כרכת כנגד ואחד
 ד עוד עליהן הוסיפו והמטיב הטוב כנגד ואחד
 ואחד העיר פרנסי כנגד ואחד העיר חזני כנגד אחד
 בשלמא * גמליאל רבן כנגד ואחד המקדש בית כנגד
 במלתא דמחזקי משום העיר ופרנסי העיר חזני

 בראשונה דתגי׳ היא מאי גמליאל רבן אלא דאבלים
 ממיתתו יותר לפרוביו מת של הוצאתו השה היתה

 גמליאל רבן וכשמת ובורחין אותו מניחין שחיו עד
 ונהגו י( פשתן בכלי ויצא בעצמו ראש פלות ניהג
 האידנא פפא רב אמר פשתן בבגדי לצאת העם
 זוזא בר בצרדא אפילו (ג לצאת עלמא נהוג

 עשירים האבל לבית מוליכין היו בראשונה
 ערבה של נצרים בסלי ועניים זהב של בקלתות

 הכל שיהו התקינו מתביישין עניים והיו קלופה
 כבודן מפני קלופה ערבה של נצרים בסלי מוליכין

 העם וכל עומדים אכלים חיו שונה^ברא* עניים של
 זו מתגרות בירושלם משפחות שתי והיו עוברים

 אומרת וזאת תחלה עוברת אני אומרת זאת בזו
 עוברים אבלים שיחו התקינו י( תחלה עוברת אני
 בבית משהים חיו *!בראשונה עומדים העם ובל

 בזכוכית ועניים לבנה זכוכית בכלי עשירים האבל
 הכל שיהו התקינו מתכיישין עניים והיו צבועה
 עניים של כבודן מפני צבועה בזכוכית משהים

 עניים פני ומכםין עשירים פניי מגלין היו בראשונה
 עניים והיו הרעב מפני מושחרות פניהם שהיו

 כבודן מפני מכסין הכל שיחו חתפיגו מתביישין
 חולי תהה מוגמר מניחין חיו *!בראשונה עניים של

 מתביישין חיים מעיים חולי והיו מתים מעיים
 של כבודן מפגי הכל תחת מניחין שיהו התקינו

 כלים מטבילים חיו בראשונה חיים מעיים חולי בני
 מתביישות חיות נדות וחיו מתות נדות גבי על

כבוד! מפני הנשים כל על מטבילין שיחו התקינו
 על כלים מטבילין היו בראשונה חיות נדות של

 בראשונה חיים זבים של כבודם מפני הכל גבי על מטבילין שיחו התקינו מתביישין חיים זבים והיו מתים זבים גבי
 מפני בכליבה מוציאין הכל שיחו התהינו מחביישין עניים והיו בכליבה ועניים בדרגש מוציאים עשירים היו

 ליה מתבעי לאבל מזונא ברכת מברכין ליושנו^כד הדבר החזירו ומשתכרין שותין להתחילו עניים של כבודם
 דיין אומר עפיבא רבי והמטיב הטוב ברוך האבל בבית אומרים חן טה * דתניא אמת דיין אמת אל לברוכי

 חטוב אלא מברכין הכי נם' דוכתא בכל האבל בבית שנא ומאי אמת דיין ולא והמטיב הטוב ממא ולתנא י< אמת
 הטוב וכריך מילתא וסטיא אשי רב לבי איפלע זוטרא לחודיה.מר אמת דיין אושר עקיבא ר׳ אמת ואל והמטיב

והמטיב

כ׳ז. מ״ק

?ו. קנהדלין

שם נחק

 ליושנו פד כ״ז
 נפנץ לעיל -יין

 מכי כוקות י׳
 פ־נננריה' אי'

מו: נלטח
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I tar

 ושליט בצדק שופט דיין י( אמת אל וחפטיב
אנו חייבים ובכל ועבדיו עטו שאנחנו במעשיו

 לבד כטביח ג׳ לומר שלא וכפוקקים התו׳ כנוקחת
פי׳ וא״כ קפ״ט, קי׳ א״ח בב״י כמבואר והמטיב, הטוב

 דיין קאמר דלא דלת״רן רבינו כמ״ש כש״ק קושית
האבל, בבית חידוש זה אין והמטיב, הטוב אלא האמת,
קצת שניי יש שעדין ואע״ג
 הטבות ג׳ אמרינן יומא דבכל

 הטוב אלא אינו כאבל ובבית
דברי במשמע זה אין והמטיב

 אומרים דלכ״ע כ׳ חר״י אבל הטבות," מג׳ לפחות ת״ק
 עוד האבל בבית שמוקיפים אלא יום שבכל הטבות ג׳

 הבאה הצרה על לבורא שבח לתת כדי והמטיב, הטוב
 לחזור 5א״ א׳ פעם הטוב שאמר דכיון ק״ל ור״ע עליו,

 וא״כ האמת, דיין כשיאמר ודי שנית פעם ולאמרו
 הכי אלא רבינו, כמש״כ שלא הש״ק קושי׳ מפרשינן

 אבל המאורע. עיקר מעין לומר שלא אפשר היאך מקשה
 לאו והמטיב דהטוב הגמרא הוכיחה מאי א״כ לי קשה

 ומאי לר״ע, האבל בבית אותה עוקרין שכרי דאורייתא
 ת״ק שהוקיף זו הוקפה אלא עוקרין אין הא הוכהה

 רבעו פי׳ ודאי אלא המטיב, הטוב רביעית פעם לומר
 אלא אומרים אין ולת״ק כלל, אומרים אין שלר״ע עיקר

 מקיים הברכה ובנוקח ג®׳־ והמטיב. הטוב א׳ פעם ק«׳
 ורבעו כו׳. יגדור הוא בישראל פרצות גודר לפנינו בגר,׳

 הש״ק מנוקחת נתן בית בק׳ הביא וכן לה, גרק לא
 האמת ודיין והמטיב הטוב «לא הקודם( )א׳ tar יד. בתיבת

נר. במעשיו ושליט בצדק שופט אמת ויין י< כצ״ל.
 ושליט במשפט נפשות ולוקח בצדק שופט אי׳ ובגמ׳ כצ״ל

 משוס לאמרו שאין בה״ג בשם התו׳ כתבו וכבר כו׳
 וכן כו׳, חטא בלא מיתה יש נ״ה ד׳ בשבת דקיי״ל

 ותר״י רבעו. דעת הוא וכן לאמרו שאין כרי״ף דעת
 משפט דרכיו כל חטא בלא מיתה שיש שאע״פ הקשו

 שפירשו קאי ולטעמי׳ כן, עושה למה יודע והיא היא
 בזכ״ל בדין אתכם והמית בה״ק בברכת כרואה פ׳5

 אמת דין דינו אפ״ה חטא בלא מיתה יש דקיי״ל ואע״ג
 עכ״ל.)אבל משפט. דרכיו וכל איש דרכי כל יודע שהוא

 יצר אשר נפרש היאך דא״נ לענ״ד נכון הפי׳ זה חין
וכדאי׳ הטבע הוא בדין פי׳ נראה אלא כו׳, בדין אתכם
 יודע דלים, דין צדיק יודע מ״ד ב׳ קנ״ה ד׳ בשבת

 עוונות לא והרי כו׳ מועטים מזונותיו שכלב כקב״ה
יצירה, בשעת הקב״ה הט,ביע כך אלא זאת, גרמו הכלב

 במ״ב נזכר לא ומש״ה דין נקרא בראשית מעשה וכל
 בתחילה בב״ר ז״ל מאמרם כוונת אלקים,/וזוהי שם אנא
 העולם שאין הקב״ה וראה ברין מו3עו את הקב״ה ברא

 בעלי עלה צווחי וכבר בדין, רחמים שיתף מהקיים
בו, וחזר שראה כקב״ה על לומר אפשר רהאיך כדרש,

 הטבע הוא וארץ שמים דבריאת פשוטה, ככוונה חבל
 בשתוף אלא א״א העולם קיום אבל גמור, בדין כי׳

 שבטבע המית ואשר יצר אשר מברכין וע״ז בדין, רחמים
א׳ י״ז ד׳ בברכיה יוחנן ר׳ כמאמר כן, הי׳ הבריאה

 והקב״ה עומדים, הן למיתה וככל כו׳ למות אדם קוף
 עאע״ג תשוב. עפר ואל אתה עפר כי בפירוש אמר

 הטבע חכמי על חלק בראשית פ׳ התורה בפי׳ שהרמב״ן
 חלק לא מכ״מ להפרד, כמורכב טבע דבע״ע שאומרים

ונהנה ג״ע מפירות שנזון הראשון אדם על אלא רמב״ן

 תולדותיו אבל יתי, חיים מלך פני באור השכינה מזיו
 אנשים ־*זולת‘שימותו ראויס היו הטבע עפ״י ודאי

 ]ובאשר הטבע. מן שיצאו וכדומה כאליהו מיוחדים
 חקירה טל לעמוד ומשהקים קגלה לבעלי עיקר שהדבר

 דברים קצת לבאר מוכרהני זו,
 סיי| ה׳ עכ״ת הרמב״ן וז״ל אלי.

יעשם אשר עה״ס אחרי
ודע בהם והי האדם אותם להודות

 מצית כעושה כי נהם הכנתו כפי במצות האדם חיי כי
 בעוה״ז בכן יהיה בעולמו פרק לקבל ט״מ לשמן שלא

 לזכות ע״מ במצוה שמתעקקין אותם וכן כו׳, רבים ימים
 לכנצל בכוונתם זוכים מיראה העובדים שהם לעוה״ב

 במנות והעוקקים תלין, בטובה נפשם כרשעים ממשפטי
י כנזכר כענין כעוה״ז עקקי טם וכראוי כדין מאהבה
 את דיש לכם והשיג תלכו בחקתי אם בפרשה בתורה

 P ובחיי ש״ע כמנהגי טובים לחיים בעוכ״ז יזכו בציר
 עוכ״ז עניני כל וכעוזבים שם, שלמה זכות כעוה״ב

 V כוונתם וכל גוף בעלי אינם כאילו עליו משגיחים ואינם
 \ " באליהו ’בעני, כי׳ כאשר בלבד בבוראם ומחשבתם

 ובנפשם בגופם לעד יחי׳ הנכבד בשם נפשם בכדבק
 r וכי כו׳ בקבלה ממנו ובידוע באליהו בכתוב כנראה
 כפי כילם החיים מיני יכלול וכיב״ז בהם וחי כלשון
 . הפץ שהקב״ה ידוע בק׳^והנה עכ״ד ואחד. לכ״א הראוי
 כקב״ה נתן ע״כ יצרה, לשבה כדכתיב העולם, בישוב
 במנייאו, הישוב שיהי׳ כדי האדם בלב הטבע אהבת

 בלבם נתן כעולם את גם ג׳ קהלת במדרש וכמבואר
 מאד טוב וכנה כיד ושם בלבם נתן העולם אהבת וגו׳
 שאילולי ללמדך אלא מאד טוב יצה״ר וכי יצה״ר זה

כיליד ילא אשה נשא ולא בית אדם בנה לא יצה״ר
של רציני הדברים אלו כל וכרי עוד, וע״ש כו׳ בנים

 וע״נ הכינם, באהבת אלא נעשה אינו בכ״ז הקב״ה,
כנוף, מן כנשמה בהפרד אלא שכרו לקבל יוכל לא

הריח תשוב ואה״ג כשבי׳ כארץ על הכפר כח וישוב
 על מתגבר להיות נחונה הרשות אמנם וכי לצרה״ח.

 וחניך, חניכי כמו בחייו לשכינה מרכבה ולהיות הטבע,
 למעלה זהו חבל כגוף, עס גס משלם שכרם יהי׳ וא״כ

 כאופן יכר״ז כעולם, ישוב בכלל ואינו כגוף מטבע
 להתקיים כעולם יכול הבע״י פ׳ ביבמות ב״ע שאמר

 כעונש שהי׳ כאדם, חטא אתר הגיע וכ״ז אחרים. ע״י
 שיכיו הקב״ם שהטביע הארץ מפירות דוקא שיזונו

 לאהבת רתיחות מכלים שהמה מרות לכמה ניתוכים
 הגן מפירות ניזון הראשון אדם בכיות אבל העולם,

 בראשית פ׳ כרמב״ן כמש״ג באיברים נבלעים שכם
 ליישב אפשר הי׳ וגו׳, ממנו אכלך ביום כי עכ״פ

 מאור כן ניזון ולהיות ית״ש לפניו משמש בעודו כעולם
 תולדותיו וכן לעולם, וחי בחיים בעודו תיים מלך פני
 ג״כ מפירות אם כי לאכול שלא רוצה שהי׳ מי

 משא״ב פה״ט, התגברות בלי זו למעלה להניע בנקל
 כבריאה טבע על בהתגברות אלא א״א החטא אחר

 בזעה הכתוב פשט וזכו העולם. לאהבת נמשך להיות
 כפר כי וגו׳ האדמה אל שובך פד לחם חאכל אפיך
 אחר כעונש, כל על כטעם הוא חשיב, עפר ואל אתה
 אהר ’נמשך אחה ג״ע מפירות נזון בהיותך עתה שגם

אהבת

ob ר׳
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"ריט שאלה לג שאילתא ויחי העמק

 שלום שאילת
 וכי׳ בדיני כריג חילכתא °יי

 דוקא כ»ש דיקא לאו קרקע אלמא
 פסקו והרמב״ס הרייף גה ונוי.

 שהוא כל ואפי׳ נופלפלי דאפי׳
 ועל י׳ינ שי׳ מיס כפור הניאם
 שם כפור ג»כ שהובא הרא״ם הפגה
 בעיא מלע ישכיב דמהחברא שנהב

 אלא סעמא הוא ימיד כלנסקו כיי
 לא אומדני וכהי ובו׳ אומינא פשום
 פלנשחו כדי ששייר לא אם בפלח
 הרי״ף דדמח מיה כחב וטי,

 כדי בשווי׳ שאין שאע״פ והרמב־ם
 חיי לחיוה דמהו שמא פרנסהו

 המחבר וכיס והלאה, מאז ום5מ5
 הרא״ש[. כדמה הגיה ]והרמ״א סעייד

 מהם אח־ הזכירו שלא פלא וקצה
 אתי ויש זה. כדין שאלהוק הסכמת

 ולדינא הסוני׳ בפשפ דבר אריכח עור
מקומו. כאן שאין אלא

 צווחת ואי כתובתך. איבדה ושתמה בפניה שהוא כל
 מבעלה נכסיה כל המברחת פירוש ושברחו צווחת הא

 ואם כלום ולא עשתה לא "( ליה דתיחוי מיהטי
 אפילו ובכולהו עבדת שפיר שהוא כל שיירה

 דמהרהעי אשח מכתובת לבד שיור הוי מטלטלי
 ואע׳ג יי( רבנן תהעו לא מטלטלי רבנן תהינו

 אבא בר ירמיה ורבי יהודה רב עליה דפליגי *
 סמיך קאי דאי גנאי טעמא בכולה? דהאט׳ בדיני נהמן כרב הילכתא °“

קאי אי נמי מטלטלי מלה, אשה מכתובת לבד שיור הוי נמי מטלטלי
 הרפע אלמא נכסיהן פל שיכתבו עד מדהאמר

 כדי בעינן ולא דווהא• שהוא י כל דווהא לאו
פרנסתו:

קסמי ג׳ג

 דהמברמת מיגעי דאיפכא פתר, לזה אין לכאורה עבות. שפיו נ״ש שיירה ואם ול״נ עשתה לו "( וכשמואל. למוד ויו1ל ר*®?
 דמינו ונלאה קיימת. המתנה כ״ש שיירה ואם הגיע, לא מתנה ולמקבל הבריחה דמהבעל תובא לה מהני׳ הכל
 פילות אוכל ממל שאין לבעל שא״י כנכסים עשאום דאמרינן וכיון שנפלו האשה פ׳ הר״ן שכי אחרים כדעת ס״ל

 דמישך ול״כ עשתה לא רבינו קאמר שפיר והשתא־ כו׳ אותן יורש הבעל לאחר כרהמ שלא כ״ז מתה אי ומיהו
 ולא תמוח, אי לבעל שייך
 ואע״ג יי( מרמתה. לה מכני

 ב״א ור״י ר״י עליו דפליגי
 ר״י אמר אי׳ בגמרא נו׳.

פרנקתו, כדי קרקע רב אמר
 כדי מטלטלין אמר ב״א ור״י

 כמה זירא א״ר פרנסתו,
קרקע דסבי שמעתא מכוונין

 בש״ס וטרי ושקיל עלה, סמיך
 קאי במאי והשתא טובא.
 אי ר״נ מל דסליגי רבעו
 שיור הוי מטלטלי דאמר במה
 מודה צמי ב״א ירמו׳ ר׳ הא

 כ״ש דאמר במה ואי בהא,
 דקאמר קאמר מאי שיור, הוי

 הוי נמי מטלטלי בכולהו
 דר״נ מדקדק היאך ותו שיור.

 מדקאמר אי קאמר כ״ש
 נכסיהן, כל שיכתבו עד ממשה

שכחב ש״מ תנן נמי במתניתין

נכסיו כל שכתב מרע שכיב

 רב ולמהבריה״אטר בשיכבא למיעסה ישראל דבית דמחייבי׳ שאילתא לדש: ע־ה
 מלאכה בעשיית אכזורין העיר בני כל בעיר מת רב אמר יהודה

 מתא מיפלנא אי אבל *( בחבורתא מתא מיפלגי דלא היכא טילי |המ
 דאת! אע״ג י( אחריני הנך אבל אסירי ביד. לאיעסוהי עלייהו דרמו הגי ]בחבורתא

'־־־־ לכבוד —-
 ג״כ שה׳ הרי״ף מל כרבה שהשיג ברא״ש וע׳ בעינן, פרנסחו דכדי אמוראי מפרשי ומכ״מ כר לאחרים נכסיו כל

 אופן מיהו רבינו, קאתי כ״ש שיור לטנין דודאי ונראה פרנסתו. כדי בעינן ונא מכני כ״ש ישיור מדר״נ לדקדק
 כ״ש קרקע שייר אם לאחרים נכסיו כל שכתב ש״מ דחנן כלל מדוקדק המשנה לשון אין דלכאורה הכי, הדיוק
 קיימת מתנתו אין לאחרים כ״נ שכתב ש״מ מיבעי והכי כ״ש, שייר והיאך כתב נכסיו כל הא כו׳. קיימת מתנתו

 כ״ם קרקע שייר ב״ח יצא לעבדו נכסיו ככותב עבד לטנין פ״ג בפיאה תגן והכי קיימת, מתנתו כ״ש קרקע שייר
 דאע״פ כ״פ דווקא קרקע נימא אי פי׳ כ״ש, או קרקע או דוקא דחדא ללמדנו בא ודאי אלא ב״ה, יצא לא

 מתנתו כ״ש קרקע דוקא שייר לענין מכ״מ קנ״ב, בד׳ כדאי׳ וש״ד מטלטלי נכסיו בכלל והכל נכסיו כל שכתב
שייר אס ופירש חזר להכי קאמר ככולו דרובו וס״ד נכסיו כל שכחב ש״מ ה״פ דווקא, כ״ש נימא ואי כר, קיימת

ב״א ירמי׳ ורב דווקא, קרקע וא״כ ל״ד כ״ש ע״כ תנן פרנסתו כדי דקאמר יהודה ורב קיימת, מתנתו קרקע־כ״ש
 טעמת דמכוונן זירא וא״ר פרנסתו, כדי ומטלטלין כ״ש דוקא קרקע קסבר פרנסתו מטלטלין־-הדי אפי׳ דקאמר
 כלל, לסמוך א״א מטלטלין דעל סובר דר״י דפליגי אלא סמיכה כלי בו שיהא דבטינן סברי דחרוויהו דידכו,

לאפוקי ותרווייכו סמיכה כדי יש ג״כ כ״ש וקרקע סגי, סמיכה כדי דמטלטלין ס״ל ב״א ור״י ואזלי, דמשדפי
סמיכה כדי בשיור שיהא משום לאו אלמא דוקא כ״ש וע״כ ל״ד, דקרקע מדקאמר כ״ש, מטלטלי אפי׳ דקאמר מר״נ
 תרווייכו הא דאמר, מאן קאמר מאי חנן, כ״ש פרנסתו כדי מ״ד יוסף רב דקאמר הא מובן מש״כ ועפ״י הוא.
 כרי דמטלטלי אלא כ״ש, דקרקע ס״ל ב״א ירמו׳ ול׳ פרנסתו כדי קרקע מ״ד ה׳׳פ אבל קאמרי פרנסתו כדי

 בכולכו דקאמל בדיני כר״נ הלכתא כ״ש שיור למנין ב״א ור״י ר״י דפליגי ואע״ג לבינו דב׳ והיינו בעינן פרנקתו
 ומטלטלין קרקע ושוה ל״ד, קרקע אלמא נכסיהן כל שיכתבו עד דקאמר הא וא״כ כו׳, שיור כוי נמי מטלטלי

 חנן למאי ל״ד ג״כ וקרקע ל״ד וכ״ש פרנסתו כדי בעינן דאי פרנסתו, כדי בעינן ולא דוקא שהוא וכל ממש
ז״ל. הרא״ש קושית ומיושבת הלי״ף גם כיון ולזה כמש״כ, מדוקדק שאינו בלשון

 דיש הפח ולכאורה לכו. שלי איה א״ל במתא איכא מבורחא א״ל אח בגמרא נו׳. בוזבורתא מתא מפלגו אי אבל *<
בחברותא מתא מפלגו לבינו לשון אבל עמהן, עסק אדם לשום אין ושוב במתים, תדיר שמוסקין חבורה

 מ״ק הרא״ש וכ״כ שלה, במתים עוסקת חבורה שכל המת, להוצאת ד״ה א׳ י״ז ד׳ כתובות התו׳ כמש״כ משמע
 הטור כ׳ וכיב״ז אחרת, שבת עסוקין ואלו א׳ שבת מתים בצרכי עסוקין אלו בסתה״א הרמב״ן כפח או ק״ה, סי׳

 אמת. כפירושים וכל מחלוקת בזה אין מיהו מיבעי. בחבורתא שתא מפלגת זה לפי אבל שמ״ג, סי׳ יו״ד וש״ע
 לכבוד ת״ת ומבטלק להלן כמבואר והלוייחו המת הוצאת בשעת היאו .!כבוד,אפיו לא בעלמא לכבוד דאתו 1אע״ <’

 אסירי לא מכ׳׳מ המת להוצאת לילך דמצוה דאע״ג וה״פ כ״פ. ועוד כ.' המת להוצאת ת״ת מבטלין דתני׳ כמי.
 אבל דאקורין הוא בי׳ לאמסוקי טלייהו לרמי הנך בסבורתא מתא מפלגא אבל בזכ״ל אי׳ אבל כ׳ ובכ״ג במלאכה.

הנך
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שאלהלד שאילתא ויחיהעמקרכ

יק3ל ראשון לךקרי אבל י( צס״ד. ב׳ אוח ג׳ סי׳ בזה מש״כ ו»׳ טכ״ל אסיריו לא במלמא לכבוד אחי דלא אט״ג מך
כוא וכן וכליל, בכת״י, כ״ה שיעווא. לי׳ לית ותני להגיה ויש ובכ״ג רבינו דברי נובטין א׳ דממקור ופשוט

אוח שם מש׳׳כ וע׳ גמרא. דלמד ופירושו י״ד סי׳ למיל למיי איס5 1שאי דאע״ג פה״ ג׳׳דגכ ילגיסחא ומה א׳3
כחב כבר כו׳. ממעשה וגדול תלמוד ואפי׳ «( כסיד. י׳ כחגו שם כחובות כחו׳ סורא,מיכוא מיטבדי לא מכ״מ
לומר ואין «־5 כ״ז. לטיל __ _____________________ ________ ־7 מלאכה דלטנין לר״י ונראה

איהלע המנונא רב * בדדוא אסירי לא בעלמא לכבוד
 הנחו חזא דשיכבא שיפורא סל שמע מתא לחחיא
 הנך להוו להו אמר עיבידתא מבדי דקא אינשי
מיפלגא בחבורהא ליה אמרי דרב בשמתא אינשי

 ואסורין כטיר בני כל מבטלין
 וחני קרי דלא למאן אפי׳
 ופגסקים. כרא״ש וכ״כ בו,

 ואלו ואלו פליגי דלא ונראה
 דמצות חיים, אלקים דברי
 ולמוד גדול מטשה בפ״ט מחייבים עלמא כולי קוברין ליח דלית ןטצוח אינו ת״ת לבטל המח ח כלוי
ניחא, גדול תלמוד לאחרים ישאג כאריה ילבו ח׳ אחרי דבתיב *( ביה לאיעסוסי כדתני׳ יוצא המת ברואה אלא

 שם תלמוד אפי׳ כאן דהוסיף
 הייתי ולטיל ממטשה, שגדול
 שאינו תלמוד דוקא מפרש

דבשלמא אאל״כ, ממטשה, גדול
דלמוד י״ז ד׳ ב״ק לפרס״י ( מת דאיכא וחיכא לכוז שרי הכי אי לחו אמר מתא

 חהב׳ח של מדותיו אחרי חנינא ברבי חמא וא״ר * ל״י כי׳ כך פי״א בשממות
חסדים גמילות חחלתה תורה שמלאי רבי דרש * שהי׳ בשטה טושה אלטאי בר

חסדים גמילות החלתה חסדים גמילות וסופה ככלה ואת כמת את רואה
 עור כתנות ולאשתו לאדם אלהים ח׳ ויעש דכתיב עיניו נותן כי׳ כר שמקלסין

 אותו ויקבר דכתיב חסדים גמילות וסופה וילבישם
למת מיטמין דאין ונזיר גדול כהן ואפי׳ בגיא

 ד׳ ובברכות כר בתלמידים
 כמת את כרואכ א׳ י״ח

 משום טובר מלוכו ואינו
 כ״צ לו ובשאין כו׳ לרש לועג

 סי׳ שם בש״ע שכרי מיירי
 את כרואה כתב ס״ג טס״א
 טובר מלוהו ואינו כמת

 נדוי ובר לרש לועג משוס
 רמב״ן מנימוק״י וכוא הוא,
 שמחו מי שער הכ״א בס׳

 א״א ומכאן ודל לפניו מוטל
 המת את שרואה מי שכל

 שם שיכו׳ מד מלוהו ואינו
 כרי טכ״ל, היא נדוי בר ב״צ

 ובהאי בש״ט, מיירי דבכא
 לרש. לועג משום טובר נוונא
 אי׳ וש״ט בטור שם וטוד

 ללושו שא״ל במקום דאפי׳
 והוא מפניו, לטמוד צריכין

 שיש דבזמן כרי מהירושלמי,
 א״צ רואכו אפי׳ כ״צ לו

 לעיל הוכחתי וכן ללושו,
 מדברי ב׳ אוח י״ד סי׳

 כמש״ב ולא ע״ש, רבינו
סי׳ באכ״ע שמואל הבית
 כ״ק והשתא סק״כ סיה

 שיודעין כל קבורה טסק עלייהו דרמי דבהני בכ״ג רבינו
המת דכבוד במצוה אבל במלאכה אסולין בטיר מת שיש

 מיש יי. קיסה לעיל עי׳ בעצמן לבינו אבל
שם מדיף דידי׳ דלמוד ז׳ שאי׳

ידטנו כבל א״כ ממטשה
 אפי׳ כו׳ ת״ת מבטלין מלשון
 asr* ממטסה. דגדול תלמוד

 דמסיים הא טל קאי וכאן
מבטלין מטקקין כדי וליכא איניש ליבא ואי יטמא מצוה למת ולהרוביהן

הפוסקים שט והיינו ת״ת אפי׳ דתנן אינון ביה מעסיהין ביה לאיעסוהי אחרינא
 סיל בשם מיכן רבינו. של בשמו מיסמין אבל להרובין מיטמין אין ונזיר גדול כהן *

 לעדי כתבו גאון נטרונאי רב יטמא לא ולאמו לאביו דכתיב מגלן מצוה למת
 בש״ט וכדאי׳ מבטלין טשרה הוא מטמא אבל מטמא אינו ולאמו לאביו
פירש לא ורבינו שס״א, סי׳ המת לכבוד תורה תלמוד ומבטלין מצוח למת

».מגילה ונווכו מחטסקין, כדי אלא המת להוצאת הורה הלמוד מבטלין * דתניא
מויסמיז. ןמןקן};מ מי,3ש משןם ,בר יהןךה ,ך על עלין אמרו הכלה דןבנסתןל

 לנשיאת נצרכים כיו לא רנ״ג המת להוצאת תורה תלמוד מבטל שהיה אלעאי
 מאבולא אנשים ד׳ אלא כמטה אבי צורכו כל לו בשאין בד׳א הכלה ןלהכנסת

במדינות כמו סיכרא ועד צורכן בל וכמה מבטלין אין צורכו כל לו יש
דמד לפרש נצרך ומש״ה שלנו, גברי אלפי תריסר דרב משמיה אוניא בר ר׳א *

מפני ללוות מצוה משרה גברי אלפי תריסר לה ואמרי שיפורי אלפי ושיתא
היו רנינו לפני אבל ככבוד, כג| אמר עויא שיפורי אלפי שיתא ומינייהו
ברכות כמשנה כדין נוהגים ששת רב סיכרא עד מאיבולא גברי דהייצי

 וחילופיהן כמטה נושאי ס״ג נתינתה מה כנתינתה נטייתה יוחנן רבי ואיתימא
 שהמטה את חילופיהן וחילופי טילי והגי רבוא בששים נטילתה אף רבוא בששים

 להחליף ונהגו בכן צריך ליה לית ומתני לדקר' אבל י( תני ולא לדקרי
 מיקרי וכ״ז חבורות, כמה אבל ומתני דהרי לכבוד נטי מבטלינן וכי שיעורא

צרכיו, כל מתמסקין כדי מבטלינ! לא ביה דמעסמין איכא כי תני ולא מרי לא
שלא לקברו א״א דודאי תלמוד ואפילו מבטלינן ביה דמעפקין וכי׳״-ליכא

בסיכרא, לו כראוי במקומו ולהכנסת חמת להוצאת מבטלינן ממעשה דגדול
משרה יהיו ממילא וא״כ ;הבלח

פנוין שכמה ובשעה ויותר, ברם
ל׳ במגילה דאי׳ הא רבינו ולמש״ב לוי׳. מצות מקיימין

ת״ת מבטלין כדתגי׳ עדיף מצוה מת ומ״מ ת״ת ג׳
ולכלי וחני קרי דלא למאן ואפילו כן׳ כמת להוצאת ת״ת דמבטלין כמו במלאכה אסור כשרואה אלא אינו
מה למנין טדיף מ״מ בד״ה התו׳ כמש״כ ולא צרכו כשאינו אבל מת, לכל ממלאכה מנטלין כ״׳נ צרכו לכדי

נילף הא דולאחותו, קרא לן מיבמי למאי כר״א שהקשה דהלוית גמ״ח בכלל וזכו איכא מצוה דודאי אט״ג רואה
קאי דולאחוחו דקרא ויישבו מעבודה, לחמור מת״ח מבטל שאין כמו במלאכה אסור אין מכ״מ אבל המת

לפי וליתא ת״ת, מבטלים שאין ותני קרי דלא למאן 1ןען המח את ברואה מיירי והרא״ש והתו׳ מת״ת,
עבודה שמבטלין מולאמותו למדנו לא שכרי רבינו, לברי חבורתא בלא מלאכה דלענין ר״ל ורא״ש דכתו׳ נראה

ת״ת מבטלין גוונא ובהאי בצמצום, קבורה לכדי אלא לט״ה, אפילו אקורין המיר בני כל ודאי קצורה ולצורך
אפי׳ מבטלין שכרי ותני קרי דלא למאן אפי׳ דרבים נו׳. ישאג נארי׳ ילנו ה׳ אחרי ונתיב טיקר. וזה

תמוה הר״א קושית מיקר ובאמת צרכו. כדי לכלוי׳ כף. חגינא וא״ר תלכו אלהיכם ה׳ אמרי אי׳ בגמרא
במיני
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רכא שאלה לד שאילתא ויחי העמק

 לקדם שייך לא גיסא דפרקומי וסברא מילה, זו וששון
ואחר פשטה. הדר בד״ה כ״ג ד׳ שבת התו׳ כמש״כ כלל

 שבועות התר למש״כ להקשות יש יותר דלכאורה בעיני
שמבטלין דולאחותו קרא מכא שלמדנו דאע״ג ב׳ ,ל ח

 עפ״י מבודה בטול אחה
מבטלין אין המת, הלוית

 שאין כמו בבזיון שמוטל דמ״מ
 לכלוית מבודה לבטל למדין
 שבועות התר כמש״כ המת

 לקרא גצרכנו מש״ה הנ״ל,
 מתיישב מש״כ ועפ׳י דולאחותו.

 קי׳ רמ״א בהגהת מש״כ
 מצוה דמבטלין דהא תרפ״ז

 מגילה מקרא בשביל דאורייתא
לקיים שהות כשיש אלא אינו

 קושייא ודאי אלא כבודו. לפי
 דבאוסן ליתא, מעיקרא זו

 לגמרי מצוה אחה שיבוטל
 ת״ת קיל ת״ת מסק מ״י
שבתורה קלות מצות מכל

דלפנין אלחנן, הר״ר ק׳ מיושבת ממילא לזה שזכינו כל אין מכ״מ ?בריות, כבוד משום וא״ת בשב מבודה
דמבטלין מהא למדנו לא ודאי לגמרי עמדה לבטולי אין קרובים קבורת כבוד ומשום שוין, הבריות כבוד

הבריות לכבוד אפי׳ ת״ת כח אי ה״נ וא׳׳כ מבטלים,
ואי בריח ית לממחל אזיל דסא מאן אילו צריך ברם

 אחריגא איגיש דליכא מלתא מישגרא אזיל לא
לא דאי ביה לאיעסוקי מצוח מת ואיכא ליח דטחיל דחמירא לת״ת והרי מבודה,
ביח דפיעסס אחריגא איגיש ליכא איחו ביח מיעסה לכ״א כמת להוצאת מבטלין

 ברישא ביח לאיעסוהי ליח מיתבעי לחידא ומיבזת
 חשבת את דוחח שכן עדיפא פילח אפרינן פי

 חשבת את דחייא לא טצוח פת הבורת ואילו
 דמילה עשח ודחי דקבורח עשח אתי ולא

או

 לכל שמצוה ואמ״ג אחרים, ע״י להעשות שאפשר במצוה
 מכ״מ עצמו, ע״י לפשות למצות ולהקדים להזדרז אדם
 למעשה קודם ת״ת לגמרי, נידחית המצוה גוף שאין כיון

אין שזרחין אע״ג עוברת שאינה במצוה וה״ה בזה,

 הפשיטות שלפי ללמדנו כבודו, לפי המה בהלוית דמיירי
 אפי׳ דמיירי שבתורה, ל״ת שדומה הבריות כבוד דגדול
 מבואר זה ולפי צורכו, כדי כמת דהלוית הבריות כבוד

משאר עדיף ניסא פרסומי מצות אי לן מיבעי דתרווייכו

 מקרא מיבמי היאך דא״כ ז״ל הגר״א רבינו ותמה אנז״כן ע״י להמשות שאפשר במצוה כאן ט׳ ד׳ במ״ק כדאי׳
 מצוה מת ע״כ הא עדיף, מינייהו הי מצוה ומת מגילה תו׳ וע׳ אחרי׳ מ״י לכמשות שא״א במצוה כאן אחרים

 מגילה. מקרא משא״כ לגמרי מבודה אפי׳ שדוחה עדיף ד׳ אות כ׳ סי׳ לעיל והובא הירו׳ בשם שהביא שם
 בעצמו ז״ל כגר״א מש״כ עפ״י שפיר מיושב ובעניי לנו יש דבזה מצוה משום מצוה לדחיית דמי ולא בק״ד,
 מגילה מקרא מבטל מצוה דמת הרמ״א מש״כ בישוב ע״מ אלא נתן שלא ת״ת משא״כ וחמורות קלות לשקול

 בגמלא שהרי תמוה זה גס ולכאורה כו.צור כדי היינו להעשות שא״א מצוה כל מפני נדחית מש״ה לפשות,
 רביט ויישב גמור, מ״מ שהוא דלואחותו מ״מ מביא למקרא ת״ת שמבטלין מעבודה ללמוד שנצלכנו והא בי״א.

 מת פצוה ומת דת״ת הא הש״ס הקדים דלהכי הגר״א שם והר״ן מבטלין ה׳ ד׳ שם התר כמש״כ היינו מגילה,
כר כמת להוצאת ת״ת מבטלין מדתני׳ עדיף מצוה נידחית ת״ת שאין דכמו ור״ל כצבור, מס לקרות דפי׳

 וא״כ ממש, מצוה מת אפי׳ שדוחה כ״כ שבתורה ותני׳״״מצות המצות את ושמרתם כרכתי׳ המצוה את מחמיצק
 מת מפני נידמית פטדה שהרי לגמרי ג״כ עבודה מבטלין ת״ת בשביל מכ״מ אה״מ מחמיצין שאין מכאן במכילתא

 מם שדוחה מגילה מקרא מפני ומכש״כ ממש, מצוה ולמוד קיו״ל דמש״ה שם לפיל וכמש״כ לאחרה רשאי
 משאר מתר ניסא פרסומי מדיף לא דילמא או מצוה, אין מצוה כדור בכל וכ״נ אשה, ישא ואח״כ חורה

 דכלוים הבריות כבוד מפני ונידמית דרבנן, מצוה גוף הי׳ וא׳׳כ נידחים, כמצוה גוף שאין כיה ת״ת מבטלין
משום אלא אינו בצבור מגילה לקרות דמצוה דהא ס״ד
 כמת. דכלוית ד ויומא ס״ד ד׳ בפסחים כדאי׳ מלך הדרת מס ברוב

 כמש״כ כיינו יקרא שמכ״מ כיון הא, משום נידמית ת״ת אין וא״כ ע׳
 עובר, כמצוה פרסומי בשביל ת״ת דמבטלין קמ״ל בפ״ע, אמ״כ המגילה

כמת לכלווית אפי׳ מסיק וע״כ שבתורה, ל״ת ודוחה מדמבטלין ולמדנו כמצוה, מגוף שהוא משום גיסא

 סק״ג. תרפ״ז סי׳ המג״א מש״כ וע׳ [שבעולם מצות
שום בזה אין בצבור לימודם אחר שיקראו ואס

ולכיפך. רמ״א דעת שככרחנו ממה ג״כ הוא וכטעם
 לגמרי משמע עטדתן מבטלק פי׳ ס״ל דאינהו רצוני,

לעשות אפשר הא מבטלין ד״ה התו׳ קושית הדרא וכ״ת דממירא דרבים ת״ת ולא ear.־ת״ת מפני מצוה דחוי
בזה״ל, וכ׳ דקדק הלמב״ם באמת אבל אח״כ, העבודה שאר אפי׳ אלא לימודם, אחר המגיל׳ את מאחר למוד
מ״מ, לשמוע ובאק עבודתן מבטלין בעבודתן כהנים ואפי׳ להקדימה ראוי מגילה מל מעלה אחה לה שיש מצוה
מלפני מקוקין כבר שהם משמע יתירא בעבודתן ולשון קוראין שיהיו הצבור אותו יהא אך אס מגילה לפני

ויוצאין כעטדה את מניחין בעבודה נה״ח או עכ״ש תרצ״ג בסי׳ רמ״א בהגהת שכ׳ והיינו אח״כ. גם אותה

 הבריות מכבוד דחמיר עבודה מפני וכש״כ ג״כ המת
מ״מ, לשמוע עבודה דמבטלין והא

 זמן שאץ באופן דמיירי לעיל
גדול הבריות דכטד מסיק וע״ז

שבתו ל״ת ודוחה מדמבטלין :דנו
מצוה דמכש״כ כנ״ל כרמ״א כמש״כ מבואר וא״כ כמש״כ, ונראה nor בצטר. לקרות בשביל בשעתה עבודה

וכמו ־־aar כמת. הלוית מפני נדחית שאין מה״ת 1 אלא מגילה לקרא קאמר ולא מ״מ לשמוע דייק דמש״ה
 מפני לגמרי נדחק אינן ז»ה״נ מפני נדחית עבודה שאין 3 דיחיד ת״ת דמש״כ ש״מ tar קורין. דכצבור מיירי
אבל ear״ כרמ״א. דעת ביארנו כ״ז מגילה, מקרא שהרי כלל, כדין זה שייך לא דרבים בת״ת אבל דקיל,
מנילה דוחה מצוה דמת דהא והמחבר הרמב״ם דעת כלל יקראו שלא לענין דאם אח״כ בצבור לקרות יכולין

כמש״כ כסוגי׳ דייקי ולא קוברים, לו שאין מת היינו מכל ת״ת קיל ובהא כלל מעבודה ללמוד כצרכנו לא

כמי׳ק

 ואותו שבבככ״ג דמילה ור״ל למגילה, קודם דמילה
קודם מילה ודאי אח״כ גם יהי׳ המילה שלפני כצבור

 עבודה כביטול דומה וזהו מ״מ, לשמוע לבככ״ג ובאים
כהן כ״ה פ״ב המקדש ביאת ה׳ הרמב״ם וכמש״כ ממש

 בין מיתה חייב בלבד עטדה בשעת המקדש מן שיצא דכתיב הא על אסמכו וגם מגילה, לגבי תדיר שהוא
ככ״ג
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שאלה לד שאילתא ויחי העמק רכב

 דחייא דסא עדיפא מצוח מת הכורת דילטא או י(
 דאי ונזיר גדול דכהן דטומאח תעשה ולא משה

 ואין השבת את דוחה טילה אמרת דסא משום
 הבור דכתי׳ 0 חשבת את דוהה מציה מת הבורת

 הוברו אתה רוצחו שאתה ביום ההוא* תהברנוביום
וביום

 .תמותו פן מצאו לא א״מ ומפתח שנא׳ כ״ה בין כה״ג
 כשביל כשמניח אלא אינו זו מיתה דחיוב ואע״ג כר,

 חשוב מגילה דמקרא מוכח כבר מכ״מ ויוצא, עצמו צרכי
 וע׳ להניחה שרי כשבילה שכרי □מבודה כבוד לבטל
והיינו שמיני. פ׳ כחינוך ספר
 בה׳ כרמב״ם הביא שלא

 בדוכנם דלווים כא מנילה
 דעיקר במממדם, וישראל

 באמצע כהניס הוא הרבותא
 כך, מל שנזכרו מבודתם
דכלוית לומר א״א וממילא

 ענודה דוחה אינו כזו מצוה מת שכרי מ״מ, דוחה כמח
 וע׳ קוברים לו שאין במת רבא מיירי וע״כ כמש״כ,

 זילמא או י< בזה. בק״ד ט׳ אות ס״ג קי׳ תצוה פ׳ מש״כ
 להקשות אין נו׳. ״ת?1 עשה והי׳ דקא עדיפא פ״מ ענווה

 משה וכוא צרמת דוחה מילה בזה,כמ״כ יש מדיפות מאי
 עשה דאתי דאמרינן אימר קל״ב ד׳ שבת כדאי׳ ול״ת

 ת״ל כו׳ הוא ול״ת משה כאי גרידא ל״ת ל״ת, ודוחה
 שלב״ז מילה אפילו וא״כ בכרת, שם שיש ואמ״פ בשר
 ולק״מ חותה, דוח□ מ״מ יהא שלא סברא יש ג״כ

כבוד גדול ממילא במעלה ומ״מ מילה ששוין דכיון

 לאיון ראשון ול״ת דמשה דחינן ולא ועשה ל״ת שדומה עדיפא מ״מ
 השקלא בסוף רבינו שדחה כמו הוא בכל שום שאינו

 יש הא שבת דוחה איני מ״מ דקבורת מגלן א״כ וטריא,
 דשאני מוכיחה אינה ורציחה ר״ל כקושית מק״ו ללמוד

 ל״ת שדוחה מ״מ קבורת
 לפרש הוצרך מש״ה ועשה

 הוא מלא מקרא דמכ״מ
 ובאמת שבח. דומה שאינו
 במכילתא הוא הדרש מקור

פ׳ נמסלמא תלמיד אמר פ״ד משפטים פ׳
סיס ממלים □"ק כלו ל״י מתלמידי א׳

 כיתה בכלל שריפה מושבותיכם בבל אש תבערו לא
 ממיתות אמת שהיא מיוחדת שריפה מה ללמד ויצאת

 ב״ד מיתות שאר כל אף השבת את דוחה אינה ב״ד
 כשבת את דוחה מ״מ קבורת ותהא כשבת את ידחו לא

 כשבת את דומה שהיא מבודה מם ומה נותן והדין
 כוא דין דוחתה שעבודה שבת אותה דוחה מ״מ קבורת

 בעבודה אמרת אם לא אותה, דוחה מ״מ שקבורת
 בשבת תאמר דומחכ מ״מ קבורת לפיכך דומתה שרציחה

 מ״מ קבורת תהא לא לפיכך דוחחה רציחה שאין
קבול כי הטן מל נבלתו תלין לא נאמר לכך דוחתה,

ע״ה. יקברו ביום בו שנכרג ביום כהוא ביום תקברנו יחד, ונזיר דככ״ג טומאה דה״ק י״ל וטוד כו׳ כבריות
דחית והוא כק״ו, שפיר דחה כרי מובן אינו ולכאורה שכח דכרי ולאחיו ולאמו מלאביו דנ״ל 'למאי קאי שהרי
בשם אבל קרא, תו בעי מאי וא״כ בסנהדרין, כש״ס ותרי ל״ת תרי לנו ים וא״כ למ״מ, ומטמא ונזיר ככ״ג
קבורת שאין אמרת ראיה והיא ונאמר, הגיהו כגר״א ביום תקברנו קנו דנתיב »( שלב״ז. מילה משא״כ משה

והרי זו דרשה לי למה שקשה אלא שבת, דוחה מ״מ בגמרא, ולא בספרי לא נזכרת לא זו דרשה נו׳.
אין שבכ״מ נימא דאי ניחא ולמש״כ כק״ו. נדמה בבר קבורת ותהא יוחנן, לר׳ ר״ל כקשה ל״ה ד׳ ובקנכדרין

קבורת וא״כ בבל, שוה שאינו ועשה ל״ת דוחה משה את שדוחה מעבודה ק״ו השבת, אח דוחה מצוה מת
כק״ו ואין מרציחה, חמור ועשה ל״ת שדוחה מ״מ תוכיח רציחה ודמי מצוה, מת מפני ונידמיח כשבח,
איצטריך ומב״מ הכוא, דביום דרשה במינן ומש״ה נדחה, הקשו וכבר השבת, את דומה ואינו כטבודה אה שדוסכ

כהוא מביום ללמוד א״א דבל״ז דמושבוש דרשה ג״כ מ״מ וקבורת שבת שדוחה ממילה דליקשי שם כתו׳
 ומשה לאו ונזיר ככ״ג שכן דדחינן האמת לפי וכ״ת כלל. שיישבו. מה ע״ש שבת שדומה מכש״כ מילה, דוחה

 הא ההוא, דביום דיוקא איצטריך אמאי בכל שוה שאינו ואין שבת דומה מילה דאמאי רבינו של קושיתו והיינו
 תלין לא שנא׳ ממשמע קי״ב ד׳ בב״מ כדאי׳ די״ל ל״ק ביום דכתיב משום ויישב שבח, דוחה מ״מ קבורה
בוקר מד ת״ל מה בוקר שמד א״י אתך שכיר פעולת כאן לדרוש דא״א קוברו אחה רוצחו שאתה ביום כהוא
לנו יש וכ״נ ראשון בוקר מד אלא עובר שאינו מלמד אפי׳ השמיני ביום דדרשינן כמו בשבת אפי׳ ההוא ביום

 קבור כי העץ על נבלתו תלין לא דכתיב הא לומר ולא שבת דומה שאינו פשיטא רציחה שהרי בשבח,
 ההוא, ביום ת״ל מה יום, באותו שחקברנו א״י תקברנו אלא שבח, דוחה רוצחו שאתה ההוא ביום משכחת
 לא. ואילך ומכאן ול״ח, בעשה מוברין ההוא ביום אלא לקוברו. רשאי א״א לרוצחו רשאי שא״א דביוס להיפך

 קבורה ב׳ מ״ו ד׳ בסנהדרין לן דמיבעי הא ניחא ובזה דא״א ג״כ הגמרא קושיה לכאורה מיושבת רבינו ולמש״כ
לא דאמר נ״מ למאי כפרה משוס או בזיונא משום קשה וכן שבת, שדומה מעבודה מ״מ קבורת ליגמר
 בזה דיש כיון וקשה כו׳, גברא להכוא דיקברוני׳ בעינא ר׳ יישב שפיר הא דרשה לאותו נצרכנו אמאי לכיפך

כי ובאמת ד״ת, על להתנות אפשר היאך ול״ת עשה דשאני לדמות אפשר לכאורה מיהו תוכיח. רצימה יוחנן
לו שומעין אין דלככי אבל מה׳ פי״ב ריש הרמב״ם משא״כ ועשה בקום ועשה ל״ת דוחה שאינה רצימה
דהקוגי׳ שיישב בלח״מ וע״ש מצוה, שהקבורה משום כיינו ופשה בקום ועשה ל״ת שדומה מ״מ קבורת
דנ״מ י״ל ויותר מכ״ת. כלל מצוה בקבורה שאין ס״ל כהן טומאת שאני באמת אבל ונזיר, דכה״ג טומאה

י״ל כאמת לפי גם דבזה שמח, ראשון יום מבר כבר אי דומה עשה וכל בכל שוה שאינו ומשה לאו שהוא ונזיר
פקק ליישב פלפול בדרך י״ל והשתא מכ״ת. שאינו דיה ה׳ ד׳ יבמות תו׳ ע׳ בכל, שוה שאינו ומשה ל״ת

ישובי בשני דתלי׳ אהדדי, לירמי דלא וכסוגי׳ הרמב״ם רביגו קאמר דלא והיינו הא. ד״ה ל׳ ד׳ וב״מ ואכתי
דוחה משה התורה בכל אמריגן אי שם יבמות התר קבור דכחיב שבת דחי׳ לא מ״מ קבורת ואילו תחילה

דגדול מצורע דוקא או בכל שוה שאינו ועשה לאו ג״כ דבל״ז זו, לדרשה נצרכנו לא דאכתי כו׳ תקברנו
שאין ל׳ ד׳ דב״מ דקוני׳ מפשטא שהוכיח ׳ש ט השלום מבודה דרומה מהא דאי החמורה, שבת לדמות מה״ח

דר׳ ונימא בכל, שוה אינו אפי׳ ועשה ל״ת דומה עשה דקבורת לומר מא השתא אבל תוכיח, דרציסה י״ל
יוחנן
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רכג שאלה לד שאילתא ויחי העמק

 ו! תמוה
נן»דר>ן>מ:

 יה: מ־טח
ג: מגילה

סממיס ג׳ ושו

ל*5כ דלה

 משבת הוכרו אתח אין רוצחו אתח שאין וביום
 דכתיב העבודה את דוחה רציחח דחא ילפינן לא

 השבת את דוחה ועבודה לטות תהחנו מזבחי טעם
 טזבחי טעם דכתיב וטנלן טעבודה חמורה ורציחה
 ואילו חשבת את דוחח ועבודה למות תהחנו
 נאטר * מר דאמר חשבת את דוחה אינה רציחה

 והיו דכתיב מושבות לחלץ ונאמר מושבות כאן
 בכל לדורותיכם משפט לחשת לכם אלה

 לא דכתיב מושבותיכם בשבת ונאמר מושבותיכם
 אדרבה דילמא או מושבותיכם בכל אש תבערו

 בכל שוה שאין ועשה לאו שכן ילפינן לא מטומאה
 הרי ולאחותו ת״ל מה ולאחותו * דתניא ת״ש היא

 ואמרו בנו את ולמול פסחו את לשחוט הולך שהיה
 יטמא לא אמרת הא יטמא יכול מת לו מת לו
 דמילה עשה ודחי דטומאה עשה אתי דלא "(

 מיטמא שאין כשם יכול חובה יטמא דלא * ואע״ג
 ולאחותו ת״ל מצוח למת מיטמא אינו כך לאחותו
 למת הוא מטמא אבל מיטמא דאין הוא לאחותו

 דמילה ממעשה עדיה מצוה דמת עשה אלמא מצוח
חילכחא: וכן

דאילו

 שבח דוחה אץ מ״מ קבורת דלהכי לר״ל שיישב יוחנן 1'יגי י*״יו
 שקבורת במה רבותא שאץ ס״ל מ׳׳כ תוכיח, לרציחה

 ביום ומש״ה בכל, שוה שאין ופשה לאו דוחה מ״מ
 ביום אלא קבורה מצות שאין אתי ומ״כ מיותר ההוא

קא שסיר ומש״ה ראשון,
 לא אמר אי לן מיבעי

 אבל מכני, אי תקברוניה
 דגמרא כקתמא קיי״ל אנן

 ופשה ל״ת דומה פשה שאין
 א״א וא״כ בכל, שוה שאין

מרציחה, מ״מ קבורת ללמוד
 ההוא מביום נ״ל ופ״כ

 מהיכא וא״כ רבינו, כמש״כ
 קבורה במצות לחלק תיתי

לאחריו, ראשון יום בין
 ופשיטא מכ״ת מצוה ולעולם

 תקברוהו לא למימר מצי דלא
 וראוי ז״ל. הרמג״ם וכמש״כ

 דלאוי רש״י שדעת ללפת
 זולת הוא בלבד ל״ת כהונה

יטמא, לה פשה דיש דטומאה
 בזבחים וכדאי׳ טומאה דוקא או

 אין באמת לאמר,וא״כ ד׳ט״ז,ולא
 ופשה ל״ת דוחה דמצורע פשה

 וכפשטא בכל, שוה שאינו אף
והדברים ל׳ ד ב״מ דסוגי׳

 לא משנת נשא. לספרי בביאור בס״ד ומבואר טתיקים
 את דוחה ופבודה כעבודה את דומה רציחה דהא ילסינן
כצ״ל. ממם. דכתיב מנ״ל מעבודה ממורה ורציחה השבת

בכל. שוון שאיבו ועשה לאו שנן ילסיגן לא מטומאה
 ונזיר דככ״ג ול״ת פשה דחי׳ דקא למיל רבינו לשון

 ואפ״ג ול״ת, בטשה קיימי נזיר בץ כה״ג דבין משמע
 באיסור כמו משה ביחוד בטומאה בגזיר מציגו דלא

בו׳ איכא מכ״מ פרט גדל יהיה קדום דכתיב תגלחת
ג׳ ד׳ בנדרים וכדאיתא יטשה מפיו היוצא ככל פשה
 הרמב״ם וכ״כ דברו, יחל בל משום פוכרים נזירות לטל

 בל משום לוקה מצמו שטימא שנזיר נזירות מה׳ ספ״ה
 וכ״ב יטשה, מפיו היוצא דכל במשה קאי וממילא יחל,

 נזירות מצות שקיים דנזיר שם פ״א ליש הרמב״ם
 דאי מובן יטשה, מפיו היוצא דכל מ״מ קיים כהלכתן

 מימשיב מזיר צ״ל שכן ומאמר זו. מ״ע מל פבר נטמא
 וכ״כ בנזיר, אלא אדם בכל שאינו בכל שוה לאינו ג״כ

 ואט״ג ט׳, ת״ל מה ראשו בד״ה א׳ ה׳ ד׳ יבמות לש״י
 בכל שוה לאינו א״מ אם הוא בכל שוה שאינו דלאו
 דנזיר אית׳ נ״ח ד׳ דבנזיר והא כף. מזקנו נ״ל דהא

 משמע בכל, שוה אינו דכהן משום ילסינן לא מכהן
 כהן דלגבי מהרש״ל יישב כבר בכל, שוה מיקרי דנזיר

 מ״מ אבל ג״כ, בנשים שישנו משום בכל שוה מיקרי
 לרש״י מנ״ל ט״ז תמה והרש״א בכל. שוה אינו מיקרי

 כתב טומה דחלמיד וכתב הדבור כ״ז מחק ומש״ה כ״ז,
 דיבמות קוגיא מנוף והוכיח לובלין מהר״ם וכ״כ כן,
בשאלה, ישנו שכן לנזיר מה למיפרך איכא דקאמר שם
לאוי לשאר תנהו א״ט אם משום הוא הלמוד כל ואי

 רבינו כלי אבל בשאלה, ישנו לאו שאוהו במה נ״מ מאי
 דנזיר סוגיא אוחה הכי שמפרשים ברור ונראה כפרש״י, כחב

 החף ונתקשו כדאמרן, ונזיר מכהן ילסינן לא דבפלמא דקאמר
 כדאמרן ככוונה וברור כדאמרן, בפי׳ רשב״א ובחי׳ שם ביבמות

 שוה שאינו מלאו ללמוד שא״א
 מיקרי תורה איסורי כל בכל,ולגבי

 וגם בכל. שוה אינו נזיר גם
 מקוניא הכי להוכיח יש

 דקאמר ל״ד ד׳ דסנכדרץ
 מרציחה נ״ל מ״מ דקבורת

 ראיה ומאי שבת, דוחה שאינו
 שאינה רציחה שאגי דילמא
 משא״כ ול״ת, פשה דוחה

 לאו שדומה מ״מ קבורת
 שזה אלא וכהן, דנזיר ופשה

 נזירות שדוחה דהא לדהות ים
בשאלה. דישנו משום הוא
 ברור רבינו דברי מיכא הא

 לו״ט הוא דתרווייכו מללו
 מהר״מ וקו׳ בכל, שוה שאינו
 לק״מ דיבמות סוגיא מגיף
 א״פ דבחם דנהי דכ״פ
 בכל השוה לאו אש׳ למדנו
 שישנו דוקא י״ל מדיין מ״מ

 לאו שדוחה ומנ״ל נשאלה
בשאלה ואינו בכל השוה

 ע»ה ודחי דמומיה עעה אתי דלא ״< ברור. וסרש״י
 ברכוה כפרש״י רבינו דפת חיבה. יטמא ולה אע״ג ומילה

 מיירי לא פקחו את לשחוט דכולך דברייתא ב׳ י״ט ד׳
 בטל מטמא דאם משום יטמא דלא והא ונזיר, בככ״ג

 פשה רבינו לה קרי ומש״ה בנו את ולמול פסח מצום
 בככ״ג דמיירי ל״ה ד׳ סנהדרין כפרש״י ולא לחוד, דמילה

 מכ״פ בחף. וע״ש לקרובים, יטמא לא ומש״ה ונזיר
 דמילה משה ודחי דטומאה פשה אתי דלא דמפרש רבינו

 מיירי, דבישראל אלמא ונזיר ככ״ג שהוא הזכיר ולא
 הא מצוה, יטמא דלה אט״ג דמסיים הא לעיין יש וא״כ

 זו במצוה אינן דכהנות אבל מה׳ ב׳ בפי כתב הרמב״ם
 דכ״ק בפשיטות ליישב ויש ישראלים. וה״ה טומאה של

 ומשום יטמא דלה מ״ע כאן ויש הדיוט ככן שהוא אפ״ג
 ים ויותר איכא, נמי ומצוה לו כותרה קרובים טומאת
 מצוה בכם אץ וישראלים דכהנות דכא מכאן לדקדק

 בזה אין וא״כ בטומאה קפידה שאין בשפה היינו זו,
 שכולך בזמן אבל למתים, שיטמא במה המת כבוד

 קאי במת מלעסוק דמקסיד בנו את ולמול פסחו לשחוט
 לה ול״ד השנה, ימות בכל ככן כמו יטמא דלה במצוה
 קרובים בקבורת למסוק בזה שנכלל אלא ממש יטמא

 ט״ז, אות ק״ג ובסי׳ כ׳ אות ג׳ סי׳ וע׳ היותר, כל
 כף דטומאה עשה אתי דלא יטמא לא לשון דנקיט והא
 פיקר במילה אבל מ״ז, שמקפידין פסח משום ככל

 וכנה נ״מ. לו אץ דבטומאה לחוד כפסק הוא המצוה
 נח ולפי כף, כשם יכול דמילה משה ודחי כנף בכת״י

 בננ״ט ולא קמרה פקק במצית דמיירי בפשיטות מתפרש זו
כצ״ל. דמילה. ממשה מדיף דמ״מ משה אלפא יטמא. דלה

יכתיב
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שאלה לה שאילתא ויחי העמק רכד
 שגעה מה״ת לאגל מנין אי׳ ויחי ס׳ ומ״ר פ״ג דמ״ק גירו׳ כו׳. יעקב שאני ודילמא וגוי. לאביו ויעש דכתיב

ש״ש' כעל ע״ז להקשות העיר וכבר מ״ח. מקודם דבל ולמדין ימים שבעת אבל לאביו ויעש שנאמ׳
 ו״ד קח ריש לעיל ז״ל לבינו וכ״כ כרבה ועוד מאברהם שנים ומשר מרבקה דבתולה חודש י״ג שלמדו מצינו שכרי

לחלה סברא שאין במקום דודאי בא״א, כירו׳ קושית מפרש דלבינו ונראה ושרה. מאברהם קרובים על בכי שלמדנו

1ל ראשון

 אבל ג״כ, מ״ת מקודם למדין
 אין לחלק סברא דיש במקום

 שהרי מ״ת, מקודם למדין
 את כאבות ששמרו אע״ג

 כמה שנו מכ״מ כתורה
 יעקב כמו כצורך לפי פטמים

ועוד אחיות שתי שנשא
מקשה שפיר וא״כ הרבה,
לומר מ״ת מקודם ולמדין
 דילמא יעבור ולא מק שכוא
של לכבודו צריכא כשעה
 אבל לנהוג חשיב דהוי יעקב
 בכי גם שכרי ימים, שבעת
 יום, שבעים לי׳ כוי יתירא

 א״א מ״ה אחר כוי אי אבל
 במשה דכתיב והא לשנות
 יום שלשים אוהו ויבכו לבינו

 ויחמו שם בילו׳ דרשו כבר
ימי משה, אבל בכי ימי

 שלום שאילת
 דהיה משוס יעקב שאני ורילמא י

לא כ. דמ״ק בסוגי׳ וט׳. חשוב
 מיתא ליה טאן״״\םית דאילו שאילתא לה

באבלותא מלי׳ לטיתב טיחייב

 )קח:( ומנחים מ״ה, מקידס יליף
 משום חייב דאינו יופי י׳ יליף

 המזבח לראש שיכלה מד חון העלאה
 דין וק מזבח, נח ויבן מקיא
 דמייב ילדה ולא שנים משר דשהה
מאברהם )סד.( ביבמוה ילט׳ לגרשה שלשים אבל שנים בכי שבעה

 לכנות דמומר מון להקל ואט׳ סובא, עוד וכה״ג שנים, משר מקן 2 ליש הלמב״ם לשון נ׳בל **W ולהקפורת. לגהץ פי׳
 יעקב מבני ילטק שקרי׳[ דוני משוס אסור ]ואינו השלו׳ -בדביואל3שמ משממ הלכה ונחחדשה חןרכ תנכ,ג ל3א

סעמא בעי מעתה :(,)פה יבסוה כדאיח׳ וגו׳ צוה אביך ליוסף ששלחו ״״״ ,״_״ יטם. שבעה אבל’לאביו ילטקמויעש דלא אבלות של גריעוט דמה מכ״חי א׳ מיום יותר אבלות שאין בתורה
סט מ־יפי מ״ה מאחר לטילף דאיכא היכא דדוקא בדוחק קצח וצא״ל מותרי למחר הא מבואר היום, חטאת ואכלתי מדכתיב
אז מ״ה מאחר ילפוח׳ דלי□ אבלהיכא הירושלמי, כל שירוצו כוונה ולזה בפריעה חייב ואידי ואידי (ב M3F* אבלות. אין וממילא

ד״ה שם מוס׳ רק זה, לכל נמצא ל ל ןיעש ךכתיב קוטץ שבעה

 לא ימים שבעת אבל לאביו ומויעש חשוב דחוה משום יעפב שאני ודילטא «< ’
 קטרה קידם דהחס לאהויי מצי רבי דיתיב * מהכא אלא יתירה מילתא ליה עבדו
 למדין דאין משני ובירושלמי הוה ןזרל>א בן חהיצ ורבי אטי ורבי אבא בר חייא

 והנה ע״ב. חורה מחן מקודם מילתא נפק אלעןר ןב צחקץ רב דבי אקילעא

ישנאט ™שב אי׳'ש ״"3י״ ’»״ ־™'״י
 סהן א■׳־ יא™ מ■". מקודם חג מה להג אבילות איהסש לאבל חגיכם והפכתי
 זמן דנותנין ילטק )נז:( בכתובות דיום כעצרת ואימא שבעה אבילות אף שבעה

רבקה, גבי דלבן מקראי יב״ח לבחילה ואיתפש להאי איתהש אין חג ואיפרי הוא אחד
 בשמחה שמחה מסרטן שאין זק השמוע וזגל איתהש הרובה שמועה להאי

ח. מ״ק הו׳ הביאו בירושלמי דריש י״יי-  מלא לבן מ־אמר וכי׳ לט ד״ה ׳ידא הוא אחד דיום לעצרת איתהש ריזוהה

 עצמו דהימשלמי הרי זאח, שבוע מניין נשיאה יהודה רבי טשום להיש בן שמעון
שנא׳ אחד יום אלא נוהגת שאינה דחופה לשמועה
 חג דאיפרי עצרת ואשכחן לאבל חגיכם והפכתי

 דאיתפש מלאכה בעשיית ואסור * הוא יומא וחד
 דכתי׳ * ובפרימח בפריעה חייב ואידי ואידי ב( לחג

בבני

■יעל

ט מרק

׳׳)

•)*

 עו, שה
שם.

גם בהכי, נהקררה לא נאק של דמהו עכ״פ מיה. מקודם לסדק וחייב למג דאיתקש כנוס׳ כת״י ובפח ובכת״י ופוימוז.
 ]ונדם׳ דמי היט )פה.( בנדר דאמרי׳ מ״ש במר, לא הו׳ של בתירוצו ,הנוס ,ןלפ ןאיד? ןאידי ןליחא כף ופלימה מליפכ

אמר יהודה רב אמר הטסה[, ]צ״ל הסוסה לחטשה[ מניין הערוך ,״״״״״ קרא אמר נרם׳ בהכ״ש וכתבתי עמי פול ממצרים ונשאתני קרא מת ? פנ3דכ קרובה שמועה בין כפ נו דלפ>
סול מצרים מקרקע הינקונו וגר׳ עמי סול ממצרי׳ ממצרים ומאמני "ל0 ־53ל כ׳ ה״גPP 3*5 1וכ רחוקה. שמועה בין דמי

ממצרים ונשאחני דכטב □ה״ל בחב מברסנורא הרב ובט׳ ממי, רחוקה שמוטה ושלשים שבמה נוהגת קרובה שמועה
של מעפר ה״ק אלא ממצרים לומר צריך שאין בקטרחס וקברתני עד כ״א שבד׳ הקוני׳ וכל א׳ יום אלא נוהגת אינו

שנשאוהו עד במצרים נקבר דיעקב נתברר הנה עמי סול מצרים פלה ןמקק ל3א3 המיקל לו3כד כלבה שמןאל דאמל

אלא גדול, לדוחק לגאק פ״ל במצרים, מההילה שנקבר בכהוב נמצא ^עכ׳ מנגומי קריעה וכל בקריעה מחייב ואידי ואידי
לתבוסת ילטק מיותר שהוא ממצרים דאמר ומהך כמשמעותו סשוסו '3 'כ ,ל3 דפליגי הא שהביא כרי״ף פקק נגד והוא

במצרים, מחחילה יעקב שנקבר והיינו עמי סול ממצרים וה״ק המת ומקקנא כרי״ף וכ׳ קורס אינו או קורע ור״ה מני ר׳
 הוי, מקודם קבורה דהר״ם שכחבנו חוס׳ של לתירוצו מקום אץ וא״ב ואמו אביו בכבוד אלא ז׳ בלא קריעה דליכא קורע אילו
 וט׳. חשוב דהוה משוס יעקב דכאני טדילי׳ נאק אסברי׳ והילכך ׳p3 ״ן3כלמ ןכ״כ לא ןכ5מ מתי בחמשה אבל

פקקו ובה״ג לבינו אבל ז״ל, מפוקקים כל ואחריו תכ״א
 כתיב הא ותו לחוד, וקריעה לחוד אבלות ב׳ כ״ו בד׳ אמרו כבר באבל כמיקל כדברי הלכה משום דאי להחמיר

כסוגי* דמקקנת משום אלא כתב לא כרי״ף וגם הדא, כללא ליהא דאמוראי דבפלוגתא דרבנן משמייהו בה״ג
על אבל אננר זירא דר׳ דהא מני דר׳ אליבא מיישב אלא הכי משמע לא ובכ״ג לרביגו אבל בהכי, דקאי משמע

דיש בפשיטו׳ ניחא דר״ח אליבא אבל ואמו, אביו כבוד משום היינו אבול בלא אשי׳ וכולך קורע ואמו אביו
 אי הראשונים נחלקו כבר קבלה דברי ובקסק הכרעה, בלא דאמוראי מחלוקת הוא וא״כ אבול, בלא קריעה

 הפקק ע״ז קשה לי מיהו שם. אבן ובטורי ימים בשני בעברי׳ קרי דחזקי׳ הא על בר״ן פ״א מגילה פ׳ להחמיר,
 השבת, לאחר ורחוקה בשבת קרובה שמועה בכיתה אלא ור״ח ר״מ נחלקו שלא כתבו קורע ד״ה דהתו׳ אחר מצד
 מי כדברי הלכה ר״י בשם ר״א ח״ל בפשיטות הכי משמע בירר ובאמת קורע, אינו לכ״ע מתחילה ברחוקה אבל

 לצאת הרגל ימי כקפיקו לא ברגל מש לו שמת ששמע כרי שלשים, לאחר ורחוקה ל׳ בשוך קרובה שמועה שאומר
 בשעה ששמע מכיון יוסי ר׳ א״ל שלשים אחר שבעה מונה ל׳ בתוך ששמע מכיון א׳ מברייא שלשי׳ לו ששלמו מד

קרובה שמועה לו באת ר״י בשם דקקרין ר״א בלבד, א׳ יום אלא לו ואין ל׳ לאחר ששמע כמו להתאבל שא״י
בשבת
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גג שאילתא אחרי sAwpaw קנר
 בנראה פליגיי בטא' בנע׳ אדשמואלומפרש כו׳ופליג למולו
 בדרבנן, שהוא לפי להקל כראשונים ופסקו נראה, ואינו
רש״י בפי׳ נראה ם״ל,וכבר כשמואל דרשב״ג גרים רבי׳ אבל

 לגיון יאמין וט׳ למוח ונסה .שמלה י״ע של בתלמידי ממשה היה כך לא קיג
אמינניז לאלתר האי כילי תשוב אמר פונדקי שראח טון

כך לא וכר באיש מלבו ר׳ אי׳ )מ.( בנדרי׳ לפנינו וכו׳. ממין ליה
לבקרו חכמים נכנקו לא רע^ח^ה מתלמידי ,א בתלמיד מפ״ה הה ז *nrsiדא״רחנינארו*ד ו("1מ״ש אמרת גירסא כיתה לכאורה הנה כי׳. מיה לפניו וליבן שכיבד ובשביל לבקרו ריע ונכנס .כו דא,,רי חנינאט , דא ו( ש ט מ^ת רסח ג היתה

חכמים נכנקו ילא הא תמוה י־ ׳ג תא'שחי ׳עינ

חולי׳ דביקיר להר ליח וכי לבקרו ונראה מתקשה שאילו כל אותו רואיו בבשר

פ
 תצא פ׳ ובכח״י בס״ד. ב׳ אות
 ב״ח אר״ח ג״כ זו בשאי׳ אי׳

 כאריה ילכו ה׳ אחרי מ״ד
 נוססא כיתה שכך ומשמט ישאג,

 כת״י בפי׳ אבל בגס׳ שלו
 כ׳ אסרי וקרא דאר״ח אי׳

 כמ״ש וצ״ל הלכו. אלכיכם
 כראשון כשמק ובפתס שם
 בן ך^ר־זאפי' בס״ד. ת׳ תאו

 שהין מן סד כר. גילו׳נמי
 והיבם כף. חייב כילכך בצטריה
 דאי׳ אלא מובן, אינו סילכך

 בכת׳י׳י. גס הכי
 אזיל וכי רבינו דקאמר הא טל
 וטטמו כוי, למודי׳ אזיל לא
 דהוי משום פשוט רבינו של

 שהין ליטלין א״כ בגמרא
 כפישורייתא ומשני ולוקמוכו,

 אומ׳ רבי דתני׳ רבי דבי
 כו׳ האסים מן כניזונש בת

 למדנו בשוה. וסולקוה וחוזרות
 בנות כשר שבאו דאט״ג מכאן

 הנסכים, כל נוטלות אינן כא׳
 זא״ז, כבאים אוהם דנין אלא
 ב״א ששים באו אפי׳ כ״נ
 ,א א׳ כל נוטלים אין כא׳

 משלקין כשמים מן אלא מששים,
 ראוי ומשים כבנות, כסשבון

ליטול שלא
א׳ פוד טם אלא

 צריך לאו ואם וימול שיחזור צריך אין מהול
:הלבתא וכן וימול שיחזור

 לשייולי ישראל דבית דמחייבין שאילתא
מאי חנינא •דא״ר ו( בקצירא

 איפשר דכי תלכו אלהיכם ה׳ אחרי דכתיב
ה׳ כי כתיב והא הקב״ה אחר לילד לאדם

כדכתו׳ שמעתא וכולא הוא אוכלה אש אלהיך
 דאמור נמי גילו בן ואפי׳ ז( בראשית בספר
 מן חד שקיל אבקציר לשאיד מאן לכ • רבנן

 ושירלי למיזל חייב [הילכך שיודעבצעריה
 בהדי אלא לחודיה אזיל לא אזיל וכי ביה

•דרי." מיחייב גילו בן דאפילו ומנלונ\1אחרי קאי אולי
 והודעת וגר הדרך את להם והודעת יוסף רב

 חסדים גמילות זו הדרך את חייהם בית זה להם
 ילכו אשר כלה והכנסת המת הוצאת היא ומאי

 זה המעשה .את קבורה זו בה חולים ביקור זו
 אמר הדין משורת לפנים זו יעשון אשר הדין

 גמילות היינו חולים ביקור זו ילכו אשר מר
 דאזיל נמי!וכל גילו בן אפי׳ לאו אלא חסדים

 •דאמר גיהנם מדין נוצל בקצירא ומשאיל
 נוצל החולה שמבקר מי כל רב אמר יהודה רב

 וגף דל אל משכיל אשרי שנא׳ גיהנם מדין
 מדוע לו ויאמר שנאמר חולה אלא דל ואין ח(

 רעה ביום וכתיב המלך בן דל ככה אתה
 וגם שנאמר גיהנם אלא רעה ואין • ה׳ ימלטהו

 דמשאיל מאן דבל מאי וטעמא רעה ליום רשע
 דרבי • הא ודי^בי דיהוב.לי^ דמ^במאן בקצירא

 רב ומכריז ביה דשאיל איניש ולית ץזזלבדחלש להודיה גילו בן
איניש ביה לשיולי יבע ולא חלש חלבו ר׳ כהנא ולטטיי:

 רבינו דדברי ודט בכדים^ .שיבא.
 מסר בשום מצאתים לא אלה

 וזה אסרון ומד ראשון מן
אלא פלא.\~תת^ן~דל

 עקיבא שלר׳ בתלמידו מעשה היה ולאכךקיג
כיון ובקרו עקיבא ר׳ ונכנס למות ונטה שחלה

 מקדים גמילות ובכלל היא מצוה
 מן לב״ח ורמז פיאה ליש דחנן

 )לס:( לעיל ריל כדאמר ההורה
 שחלה י׳ל נאי! ניק׳ פזפ ואולי
 יד!( )בוטה עואנחיי שככל ולפי למות ונסה
 כזה בב׳ח אין לשוב קברו ממנו
 ריס נמק ואפ״ה ג׳ח, שום

 מיהו ספי. ומדקדק מחמיר שהיה
 ובכבודו בעצמו לפניו וריבן שכיבד

 בעצמו זלזל פ’לל לומר קשה קצה
צע: מריה וקיי״ל כך כל תורתו ובכבוד

 בעצמו ועכ״ם דפפור והתעלמת
 ידי על אלא לעשותו היה לא

להכי בשכר או בחנם משמשי
 ובשביל דאיחא דמה גאון מקברי
אבעל קאי לפניו וריבן שכיבד

שראה בשביל הכי דעבד הפונדק
האי. טלי תשוב צלי-אטנא נכנק

 מיחפה השתא מ״טכנר -קיד
 בעי הילכךלא ימכשיפנא

 דרשוני אומר זה דימר רהמי. עליה
 וקאי\ כאן, יש הסכר והסדין וחיו,
 )מ.(׳ נדרים בשוני׳ דאיממר אהא

 מבקש אין חילה מבקר שאינו כל
 שימוח ולא שיחיה לא רחמים עליו
שצריך פעמים דה״ק הר״ן ,וסי

 מות ש החולה על רחמים לבקש
 כדאי׳ י הרבה החולה שמצער כגון

 אמתיה דהזאי כיון )קד!( בכתובות
 כב.( ס5) הצק יהי אמרה מצעער דקא דרכי

 ומה ו.ע״ש. וכו• העליונים שיכיפו
 4נ לנו: שם שתי על פעם ניתן רוצה גאון

 המבקר ]על וכתב הללו הנישאים
 דכד שימית[ רהפי עליו דמבקש כיצד
 עליה בעי צעייה וחזייא ומשאיל אזיל

 דבי אמתא ]כעיבדא דלימות רחמי
 לא אכתי מיהו הרין[, כמיש רבי

 .דאין נהי. מבקר שאינו דכל הא ידמנא
 חדיא .דלא משוס שימות עליו מתפלל
 בצערא ההוא האיש ידע ולא צעריה
 למה עכ׳יפ .אבל ההילה, בו שעומד

 כתב ט״ז שיחיה עליו מתפלל אינו
 ]כלומר ומכפיפנא מיתפה מ״פ גאון

 >׳ סגר צ־ל אולי לנשכו אימר מבקר שאינו דאותו
צריך ואין מחליי, המולה נתרפא נבר

נ; נ*מ

שם

מ. נדריה

 לאלתר האי כולי חשוב אמרת פונדקו שראת
 ואתא הדר ובי ביה וטרחת המין ליה אחימת

 עקיבא ר׳ נכנס מיד דאיתפח חזייה עקיבא ר׳
 נוטל כאילו החולה מבקר שאינו כל ודרש

 צעריה וחזיא ומשאיל אזיל דכד נשמתו'מ( f דל ככם אפם מדוג( קרא כדין
 כבר • טעמא מאי מידלימותקידרח ליהע י(בע דחזקיכוהטלך דקרא ונ״מ וגו׳.
שנוטם מסוכן סולם דל פי׳

 בעלמא. תולה דל דאמנוןפי׳ ומקרא סולידסזקיכו, כמו למות,
 מי כל אמר ר״ד אתי כי ההם וכדאיתא צריכי והרוויכו

 מבקר שאינו מי וכל שיחיה לו גורם התולה אה שמבקר
 דמצטטר כגון׳ שימות רחמים צריך דפטמיס כרי׳ן ופי׳ שימות, ולא שיחיה לא רחמים פלייר מבקש אין כחולה את

 רבינו;לא.ימיירי אבל בק*ח. גווני בחרי דל אל משכיל אשרי מפרשכש״ם ולככי תולים, ביקור מיקרי זכו וגס מובא
 דאמנון פסוק אלא הביא לא להכי כו׳, בקצירא דטאיל מאן דכל טשמא וכדמפרם כפשוטו שיחיה שמבקש בבק״ח אלא
 מלי׳רחמי במי בצעריה והזי וסשאיל אזיל עסו.)ט((דבד בהשכלתו חיים לו וגורם דל ס׳קרי ג״כ בטלסא חולה אמי׳
 .בכח״י, כנו׳ כ״ה טליה. רחמי בטי נא והו מינים ומכסיפנח מהפס מ״ט דלימוח, טליה ראמי במי ביה משאיל לא וכי
ד וכדאי/נבר^ם תי הוא וכרי למיואש שהחזיקו להחיותו בכשהדלוח אליו נכנם שלא טל ממנו מתבייש דכוא ופי׳

 אי׳ ’בגט כף. ויאמר שנאמר
מן א״נ ינצטני מדלה שנאמר

השתא
 לא הלכך חנם[ שהתפלל ולכלימה לבושה בעדו המתפלל ויבא לתפילה

 מסרתי ולהגיה יד לשלוח אמנם גאון. של המכוון וזהו רחמי. עלי׳ בעיא
עמדו. על יכונן נרצינו איש איש כידו, ואחד אחד כל חורת

י־ס.
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קנר.שאלהצג שאילתא אתריי
 ליה דמליש מזי׳ ביה לשירלי ר״פ פל מלש בר״י דר״ה יי׳ז ?יציין ראעץ

 ר״ס מיכסף כוי אתפס לסוף זוודתא ליה צביחו א״ל סלמא
 למכר כסגור זוודתא ליה צביחו ריפ דאמר והאי למסזיי׳.
בצרכי לכתטסק אסור דבאמח ממנו המייאש כבר כי מיחתו

 כדתניא ימוה, שלא מד כמת ■
 שי״ל ]אלא פ״א רבתי באבל

 ביו״ד ועי׳ בפניו אמר שלא
 בזה, דעות שתי שליט סי׳ ע: :כת מ. שם

אסור. זס גם כריב״ש ולדעת
 מי בר״ס דאי׳ מכא וליק

 ליה למשמש למנ׳ימ שהוציאוהו »חש ש׳ זיבל
 שאין שאגי, דלמשמש זוודתא, ס־,זשל”ש נ־י יע

 מתים תכריכי דלצירך ניכר זה
 יתקן בסייס ישאר ואס סושין,
 משא״כ שראוי, ובאופן לצרכיו

 משמע זוודתא ליכ צביחו א.מ נדלים
 ולמאי תכריכין[, לו לחפור י׳6 )»״״

 לכם רמז אלא ריפ, ככי אמר
 לא דשוב מיתתו סל שיבקשו אנין( בל יוסי י׳

 מוחו למכר טוב ויותר ימיה,
מיניה אכסיף ומשיה משיצטפר,

 אטו ובכ״ט ג׳ פרק באבות כדחצן בניכם שרויה דשכינה
 ע״ג לפניו ויושב כגי׳ סיקר אלא ספסל. ע״ג לישב אסור
 קאיפל כו׳ שהשכינה מפני וכטעם י״ב, ד׳ בשבת וכ״ה קרקס
וברמב״ם שלחולה. ממרגלותיו ולא מראשותיו ולא לפניו דיוק

ולא מבואר ו׳ פי״דב׳ אבל ה׳ ----------------------------------------------
 הוא וכן מראשותיו למעלה עליה בעי לא הילכד ומכסיפנא מיתפח השתא
 הבריי׳ ונהנה ברי״ףפ״אדשבת, לא ליתב לא ביה לשיולי אעיל וכד רחמי

 מראשותיו שלא על טפס !1 לבקר הנכנס • רבא דאמר אמצניתא אפחיה
גבי על ולא מטה גבי על לא ישב לא החולה
 מפני_ששבעה קרקע גבי על לפניו אלא ספסל

 מותה ומלאך* * י( חולה של ממטתו למעלה
שנא׳ ממטתו למעלה ששכינה רגליו׳־מניין מעל

 המות שמלאך ומניין דוי ערש 'על יסעדנו ה׳
 אמסה ערשי בדמעתי מטתי שנאמר רגליו מעל
 מעים מחולי בר לשייולי איניש חייב צערא ולכל

 דמצטער • משום מעים חולי לא העין ומחולי
דאמר דיבורא להון דקשה משום העין חולי יא(

:לעינים קשה דבור יהודה רב ״_____.
 מי יב( בקצירא לשיולי מהו בשבת צריך ברם

 דאית ליה וחזי דאזיל כיון אמרינן
עינוגא עקר וקא דעתיה, צעכ^חלשא ליה

 מרגלותיו ופל שכינה, משום
 רבינו ונוססת כטסס מסר

 דלא הא אבל מלכ״מ, משום
 משום הוא כו׳ מטה ע״ג ישב
 כתולה מן גביה יהיה שלא

 כטעם במאירי וטי׳ ־■w עצמו.
 כחולכדא מן נכוה יהא !שלא
 בגמרא העין. וחולי יא(

 ג״כ, כראש ומחושי איתא
 כרא״ש וכ׳ כטעם. מסר אבל

 פם לראש אתד שטבע בפירושיו
 דלא נראה וולבינ כעין,
אמי־יגן מי יב() ליה. .גרים

 אועונג( ־לשבת7וקראו אמר ורחמנא ןדשבתא שאיני מי כל וכ״נ לבסוף,
 כמיואש ביה ומשחדל מבקרו
 אס לנפשיה מיכסיף ממנו,

 מבקש וטש״ה לפלומיו, ישוב •נ. שנת
נשמתו. נוטל הוא והרי שימוח,

 על ולא אפורי׳ לא ליתיב לא
כו׳. רב א׳ ר״י דאמר אצטביהא

כת״י. ובפי׳ בכת״י כ״ה

.6ק: שם

 וכר רגליו טעל המות ומלאך י(
 רגליו מעל שמלכ״מ ומנין
 ר״מ בשם אי׳ מנתם בזכר כו׳.

 דא ובגין ע״ב רל״ד ד׳
 כמבקר א'קמוכמארימחניחא

 מראשותיו ליתיב כסולהלא את
 רגליו על דשכינתא משום

דמכ״סלרגלוי,כאי לרגליו ולא
 לבינוני אלא גש בר לכל לאו סדיא
 יסעדנו כ׳ גמור לצדיק אבל שם

■רישיה, פל דוי ערש סל

 דעתיה הלשא כר דאזיל כיון
 איהא דשבת בגמרא כר.

 אבלים לנתם התירו בקושי
 ופירשו בשבת, חולים ולבקר

 שמא משום ז״ל כאחרונים
 סי׳רפ״ז. מ״א פ׳ בשבת יצפוק
 דגיסום מ״ט א״כ לי וקשה

למדנו אבלים,
אין' ^ך־יג(שבת עו;ג.משוס_

 דאזיל~ומשאיל מאן כל מר דאמר כיון דלמא
 שפיר והלכך חיי ליה דיהב כמאן דמי בקצירא

 הורגים אין אומר אלעזרן !בן ר״ש • דתניא דמי
 היה וכן מתירין וב״ה ב״ש דברי בשבת כנים
 אין רשב״ג משום אומר אלעזרן !בן ר״ש

 יתום להשיא אלא הציבור על צדקה פוסקין יג(
 ב״ש מתירין וב״ה שמאי בית דברי ויתומה
 ועל לארסה התינוקת על משדכין אין אומרים

 ואין בשבת אומנות וללמדו ספר ללמדו תינוק
 בשבת החולים את מבקרין ואין אבלים מנחמין

 ;בכולהו הלל כבית והלכתא מתירים הלל ובית
דשכיב שכבא דאילו שאילתא צד

11 כל ליה עבדינא בשבתא
?,בכת וכ״ה ויתומה, / סכין המת צורכי כל *עושין כדתנן צורכו

 אלא הציבור על צדפה פוסקין
 כוי. ויתומה יתום להשיא

 וברי״ף בגט׳. לפנינו חסר כ״ז
 י״דאיחא פר׳ שבה ובתוספתא

יתום להשיא אפי׳ ובזכ״ל

שאי גם דאילךשכבאכף. גני וכד אבר בו יזוז שלא ובלבד ומדיחיןאותו

 ביעקב אתמר דא ובגין רגלוי, מד גופיה אסחר ׳ושכינתא
 וכארץ בה דאתמר שכינתא ודא כמטה, אל רגליו ויאסוף

 ודאי סטרא בכל ליה אססר מכ״מ גמור לרשע רגלי, הדוס
 מדלא אבל כו׳. סטרא בכל ליה אסתר דמכ״מ יצכ״ר
 ידוע וגם וגו׳, בדמעתי דמטהי דרשה כזוהר הביא
נראה , רבינו בימי עדין נתגלה לא המדרש זה אור דזוכר
 הספרון ניכר נדרים ובגמ׳(7בגמ הכי לבינו נר ]/שכיס

ישב לא כחולה את לבקר כנכנס בזכ״ל הבריי׳ דמביא..
 שהשכינה מפני קרקע ע״ג וישב מתעטף אלא כו׳ מטה ע״ג

לכא טעם זה ואין כו׳. חולה של ממטתו למעלה שרויה
 השכינה שהרי שכינה, משום שהוא קרקע פ״ג דיושב■ . .

 דבבככ״נ ותו א׳. כ׳ דף בסוכה כדאי׳ מעשרה •..למפלה
בתורה ועוסקין שיושבין בשפה או בגוי׳ שלי׳ .דשכינת׳ ;•

 טלטולי אבל סריא • מבי לנחותי׳ שרי א( מגנא
 הכר את שומטין * דתנן אסור וחזוריה אבראי

—---------r מתחתיו

 בכה״י אינה זו
זו, בפרשה כת״י ובפירוש

 ולפני תצא, בפרשת אס כי
 וגס קנ״ו, בסימן עלה וציין שם כן גם כיה כמסדר

 והראשונים כעקרי, מקומה והוא ברכה, בפרשת כיתה
 יבואר כאשר ברכה פ׳3 שאילתות בשם אותה הביאו
 משה דקבורת שאילתא אותה קראו אשר ויש לפנינו,

 אכן ברכה, בס׳ שאילתא אותה הובאת כענין זה שבשביל
 ובכת״י סריה. מבי לנחותיה שרי א( זזה. לא משנה

 מחלתו ממקום ופי׳ לפנינו, כמו וצ״ל בסריה, מן אי׳
 סר מרך בערוך שפי׳ כמין והוא כמיתה, לפני ותשישתו

 לגנבא סרי כד לדוד אבישג מאמר כ״ב ד׳ סנהדרין בגט׳
 משכבו מקום שישמטו הפירוש וכאן כס, תשש שהוא כו׳

 הוא סדיא, מבי כנוסחא ואי כארן. על וינוס מתחתיו
 סל היינו סדיא אבי רבא ס״א ד׳ כתובות גמרא מלשון
 בכרים בשכבו מת אם הפירוש וכאן שמראשותיו, כרים

וכסתות

/

r
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npa קלג שאילתא

אמאי

 ממון סע״ש למי״ד מקודשת

 הואיל נימא הוא גמה

 וכוי פלה מיתשל נפי ואי

 מ״ש פפ״י וחירן ייוי׳, כ

סי׳ ז״ל כרשב״א כחשובה

 ז״ל והגה מ״ש, היאיל אמרינן לא ובקידושין הר״ב

 בנאה שגדרה אחת אשה שאלת שם, ז״ל הרשב״א

 בא ואמ״כ כקרבן פלי סלוני נכסי כל ואמר מראובן

 נאמר אם קידושין של דינן מה וקידשה ראינן אישו

 שאמרח וכטפם כו׳, חשובה כו", לישאל ויכילה הואיל כו׳

כיאיל, דל״א הואיל הא בכי אשכחן לא לישאל מכילה

 דאיסירא שם( (:צ״ל דאריא אלא שלו שהוא במה אלא

 אחרים לו כמירבי בין שלו ביין לנזיר כין פלה רני׳

 מפנו ליהנות לו ממזר דכא כיין בכיף הוא זוכה כשלבן

 כגון רשוח לאחרים שאין במה א״נ הואיל אמרינן וכשלו

 פצי לפלוני כ״ו ואמר הפיאה את שליקט במי או הפקר

 במתנה לזכות אבל כו׳ טיגו תרי אפילו כזה דאמריגן

 בו ליהנות יטל שאינו שמה ובאותה אחרים לו שנתנו

 דטון איני, מיתשיל בפי ואי הואיל נימא שלו, שיכי׳

 לו אין שוב פלו ואינו נו לזכות יכול אינו שקבלו דגשטה

 זכה נא דנשטתו דכיון מכן אחר שנשאל ואפ״ג זטח, בו

 שפחי ברי ז״ל. הרשב־א מכיל לזכות יטל אינו שוב

 ואי הואיל אסרינן דלא דהטטם מללו ברור ז״ל כרשב״א

 רק בואיל אמריגן דלא משום כיינו בקידושין מיתשיל בפי

 אחרים לו מחנו במתנה לזכות אבל שלו, שהוא *"""®גמה

 פכ״צ א״ש וכרדב״ז רש״י דברי ומפתה הואיל. אמרינן לא

 ובא ממון, לדידי׳ גס שיכי׳ דרפינן ם״ל נטי הם דח־אי

היינו בטוה־נ אלא זנחה לא היא ונס לומר רש״י דסוצר־ך

 סריס מה׳ בפ״ו השמה״מ

אינה במס״ש המקדם

אמרינו וידיה לגבי דכא מטון __
פלה. מיסשיל בעי ואי מאיל דוקת פרשת

הרשב״א חשובת לפי מיהו ----------
דלא לעיל שהבאתי מ״ד ז״ל ישראל דבית דמחיינין א( שאילתא קלג

בפי ואי הואיל אפרינן ן למיקבריה בשיבבא לאיעסוקי

ג?

f

 מסס נסמן רק מיחשיג בין מדבר העדה כל ישראל בני ויבאו דכתיב
 כדבר* מקודשת דאינה פשיטא משהינן דלא רבנן ואמור ער הראשון בהדש

הוס׳ וס" למלן. כמשנה לה

 כרשב״א תשובת ]יע׳ ודו״ק המקדש ד״ה נ״ב ד קדושין

 אישיש מה׳ פ״ה ריש נטעב״מ ו»׳ והשפ״ז. תשמ״ו סי׳
 ששנה מה יסנאר וסמ״ש ז״ל המהרש״א דברי לתק במ״ם

 במתטת כהן בת שקיום בישראל ומפתה ודויק[. נזה

 דאפ״ג והררב״ז לרש״י אפילי קידושין כיי נא לכ״פ

 דכא ממון כוי נא דלדידיה כיין ממין שיה דלדיוה

 שפיר וממחה כשסה״ע וולא שאלה שייך לא במהטת

 למימר מלי ולא וקידושין כשנה סכך אנא ר׳ בקפה

 רש״י דפת כיא כ״ז מפתנית. הקשי דאכתי בככנת
דאסי׳ דס״ל מטאר ז״ל רנינו דפת אבל ז״ל וכרדב״ז

אן< מקודשת אינה נפי בתרומה כהן בת שקידש ישראל

ד׳ בפססיס רש״י מ״ש כ דס־ל וצ״ל נמישאל ומצי ס״ג

 בלית או מלה, מיתשיל בסי יאי הואיל כלל דל״א מ״ם

 הואיל דל״א לפיל שהבאתי ח״ד בתשיבה ז״ל כרשב״א

 ו»*פ כגיל נפסם בחגץ רק פלה מיתשיל במי ואי
—"7י הרב מחשני-^ ״ז(ט באוש נזה מו״ס מ״ש

שפירא. רסאך

 לא״כ הכי, משמע סח לא מלעא לשכיר ורק היא, דדינא
 סהל הא ממם קנירת נמקים לנינו דעמד ארי׳ מאי

 הכי, ללמוד »ש וכדומה כאמת קמרת דכתיב כחולה

 מיא ראי׳ מאי יא״כ כאמת, מזה ראי׳ אין ידאי אלא

 שם ותקבר דמדכסיב ונלאה מרים. מקבירח רגינו
 אשמומינן דדינא אלמא קמרה, למיתה המוך וירשינן

 סיקר מ״מ בנשים, אלא אינה והסמיכות ונהי קרא
באנשים דאי ארס בכל דה״ה ללמוד יש שפיר קבורה

 זרה נעשית ללא הינא אבל זרה, נעשית דנשקידשה

 ממון שיה נמי למלח דכא מקודשת, ודאי לפיל וכמ״ש

 יפ׳1 ולדירה לדידיה ממון דהוי ונמצא הואיל מטפס
 הרדב״ז תשומת שתי סל שהקשה מה שם למלך במשנה

 אני ובזה ולו״ק(. בא&רוניס בזה וע' זא״ז, דסותרוח

 בקינם שאסר דמי שכתב שם למלך המשנה טל חסה
 דאי אס״ג מקודשת אינה אפה וקידש דבר אתה סליו
טלה מיחשיל בעי ואי הואיל דל״א טלה מיששיל נפי

 ולנזיקכתה כשנכא לאעסוקי "ו
 אסיפא ובר. ב״י דכאו דכחיב

 »ג ומקבר מרים שם וחמת דכשיב סמיך &P יקיא
 שם ותקבר סרים פס ותמס ונתיב הכי אח וגכת״י
 זה לבינו הניא וכבר כר, ולא רכנן אמיר ומהכא

 אח דבאמש זו, לאי׳ הגיא ילא ל״ד, סח ליס כרין
 סה״ש לקבורה רמו רשב״י מפיס אר״י דמ״ו בסנהדלין מיחשילמלה, בפי ואי הואיל מטעם ממון הוי משוסיללילח

 ונ״כ מה״יז. לקמרה רמז מכאן תקברני קמר ני שנא׳ יכילה אינה דכיא משום מקידשת דאינה כ״ט ורק

 בהאי קאי דרכינו מפום אלא פי״ב אבל כל׳ כרטב״ם ולדירה כיכא רק שייך לא וזהו הואיל, מטפס לזכות
 אלא מכאן. כלאח הניא וכי׳ סריס בם ותסת פרשה ממון שוה ולדירה כהן בת היא אם אבל ממון, שוה אינו

 אח הא קרא, מהאי רבינו הביא לאח מאי לי שקשה הואיל מטפס ממין הוי נמי לדידי׳ והא מקודשת ודאי

 מכ״ח קבורה מלכא לשמר השיב לא חטא דלב כס ואי הואיל דל״א מ״ח ד׳ בפסחי* מסיק דרש״י ]ואפ״ג

 שהיא אלא הכי דדינא לאח לאין משוס צדיקי מדאיקבול רק ברור לדבר שם כתב לא מ״מ סלח, סיתויל נפי

כאי מכל ללמוד יש דבאסם לימר ואין בעלמא. מנכגא מטעם לומר הררב״ז שהוצרך וזהו מ״ש(. נדבר כמסתפק

 ה״ה המת לטול סיישינן ולא כלל לקמר סובה אינו מ״ש. קכ״ב סח -לז כרשב״א במשובח כמש״כ בקירישין

** וממילא ^'יי ^ש> הי& מזכי קכ״ב נסי׳ ימה

)החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)112 מס עמוד יעקב בן יהודה צבי נפתלי ברלין, דברים( )במדבר, ג - שאלה< >העמק שאילתות ספר



»*לי! קלג שאילתא ווקתps»nקיב
ל»י ראשון רניא וה״ג כעכ״ג. מכפרין וסש״ה אשה, לישא מכרים נשפם חתגוול שהא להשהות כבוד אין נגשים וממילא

ומש״ה נססידוחו ירום היה וטהור נסיר שפי* קיסי אמוראי כוא סעא דרג טמא הכל זה ולפי וסת. דם
נחורה כיהה לא שגדולתה מרים אנל כיוכ״ש, מכפר מהאי דרשי לא וגהרדפי נ* י״ז ד׳ שם כדאי׳ דגכררמא

ודרושי לננרי נאקרי זכיין גשי וכני נמילי אלא ומנודה משיה נסמוך, כמניאר קנייה למיתה סמיך דננפים קרא

כיתה והיא סדר&א, לני סלכא לשנור להשיג ידע לא

 המטה את מניהיו איו " דתגן לאיתתא לה
 של ולא ההספד את שמרגלת מפני ברחוב

 בהרדעי ואמרי • הכבוד: מפני לעולם נשים
 מניחיו נשים שאר של אבל חיה אלא שנו לא

 איו נשים שאר של אפילו אמר אלעזר ור׳ י

 שם ותקבר מרים שם ותמת שנאמר מגיהין
 למה אלעזר • וא״ר קבורה למיתה סמור אלמא

 אדומה פרה לפרשת מרים פרשת נסמכה
ומעלת כ( מכפרת אדומה פרה מה לך לומר

 צדיקי׳ של מיתתן אף לטהרה מטומאה ישראל 2 וזה ■יי- שיככא. לכל קנורה
 לאיתהנויי ואסור ג( ישראל: על ריח£מכפרת גפי" כמש״כ דלא

 וודאי דידיה ומתכריכין מזייה מן משכנא דסציה וקיי״ל שם כמהדרין
פיאה כימש ימי׳ היא מדרננן זו

מהוסאח ישראל ומעלת b ■r ז־. אית ל״ר נסי׳

 אכל נמלסא, מכנא די״ל

 דדרפינן כר״א קיי״ל אגן

 וא״כ קרא, מהאי כמיטת

 מה״ת קבירה למדני שפיר

 רניגי כמים והיינו מזה. נ״כ
 רבנן אמיר ומככא בכה״י

שלסוגו דכיין רי׳ל ט׳ דלא

 ניאיי־,הא משכינן דנא מכאן
מיע מכאן ללמוד יש ממינא

 מי p#״ לזה, השיין כנמ״ס משתדלת
 אח טכשרש שכיחה נמצא

 • « וקדושים פרושים להיות ישראל

 היא אנל ולמנורה, לתורה

 נ". « הצטיינה נטהרה רק נעצמה
 הגמרא וכלשון נקרושה ולא

 אסי[ )«פ׳ להכשיר טהור א׳ דמ״ג יומא

 טי אפי׳ מי׳ האשם, אח

 אלא קדושה שם כלי" שאין

 אינו פרה וה״נ טכירה,
 ושמ״פ מטהר אלא מקדש

אפשר פרה אסר כזאת

 דהכסרה פירשו התום׳ יכנה כ״ז ליתא נגע׳ לטיזרת
 מדרש מפ״י והוא הפנל פין מל היא אדומה פרה של

 לאפיקי לכפר למשיח אי׳ א׳ ד״נ יומא ננערא אנל רנה,

 למטן אי׳ ימ״נ מיד ושם היא, כפרה כת דלאו פרה

 של כלשון כמשקל והגנן סלסתא נן ל״ש דפליני הא

אלא פליט נפרה לא מדפתי ירמי׳ ר׳ יקאמר זהורית

 איתקיש טש״ה יותר, להתקדש

 מכשירים שאין זה פין על שמכפרת לפרה מריס מיתת
 לשון משמעות לפי סירשגו כ״ז קדושה. לידי ישראל אה

 אם מטלת היינו מכפרת קאמר מילתא דתדא רנינו

 החום" פי׳ ליישב מקום ויש לטהרה. מטומאה ישראל

 תכלית עיקר דוד&י המגל, ממשה טל ממש מכפרת דסרה

 אגל ישראל, אח לטהר אלא אינו לדורות פרה ממשה

כסגל מון טל לכפר גם נאה דמשה ראשונה פרה

 אהרן מ״י ולא אלטזר ע״י דוקא נטשית כיתה ומש״ה דרגיא נפשי" נת יומא וההוא סליני המשתלם נשעיר

 דאיי והיינו לכ״ט. ג?כ כהיג פ״י דנעשית לדורות כמו המשתלם כשעיר מכפר קיסי רניא סיפנא ואגסי קיסי נר

 ולא למולם נטלה אינה מפה של דפרה אקח פ׳ נרנה מכפר. ג״כ פרה הא סימנא זה מאי ברימנ״א והקשה

 וקרוב ■יי- המגל, טל לכפר שנאה משוס פרות שאר כן מטומאה ישראל מעלת כיינו כפרה כאן כפרה דפי׳ וגראה
 ניסוד דקאי היא, ססואת דכתע הא כפשט לפי לפרש דאע״ג משו״כ נד׳ דכתיג כפרה כלשון והוא לטהרה

 דכתינ הא וסש״ה חי■ כסטאת, שהיא משה פרת טל יוצא מקרא אין סכ״פ פ-א נשניסית דרש יש מ״ז דגם
 נמשים לא דפרס קאסר שפיר לדורות שהוא לכשר למשות נפרה כפי׳ וה־נ למקדש ליכנס מטהר שכקרנן מ״ס
 היא ג״כ כראשונה לפרה מרים סמיכות אנל לכפר, מיתתן אף יסיים משה, מטה נם׳ פי׳ והכי הכי, ג־כ

 וידוט מרים כך המגל ממשה סל מכפרת שכפרה כפם ישראל טהרת מעטן כפרה ג״כ היא ע״י מכפרי! ש״ל

 זה וגס העגל, נטסשה סרנו המדנר דור דנשי תרי ג״כ להנין דיש מסיי הוא וביאורו עישה, שכפרה

 וטדרכתן, נולן נראש היוצאת מריס דנר על שהי׳ פשוט ועוד לפרה, פרים דפיהת קרא דאסמיך ל״ל, ספיטש

 ומיושנת הראשונה. כפרה מ״ז מכפרת מיתתה ומש״ה שם כמיק ואמרו כהינה לנגדי אהרן מיתת אסמיך
 כי׳ לא קיסי רגיא נזמן שידוע כנ״ל כריטנ״א קף ג״נ אהרן מיתת כך סכפרין ככינה נגדי מה לך לומר

 מכפרן קיסי שרניא לומר ראוי שיהי׳ העגל סטא עניו למה ארסנ״א עוד איהא פ״נ רנה ונויקרא ענפר.
 דחרתי רנינו לשון גם לפרש אפשר ומעתה כפרה. יוכ״כ מה לך לומר ליוכ״ה אהרן מי מיתת נסמכו

 לטהרם. מטומאה ישראל ומעלת מכפרת קאטר סילי קע״ל אלא לע״ל וכ״ז סכפרק, כ״א מיחש כך מכפר

 שט׳ מימרא נם הניא נכת״י ישראל. על סנפרת המונים ונמפשיו נפפלתו לסנירו דומה אינו צדיק דכל
 והפשט דנתיג לנ״כ אהרן מיתת נסמכה למה אמי וא״ר שאותו עין איתי על רק היא והכפרה מיתתי וגכפרת

 שם ומש יאסף ואהרן וכתע נגדע את אהרן אח כהוגה שננדי כמו ט״כ מטנו. ונתקדש נזדכך צדיק
 מכפרין, כצדיקים מיתת אף מכפרין נ״כ מה לך לומר דפ״ז נערכין כראי׳ לסנירו אדם שנין עוגית על מכפרין

 דעת זוהי כוי, ט&זיא סשכבא לאתחנויי ואסור ג( והציץ רציחה טל יהנתונת לשה״ר מל מכפר דהפעיל

 נתפונה והרפנ״א כהוצאה שמר הה״א כספר הרטנ״ן ופרתי מעלתו שידוס אהרן כך כינן, ונן מזות סל

 כהרמנ״ם ולא שמ״ט סי׳ יו״ד וש״ט והטור ש״ל סי* הנריוה את איהג שלום ורודף שלים אוכג טהור

 ננא וחום׳ שם הניי כטש״כ וכסמ״ג פי״ד אנל הלכות טכפרין, שנ״כ עוניי* אלו על מכפר לחורה וטקרנן

 נהגאם, המש שיער שהתירו והשור ד״ה אי יי דף קפא ונדג מרעת כיינו וטזאל עזא ממשה על מכפר עה*כ
 טל כפרתו שמא ד״ה א׳ נ״ה דף ננדה מזה ויותר תורה למרים היו וניראי נשים נשאו שלא ואניהוא

 פ״ש. נהג&ס דשרי אפשר המת טור יאפי׳ ונתנו כטדה דישראל דארסא סםידי חרי הגי וכעטן המספנה נמכרת
 חליא המסלוקם ומקור המפמירים, נשיטת רנונו אנל היו ודאי סלילה, לא דאי נ׳, דקי״ג ע״ס נס׳ דאי׳

נסיגי׳

נתי״ת

)החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)113 מס עמוד יעקב בן יהודה צבי נפתלי ברלין, דברים( )במדבר, ג - שאלה< >העמק שאילתות זפר
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רבינו בדעת למש״כ מיהו ע״ש. כרמב״ם לדעת זו ראיה
גס משכחת דמ״מ ליישב יש וחום׳, כהרי״ף דס״ל

 כגון במקומן, לאחריה ברכה טעון שיהא המינים בשבעת
 דמהני דמינו א׳ בדמ״ג וכדאי׳ לפת וקבועין דמסובין
הסיבה מהני לפת הסיבה

 שפיר, קביעותא והוי ליין,
 שבעת כל ודאי האופן ובזה

 לאחריהן ברכה טעוני! כמינים
במקומה

אנכי ראה פרשת

•4

j בכת-י בו׳. ב״י דמחייבין
 בפי׳כה״ילא וכן

 והיכא א( השאיל׳. זו נמצא ן
חייב הוא אוזפיה דבר ז

 כי דכתיב יאוזפיה,
אסיפא וגו׳. ח חפת

פתוח
דקרא

 ישראל דבית דמחייבין שאילתא קמז
חבריה על חד לרחומי

באחד אחיך מאחד אביון בך יהיה כי שנאמר
טד~הואחייב5און דבר א<ווזי־באץ שעריך

לו ידך את תפתח פתוח כי דכתיב ,לאוז־פיה

 משפטים במכילתא ותני׳ חעביטנו, והעבט דכתיב סמיך
 סובה עמי את תלוה כסף אם אמר ישמעאל רבי פי״ט

 כשה״א רשות אלא אינו או חובה אומר אתה רשות ולא
 כרמב״ם הביא וכן רשות, ונא חובה תעביטנו והעבט

 בי דס״ג כתובות וגמרא דבספרי ואע״ג מלוה. כ׳ ריש
 מפרשי יהודה ורבי ור״מ צדקה, לענין המקרא זה דריש

 מצדקה להתפרנס רוצה ואינו לו שאי! לסי העבט
 מתנה, לשם לו ונותנין ומוזרין הלואה לשם לו נוהנין

 לו שיעשו משלו להתפרנס רוצה ואינו לו ליש והעביטנו
 קרא האי מפרש שמעון ור׳ מיתה, לאחר וגובי! כלואה

 לו שאומרים מצדקה להתפרנס רוצה ואינו לו שאין למי
 כ-ע מיכא הא עליו, דעתו שתזוס כדי וטול משכון כבא
 ולא בכללה פרשה אותה כמשמעות בצדקה דקאי ס״ל

 וכרמב״ם רבינו דעת שפיר ניחא מכ״מ דגמ״ס, בטלוה
 מחלוקת עיקר נבין ומתחלק y גמ״ח, מצות מכאן שלמדו

 ר״ש יישב דלא הא ק׳ מיפלגתותו קא במאי ור״מ ר״ש
 כדר״י ס״ל דר׳ש שם כתבו וכתום׳ כעבטה, תרי כני
כדבר, בישוב ונתקשו אדם, בני כלשון תורה דברה שם

 לחוד כלואה משמעו כעבטה לשון דעיקר נראה לי אבל ן
 תעבוט, לא ואתה רבים גוים והעבטת פי׳ וכן משכון, בלי

 השה כי כתיב תצא דבפ׳ ואפ״ג תוזפיני׳, אונקלום וכ׳׳פ
 עבוטו, לעבוט ביתו אל תבא לא מאועה משאה ברעך
 דייקת כד מכ״מ משכון, הוא עבוט משמעות כאן וכרי

 מדלא כלואה, הוא עבוט הוראת דעיקר מבואר כאן גם
 דכיה משום אלא לכעגיטו, ביתו אל תבא לא כתיב

 פי׳ דמשמע עבוטו לעבוט כתוב •כ מש להלוותו, במשמע
 פעולת בשביל שבא על כספן שם כנוי הוא כשני העבוט
 להשכין עבוטו לעבוט ואמר משכון, והיינו כלואה

 כרמב״ם שכ׳ כענין פעולה, עבוט משם ונעשה משכונו,
 כעבטה פי׳ עיקר אבל תרומות, מם׳ ריש כמשניות בפי׳
 כי׳ תעביטנו העבט דכתיב ככא ןמעתה כלואה, היא

 ר״מ נצרך מש״ה כלשון, מכפילת משכון נ״כ במשמע
 ליה לית ר״ש אבל כלואות, מיני בשני הכפל לפרש ור״י
 לו, שיזדקקו משלו להתפרנס רוצה ואינו לו דיש הא

 במשכון, דקאי באמת פי׳ מש״ה למוד, לו באין קאי וע־כ
 לר״ש ליה דלית ודאי והא לשון, כפל דכתיב הא וניחא
 כמו והוראה תועלת שום בלי ב׳א כלשון תורה דברה

שדברה כאן כ״פ אלא דל״א, ובב׳ס שם כחום׳ שכוכיסו

שמיא מן עליה מרחמין אין מרחם שאינו וכל »
 ידבל ולא שנא׳ אברהם מזרע מיחשב ולא

בידר

 לעיון ראשון שפירושו והיינו רמז, איזה ללמדנו כדי ב״א כלשון הורה
 דגמ״ם באזכרה קרא דמיירי ר״ש פי׳ לא מיהו משכון.

 העבט לשון הוא מה דא״כ משום משכון, וליטול כמשמעו
 נזה שאין לר״ש וס-ל משכון, ליטול מצוה כאלו תעביטנו

משכון, ליטול ד״א ולא מצוה
שילוונו לכתוב כ! ואם

 ליה מהימן לא אי וממילא
 הכי משוס משכון, יטול

 שיעשו צדקה לענין מפרש
 שתזום כדי לפנים לעני זאת

 ישמעאל רבי אבל עליו, דעתו
 כפסוק מל במכילתא לטעמיה

 שלמה תסבול מבול אם
 בא אומר ישמעאל ר׳ רעך

 פושה שתהא ללמדך ככתוב
 כן לעשות שראוי דמפרש פי׳

 במכילתא דתני׳ הא נגד ]והוא
תסבול סבול אם אומרים

ז ,י׳ :6קג שנת
’’ .

 שלך. תת נוטל ותהא מצוה
 ממונו יאבד שלא למבול
 אחרים פ״א ויסע פרשה בשלח

 דחקת אם פי׳ בך, שמובלים סוף אחת מבלה חבלת אם
 שכשר קמ׳ל טובה עצה וכ״נ אתה[, שתמשכן סוף למשכן
 בכם הנהג כ׳מ ר״פ ברכות לטעמי׳ ור״י למשכנו כדבר
 לרבינו ס״ל ומעתה שם. כר״ש דלא הלכה וכן ד״א מדת

 נזקקין שאין רוצה ואינו לו דביש כר״ש הלכה דבזה
 להתפרנס וא״ר לו ובאין שם, דר״י חכמים וכדעת לו

 הורה דברה חכמים ישוב משום ולא כר״ש, הלכה אין
 כני כל שם בב״מ קיי״ל שהרי רמז שום בלי ב״א כלשון
 שאמר ישמעאל כר׳ דכלכה משים אלא לשון, מכפל דרשי

 אדם, בכל קאי וא״כ למשכנו, ד״א מדת לנהוג דמצוה
 רבינו דדייק ^היינו גמ״ח. להלוות שמצוה למדנו ומכאן

 להלוות שראוי פי׳ כו׳ הוא אוזפי׳ דבר וכיכ׳ בלישני׳
 סי׳ ריש וע׳ ישמעאל, וכר׳ מעותיו שיאבד חשש ואין לו

 ז״ל כרמב״ס בא רבינו ואחרי ומש״ש, קי״ד סי׳ וריש ל״א
 ונראה יד־8 כמכילתא. בלשון היטיב באר דבריו ומלא
 פ״ב ד׳ בב״מ דאי׳ מחלוקת בזה ולפרש להפסק, ראיה

 צריך במלוה וככא יוסף, כרב אבידה שומר דכו״ע ב׳
 ומ״ם שכלוכו, פביד קא מצוה מ״ם קמיפלגי למשכו!

 רוצה שאינו ר״ס בשם כתום׳ ופי׳ כו׳ קעביד מצוה לאו
 מצוה אם גופא, בזה דפליגי ור״ל משכון, בלא לו להלוות
 להנאתו משכון נוטל שהוא מה וא״כ משכון, בלי להלוות
 שסכ״ת נימא ואס ש״ס, כוי משו׳ה מצוה, ואינו קטביד

 כמצוה, בכלל גופא כ״ז א״כ משכון, בלא מצוה אינו
 כתום׳ קושיח מיושבת ובזה אבידה. שומר כמו ש״ש וכוי

 לו אין משכו! שבלא פביד, קא מצוה שמכ׳־מ שהקשו
 באמת אבל הוא, דככי אצלם פשוט כדבר כו׳, להלוות

 דמשנתינו יכודא ור׳ דברייהא ור״א היא, תנאי מחלוקת
 דמפרש בכתובות לטעמיה דר״י והיינו הכי. ס״ל לא

 ס״ל ור״ע כת״ק אבל משכון, בלא במלוה מפביענו העבט
 דכלכה הרי ש״ש, עכ'מ דמלוה קיי״ל והכי ישמעאל, כר׳
 שכדין לכו דפסיקא כתום׳ באמת )והנה ישמעאל, כר׳
 בלי להלוות מחויב שאינו קושיהם פפ״י הוא הוא, הכי

 אמאי אאגרי׳, ליה תפיס דקא ד״ה פ׳ ד׳ לעיל משכון,
 משום נימא ש׳ש, עכ״מ דכמלוה טעמא לאשכוסיה דסיק

 אוסנין לעני! כתם דאי׳ כמו אמוניה, ליה דתפים
דמשו״ה

ק תי1
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ד־ אאגריה, ליה דהסים משום לכו״ע שיש כוי דמשו״ה לציין ן
במה מרוים דאין מידי, מלוה איתכניא לא דכחם ויישבו

מלוה

 אומן לי ומה ש״ש, והוי
שעושה מלוה או לשכר שמושה :’ל’5ני

שמחויב, במה

 כיה שלא ממה שהלוה,
 מחויב הוא הא קשה ולכאורה

אמוביה דהסם להנאתו, הוא

 משכון, לו כיה ולא
המשכון וא׳׳כ להלוות,

 לך ונתן וכתיב ה החרם מן מאומה בידך
 מזרע שהוא בידוע המרחם כל " רחמים
 מזרע שאינו בידוע מרחם שאין וכל אברהם
 דחייב ליה דאפשר מיבעיא ולא אברהם
 מן המתפרנס עני אפילו • אלא צדקה לעשות
 לא ועניתיך שנאמר צדקה מהן יעשה הצדקה

 לו מראין אין שוב יוסף רב אמר עוד אענך
 נהרא דברו מתא בני עניות:]ואילו סימני
 מיתבעי מיא להון דלית אחריתי מתא ואית
 וחי דכתיב למישתי מיא להון למיתן להון

 בירא דמי לכון ניתן • אמרי ואי ג< עמך אחיך
 עשרה ־ דתניא מינהון למינסב מיתבעי לא

 מעיין מהם אחד וזה יהושע התנה דברים
 העיר בגי כל ממנו מסתפקין בתחלה היוצא

 מתא ובני אינון למישתי בההוא ליכא ואי •
:אחרים לחיי קודמיו חייהון אחריתי

ברם

כתום׳אלא
 ממוייב שאינו לטעמייכו

וא״כ משכין, בלי להלוות 1'מ'ג
 נעשה שאינו קאמרי שסיר
 היה לא אם שכרי ש״ש,
 מחויב היה לא משכון נוטל

 דברינו לפי % להלוות,
 בלי להלוות דמחויב דת״קס״ל

 דמשו״ה נימא הקו״ל, משכון נ/פא־ ק
 אמוני׳. לי׳ דחפים ש״ש כוי פס■

כתום/ קו׳ סל אמר ישוב ונרא׳
 דחפים באומן מדייק דכגמ׳

 למיעל בעי דלא אאגריה, ליה :פ ;דיים
שלא קאמר ולא אזוזי, ולמיפק

 כווהי׳ כילכתא
בב״ק מסיק הכי

 דכפירה משום והיינו יכפור,
 ואינו ארי, כמבריח אלא אינה המשכון נטילת וא״כ אסור,

 למיזל משא״כ מיקרי, כנאה לאו ארי דאברוחי ש״ש בזה
 א״א וזה כנאה, מיקרי ודאי כאומן כדרך אזוזי ולמיפק
 משכון משכמת לא דמי כלואה, סל שמקבלים במשכון

 ולמיפק למיסל צריך יהא וא״כ כלל, לפדותו כלוה מש דלא
 עושה או שמתקן הבע״ב דמשתמא אומן, משא״כ אווזי,

 אלא פשוט, וזה לקבלו. ויבא לתשמישי, הוא נצרך כלי לו
 אלא אינו ארי דאסי׳אברוסי דנ״ט בב״ק לטעמייכו שכחום׳

 גם וא״כ בידו, מוחזק כשהוא ולא מרחוק, שהארי כ״ז
 רש״י שיטת אבל ארי, לאברוחי נחשבת אינה לגמרי כפירה

 כישוב ומתבאר ז״ל, בשמו התום׳ שם כמוש״ב כן, אינה
 לך ונתן וכתיב ב( |8r־ ז״ל. ר״ח שיטת והיא כמוש״כ
 ונתן דכתיג סמיך, דקרא אסיפא ג״כ בהא כו׳. רתמים

 ז״ל ודרשו לאבותיך, נשבע כאשר וכרבך ורחמך רחמים לך
 זה ובשביל הרחמנות מדת לך שיתן רחמים לך ונתן

 שיש מי לאבותיך, נשבע כאשר ג״כ, עליך שירחמו ורחמך
 אשר ומפרשי בינה. רש״י אבות. של מזרעו רחמים לו

 מפרש והכי הרחמים, מדת לך שיכי׳ לאבותיך נשבע
 אלכיך ה׳ ושמר דכתיב הא פ״ג וד־ר פ״ח בבמ״ר

 שנשבע לאבותיך, נשבע אשר כחסד ואת כברית את לך
 אחרינא. מקרא כערל פ׳ וכדאי׳ ע״ש, כמסד מדת לך שתהא

 עשרה דתני׳ כצ״ל. כוי. כירא דמי לכון ניתן אטרי ואי ג(
 למתא דלית דלעיל הא סל קאי לכאורה כו׳ דברים

 דברים עשרה מדתני׳ לשלם שא״צ ראיה והביא אחריתי
 וליה דמים לכם ונוחנין בר״ה רבה אמר שם ואי׳ כו׳

 מלה ורשם לציון ראשון בעל כבין וכן
הימא, אלא זו אין אבל ב׳, דפ״א

 יכא שלא כתקנה כי׳ כתם לכאן, יהושע תקנת שייך מה
 לו אין מסות ואפי׳ כעיר בני כל על המעיין לבעל יתרון
 דרק ככא איל בשוה לכולם שייכים שהמיס כעיר מבני

 אבל מים אחרת פיר לבני ליה] מחוייבים פקו״נ משום
בב״ק וכדאי׳ תשלומין יקבלו לא ואמאי שלהם, הוא הטיס

 אלא מבירו בממון עצמו להציל אסור ב׳ קי״ז ודף ם
 ומכש״ב סק״א, תכ״ו סי׳ בסמ״ע פסק וכן לשלם, צריך

 דב״מ ובתוספתא כנתינה לפני מעות לקבל דרשאין
 שאם בסמוך רנינו שהביא זו ברייתא מקור פי״א שלהי

 ולאחרים לכם די מים יש
 מסיים לאחרים, ליחן מחייבים

 בחשבון עולה וכולם סלה
 נותנין דמתחלה פי׳ באחרונה,

 שלא בשביל חשבון בלא
 בב״ד מוציאין ואמ״כ יסתכנו

 מיירי רבינו אלא כחשבון, לפי
 בדרך נכרא כרו מתא שבני

 אזי לעירם שוטפין וכמים
 כעיר לאותה רק המיס שייכים

 אלא כאחרת לסיר ליה] 5וא״
דאפי׳ אמ׳ וע״ז פק״נ, בשביל
 אחריתי מחא האי אמרו

 נהרא דאזיל למתא הסמוכה
 כירא דמי לכון ניתן לגבייכו

דבר, לכל עמכם שוים ונהי׳
 שהוא כנהר מקיר שכרי

שניכם מגבול כנובע כמעין
 ומצד לכם והוציאו שניהם בדרך מפרו שכם אלא יוצא
 רבינו קאמר בזה מפירה דמי אלא לכם אין ודאי כדין
 כמים בזכות שוין ולהיות מנכון למינסב מיחבסי דלא
 למקום אלא שייכין כמים שאין יהושע תקנת כי׳ וזו

 רש״י מפרשי כתקנה פי׳ וכנה יבואר. כאשר שטיפתן
 כעיר בני לכל שייך יחיד של בחלקו כנובע דמעי] ותום׳

 דמיא מ״ז ד׳ בע״ג דאי׳ מכא כתום׳ הקשו הכי ומשום
 מפר בין לחלק וישבו יחיד, של מים כוי מארפי׳ דנבפי

 עיירות לשתי זו תקנה שויכה לא וא״כ ע״ש, מאליו ליצא
 בשתי ודאי אבל עירו לגבי יהושע נרע יחיד של כח דרק

 לדברי אין כפי׳ זה ולפי כדין עיקר מל נשאר עיירות
פ״ז כתום׳ אבל מקום, רבינו
 דאלו לשדיכם, חון יוצאין ואינן

 בני בהחלה שיצא מסין כתני׳
 שאין כתקנה פי׳ זה לפי כו׳

 אלא ממנו שיצא כמקור אמר
 מהלכות פ״ה כרמב״ם דעת וכן

 כיוצא שכמסין כהנה וכן בזה״ל
בגבולם שיצא

 ר״ל בזכ״ל כתבו שם
 לשדיכם חון יוצאין כיו

ממנו מסתפקין המיר
כשוטף בנכר הולכים
כשטיפה, אחר הולכים

שכתב ממון נזקי
אותה בני בתחילה

שאין אע״ג ממנו מסתסקין בגבוצם שיצא כעיר
ממנו עמכם להסתפק לאחרים ואין בחלקם מקרו
 למרחוק ושוטף ממקורו כיינו כיוצא שכמעין ופי׳ עכ״ל.

 בחלקם, כמקור שאין ג’אע שם ששוטף כעיר בני בו זכו
 מפיר כמקור כיה אפי׳ ר״ל כו׳ לאחרים ואין וסיים
 עמכם להסתפק טענה כעיר אותה של לאחרים אין אמרה
 שייך הדין דזה כרמב״ם ולמד מחלקם, שהמקור מחמת

 מחא בני אמרי דאי אלו, רבינו מדברי סיירות בשתי אפי׳
 כירא דמי לכון ניתן שניכם מבין יוצא שהמקיר אחריתי
 קלי׳ דלא מנכון למינסב מהבעי לא שלנו גם וכמים
 דברים עשרה דתניא יהושע מתקנת בשטיפה אלא במקור

 של מחלקו כמקור שיצא ביחיד קאי כתקנה ולשון כו׳
 בשוה דמסהסקין התקנה וכי׳ כעיר כל טל ושוטף יחיד

 רבר״ה דאמר והיינו כשטיפה. בתר שהולכין הפיר בני כל
ונותנין



שאלה קמז שאילתא ראה העמק ריב

הר״מ של בשמו כתב

 כמקור דמי לו לשלם דצריכין עכ״פ פי׳ דמים, לו ונותנין
 בשתי דה׳ה הוסיף רבינו אבל כוותיי, הילכתא וליש

 שהמקור העיר אחד ולא השטיפה בשד שהולכין עיירות
ובש״מ כרמב״ם. וכמש״כ שם

 כתקנה מצד אלא
 אבל כשטיפה אמר

 נתקנה, כיחיד לתולנלת לא
 העיר. בני כל בשביל אלא

 מדברי זה פי׳ |)עיקר עכ״פ

 כרש״ל ולא למדנו,
פי׳ שדחה

ע״ש. חלושות י׳ .
 גהרא דכרו הגי *סיטר
הלבתא. וכן ד( כצ״ל.

 אע״ג יוסי כר׳ דפוסק משמע
 דשמואל משום הוא דיחידאה

דקרא דרשה וגם כוותי׳ קאי

 היוצא ומעין וז״ל מסרקסטא
 שיצא כעיר בני משחלה
 אע״פ ממנו מסתפקין בגבול!

 לא׳ המיוחדת בשדה שיצא
 יכולים אינם כעיר מבני

 מליכנם כעיר בני על לעכב
 אחרים ולא כו׳ ולשאוב
 אע״ג מדעתם אלא עמהם

 גם עכ״ל. בגבול עיקרו שאין
 של בדרכו עומד ז״ל הוא

 בשטיפה תלוי דככל כרמב״ם
 ראותה עוד שהעמיק אלא

 לתועלת אלא כי׳ לא תקנה
 לשון דדייק והיינו רבים

 וא״כ כו׳ העיר בני כתקנה
 ושטף ראובן מחלק יצא אפי׳
 שמעון אין לבדו, שמעון לחלק
 בני כל על ג*כ לעכב יכול

של המים דין דעפ״י כעיר,

ברם

אנא או שמעון דא״ר דמסיים

ראובן
הולכים

רבינו
בישיש
כרמי:
צריך

כו׳.

 בעו נהרא ז־כרו הרי למימר צריך
 בעו אחריתי מתא ובני מניהון לחוורי

 אינון למישתי אלא מיא להלין וליכא למישתי
 לחיי קודם שלהן כביסה מאי מניהון וחוורי

 מי לכביסתן קודם אחרים חיי או אחריתי

 או קודם אחרי׳ חיי כביסה במקום אמרינן
 לידי אתו מניהון מחוורי דלא כיון דילמא
 לחיי קודם שלהן כביסה והילכתא * צערא

 מסתפקין העיר שבני מעיין • ת״ש אחרים
 לחיי קודם חייהן אחרים וחיי חייהן הימנו

 קודם בהמתן אחרים ובהמות בהמתן אחרים
 אחרים וכביסת כביסתן אחרים לבהמות
 וחיי כביסתן אחרים לכביסת קודם כביסתן
 יוסי ר׳ לכביסתן קודם אחרים חיי אחרים

 בן איסי * אחרים לחיי קודם כביסתן אומר
 ר׳ • אשכחיה יוסי דר׳ לפרקיה על לא יהודה

 לפירקיה אתית לא מ״ט א״ל יוסי בר׳ ישמעאל
 ולפרקיה ידענא לא דאבוך טעמא א״ל דאבא

 דאמר א״ל לך קושיא ומאי א״ל עיילנא
 מדאורייתא הא א״ל אחרים לחיי קודם כביסתן

 ומגרשיהן לשבת להם הערים והיו דכתיב היא
 חייתם מאי חייתם ולכל ולרכושם לבהמתן יהיו

 וחיה לבהמתם כתיב והא ממש חיה אילימא
 ליה וקרי כביסה היא מאי אלא בהמה בכלל

 דשמואל משום מאי וטעמא » חייתם רחמנא
 שיעמום לידי אתית דמנא ערבוביתא דאמר

 וחיי וחייהן חיותא הוויא כביסה והילכתא »
 וכן ד< אחרים לחיי קודמת חייהן אחרים

:הילכתא

דמחייבין
 יש אבל כוותי׳, דייק

 ולאו דר״י טעמא מפרש לא שמואל שהרי מיז, להקשות
 דוחק וגם מחלוקת בלא הוא דפשיטא ומילחא קאי, עלי׳
 סכנה בזה יש אי דנרייתי במייתי תנאי דפליגי לומר גדול

 בני של מעין תני׳ ב״מ מם׳ שלהי דבחוספתא ותו לא, או
 תחלה ]פי׳ לאחרים קודמים הן ואחרים הן הן, העיר

 בני לאותם שייך השוטף דמעין יהושע תקנת הקדים
 אמרים מזה[, היוצאים בדינים מדבר ואמ״כ כעיר,

 בהמתן א׳ יוסי ר׳ לבהמתן, קידמין אחרים חוי ובהמתן,
 בהמתן אמרים ובהמת בהמתן אחרים, לחיי קודמים
 אחרים מיי וכביסתן אמרים אמרים, לבהמה קודמין
 כו׳, אחרים לחיי קודמי! כביסתן רי״א לכביסתן, קודמי!

 במכילתא דתני׳ פי על בבהמתן יוסי דר׳ טעמא וע״כ
 בהמתן אמרין לגופן בהמתם השוו פ״ז ויסע פ׳ בשלח פ׳
 אין אם בדרך, כמהלך אדם של חייו הוא אדם של

 בדרך ,ילכו שלא, א״א וכ-נ הוא, מהנתף עמו בהמתו
 דת״ק טעמא ומאי חייכם, הוא וא״כ פרנסתם וצורך

צמא סכנת דומה אינה דודאי ונראה קמיפלגי. לבמאי

 בצמא, שימותו ברור צמא דסכנת וכביסתן, בהמת! לסכנת
 אבל סכנה, לידי שיבואו אפשר וכביסתן בהמתן משא״כ

 מסחגפיס, ואינם בהמה בלא בדרך כולכין ב״א כמה
 אלא הכביסה, בהעדר שעמוס לידי באים אינם ב״א וכמה

 וס״ל הוא, ם״נ ספק דמכ״מ
 בספק לככנם דמייב לת״ק

 של פ״נ ודאי בשביל ם״נ

סי׳ מ״מ הכ״י כמש״כ חבירו
 יוסי ור׳ כגכמ״י, בשם תכ״ו
כר״י, רבינו ופסק ע״ז, פליג

כוותי׳ קאי דשמואל משוס ולא
 שמואל קאמר דהכי כיון אלא
 ממילא ם״נ, ספק בזה דיש

 להכנס דאין כר״י הלכה
 בשביל נפשות סכנת בספק

 והפסק חבירו, של פ״ג ודאי
 תרומות הירושלמי עפ״י הוא
 בהפיסתא נתפס דר״א פ*ח
בסדינו, המת יכרך יונתן א״ר
 לנו ואין במקומו, ישאר פי׳

ואע״ג סכנה, במקום להכנס

לגיון ראשון

הלכך

 נ״מ חופשת׳ שס
פי«א

שא. נדרים

 אי׳ ורדיטוש
לפנינו

 איזיל אנא מהקטיל או קטיל
׳שכ והיינו בחיילא ואשזיב

 דיש אי׳ דבירו׳ הגהמ״י
 בשביל ס׳־נ בספק לככנם

 לא אבל חבירו של פ*נ ודאי
 מש״כ וט׳ הכי, רבינו פסק

ד׳ אות קכ״ט סי׳ שלח פ׳
 במדת הכי עביר דר״ל

 נמילתא הכא אבל חסידות
 להתחסד שייך לא העיר דבני

 מחילה בני דלאו טפלי ולסכן
סכי. הדין אין אם נינהו

 פליגתא דעיקר להוסיף ונראה
 בפ׳ בת״כ ור״ע פטורי דבן פלוגתא היא יוסי ור׳ דת״ק

 במדבר הולכים שהיו שנים א׳ ס״ב ד׳ ב״ט והובאה בהר
 מגיע א׳ שותהו אם מים של קיתון אלא א׳ ביד ואין

 בן דרש מתים שניהם שנים אותו שותים ואם לישוב
 ר״ע א״ל עמך, אחיך וחי שנא׳ וימותו שניהם ישתו פטורי

 בת״כ הוא כך חבירך. לחיי קודמים חייך עמך אחיך וחי
 פטורי בן דעת ולכאורה אי. בלשון קצת הובאה ובב״מ
 הוא ממוייב אחיך ומי לקיים שא״א בשביל וכי תמוה,
 לסבירו. גם שיתן מה תהי׳ תועלת ואיזו ח״ו, א״ע להמית

 יומים או יום יחיו טכ״פ שניהם ישתו דאם הענין אלא
יזדמן כה עד ואולי לישוב, יגיעו שלא שניהם, גם

בודאי ימות הרי לחבירו יתן לא אם משא״כ מים, להם
 והפי׳ קודמין, חייך עמך אחיך ומי ודרש ר״ע ובא בצמא,

ומי ׳5 פ״ה ד׳ ביומא כדאי׳ קודמין חיותו ספק מסי׳
ס״ג הפק אפי׳ מכאן ודריש בכם, שימות ולא בהם

 מנין בשום יבא שלא ודאי משמע דוחי כמצות, כל דומה
 וסי דכתיב וכ״נ ולפקח בד״ה כתו׳ כמש״כ סכנה לידי

קודמין. חייך ודאי פי׳ קודמין חייך ודרשינן עמך אחיך
וידוע

 ׳,אפנו גאון
 ונו׳ ולשמואל משום

 פא. ריש שפ דאית׳

צ['5 ]והילנך



ריג שאלה קמח שאילתא ראה העמק

 הביאו נא ומש״ה יוסי׳ כר׳ והיינו כר״ע, דהלכה וידוע לציין שין
 דשנים והמשל דר״ע דמדרשה כלל, זו ברייתא הפוסקים

 ״נ0 למשש להכנש שאין למדנו במדבר הולכין שהיו
מבירו של פ״ג ודאי בשביל
 חסידות מדת מצד לא אס ם׳א״נ

 דר״ל. בטובדא דירושלמי כהא
 דב־ילטיפרש דמחייבין

 זו שאי׳ כו׳.
 צ״ב, בסי׳ בס״ד יפה מבוארת נ.5 סימן

 מקומה זו שאילתא ועיקר
 וזבחת כתיב זו דבפ׳ כאן

 דדם ואזהר׳ ומצאנך מבקרך
שם. וכמש״כ

דקושטא. דינא למידן א<

ורא״ש ברי״ף הובא וכבר

 ישראל דבית דמחייבין שאילתא קמח
ומדמא מחלבא למיפרש

 כוליה וגו׳ תאכלו לא דם וכל חלב כל דכתיב

: > מות אחרי בפרשת כדאיתא

שופטים פרשת
ישראל

דקודשא

 ז״ל. כרד״ל הגיה כן
דכהי׳ דקרא מסיפא

 דבית דמחייבין שאילתא קמט
דינא למידן א<

 שעריך בכל לך חתן ושוטרים שופטים שנאמר
 דינא ולאצלויי שוחדא לקבולי לדייני ואסיר

 תכיר לא משפט תטה לא שנא׳ פנים ולהכיר

 בעלי תרי אתו וכד ב< שוחד תקח ולא פנים
 מינייהו חד ומזדכי טענתהון וטענין דינין

 וחזי אחרינא אמידי טעניתא וטענין והדריך
 זכי דקא מסתייה מר לימא לא לקדמאה זכות

 תלישות משום השתא איחייביה בקדמיתא
 ליה דחזי מילתא אכל אלא דיניה דבעל דעתא
 קושטא על דינא ולאוקמי לזכויי חייב זכותא
 לא ושוחד ־ תניא תרדוף צדק צדק דכתיב

 את לזכות שלא תאמר אם נאמר למה תקח
 לא נאמר כבר הזכאי את לחייב ושלא החייב

 אסור הזכאי את לזכות אפילו אלא משפט תטה

 מ״ט רבא אמר * ג< כדתניא ׳־ שוחד לקבל
 דעתיה אקרב מיניה מידי דמקבל כיון דשוחדא

 חובה רואה אדם ואין בגופיה והו״ל לגביה
לעצמו:

ברם

בכת״י. וכ״כ כצ״׳ל
 ודריש
ושפעו

ולאו צדק, משפע י העם את
 דברים בפ< רבינו דכתב היינו

 הזהיר דשם ק״מ, סי׳ ריש
 שיהיו הדיינים מניית על

 דקשוע דין למידן ה׳ יראי
 מזהיר והכא בס״ד, כמשמש

אמת. דין על הדיינים אח
 מהאי דריש דבספרי ואע״ג ק». כתובית

 זה וגו׳ העם את ושפעו קרא
 כדעת רבינו הדיינין, מנוי

 על אזהרה דדריש ס״ל הגמרא
 תעע לא מדכתיב הדיינין מנוי •5ש

שם. כמש״כ וגו׳ אשירה לך
 מפרש דהגמרא לומר ואין
 הדיינין למנוי ג״כ קרא האי

 שהרי אאל״כ ול״ת, ולעשה
באזהרת מיירי דקרא פשטא

טעות

מכריח
משפע

 דהספרי אלא הדיינים,
 לומר תלמוד מה משפע תעה לא נאמר מדכבר

 דבמנוי איהא ואי כדיינים, מנוי; זה אלא צדק,
 כפשעא שלא לפרש אזהרה^מהיכאגתיתי ג״כ יש הדיינים

 הדיינים יהא שלא דרשינן וגו׳ העע דולא לומר ואין דקרא.
 להזהיר אתי צדק משפע העם את ושפעו גמירי, שלא

 ג״כ הא שהרי ה׳, דייניס^יראי׳ שיהי׳ הדיינים מנוי על
 בדברי כמבואר לן נפקא וגו׳ אנשים לכם הבו מדכתיב

 הכי דקרא דמשמעות דמילהא בעעמא וע״ש כתם רבינו
 גמירי שיהיו באזהרה כספרי לדעת ככא וע״כ הוא,

 קאי. כתלמוד כדעת ורבינו פליג, דילן תלמוד וא״כ מיירי
 דע״כ כתבתי א׳ פי׳ שופעים הספרי דבביאור ואע״ג

 דאינו ראוי, כיותר למנות מומחין בשני מזכיר זו עשה
 כיינו מכ״מ נ״ל, במשפע פנים הכירו מלא כלל ראוי

 זהו במשפט פנים תכירו דלא כלאו דמפרש להספרי
 הטם את ושפעו לפרש אפשר וה״נ דיינים, במניית
 מהפרש לא הגמרא לדעה אבל וכמש״כ, צדק משפע
 כמשמעו בע״ד שני שבין בדין אלא וגו׳ הכירו דלא הלאו
 צדק דכתיב כו׳ תרין אתו וכד ב( וגי׳. ושפעו וכ״נ
שני דכהיב הא על נשנו דרשות הרבה תרדוף. צדק

 הכי מפרש ורבינו ל״ב, דף וסנהדרין ספרי ע׳ פעמים,
 שנית פעם יצדקכו מהבע״ד אמד נצעדק שכבר דאע״ג

 דעתא תלישות על כדיין ימוש ולא עמו, כצדק אך אם
דידיה. אבתרא דקאתי מזי אנא הא שיאמר דכבע״ד

 בדיני בספרי דרשו זה ומעין
 דחניא קרא מהאי נפשות

 שאין זכאי מב״ד ליוצא מנין
 שנאמר למובה אותו מחזירים

 שיצא מי פי׳ תרדוף, צדק צדק
 בדין חצדיקכו אמד פעם צדיק
 חשוב ולא לעולם הזה

ממוג׳ בדיני מיהו לכרשיטכו.
א׳ בדין הכי לפרש אפשר אי

 אלא כדין, מוזר עעות דודאי
 וכמש״כ קאי דינים בשני

 לתורה פנים וכמה רבינו,
 מיהו מז׳״ל. סברה לפי והכל

 כניסמא וכך כ״ז חסר בכת״י
 שומדא לקבל אסור ודייני שם

 ותניא תקח לא ושוחד דכתיב
 אלא כו׳. ל״נ תקח לא ושוחד

 ולחייב כזכאי את לזכות אפי׳
 דאמר כדרבה אסו׳ המייב את

וע׳ בכת״י, כ״ה כו׳. מ־ט רבה
כוי. רבא דאטר ג( ק״מ. בסי׳

 דרבא טעמא רבינו מפרש
 והכי זו, ברייתא על קאי

 למה דשיחדא מ״ע פרש״י
הזכאי, את נזכות ליעלו אסור

 שהוא משום העעס ומפרש
 לצד מתקרב דעהו ואין מד

 ואפילו א״ע לחייב החובה
צ״ל וא״כ אמת, לדין מתכוון

 אס לזכותו א׳ מבע״ד שוחד בלוקח כברייתא לכאורה
 דרבא, טעמא ליכא בשוה משניהם בלוקח אבל זכאי, הוא

 קרנא גבי א׳ ק״ה דף דשם כסוגיא עובא וקשה
 לא ושוחד והכתיב הכי עביר וכיכי איסתירא דשקיל
 מתרווייהו, שקיל דלא כיכא מילי כני הימא וכי תקס

 לא מתרווייהו דשקיל כיון קרנא דינא לאצלויי אתי דילמא
 שרי מי דינא לאצלויי אתי לא וכי דינא לאצלויי אתי

 לזכות שלא ללמד אם ת״ל מה הקח לא ושוחד והחני׳
 בלוקח אנא מכאן מוכח לא הא ותמוה כו׳, החייב אח

 בעעוש יעה דילמא אסור דמכ״מ להעות שלא ע״מ מא׳
 וכיון כ׳ ס״ע וכסמ״ע דאסור מנלן משניהם בלוקח אבל

 ואפי׳ נשוה מתרווייכו לקבל ג״כ אסור מחד לקבלו דאסור
 וכמש״כ טעמא האי שס שייך דלא אע״ג יחד משניהן
 לכש״ם דמנ״ל בזה, דעתי נח ולא טכ״ל. ע״ש בדרישה
 והו במד. אלא מיירי דלא זו מברייתא בפשיעות להקשות

 שקיל דלא כיכא ה״מ וכ״ת כגמרא לשון יפרש כאיך
 בלא דאפי׳ משהט דינא, לאצלויי אתי דילמא מהרווייהו

 כזכאי את לזכות אפי׳ מחד ליעול דאסור ידענו זו ברייתא
 ב״מ וכ״ת ליה מיבעי הכי דאלח״ה לאצלויי, אתי דילמא

 אפילו אסור דלחד פשיעא אלא דינא לאצלויי אתי דקא
אינו
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 יפה אראב•' מכאן תוסף
 סמט׳גו יוסר בתפלה א* שעה

 משה של ממשיו כל שבשביל

 נאמר וכאן מלה לו נאמני לא

 סוד כוחני׳ והיינו מלה לו

 הוסף אל פגמס ס׳ בספרי

 הזה ברבי עוד אלי דבר

 תבקש אל הזה ברבר א״ל

 גזול אסר ברבר אבל סמני
 אס א״ל כו׳ אעשה ואני עלי

 זה נדבר א״ל הראני. לאו

 זכה שבתפלה כרי סישה, אני
 לומר סלי קשה אבל לזה,

 בן אלעזר דר* זו לפימרא

 דמני כיינו שבגמרא פריו
 יעקב בן אליפזר ר בספרי

 שכונה לומר וקרוב אוסר,

 ע״ס בגמרא גאון איזה ס״י
 נוס׳ מיקר אכל הספרי,

 שלמד לבינו נים׳ הוא הש״ס

 וכבר נדניך, לשין מיחור

 ואר״י שס נביטת מ״ז עמדו
 לו וטרה כקב״ה שנחר סכין

 ה׳ ויאפר שנאמר למפה

 כדבריך תהייי כדברך סלסתי

 לומר כוכבים סוגרי ספירים

 מודה שרבי תלמיד אשרי כן

 ס׳ דססרי דרשה והוא לו,

 וס׳ ג*, פיס׳ ריש פנסם
 תכלית ז׳ אוח ל׳ שאי׳ מס״כ

 מזה, הודיסו ולמאי זו הורי׳
 שהתפלה נא״א וריס ר״א אבל

 אוסיס חדר »»( הרבה. גרמה
 א לפנינו כר. אמורא מליח

 מליו אמורא פסואל אוקיס

 ושמואל א׳א וזה ט׳ וורס

 הגיה סש־ה אמי ר׳ לפני היה

 אוקיה והא איני רש״א
 מרשמואל ורמי כו׳, שמואל

 גברא א*כ אבל אמי, ר׳ סל

 נום׳ איברא קרמית. אגברא

 אמי ר׳ דהרי מיושרת רטנו
 לכיסך ודרש אמורא ואוקיס

 ופירש תסלה פורש סטה

 זה שסוחרי! קראי הגי-חרי
זה. את

 וקשורה פספס כבא, נטלם של דינו גזר פקרעין דברים ארבעה יצחק
 כנשמוס טלם משך כל ט ושינת מעשה שנת צעקה צדקה הן ואילו אדם
מגלן צדקה מקום שנוי אף אומרים ויש השם

 דכתיב מנלו צעקה ממות תציל וצדקה שנאסר
 יצילם ממצוקותיהם להם בצר ה׳ אל תצעקו
 לא אשחר שרי דכתיב מגלן השם בשנת
וברכתי וכתי׳ שמה שרה כי שרי שמה תקרא
____________ מעשה שנת בן לן* ממנה נתתי וגם אותה
 לטן נם לפרש ואפשר כרין שבו כי מעשיהם את אלהים תרא דכתיב מנלן

 נסכ״ב ופירש ככי, כגמרא שנת הרעה על האלהים וינחם הרעה מדרכם
 וגר וממולדתך מארצך לך לך שנאמר מקום
 א״ר • וגר גדול לגת ואעשך אחריו וכתיב
 טובים ממעשים יותר תפלה גדולה אלעזר

 ממשה יותר טובים מעשם בו שהי׳ לך שאין
 ליום ספטן לים! שמתיו בה שאסר בתפלה אלא נענה לא ואעפ״ב ק רבינו
 לדמח ויש מוכ״ב של כרין גדולה אלעזר וא״ר * כדברך סלחתי ה׳ תאמר
 בממונו וזה בגופו שה הצדקה מן יותר תענית

 ננעלו המקדש בית שחרב מיום אלעזר א״ר י
 שתם ואשוע אזעק כי גם שאמר תפלה שערי

 שערי ננעלו תפלה ששערי ואע״ס תפלתי
 תחרש אל דמעתי אל שאמר ננעלו לא דמעה

 אלא נשמעת אדם של תפלתו אין אמי א״ר •
 אל לבבני נשא שאמר בכפו נפש משם א״כ

 עליה אוקים הדר סס בשמים אל אל כפים
 נכפליתוינפרכששלתהאמסי יכזבו ובלשונם בפיהם ויפתוהו ודרש אמורא

 איפכא וקוד (1 נס״ד. גזה בבריתו נאמנו ולא עמו נכון לא ולבם לו
 עמי לפנינו כו. כיח מימי קשיו ישחית ולא עון יכפר רחום והוא אעפ״ב

 פעמי ספי היא ועור אי׳ ;בצבור והא ביחיד הא קשא לא אהדדי
 דססישיע כיון י ופ,ש ליה,

מימי הכי ליה קדלשח לרישא   —הברכה וזאת פרשת

 וטא ננימס ויין מה שהוא
 רבינו לשין לסי אגל ממה,

 לאומה ככלב ט קשירה פירוש
 נסז הדק, יום של שמה

 נאומה כיינו כזה, בפילם

מעס עפה לכתה כ״ג שמד,

 וכינה 4טכ״ של ברין היינו
 בה מונה ד״ל נסנכררק אי׳

 פלס פ׳ ובספרי למוכ״ב
פונה חניא זו ברייתא מקור

 יום גס סשפ» הלין דמם
 סולם סיי מל שנידון הסיתה

 התן טוס נם הנשהיח,
 להיות שפחת וכנירא כגדול

 ושני כתנא׳ מילם חיי סל
 נשם מטניס אלו עולמית
 בסיף כרטב״ן כמשיב עוכ״ב

כס׳ סכים ובבאות כנטל כמר

 יקרה נפש וא״א למכתב ליה ישראלדבית דמחייבין שאילתאע קסד I ם
 ויבינו טי, אותה מציד היא דא״ר • בקצירא לשולי

 דאיפכא קתה מפא דכא גרים ילכו ה׳ אחרי דכתי׳ מאי חמאברביחניגאזס•
פימי .אחרי לילך לאדם לו איפשד וכי ישאג כאריה
 דרכיי אחרי אלא הוא אוכלה אש אלהיך ה׳ כי כתיב והא הקב״ה

 שפיאי *"י ■ כגיא דקכיי״אותו עד שמעתתא וכולה הקב״ה של
 והולכת מקדמתו בעוה״ז אחת מצוה העושה כל יונתן א״ר מזמני בר

 סלפפתו אחת עבירה והעובר צדקו לפניך והלך שנאם׳ לעוה״ב לפניו
 בתהו יעלו דרכם ארחות ילפתי שנא׳ הדין ליום לפניו והולכת
 אליה שמע ולא שנאמר ככלב בו קשורה אומר אלעזר ור׳ ויאבדו
 ליום עמה ולהיות ש בעוה״ז אצלה לשככ עמה להיות אצלה לשכב
 החח גסות בו שש אדם כל יוחנן א״ר אבא בר חייא א״ר • הדין
מתקיף תצוד יקרה נפש איש ואשת שנאמר איש באשת נכשל לסוף

 מיבעיליה איפכא ועוד 0 ליה מיבעי גבוהה נפש יקרה נפש רבה לח
נסש

)החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)276 מס עמוד יעקב בן יהודה צבי נפתלי ברלין, דברים( )במדבר, ג ־ שאלה< >העמק שאילתות ספר



שאלה קסד שאילתא ברכה העסק רס

 סחר מצות דמיקר הרי

 אישות מנהג שיתנהג הוא
 סייג איבר ממילא זה, בשביל

 השייך בטוגה אלא לגמול

 עוד מבואר וכני לאישות,

 3י *יא עוד שם הרמנ״ס ססש״כ
 ״־' ®*ז שנה משרים מנר אס בה״ג

מ״מ מבטל ה״ז גשא ולא

 מתקיף רבה דככא די״ל
 רבינו. ניססם לפי לה

 המקראית כל אין דודאי ותו

 דפסיסא הררשי כישיב שוים

 ומפל ח׳ רם כי ד( לרישא.

 בר. בזכות רבא אם* יראת
 סל כמאמר יסוד ליתא בגת׳

 ולהסגיר קרא, והאי דרשה

 נרא׳ כמקרא ע״ע זו טס׳

 ונכוה רם משמעות והבדל

 שאין משמס דרס הוא,
 משפסו וגבוה פתסת, להשיגו

 ואפשר לפסלה מפטה שהוא

 לפטה, ונר באותו .לאסוז

 על רם כמקרא מהפרש ובזה
 השפים מל ה׳ גויס כל

 הסנניכי אלהיט כהי פי כטדו

 טנבים דסובדי וני*. לשבת

מתם, שימס הקניה אץ

 איון דישון עליו הלי סחי, לתצוש תזיל עי* הקנוסה סוגה סצוס הרגה דסצינו ואע״ג ילרישא מסיפא ליורש ילא לפכתב,
 להרמכ״ס ס״ל אלא מייאושו, לשי שאפשר מת מל לגמול שאפשר כל מכ״מ ללישא, מסיפא למוריש באגדה ולשי

 קייס אשה קידושי בלא בגיס לו שיש פי וודאי דאמ״ג וליש דרגא תקשה ולא מדיף. לסיפא מרישא לפרושי

מים, להוליד נדי אשה לישא מביא מדליה פנ״מ סחר לרישא, ומסיפא לסיפא מרישא קרא א׳ סיג ח ברכים
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 כל רבא אמר אלא ועוד איש אשת יקרה נפש
 וכתיב בתורה עוסק אפילו איש אשת אל הבא

 גדזל מכהז היא יקרה מפנינים היא יקרה בה
 ועדוהו הכי אפילו לפגים לפני דמשמש
 רבא אמר • יראה ושפל ה׳ רם כי ד< לגיהנם

 ואפר עפר ואנכי אבינו אברהם שאמר בשכר
נמי וליהשוב סוטה ולעפר פרה לאפר בניו זכו

 דע״ב בפסמים דאי׳ בהא

 צו סי׳ ל»יל סצוה קסטד נסי אשתו

 מצום וכאיכא מסוברת באשתו

כר, מונתה בשמש שלא מונה

 לא סחר סצוח דלגבי ומשמס

 שלא קכוא במה ולא מעוברת שאשתו בפה אלא מהט

 שלא דסוקי דלסי צ״ל כרפב־ס לדמש אבל עונתה בשעת

 גתי׳ץ ךל& וזב יח■ ג-כ. כראשונה קו׳ מיושבת מונתה בשסח
 בסמוך לקמיה כדמוקי כף נדה אשתו בפ״ה כפירש״י

 לה מוקי בפסקנא דגם הרי ט׳, ונמסונרח לוסתה

 ולסירש״יקשה דמחר, אנתיאיכאסציה דבל״ז במעוברת,

 לימא כר, נדה ינסחו טי נדה אשתו ר״י אפר אסאי

 פטור, מטניס באינה תייב, במעוברת לסור באשתו

 ואמי׳ מצוה איגה וא״כ מעוטם, ביבמתו צ״ל אלא

 והפילה המסוגרת מל דהבא התולן, ר״ס וכל״ב כמילה

 והיינו ביאה, שסה לאו מסוגרת דניאת ר״י מודה

יבמתו בסטוברח אי שח נטי, יבססו א״ה כנמי דסקשה

 נניטל כפםילק והוא

 גאמזים אנפט אבל כטדי, מספרים המה שריהם ודק מהם

 להשגיס ומשפיל לשבת גבוה והוא יתכרך ננטדו

 מתפרש והכי ,,כפי זה שראיתי ונמדיפה מלמטה, מליט

 שוסע כי׳ לא שהקב״ה נמת יראה, ושפל ,כ רם כי

 רם, בשם אז ומכונה סיבה איזי עפ״י כארס תפלת

 רצון, לו להפיק יראה שפל היא המתפלל אס סכ״מ

 ואנכי א״א מליצת כ״ד אות קפ״ה בסי׳ ביארנו וכבר

 מלמו שהשפיל אלו בשפתותיו סן היצק ונפה ואסר עפר

 קבל זה ומטת מפלט, שישפע והגון כראי שאינו לוכר

 וע׳ א״ט. בפרשת כראי׳ כוי. שהבא דאלו (n ס״ז. שכר
כרסבין לפני כסיבה זו שאילתא שהי׳ צ״ד שאילתא מש״כ

 אלא כזמן זה מכר לא דכ״ט להם והודעת וגר הדרך את להם והודעת 'וסף

לפריה ולא אשה לנשיאת כדאיתא שמעתתא וכולה חייהם בית זו

 a סי* צ»יל נכא הא ודאי אלא מות:ורמה, אחרי • בפרשת
 *י* ס*לין* .ם-הימנ דעח ל^ וצ״ל חליא, כשבתא דשכיב שיכבא דאילו וק שאילתא

וכר צרכיה כל ליה עבדינן

:מות אחרי • בפרשת כדאיתא
 ישראל דבית דמיחייבין שאילתא קסה

 בני ואולודי גשי למינם׳ א(

ומיעסק

V-־־־־
3B•

 נזיז יבמתו ומשני מלוה, כוי לא הא פמור אמאי מה טידוש אחה בה יש וגם נשלימוס, ראשיטם ופאר

 מינה בזח אי מניע מצוה, מניר לא ואמי׳ כר, מינה כיר וסירשטה שם הבאטה ואנתט שם לפניט נמצא !א

לח הוי דלא ג״נ נטהר וא*כ סטור. לשיולי ליה כוי ולא קחו דכתיב ט׳ בני ואולודי נשי לסנסב פ( כטובה, <

 אבל שם, ביבמות לל״ב אלא אינו זה מיהו פטור. לשיולי ט״י הוא פחר מצית רגינו^דעיקר ביאר תר. נשים

 ניסא א״כ ביאה, שמה מסוגרת ביאת סבר דריי לל״ק הרא״ש כמשיב ולא אשה, נשואי דין וסימה קידושין
 סייג, מצוה מטו דלא מעוברת נדה אשתו בפשיטות, אינו סחר וקיי׳ פילגש לקט שאם בזה״ל פ״א כסוטם

 יוסק דר* מצוה, מניד דמני׳ס פטור, טסוברת נדה יבמתו למציה ברכה נתקנה לא וכילכך כר אפה לקדש מסייג

 כאן דקאסר לישני תרי והייט כסולן, בריס לטעמיה פחי לקיים ואפפר כיון מחר לשם אשה בנושא ואף זו,

 דניאח דיבמוח כליק והוא דעסייב, נההיא כש״כ א״ד לפמוט פסייב שאינו לשמיטה דמי ולא קידושין. בלא
 ממום ופטור טעמא א״כ לר״י, כיאה שמה סטונרת א״א והחם מברך, לאטל שימס כשהיא ואפיה ולאכול

 פמיר נההוא ואיד סייג, נטפר אבל סצוה, יקעביו בלא פויר לקיים אפשר ככא אבל שמיטה בלי לאכול

 ביבמות כל״ב והיינו ,,ט לשיולי ליה כוי השם מ״ט ואכלת וובמת דכיזי׳ צייי בלשון קרא אפקח ונם הקידושין

 מציה סביר לא ביבמה וא״כ מפוברח, בביאת ר*י יסווה זיל, כרא״ש דברי כ״ז ני. איש יקת ט כתיב הפא אבל
 מותר ומשחה לשיולי, לח הוי דלא משום אלא פטור ולא נשיאת עיי סי״ר ומצות סוא נתרתי, תילק זיל והרטנ״ם

 אלא רש״י, לשיטת הנראה זהו טמסא. פטור^מכאי נ־כ ה״א פטיו איפות ,בה נטש״כ2כיא בקידושין אשה
 בסמוך נפי, יבמתו א״ה הנ>׳ קושיה מל פי׳ שרש״י עוגתה שיפגע הנשואין אמר נעלה אס שהרפה האשם

 כל הרי להבין, זטתי ולא פלח, סצוה רסיא לא לוסתה אבל סחר קיים שכנר צנים לו שהי׳ נד״א פותר כיז
 ה״ז מצום, אחה ופשה בדק שלא ומפה שטסה מצוה מפני מים לו שיט* מד פוגה בכל לבעול סייב קיים לא

 הגס׳ ופריך מעוברת, באינה באן או בתנוקות כפו פטור שייך מאי היא״ש ולשיטת ט׳ ורבי פרו סיפ שהוא

אשתו
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כתובות האשה מציאת
 השומא עלוי משוש כנ״ל טעמי תרי איכא דידה דבשומא דנהי די״ל נראה
 הנועדים שחכוונין באשה דוקא היינו לעיל כפירשי׳ השימוש פחת ומשוס

 ליכא מייחד שהוא בכלים אבל שעלה על לחבבה כדי השומא להעלות שש
 אין דפחתי דלטעמא לעיל התום' שכתבו וכיון דפחתי רקטעחא

שכתבו לשיטתם דהתו׳ אלא לקמן ועמ״ש זוטא לשומא רבא שומא בין לחלק
:וק״ל עלוי שייך בחתן דגם

 דרב לומר צריך ולפ״ז בעלה שמת חכמים לה שפסקו ד״ה פילשי'
דהא וצ״ל לאלמנה בשמים קישוט דפוסקין

 הים למדינת שהלך במי דוקא היינו לא תכשיט אבל מ״א דאמרלעילדף
 דפושקין מ״ח דף בתום׳ דהגירסא אע״פ ס״פ לעיל כתבתי וכבר לחלק וצ״ע

 בפני דהיינו וכתבו זו סוגיא על כוונתם בעלה בפני היינו לאשה קישוטין
 דשם בשמים קשיטי בין לחלק ודוחק כאן כפירשי' דלא משמע בעלה

 דיננו צ״ל לפירשי׳ מיהו הנשים לתמרוקי שפירשי׳ דהכא בשמים ונין
 ס״ה דף אע״פ דס״פ בההיא אמן ענו ולא באלמנה אפי׳ אמן אחרי׳
 לעיל שדקדקנו מה א״ש ובזה יבם משל וניזונת יבם שוחרת שהיתה משוס

 יבם משל ניזונת שהיתס ש״מ בם* והביאו קמח בחהדירא פירשי' על
.נכון הוא ולפמ״ש שם לעיל כמ״ש בעלה חשל הראשוני׳ בג"ח פי׳ ולא

D1F1' !ידע וכי וצ״ע ליום קשוטה כדי אלא • וכו׳ ראשון ליום !""ד
התום׳ כתבו הא כבודה לפי דנותן וא״ל ־ חיי׳ כמה

 דאיט דס״ל ואפשר כבודה לפי ליתן מחויב נמי ממון' אותו שיכלה דאחר
 או ימות שאם היינו למאה עשרה דחקבל הא רק כבודה לפי אלא נותן

היותה! ימי כל לה שנתן מה מנכה הממון זה שיכלה קודם יגרשה
 נקדימן של בתו גבי חפירשי׳ נראה ויותר לה לשלם צריך והמותר תחתיו

 זה שכל דס״ל משמע • בעלה שמת וכו' חכמים לה שפסיזי ד"ה שפי׳
 ערך לפי הוא דהתשבון י״ל ולפ״ז מותו לאחר היינו עליו שמקבל הסך
 כתובתה לתבוע אשה דדרך הנושא ס״פ כדאית׳ כתובתה שגובה שנים כ״ה
ד׳ דפסקו 'י״להא ונפ״ז כבודה לפי נותנין בעלה בחיי־ ובאמת הזמן בזה

 בכתובתה כתוב שהי' זהב דינרי אלפים אלף החשבון לפי הוא זוז מאות
 נמצא יותר חומש דהי' וע״כ הנישום במנה אמרי' אי והיינו בהמוך כדאי׳

 היותר חומש ועם זהב דנרי אלפים מאה לה הגיע למנה עשרה ערך לפי
 שור כדאי'בר״פ זהובים כ״ה שהוא זהב דינר ובהחלק אלפים קכ״ה הוא

אלפי׳ קכ״ה שנה כל על מגיע שנים לכ״ה דוכתי ובכמה וה׳ ד׳ שנגח
 לשנה להספיק כדי החמה כשנות שבועות לנ״ב שנה כל ובהחשב זהובי׳

 ליוה זהובים מאות ד׳ דהיינו זהובים מאוח כ״ד שבוע לכל מגיע המעוברת
 אסורה וכויזלת דפוקסת הנשים בתמרוקי להתקשט אסור הי' דבשבת אחד

 ויום יום לכל הוא דהפסיקה דלעיל האיבעיא נפשט הי׳ ולפ״ז ־ בשבת
 מנה את״ל דוקא דהאבעיאהוא וצ״ל אחד ליום אלא לה נתנו לא דהרי

 לפי לה דנתנו צ״ל וע״כ אחד ליום מכוון החשבון אין דאז המתקבל
ואת"-! ד״ה התום' שהקשו מה מתורץ וממילא התיס׳ וכמ״ש לה המצטרך

■ ודוק • וכו׳ וה"ה וכוי המתקבל במנה
יש • חסר ממון מלח בירושלים מתלא מהלין כדין לא ש&

 וחמלאין ו׳ חסר ממון דכשכותבין בזה הרמז לומר
 לרמז ממין אותיות הוא המלוי אזי נו״ן מ״ס מ״ס דהיינו האותיו׳ • מלוי

 ויש ־ האותיות כמלוי הממון' לו ממלאין אז ־ צדקה ונותן הממון כשמחסר
חסר ממן האותיו' מן המעש' שיעו' והוא י״ג עול׳ מלא ואו כי רמז עוד

 במלואו עני מעשר הנותן כי לרמז ק״ל שעולה עני וכחנין ק״ל שעולה *י*׳
 בפסוק ראה פ׳ בספרי שאמר והוא ־ האותיות כמלוי ממון לו ממלאי׳

: ב׳ משנה■ פ״ג בדמאי בתי״ט ועיין • תתחסר ואל עשר תעשר עשר
נתנו חמי׳ שבית לו ידוע דהי׳ צ״ל לכאורה וכו׳ חמיך בית ושל שם

 דמשמע משוס נראה ותר וי ־ כבוד מפני ולא למיעבד כדבעי צדקה
 של לקופה כ״כ לה תדפסקו רב עושר הניח נעלה שמת שבשעה לעיל

 שאמרו כמו י בזרעו הוא צדקה נותן שאינו מי דעונש נהי א"כ בשמים
 שהיא שייך אין חמי' שלבית אבל • זו מדה לידי בא בנו בן בטאו או

 צדקה נתן לא לו הנותן אס יענש מתנה המקבל דאטו חמי׳ בשביל תענש
 קאמר ולא צדקה עניד לא גוריון בן ונקדימון הש"גש דמקשה והיינו כראוי
חמו׳ בית על שאל למה תקשה דא״כ אלא כראוי צדקה נתנה לא בעצמה דהיא

אבי׳ משל יותר
 שהשי״ת הוא דהטעס ז״ל דבריו וביאור מהרש״א כתב בהמתן ביד שם

ה׳ חלק כי כדכתי׳ מזל שוס תחת יהיו שלח סגולתו לעם בחר
 שגלינו בעוונותינו אמנם העמי׳ לכל ה׳ חלק אשר הס והמזלות וגו׳ עמו
 ואתה כאמור המזלות שתחת האומות תחת נשחעבדנו אבינו שלחן מעל

 אס כי שבשמים אבינו רחמי הוא זה וכל לראש אלופי׳ עליך אותם למדת
 לסבול יכולי' היינו לא עצמי השי״ת מאת מקבלים היינו

 לינק טובתינו הוא וחובתינו מאוד נשער׳ וסביביי כדכתיב העונש
 שהוא הגורס הוא וזה ־ העמים לכל המזלות דרך הבא השפע מתמצית

 ואנחנו ואיל חטאו אבותינו בפסוק כמ״ש גאולתינו למהר הנמנע מן
 חטאו אבותינו כי • מידם אין פורק בנו משלי עבדים סבלנו עוונותיהם

 עד ונענשו . קל חטא כשחטאו אפי' לסבול יכולים הי׳ הלא ר״ל ואינם
 עוונותיהם אפי׳ לסבול יכולי׳ ואנחנו . אינם עוד ורשעי' כאמור תמו ני

אס כי זה ואין אבותיה׳ מעשה כשאוחזי' אבות עון פוקד כאמור שבידנו

 דדרך כיון מ*מ . גמור צדיק הוא חם דחפי' לזה דא׳'צ נראה "ומיהו
 עולה הוא לשמה עושה אס7 אלא זו• מדה לידי לבא בעולם החוזר גלגל

 אף לשמה שלא אבל .לישראל מזל אין נכה״ג הגלגליסכמ״ש מערכת מן למעלה
 חייא רבי דאמר חהא כדמשמע הטבע מן יוצא אינו אבל . הוא דמצוה

 אע״פ אלמא . לבנך דלקדחי היכי כי לעניא ריפתא אקדים לדנתהו
 ירע ולא הפסוק נזה לפרש ויש . החוזר גלגל הוא אפ״ה צדקה שנותנת

 גלגל חז״ל אמרו הפסוק וע״ז וגו' הזה הדבר בגלל כי לו בתתך לבבך
 שחין כיון לו שתתן אף .לו בתתך לבבך ירע שאס .דהיינו בעולם /החוזר

 . הוא בעולם החוזר גלגל כי הזה הדבר בגלל ממילא כראוי׳ המחשבה
 לפרש עוד ואפשר . הטבע מדרך יצא לא עביד דלכבודו כיון ממילא כ’א

 שפיזר פשיטא חלו מילת בכלי יתירא מילתא דעביד כיין הי׳ דהקושי'
 ששאר ואפשר • לכבודו עשה שזה משני ע״ז . לעניים הרבה צדקות שאר

: ־וק"ל נתן לא צדקות ______  לפרשי־־האשך ניראה .וגוי תדעי לא אם זה מקרא עלי' "קראתי" שמ
בנות ונאוה אני שחורה שאמר מפני זה דרש ע״ד הפסוקי׳

 עניותא יאה חז״ל כמ״ש ענינו • שלמה כיריעות קדר כאהלי ירושלים
 העוש' לנו יפה הי' מכונו על מקדשינו שבהיות כמו כי וכו' לישראל
 כמ״ש והקלון העוני לנו יאות בחורבנו כן . שלמה כיריעות והכבוד

חז״ל

פט ישי ש פרק
 שהיו האותיז מן השפע תמצית מקבלין שאנו בנו מושלי׳ שעבדיי מטעם
 וזהו : מידם פורק אין בהכרח ולכך . מאתנו תמצית שקבלו לני עבדי׳
 ממני רחק כי וגו׳ מיס יורדה עיני עיני בוכי' אני אלה על הכתיב שאמר
 בכי׳ בוכה שאני ר״ל אויב גבר כי שוממי׳ בני הי׳ נפשי משיב מנחם
 לתת בוכה וכשאני נפשי להשיב ממני רחק כי מפני בכי׳ על בכי׳ כפולה

 תחת משועבדים שאנו השר צנור דרך לקבל בהכרח בעבדותיני מתי׳ לנו
 לברך חייבי׳ אנו ועכ״ז • אויב גבר כי שוממים אנו ועי״ז . האומה אותה

 כמו ישראל לבית טובו רב נדע בזה כי ברעדה וגילה בשמחה הרעה על
 שחזה • רבו ותירושם דגנם מעת בלבי שמחה נתת ע"ה המלך דוד שאמר
 תמציתו לנו שיגי' כדי רב שפע לאומו' שמשפיע שבשמי׳ אבינו אהבת גודל ניכר
 יששן לבדד עם הן כשיקויס • תושיבני לבטח לבדד ה׳ אתה כי יהי' ימה

 הירידה • הזעם ובעת הגלות ובתוקף בעצחינו השפע כשמקבל . כפירשי׳
 בסמוך שיבואר כמו בהמתן מבחינת למטה מתמצית׳ נזון להיות עפר עד

 צדקתך משפיע כשאתה אל כהררי צדקתך ע״ה ד״ה מ״ש לפרש יש ועד״ז
 שנקרא יעקב אבינו בחינת אל כהררי ה׳ בהר למעלה ׳,עולי אנו אלינו

 שמיס השליך נאמר משפטיך בעת אבל . ממעל בשמים צורתו וחקוקה אל
 ועכ״ז בהמה מבחינת למטה עפר בחינת עד ויורדי׳ ישראל תפארת ארץ
 תושיע ובהמ׳ אדם אלינו ורחמנותו אהבתו שחגודל לה' להודת מחויבים אנו

__________. אליגי תמציתן שיגיע כדי ?׳ _____________
שאמרו אף ז״ל חהרש״א כתב ־ דעבד הוא לכבודו ם״ץ

 לכבודו מ״מ . גמור צדיק הוי בני שיחיו ע״מ חז״ל .
 יעסוק דלעולס ע״ב כ״ג דף בנזיר אמרי׳ דהא ע״ז קשה ולכאורה גרע
 ולקנות להתגדר אפי׳ע״מ התום׳ ופי׳ . לשמן שלא אפי׳ ומצות בתורה אדם

 אינו דהתם דמי דלא נראה אך הוא מעלי־ותא לכבודו אף הרי שם לו
 הכבוד שיבא כדי עושה שהוא אלא • ובמצות בתורה שעוסק בשעה מתגאה

 לשמה ללמוד שישכיל יבא כך שבתוך זה לידי יבא דלא אמרי׳ בזה אח״כ
 בעירובין אמרי׳ הרי . בתורה בעסקו או . מצוה בעשותו המתגאה אבל

 אס דורות לדורי גדולה לו שפסקו אף הגיא ומבמות במות ומנחליאל בפסוק
 דאמרי׳ שם התום' קושי׳ לתרץ דיש נלענ״ד ובזה .משפילו הקב״ה מתגאה
 דהתס די״ל נברא שלא לו נוח לשמה שלא בתורה העוסק דכל בעלמא
 )ואפשר חילף בתגא ודאשתחש אמרי' שבזה למודו בשעת במתגאה מיידי
 שיהי׳ אפשר דאיך ותו לקנטר( בע״מ דמיירי שם התום' מ״ש בכלל שהיא

 ע״ז כעינד דה״ל במתגאה חז״ל אמרו הא . לשמה שלא מצוה בכלל זה
 חכמתו הוא חכם אס במחגאה אמרו ועוד . בעבירה הבא מציה הוא א״כ

 המלך דוד שאחר מה בזה לפרש ויש • בעו"ה בזה טועים ,ורבי מסתלקת
 התלמוד ים יורדי. על דקאי וגו' באניות הים יורדי ק״ז בתהליס ע״ה

 הלכה של עומקה במצילת ונפלאותיו ה׳ מעשה ראו המה בה ומשוטטי׳
 ויעמוד דבי׳ בפני כשאמר ר״ל גליו ותרומם סערה רוח ויעמוד ויאתר

 יעלה כי וסובר שמתגאה גליו ותרומם היצה״ר שהוא סערה רוח
 ונפשו רבה תהוס משפטיך כח״ש ההומו' יורד הוא ובאמת שמים
 בידי' כשכור וינועו יחוגו ערכי מסתלקת שחכמתו התמוגג ברעה

 להם וראוי .תתבלע חכמתם י כל ובאחת דופקים ורגלים סופקיס
 יקום ואומר .ע׳ז שהתפללו בחז״ל שמצינו כמו ע״ז ולהתפלל ה' אל לזעוק
 אדם ירגיז לעולם ברכות בריש שאחז״ל ע״ד י״ל וגו' לדממה סערה

 המיתה יום לו יזכור לח ואי . בתורה יעסוק • וכו' יצה״ר על טוב יצר
 התורה שבעסק ענינו ופי' סלה ודומו וגו׳ תחטאו יאל רגזו שנאמר

 ואי דקאמר הא אלא • נמוח הוא אבן שאס מספק' רפוחה בודאי הוא
 יוס מועיל ע״ז התורה לימוד בעת להתגאות יסיתיהו שאס היינו לא

 יום שיחשוב לדממ׳ סערה יקס וז״ש בלימודו יחגא׳ שלא להכניע המיתה
 דעביד הוא לכבודו כאן וז״ש גליהם יחשו ואז סלה ודומו כמ״ש המיתה

 אם דורות לדורי גדולה לו פסקו אפי׳ ולכד ־ הצדקה בשעת שנתגאה
לקאריד מקים כאן ואין בזה רב אריכות לנו ויש • משפילו הקב״ה מתגאה

0) החכמה אוצר תכנת ע״י נ)הודפס47 מס עמוד הלוי הירש צבי בן פינחס הורוויץ, כתובות - הפלאה



והצדקטז סימןריהצקו

ט״ז סימן
בהלואה גמ״ח

 גדולה דברים "בשלשה ע״ב מ״ט בסוכה איתא
צדקה הצדקה, מן יותר חסדים גמילות

 צדקה בממונו, בין בגופו בין גמ״ח בממונו
 צדקה לעניים, בין לעשירים בין וגמ״ח לעניים
 ופירש״י למתים". ובין לחיים בין וגמ״ח לחיים

 לו מלוה היינו בממונו בין בגופו בין גמ״ח שם

 לגבי והנה בהמתו. או כליו משאילו או מעות
 לא רש״י לעניים או לעשירים זה האם גמ״ח

 לעניים, דוקא היינו דהלוואה ואפשר פירש.
 לעשירים, הגמ״ח היינו ובהמה כלים והשאלת

 וכן לעניים. רק היא הלוואה בפשטות דהא

 רשב״ל "אמר ע״א( ס״ג )שבת בגמ׳ משמע
 צדקה׳/ופירש״י העושה מן יותר המלוה גדול

בדבר. בוש העני שאין לפי

 הענין ובטור, ברמב״ם משמע ביאור וביתר
שזה משום להשני, להלוות הגדול

 לא עדין ללוות שבא זה אכל לשאול, נצרך כבר

 לכך תגרום לו מלוה שאתה ובזה לשאול, נצרך

 למד ומזה הפתחים. על לחזר יצטרך לא שהוא
 ובא׳ מצוות, שתי לפניו יש שאם הלכה הט״ז

 או לעני להשאיל והשני מתנה, לעני לתת
ראותו לעני, בהלוואה תחילה יעסוק להלוותו,

 ומשתדל בכך, הורגל כבר מתנה לקבל הנצרך

 מתנה לקבל דרכו שאין זה משא׳־כ בקלות לו
 היינו בהלוואה שהגמ״ח ללוות,וחזינן אלא

לעני.

 עשה מצוות :כתב א׳ סע׳ צ״ז סי׳ בשו״ע והנה
גדולה מצוה והוא ישראל, לעניי להלוות

 לעניים קודם עני וקרובו הצדקה, מן יותר

 אחרת, עיר לעניי קודמים עירו ועניי אחרים,
 לפי להלוותו מצוה ללוות שצריך עשיר ואפי׳

 הוגנת. עצה וליעצו בדברים אף ולההנותו שעה,
 להלוותו. מצוה יש בעשיר שגם ומשמע עכ״ל.

 כסף "אם מהפסוק נלמד שזה הסמ״ע שם וכתב
 לו תהיה לא עימך העני את עמי את תלוה

 והיינו הוא, וחובה אשר מלשון "אם" כנושה".

 לעשיר, ובין לעני ובין עמי את תלוה כאשר

 אפי׳ הוא עשה דהמצות וש״מ עכו״ם. למיעוטי

 שמהפסוק אלא שעה לפי הצריך לעשיר להלוות

עשיר. ע׳׳פ לעני קדימה רואים לכאורה

 דף )ב״מ מהגמ׳ ראיה להביא יש ולכאורה

תלוה כסף "אם יוסף ר׳ דתני ע״אן
קודם, עמי ונכרי עמי עימך" העני את עמי את



טז סימן הצבי

 ענייך עירך ועניי ענייך קודם, עני ועשיר עני

 עירך עניי אחרת עיר ועניי עירך עניי קודמים,
 קודם, עמי ועכו״ם עמי מר, אמר קודמים.
 לנכרי אפי׳ אלא נצרכא לא נחמן ר׳ אמר פשיטא
 נכרי לגבי דרק וחזינן בחינם. ולישראל בריבית

 אינו שהוא משום והיינו פשיטא שואלת הגמ׳
 להלוותו, חיוב כלל שאין פשיטא וממילא עמך,

 אבל מיותר, לכאורה להקדימו שאומר והפסוק

 פשיטא. שאלה לא הגמ׳ ועני, עשיר לגבי

 ולהכי להלוותו, חיוב יש בעשיר שגם ומשמע
 לעני הקדמה בפסוק לכתוב צריכה היתה התורה

 חושבים היינו הפסוק שבלי משום עשיר, ע״פ
 יש אצלו גם שהרי לעשיר, להקדים גם שאפשר

 חיוב יש בעשיר שגם מהגמ׳ ורואים חיוב.
הסמ״ע. שכתב להלוותרוכמו

ולוה מלוה מהלכות )ס״א הרמב״ם והנה

 לעניי להלוות עשה "מצוות :כתב ה״א(
 העני את עמי את תלוה כסף "אם שנאמץ־ ישראל

 וגו׳. תעביטינו העבט ת״ל רשות יכול עימך"

 והתורה וכר, הצדקה מן גדולה זו ומצוה

 שנאמר לעני מלהלוות שימנע מי על הקפידה
 "כל :כתב ב׳ ובסע׳ האביון״. באחיך עינך ורעה

 יחזיר מה לו שאין יודע והוא העני את הנוגש

 כנושה". לו תהיה לא שנאמר תעשה בלא עובר
 הרמב״ם הזכיר לא ההלכות בשני ולכאורה

 עשה שהמצות משם ומשמע עני, אם כי עשיר
 לא של הענין וכן לעני, רק הוא הלוואה של

 ולא בעני רק הוא כנושה לו תהיה ולא יגוש

על יעבור ולא לנגוש, מותר ובעשיר בעשיר,
הלאו.

 של שמהפסוק משמע, הרמב״ם דברי ובדיוק

לא עדיין עמי" את תלוה כסף "אם
עמי, את תלוה שכתוב אפי׳ וא״כ חיוב, שומעים

קז והצדק

 למד הרמב״ם מ׳׳מ עשיר, ובין עני בין ומובנו

 עד חיוב, כל משמע לא עדיין הזה שמהפסוק
 שיש משמע אכן שבו "תעביטינו" הפסוק שבא
 מדבר הרי הזה הפסוק מ׳׳מ אבל להלוות, חיוב

 הוא הרמב״ם של שמקורו אלא בעני. רק
 ממה אחרת קצת מובא ושם "המכילתא"

 היכא שכל המכילתא דכתב כתב. שהרמב״ם
 וזה מג׳ חוץ רשות, היינו "אם" בתורה דכתיב

 שהוא עמי", את תלוה כסף "אם מהם, אחד
 תעביטינו", "העבט ת״ל רשות יכול חובה,

 שגם מלמד תעביטינו" "העבט שהפסוק מבואר
 חובה. הוא עמי" את תלוה כסף "אם הפסוק

 לעשיר, ובין לעני בין הוא עמי הרי ולכאורה

 שהרי עצמו את דסותר המכילתא על קשה וא״כ

 בעני. דוקא הוא תעביטינו" "העבט הפסוק

 ה״א( א׳ פ׳ ולוה מלוה )ה׳ האזל" "באבן ועיין

 שזוהי ותירץ הרמב״ם, על זאת, קושיא שהקשה
 "אם", בפסוק כתוב כאשר תנאים. מחלוקת

 פסק והרמב״ם רשות, או חובה היא זו האם

 תלוה כסף "אם בפסוק ולהכי רשות, שזה כמ״ד

 עני על וגם עשיר על גם מדובר שבו עמי" את
 "לא דקרא, הסיפא על דקאי אלא חובה, בו אין

 חובה הוא בעני כנושה",ודוקא לו תהיה

תעביטינו". "העבט מהפסוק

 ברמב״ם, זה פירוש על להקשות יש ולכאורה

אלא חובה אינו לעשיר הלוואה ראם
 העני "את ב״מ בגט׳ קאמר מאי א״כ רשות,

 צריך מה ובשביל לעשיר, עני להקדים עמך"
 הוא ולעשיר חובה, זה לעני הא להקדים, פסוק

 ע׳׳פ לעני קדימה שיש פשיטא וא״כ רשות,
 הקדמת לגבי פשיטא הגט׳ ששאלה וכמו עשיר.

)להחפץ חסד" "באהבת והנה לעכו״ם. עני



וה טז שימן הצבי קח

 החינוך ע״ס ותירץ זאת שאלה על עמר חיים(
 תחשוב אל בני "ואתה שם שכתב תע״ט( )מצוה
 אין אשר בעני רק יהיה לא הצדקה מצות שענין

 ג״כ גדולים, בעשירים אף כי ושמלה, לחם לו

 עשיר כגון לפעמים, הצדקה מצות תתקיים
 ופי׳ ללוות, וצריך אותו מכירים שאין במקום

 מחמת שיצטרך פעמים אותו שמכירים במקום
 בכלל זה גם אחר, מקרה שום מפני או חוליו

 שגם עשיר של סוג דיש וחזינן הצדקה". מצות
 להלוותו, מצוה יש ובכה״ג לשעתו נצרך הוא
 שיש כזה בעשיר דאפי׳ ב״מ בגמ׳ הפשט וזה

 עני להקדים מצוה יש מ״מ להלותו ודאי חיוב

 שעני פשיטא זה דעלמא בעשיר אבל לעשיר,

 וממיילא כלל, להלוותו חיוב שאין משום קודם
עני. להקדים פסוק צריך לא

 ממנו שלומדים מהפסוק דהא קשה ולכאורה

"הח״ח" מעמיד שאותו קדימה, דיני
 נצרך והוא עליו, דוחקת ששעתו בעשיר

 מ״מ להלוותו חיוב שיש כזה דבעשיר לשעתו,
 פסוק מאותו הרי העני. את לו מקדימה התורה

 "אם כתוב שהרי רשות, שהוא הרמב״ס לומד

 שהפסוק הרמב״ם ולמד עמי", את תלוה כסף
 לומדים וכיצד חובה, ולא רשות רק הוא הזה

 חיוב שהוא ואומרים קדימה, דין הפסוק מאותו
 לא שזה העשיר,ורואים ע״פ העני את להקדים

 דברי לכאורה סותר וזה חובה, אלא רשות

הרמב״ם.

 לעשות התורה שציותה מה דהנה והנראה

מקומות בכמה מקורו השני. עם גמ״ח
 מה חסד. לאהבת בפתיחה והביא בתורה.

שהתורה הרי בדרכיו", "והלכת בתורה דכתיב

 בדרכיו ללכת שנצטוינו הגמ״ח, על לנו מצווה

 אתה אף רחום הוא מה וכמאמרם הקב״ה, של
 בספר וכמ״ש חנון, אתה אף חנון הוא מה רחום,

 דכתיב מה וכן ח׳(. ;מצווה להרמב״ם המצוות

 ולמדו בה" ילכו הדרך את להם "והודעת בתורה
 את מדכתב גמ״ח. זו הדרך את ל׳( >ב״מ בגמ׳

 הידועה הדרך את משמע הידיעה. בה׳ הדרך

 ויעקב, יצחק אברהם הקדושים מאבותינו

 עלינו זו ובדרך החסד בדרך תמיד שהתהלכו
 תלוה כסף "אם של הפסוק בלי שגם הרי ללכת.

 אלא הגמ״ח, על מצווים שאנו הרי עמי" את

 השני, עם להיטיב הוא הגמ״ח של שעיקרה

 תמורה, קבלת ללא לשני הטבה הוא ובעיקרה
 חולים ביקור וכגון חוזר, שאינו דבר בעשית וגם

 של הציווי וא״כ שבויים. ופדיון מתים קבורת
 זה וכל אליו, חוזר אינו כאשר גם הוא הגמ״ח

 הוא עיקרה שגם צדקה, מצוות של מהגדר נובע

 ומעתה אליו. חוזרים שאינם כספים הוצאת

 עמי את תלוה כסף אס שגם התורה לנו חידשה

 הוא זו בהלוואה אזי העני, את שתלוה בזמן
 של אתהמצוה רק ולא הצדקה, מצות את מקיים

תעביטינו. העבט הפסוק מהמשך וזה גמ״ח,

 שאמנם הוא, ברמב״ם שהפשט נאמר ומעתה

והוא להלוותו מצוה יש רגיל בעשיר

 שראינו מהפסוקים הרגילה. גמ״ח של המצוה
 הוא לעני בהלוואה זה על נוסף אבל לעיל,

 לעשיר במלוה וכן הצדקה, מצות את גם מקיים
 של לשונו הוא לכך וראיה עליו. דחוקה ששעתו

 כמצות זאת שמגדיר וזע״ט(, )מצוה החינוך

 גדולים בעשירים שגם שם שכתב צדקה,

 ללוות צריך הוא אם צדקה" "מצות תתקיים
כזה במצב שהלוואה וחזינן דחוק., שהוא כגון
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 בב״מ הגט׳ מובנת ולפ״ז צדקה. של בגדר הוא
 לעשיר, עני לאקדומי הפסול, את צריך דלהכי
 ויתכן גמ״ח, של מצוה יש בעשיר שגם ומשום

 מצות גם שיש משום עני להקדמת שהסיבה
צדקה.

 שאין במכילתא, הפשט את גם נבאר ולפ״ז

שכתב דמה וביה, מיניה סתירה
 היינו חובה, מלשון "אם" מהמקומות אחד שזה

 חובה שהוא כתב ואח״ב הכללית, הגמ״ח חובת

 עוד שיש היינו תעביטינו", "העבט של מהפסוק
 גם לעני. מלוה הוא כאשר צדקה, של חובה

 ואפי׳ כתב שהרי כך, להסביר אפשר בשו״ע
 שעה לפי להלוותו מצוה ללוות ישצריך עשיר

 הוגנת., עצה וליעצו בדברים אף ולההנותו
 להלוותו, "מצוה" סתם שם כתב דבריו ובדיוק

 דבריו בריש שכתב כמו עשה, מצות כתב ולא
 שהפשט לומר ויתכן לעני, להלוות מצוה על

 הכללית גמ״ח מצות יש שלעשיר משום
 משא״כ צדקה, מדיני לא אבל לעיל, שהבאנו

צדקה. מדיני גם עשה המצות את יש לעני

 בירושלמי,על דהביא מה יובן והשתא
דברים "אלו מ״א פ״א בפאה המשנה

 וגמ״ח וכו׳ והביכורים הפאה שיעור להם שאין

 כגון דבגופו "גמ״ח ביאר ובירושלמי ות״ת",
 שאין אמרינן בהא מתים וקבורת חולים ביקור

 פדיון כגון בממונו גמ״ח אבל שיעור, להם
 את ולהאכיל ערומים ולהלביש שבויים

 מנכסיו חמישית עד שיעור להם יש הרעבים,

 מחומש". יותר יבזבז אל המבזבז כל וכמ״ש

גמ״ח שלכאורה ישראל בתפארת שם והקשה

והצדק

 עד נאמר לא הרי ובהלוואה הלוואה, היינו
 במשנה נבאר שלא מדוע וא״כ מנכסיו, חומש

 מה ולפי הלוואה. והיינו בממונו הוא שגמ״ח

 הוא הגמ״ח של עיקרו כל דהא ניחא שביארנו
 החזר לו אין כאשר הצדקה, מגדר שנובע מה

 הצדקה גדרי ולהכי השני, עם מיטיב שהוא למה
 הירושלמי רצה לא ולכן שיעור, להם יש הרי

 גמ״ח רק אלא בממונו גמ״ח במשנה לפרש

בגופו.

 בע״ז הגמ׳ את לבאר נראה היה זה יסוד ולפי

לר׳ תרדיון בן חנינא ר׳ "א״ל ע״ב, י״ז

 חמשה על שנתפסת אשריך פרטא בן אלעזר

 דבר על שנתפסתי לי אוי ניצול, ואתה דברים

 וגמ״ח בתורה עסקת שאתה ניצול, ואיני אחד
 עסק לא ובגמ״ח בתורה, אלא עסקתי לא ואני

 של במעות לי נתחלפו פורים של מעות והתניא

 הגמ׳ ותירצה לעניים. כולם וחילקתים צדקה
 לא למיעבד ליה כדאיבעי דעבד הוא מיעבד

 מצדקה, פריך דמאי בתום׳ שם והקשה עבד.
 גמ״ח )מ״ט( בסוכה כדאמר הם, דברים ב׳ הלא

 ותירץ לעניים. רק וצדקה ולעשירים לעניים
 גם פוסק בזת שרגיל דמי ליה משמע דמ״מ

 התוס־ שם הביא וכן דחוק. תירוץ והוא בזאת.
 של במעות שנתחלפו פורים, של מעות לגבי

 והקשה הרש״י. של הפירושים שני את צדקה,

 התוס׳ שם פירש ולכן הספר. מן חסר שהעיקר
 וחשב פורים, של המעות את לחלק שהתחיל

 נזכר החלוקה ובאמצע צדקה, של מעות שזה

 שם שהיו מאחר אבל פורים, של מעות שהם
 את פרע ואח׳־כ החלוקה, את הפסיק לא העניים

 של פירושו על גם ולכאורה לפורים. המעות

הספר. מן חסר שהעיקר להקשות יש התוס׳
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 שכאשר ביארנו דהנה ליישב יש דברינו ולפי

שיש למה נוסף אז לעניים מלוה אדם
 צדקה, מצות גם מקיים שהוא הרי גמ״ה מצות
 הכסף את נתן תרדיון בן דזנינא שר׳ בזה א״כ

 בהלוואה הכסף את לקת שהוא הרי לצדקה,
 לצורך היתה וההלוואה פורים, של ממעות

 גמ״ת של שם לזה יש זמן באותו א״כ עניים,

 בעצם צדקה מקיים והוא מצדקה, שנובע
 בזה שקיים הגט׳ דברי מובנים ולכן ההלוואה,

גמ״ח, שקיים רואים איך גם ומובן צדקה, מצות

 הלוואה שזו רק הלוואה, בתורת היה זה שהרי
הצדקה. מן שנובעת

 הלוואה שלגבי דמסתבר חסד, באהבת וכת□
המצוה תלוי אלא חומש, של שיעור אין

 שהוא מה כפי ידו, השגת כפי ואחד אחד כל לפי
 במה וכן אליו, חוזר זה שהרי לעני. לתת יכול

 מסתבר יום, שלושים הלוואה סתם דאמרינן
 ליותר נזקק והוא ידו שמטה עני שלגבי

במצווה. כלול הוא שגם יום, משלושים

 את "המלוה ע״ב: ג׳ דף במכות איתא

פחות לתובעו רשאי אינו סתם, הכירו
 דוקא למימר רבב״זז סבר יום. משלושים

 שטריה דעביד איניש עביד דלא בשטר במילוה
 רב ליה אמר וכו׳. לא, ע״ט במילוה אבל ליומיה,

 אמר בע״ס. המלוה ואחד בשטר המלוה אחד
 דאמור מילתא הא מנא מתנה, לרב שמואל ליה

 לתובעו רשאי אינו סתם חבירו את המלוה רבנן
 ואחד בשטר המלוה אחד יום, משלושים פחות

 שנת "קרבה דכחיב ליה אמר בע״פ, המלוה

 שנת שנאמר ממשמע השמיטה" שנת השבע

 אלא השמיטה, שנת שהיא יודע איני השבע
 זו ואיזו כזאת שהיא שמיטה לך יש לך לומר

 סתם חבירו את המלוה דהיינו הלוואה, סתם

יום". משלושים פחות לתובעו רשאי שאינו

 שאין הכתוב, גזירת שהוא משמע ולכאורה

בסתם חבירו את לנגוש למלוה לו
 שמשמע אלא יום. שלושים בתוך הלוואה,

 במילוה אבל ע׳׳פ, למילוה דוקא הוא שהגזה״כ

 שהגט׳ וכמו הכתוב. לגזירת צריך אין בשטר
 שטרא דעביד איניש עביד לא סברא, אמרה

 היינו הפסוק בלי שגם יתכן וממילא ליומיה,

 סתם, חבירו את הלוה אדם שאם אומרים
 כאן נעשה כאילו אזי בשטר, נעשתה וההלוואה

 יום, שלושים תוך החוב לו יחזור שלא תנאי

ליומיה. שטרא דעביד איניש עביד ולא היות

 שיטתהב״ח הביא ס״ז סי׳ חו״מ בשו״ע והנה
בתוך השמיטה שנת פגעה "דאם

שהשביעית ההלוואה, של יום שלושים
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 ודווקא יגוש, לא ביה דקרינן משום משמטת,
 אבל יגוש, לא ביה קרינן לא קבוע לזמן מלוה

 שפיר בזה יום, לשלושים הלוואה דסתם בהא
 והביא משמטת". השביעית יגוש. לא ביה קרינן

 הרמב״ס פסק וכן בשביעית. מהמשנה ראיה

 את "שחט וז״ל: ה׳( הלב׳ שמיטה מה׳ )פ״ט
 מוצאי של ר״ה שהיום דעת על וחילקה הפרה

 סוף יום אותו ונמצא אלול ונתעבר שביעית,
 על שביעית עברה שהרי הדמים שביעית,אבדו

 הרמב״ם שהרי היא הב״ח של וראייתו החוב".
 חשיב וממילא משמטת, חנות שהקפת לשיטתו

 הלוואה סתם אמרינן הרי חוב ובסתם חוב,
 דין ע״ז יש שאם חזינן כן יום,ואע״פ שלושים

 שבדין הרי משמטת. שהשביעית שביעית, של

שביעית יום לשלושים הלוואה סתם של

משמטת.

 כיון הב״ח, של בסברתו להבין צריך ולכאורה

בתוך ליגוש יכול המלוה שאין
 לעשר מהלוואה שנא מאי א״כ יום, שלושים

 ר׳ דאמרי איכא שני שם, בגט׳ שמובא שנים.

 הראשון דאמרי דלאיכא שמואל. בשם יהודא
 משום משמטת, השמיטה שנים, לעשר הלוהו

 סופו יגוש לא ביה קרינן לא דהשתא דאע״ג
 השני דאמרי ולאיכא יגוש. לא לידי דאתי

 לא מיהא דהשתא משום משמטת, אינה שביעית
 מובא וכן שם, התום׳ ופסקו יגוש. לא ביה קרינן
 סיוע שיש ומשום בתרא, כלישנא הפוסקים בכל

 משא״כ השני, דאמרי לאיכא שם מהמשנה
 זו, ממשנה קושיא יש הראשון דאמרי לאיכא

 יום, לשלושים הלוואה סתם שונה במה וא״כ

 את משמטת שהשביעית אמרינן שבזה
אנו שנים לעשר בהלוהו ואילו ההלוואה,

קיא והצדק טז

 יש משמטת,ועוד השביעית שאין פוסקים
 פסק וכן מובא, ב״ב בגט׳ דהנה להקשות,

 חזקה דאמרינן דהא ס״ח, ע״ח סי׳ חו״מ בשו״ע

 בקובע רוקע היינו זמנו, בתוך פורע אדם אין

 שהיא דאמרינן אף הלוואה בסתם זמן,אבל
 פרעתיך לו לומר נאמן מ״מ יום, לשלושים

 אמרינן ראם להבין, צריך וא״כ זמני, בתוך

 מדוע א״כ יום, שלושים תוך לתובעו יכול דאינו

יום, שלושים בתוך פרעתיך לומר נאמן יהיה
ההלוואה. את לפרוע זמנו אין הרי

 ס״א ע״ג סי׳ חו׳׳מ השו״ע דהנה להבין יש וכן
לתובעו רשאי אינו דבסתם דהא פסק

 להם שאין היכא דווקא הוא יום, שלושים תוך

 קבוע, מנהג להם שיש במקום אבל קבוע, מנהג

 יום,והוא שלושים בתוך אפי׳ לתובעו רשאי
 המלוה : וז״ל ( רפ״ו ב״מ ) התוספתא מדברי

 יום, משלושים פחות אין סתם חבירו את
 כן, על יותר או מכן פחות נוהגת שהיא ובמדינה

 לפי ולכאורה ע״כ המדינה, ממנהג משנים אין

 יום לשלושים הלוואה שסתם כאן הגט׳ דברי

 המדינה למנהג כח יש איך א״כ מהפסוק, גמרינן
 יכולה שהלוואה ולומר התורה, מן דבר לעקור

יום. משלושים פחות גם להיות

 מה ע״פ ליישב היה אפשר זו קושיא ואמנם

סק״ג ס״ז סי׳ החושן קצות שהקשה
 שלא תנאי עשה שאם שמואל דסבר בהא

 ואם משמטת, השביעית אין בשביעית תשמטני

 השביעית אזי שביעית, תשמטני שלא אמר
 עם תנאי עושים שאם רואים וא״כ משמטת,

 מלוה הוא אם מדוע וא״כ התנאי, מועיל האדם
דאמרי לאיכא אמרינן שנים, לעשר לחבירו
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 תרוצים כאן להלל היה בודאי כי מצרה שום לעשות שמחויב בעת

 יש מה כי בבהמ״ד אז התורה מלימוד עצמו את לפטור טובים

 שחשב ואף לכנס מניחו אינו הפתח ששומר בעת לעשות לו

 לישב כזה דבר קשה כמה אבל הגג על לתלות שיכול בדעתו

 ואבטליון שמעיה מפי תורה ולשמוע הלילה כל הארובה על

 מוכשרת שעה לו היתה אז עליו לירד השלג כשהתחיל ומכש״ב

 יורד שהשלג בעצמו אדם שיפעל הדבר נורא ומה לביתו לילך

 הלל כי אם והנה אמות ,ג רום עד גופו כל את ומכסה עליו

 עכ״ז אבל הדין מדת על הפריז להתורה חביבותו לרוב ע״ה

 האדם שצריך כמה עד לעינים לנו הוא הזה הנורא המעשה

 שלא התורה לימוד בחיוב הדין עומק עפ״י חשבונות לחשוב

 השערה חוט של ובתרוץ שונים בתרוצים עצמו את לפטור

 בצבור התפלה בזמני וכן דין עפ״י המחויב מ״ע כמה דוחה הוא

 אין הדין עומק שעפ״י להיות שיכול וכדומה הצדקה ונתינת

גמור. בחיוב המצוה חיוב עליו ונשאר כלום תרוצו

 שאמר הדברים נורא כמה עד להבין להמתבונן בזה ודי

דרככם. על לבבכם שימו (,א )חגי ע״ה הנביא

הי פרק

הפגות• פרטי כמת עם כמוץ לרעך ואהבת מכות יבאר

 אחרי רק לאדם נקנית אינה כמוך לרעך ואהבת מצות

 הנראים ודקים רבים ענפיה כי אלו בהלכות היטב והלימוד היגיעה

 מצוה דיעות( מהל׳ )פ״ו ז״ל הרמב״ם וז״ל בהם להמתבונן רק

שנאמר כגופו מישראל ואחד אחד כל את לאהוב אדם כל על

0) החכמה אוצר תכצת ע״י הודפס)28 מס עמוד הלוי יוסף אהרן בן שלמה פיינזילבר, המדות השלמת



בג המדרת ה פיק הש;€ת

ממונו על ולחום בשבחו לספר צריך לפיכך כמוך לרעך ואהבת

והמתכבד עצמו בכבוד ורוצה עצמו ממון על חם הוא •כאשר

מישראל אחד השונא כל לעוה״ב חלק לו אין חברו בקלון

 כשיחטא בלבבך אחיך את תשנא לא שנאמר בל״ת עובר בלבו

 אבשלום דבר ולא שנאמר כמו וישתוק ישטמנו לא לאיש איש

 אמנון את אבשלום שנא כי טוב ועד למרע מאומה אמנון את

 ולמה וכך כך לי עשית למה לו ולומר להודיעו עליו מצוה אלא

 ואם עמיתך את תוכיח הוכח שנאמר פלוני בדבר לי חטאת

 המוחל יהא ולא לו למחול צריך לו למחול ממנו ובקש חזר

עכ״ל. אכזרי

 רבותינו שהורונו ממה זו בהלכה גדול כלל ללמוד לנו ויש

 וקטלי׳ דייני׳ מידן ישעיה את הרג מנשה ע״ב( )מ״ט ביבמות ז״ל

 את ואראה אמרת ואת וחי האדם יראני לא כי אמר רבך משה א״ל

 אליו קראנו בכל אלהינו כד׳ מי אמר רבך משה כו׳ יושב ד׳

 פסוקי להנך מתרצינן ובגמרא בהמצאו ד׳ דרשו אמרת ואת

 ישעי׳ תירץ לא מ״ט שם ואמרינן מרע״ה תורת סותרות שאינם

 אימא ואי מקבל דלא ביה ידענא אמר שישעיה ואמרו בעצמו

 מבהיל והדבר מזיד, ולא שוגג דיהוי מוטב מזיד אשויה ליה

 ורוצה שלופה בחרב רעהו נגד עומד אשר איש בעצמך והגע

 של ברעיוניו מה לחשוב הנוכל חייו פתיל ולנתק להרגו

 מביא אחד הי׳ אם מאושר היה איך חושב בודאי הנרצח האמלל

 מחשבות וכהנה הרוצח של ראשו את לרצץ זין כלי איזה לו

 ומנשה מנשה לפני עומד ישעיה והנה במחו המתרוצצות איומות

 הנביא חושב מה האלה וברגעים להרגו בידו שלופה חרבו אוחז

 של בלבו אז ומתעורר עוה״ב מנשה יאבד הריגתו שע״י איך

 בכדי דבר שום לו עונה ואיננו לרעך ואהבת מצות ע״ה הנביא

הנביא של בלבו מתעורר מי ועל עוה״ב ויאבד מזיד יהיה שלא

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)29 מס עמוד הלוי יוסף אהרן בן שלמה פיינזילבר, המדות השלמת



ד,€־ות ה פרק השלמת ־י
 הלכתא וכמה נפש לרצחו שרוצה מי על כו׳ ואהבת מצות

 שאפילו כמוך לרעך ואהבת בהלכות מינה למשמע איכא גברוותא

 אם אעפי״ב ממש לחייו ויורד כנגדו חוטא שחברו רגע באותו

 יפגע אם ומכש״ב לו יעשה אז טובה איזה לו לעשות יכול

יחשוב אלא ולגדפם לחרפם או כנגדם יתאכזר אל ברשעים

 מהר״מ זו בהלכה האריך וכבר ובבא. בזה מצבם להטיב ־איך

 האדם עיני לנגד שיהיה ובכדי תומ״ד, בם׳ זצ״ל קורדבורו

 מאמרו מכל דבריו תמצית בקיצור אכתוב שמה הנחמדים דבריו

 כמוך לרעך ואהבת לחברו׳^מ״ע האדם אהבת למצות הנוגע

 אדם נעשה ואמר לאדם הקב״ה ברא זה שעל הבריאה יסוד היא

 ואין הקב״ה של ודמות צלם לו שיהיה ר״ל כדמותנו בצלמנו

 אלא הגוף משיגי ישיגוהו ולא גוף אינו כי בזה מושג לנו

 להדמות למ״ע חשבה ז״ל הרמב״ם ]וכן הקב״ה של למדותיו שידמה

 הנכללים הקב״ה של בטובו שידענו וכמו הקב״ה[ של לדרכיו

 מצות העיקר ולכן חברו עם האדם להתנהג צריך כן מדות בי״ג

 טובה ועינו חברו, של בטובתו חפץ שיהיה כמוך לרעך ואהבת

 שהקב״ה וכשם כשלו עליו חביב יהיה חברו וכבוד חברו, טובת על

 בקלקולו ולא כלל חברו בגנות ירצה לא כך בגנותנו רוצה אינו

 ,צער באותו שרוי הוא כאילו ממנו לו ירע בצער חברו ואם

 באותו שרוי ממש הוא כאילו בשמחה כשחברו שמחה לו ויהיה

 לעשות יכול אם אעפי״כ כנגדו חטא חברו אם ואפילו שמחה׳

 שהרי כנגדו חטא שחברו רגע באותו אפילו לו יעשה טובה לו

 או בידו או בפיו כנגדו חוטא שהאדם רגע באותו הקב״זז אף
 ואפילו הזה, לאבר וקיום חיות לו נותן רגע באותו אעפי״ב ברגלו

 איזה לו יש אם אעפי״ב ומכעיסו כנגד חוטא שחברו רואה אם

 פעסו לבטל לו ויספיק בו שיש טובה המדה אז יזכור טובה מדה

דביתהו ליה מצער דהוה חיי בר׳ ע״ב( )סג ביבמות וכדאיתא

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)30 מס עמוד הלוי יוסף אהרן בן שלמה פיינזילבר, המרות השלמת



 כה המדות י׳ פיק השל£ן

 ור״ל החטא מן אותנו ומצילות בנינו את שמגדלות דיינו אמר

 יתאכזר אל ברשעים יפגע אם ואף בה, שיש טובה המדה שחיפש

 מדה איזו בהם ויחפש עליהם ירחם אלא יחרפם "".כנגדם.ולא

 בני שהם לי די יאמר בהם ימצא לא אם ואף בהם שיש טובה

 כללו האבות, מבזה כאילו הבנים והמבזה ויעקב, יצחק אברהם

 תמנעהו לא שבעולם סיבה ששום לראות האדם צריך דבר של

 לפניו יכנסו לא רבים אנשים של או איש איזה של עון ושום מלהיטיב

 יושב שהקב״ה וכשם לטובתו הצריכים לאותם להיטיב שיתעכב

 יבזה שאילו בריה׳ לשום מבזה ואינו חי לכל ומפרנס וון

 אלא רגע אפילו מתקיימים היו לא פחיתותם מפני הברואים

 לכל מטיב שיהיה האדם צריך כך כולם על רחמיו ונותן משגיח

 אליו המצטרך לכל וייטיב עליה דעתו ויתן בריה לשום יבזה ולא

 ליחיד ביו לחבירו להיטיב איך טובות מחשבות יחשוב ותמיד

 על ולרחם להשגיח פקוחות תמיד תהיינה ועיניו לרבים בין

כלל עיניו יעצום לא עני בצרת וכשיראה כחו כפי האומללים

v בפני עליו רחמים ויעורר נחו כפי עליו בדעתו יתבונן אלא

 שכל הנחמדים|וכמעט דבריו תמצית ע*כ הבריות ובפני השמים

 ביאר ז״ל שהוא אלא שהבאתי דיבמות בגמרא מקורם דבריו

 לבושי בחלותם ואני ל״ה( )תהלים אמר ע״ה דוד גם פרטיהם,

 לי כאח כרע תשוב חיקי על ותפלתי נפשי בצום עניתי שק

 אינם הדברים אלה וכל שהותי קודר אם כאבל התהלכתי

 שאחיתופל בעת כן שהתנהג כפשטן דברים אלא חלילה הפרזה

 פעמים וכמה ממש בחייו רדפוהו שהם חלים את חלו ודואג

 בצום שם חולים כשהיו זאת ומכל מחמתם בסכנה שהי׳

 האם כמו ללבו הדבר נגע כך וכל עבורם והתפלל נפשו

 עליה יחידה בנה שמת או דוי ערש על מוטל יחידה שבנה

והיגון הצער רוב מפני שחוח קודר הוא הלך כן כים גדול ששברה

0) החכמה אוצר תכנת ע״י וזודפס)31 מס עמוד הלוי יוסף אהרן בן שלמה פיינזילבר, המדות השלמת



ה^דות ה פרק השלמתכו
 •ואהבת מצות לקיים האדם ביד שיש לדעת מראה זה וכל

 יתבונן ומזה זצ״ל, קרדיבורו מהר״מ שכתב הפרטים ככל לרעך

 או איש לשום ח״ו לצער שלא ליזהר שצריך כמה עד אחד כל

 )דמאי בירושלמי דאיתא ממה זה דבר ללמוד לנו ויש אותו, לבזות

 ר״ל גביר גיניי והוה ועדיו לבית אזיל הוה יאיר בן ר״פ פ״א(

 גיניי גיניי א״ל לעבור יכול היה ולא גדול היה גינאי שהנהר

 תלמידיו ליה אמרו ועבר קומיה ופלג ועדא מבית לי מנע את מה

 נש לבר אקיל דלא בנפשיה דידע מאן לון אמר עברין אנן כלין

 שלא בנפשו שיודע מי ר״ל מנכה ולא יעבר מיומי מישראל

 והדבר היזק• שום לו יארע ולא יעבור מימיו מישראל לאיש בזה

 איש לשום שבזה חייו ימי בכל אחת פעם שבשביל מבהיל

 בידו שיש יאיר בין ר״פ של מתלמידיו שהוא אף מישראל

 כזה לנם עוד ראוי ואין זכותו אבד ומע״ט תורה של חבילות

 מצער אם ומכש״ב רפב״י, בשביל חילק שכבר אף הנהר שיעבור

 הבה רחל לו שאמרה שמצינוביעקב וכמו בצער ששרוי למי

 וכבר כר אלקים התחת ויאמר יעקב אף ויתר כר בנים לי

 לו היה כי ד׳ קנאת קנא שיעקב הספורבו בשם )בפ״ד( כתבנו

 שהוא וכמו בנים לי הבה לו שאמרה השי״ת בכבוד לפגיעה

 אלקים התחת אמר ולזה תלוי הדבר לבד ובידו זה על האדון

 ואעפי״ב ממך מנע והוא תלוי הדבר הקב״ה ביד כי ר״ל כר

 שבניך חייך המעוקות את עונין כך הקב״ה לו אמר ז״ל אמרו

 לו היה בצער שרויה שהיתה שמפני ור״ל בניה לפגי יעמדו

 מדאי יותר קולו שהרים ומפני רכה בלשון אלו דברים לדבר

 הש״ץ שכמו מזה והתבאר השם׳ לכבוד היה שכונתו אף נענש

 הנגינה כלי ע״י קולו את ובוחן מודד הוא הצבור לפני שעומד

מדאי יותר להגביהו שלא קולו את להגביה איך ]קאמרטאן[

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)32 מס עמוד הלוי יוסף אהרן בן שלמה פיינזילבר, המדות השלמת



מ המתת ה פרק השלמת

שצריך בצער שרוי שהוא מי עם וכש״ב חברו עם שמדבר מי בן 1 ׳ il234547n״nt3 ^יצרהחכטע י

 כדאיתא רשע יקרא חברו על ידו שהמדים וכשם בזה ליזהר

 הוי פיו דעקימת ׳ חבירו על קולו המרים כך )נ״ח( בסנהדרין

 לוקה בקול והנהיגה בקול דחסמה יוחנן כר׳ דקיי״ל מעשה

• ע״ב( )צ בב״מ כדאיתא

 מי שכל ו׳( )ברכות ז״ל שאמרו במה להתבונן יש עוד

 גזילת שנאמר גזלן נקרא לו החזיר ולא לחבירו שלום שנתן

 שלא אלא לגזול מה לו שאין הזה העני ופרש״י בבתיכם העני

 שגזלן ז״ל רבותינו לנו שחידש הוא והענין שלומו. על השיב

 מי אף אלא חבירו של ממונו שגוזל מי על רק לא מקרי

 ואינו לחבירו ליתן שחייב כבוד שום או חבירו של זכותו שגוזל

 שאמרה במה בתורה התברר זה ודבר גזלן בכלל הר״ז לו נותן

 אתה דבריך )במד״ר( ז״ל ופירשו ט״ז( )בראשית עליך חמסי שרה

 ור״ל שם פרש״י וכן ושותק בזיוני שומע שאתה ממני חומם

 ריבה לריב צריך אשתו את שמבזים הבעל כששומע דין שע״פ

 מבואר וכן זכותה ממנה שגזל גזילה הוי כן עשה שלא וכיון

 אסור הצבור ברצון שלא שהמתפלל תקפ״א( ס״י )או״ח בשו״ע

 וכמו ד׳ נאץ ברך בוצע בכלל דהוי משום אחריו אמן לענות

 להציבור לו יש שזכות והיינו שם ז״ל והגר״א משה בדרכי שכתב

 שמתפלל וכיון שיתפלל׳ צבור להשליח רשות ליתן צריכים שהם

 שלום לו נתן שאם ז״ל שאמרו ,;וזהו זכותם גוזל רשותם בלא

 שהנביא בבתיכם העני גזילת שנאמר גזלן הוי לו החזיר וקא

 רוב עפ״י והלא בבתיכם העני שגזילת להעשירים הוכיח ע״ה

 אלא ממנו לגזול להעני לו יש כימה מעשירים וגוזלים גונבים

 לו נותן וכשהעני העניים עם ומתביישים המתגאים שהעשירים

 משיב אינו אבל לו שמשיב או לו שישיב כבודו לפי אינו שלום

להעני שיש שמאחר גזל בכלל הוי להעשיר שמשיב כמו לו

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הת־פס>33 מס עמוד הלוי יוסף אהרן בן שלמה פיינזילבר, המרות השלמת



המרות ה פרק השלמת »!
 שנוהג מרגיש שאדם דבר כל ובן להעשיר, כמו בזה זכות

 שאם או שלום לו מקדים הוא בעשיר פוגע שאם כמו לעשיר

 וכדומה ובקימה בישיבה כבוד לו עושה בביתו נכנס עשיר

 ואף גזילה, בכלל הוי לעני כן נוהג אינו אם הנהוג הכבוד מן

 בעלי בעשירים היינו עשירים מכבד רבי )פו( בעירובין דאמרינן

 ז״ל אמרו כן וכמו שם שפרש״י כמו לעניים שמפרנסין צדקה

 בעל שהיה אצלם יהושע ור׳ ר״א הו שהשיבו יודן )במד״חבאבא

 לעשות והיינו כו׳ לו ירחיב אדם מתן עליו וקראו נפלא צדקה

 שלום להחזיר אבל שמום לשם הוי כולם וכונת והידור כבוד לו

 בעשיר כן נוהג אם אדם לכל המחויבים הדברים מן שהוא וכדומה

 מן התברר שכבר מה לבד העני, גזילת בכלל הוי בעני ולא

 אף כולל לוש ולועג מ״ז( )משלי עושהו חרף לרש לועג הכתוב

 משהו כבוד אי בה שיש קטנה נקודה ואף מלעג אחד חלק

 דן )ברכות ז״ל שאמרו ממה גדול לנו ומה לועג, בכלל הוי לעני

 שאין וכמעט #כו לרש לועג משום המת לפני בד״ת לספר שאסור

 יודעים הכל והלא בזה שייך לרש לועג מה כי במח זאת נתפס

 ללמוד או לדבר יכול שאינו ממת חלילה ילעוג ומי הוא שמת

 זה לעג כי והבינו השיגו שכלם בעומק ז״ל שרבותינו אלא

 נוכל ומזה לועג׳ בכלל כן גם הוי הדקה מן דק ממש שהוא

 חי שהוא החי לרש בלועג לדקדק שצריך כמה עד לידע

 שאינו ומי כבוד אי של הדקה המחט בעקיצת אף ומרגיש

 בכבודו בעיקר ידו בפשיטת להכשל חלילה יכול בזה מדקדק

 דבר כל הלא זה כל ולבד עשהו• חרף לרש הלועג כי ית׳

 הוי לעני גם שחייב הזכות עניני בכל מלהעשיר לחעני שפוחת

 לידע חייב דרכיו על המתבונן וכל בבתיכם, העני גזילת בכלל

 איש לכל חייב הוא כבוד כמה לחשוב בזה החשבון גדול כמה

להרגיש צריך לביתו אחד נכנם אם בזה^וכן זכותו לגזול שלא

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)34 מס עמוד הלוי יוסף אהרן בן שלמה פיינזילבר, המרות השלמת



 כט המדות ה פיק (ת הש✓

 השלום בנתינת חברו בכבוד לנהוג איך חוב עליו שיש אז

 כל וזהו וכדומה לישב מקום לו וליתן יפות פנים בסבר ולקבלו

 להתנהג איך לידע אדם כל שמחויב ארץ דרך מסכת של היסוד

 זה הרי לחברו דבר איזה מזה שמחסר מי וכל חברו עם

 כמוך לרעך ואהבת מצות קצת שביארנו הרי זכותו, גוזל

 עם רבתא הלכתא והיא מאד ודקות רבות שענפיה להראות

 והבנה בהכרה התלויה ההטבה בפרטי רבים וסעיפים סימנים

 ההטבה פרטי כל ולשקול לחבירו להטיב איך רק ולחשוב עמוקה

 רחוק עומדים אנו שעדיין איך יודה דעת בר וגל שכלו• במאזני

 לימוד וצריכים כמוך לרעך ואהבת מ״ע של העליונה’ מהמדרגה

____ זו• בהלכה רב ועיון

 מצות שמקיים לבד הנ״ל ההטבה פרטי המקיים והנה

 וכמו בדרכיו והלכת של מ״ע מקיים עוד וכו׳ ואהבת עשה

 yj מה רחום אתה אף רחום הוא מה (קלג ) בשבת ז״ל שאמרו
 להדמות במ״ע ז״ל הרמב׳ם וחשבה חנון אתה אף חנון הוא

 בדרכים ללכת אנו שמצווין דיעות בהל׳ כתב וכן בדרכיו

 מצוה בפירוש למדו וכך בדרכיו והלכת שנאמר שרים וה הטובים

 נקרא הוא מה חנון היה. אתה אף חנון נקרא הוא מה זו

 ,לד הנביאים קראו זה דרך ועל קדוש היה אתה אף קדוש

 תמים וישר צדיק חסד ורב אפים ארך הכנוין אותן בכל

 וחייב וישרים טובים דרכים שהן להודיע בהן וכיוצא וחזק גבור

 פרטים וכמה כחו, כפי אליו ולהדמות בהן עצמו להנהיג אדם

 לנו שראוי ז״ל רבותינו בדברי שנתבארו הקב״ה של בדרכיו

 בזמן )מו( בסנהדרין ז״ל שאמרו מה ומהם אלו בדרכים לילך

 מזרועי קלני מראשי קלני אומרת מה שכינה מצטער שאדם

 וילמד עלי כבד וזרועי עלי כבד ראשי שאומר כאדם ופרש״י

 מישראל אחד בראותו להצטער לאדם לו ראוי כמה מזה אדם

דמן על שאפילו שם וכדאמרינן שבקלים קל ואפילו צער לו שיש

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)35 מס עמוד הלוי יוסף אהרן בן שלמה פיינזילבר, המדות השלמת



 ה^ירת ה פיק השלמת ל

 בצער שרוי ישראל כשכלל ומכש״כ ,הקב״ה מצטער רשעים של

 שבודאי בצרה אנכי עמו וכדכתיב בצרתן מצטער שהקב״ה

 ז״ל רבותינו אמרו וכן בצרתן להצטער מישראל אחד לכל ראוי
 מהן אחד ופירש בצער שרוין שישראל שבזמן )יא( בתענית

 ידיהם לו ומניחין לאדם לו שמלוין השרת מלאכי שני באים

 בנחמת יראה אל הצבור מן שפירש זה פלוני ואומרים ראשו על

 רבינו במשה מצינו שכן הצבור עם עצמו אדם יצער אלא צבור

 אבן ויקחו כבדים משה וידי שנאמר הצבור עם א״ע שציער

 ישראל אמר אלא וכסת כר למשה היו לא וכי תחתיו וישימו

 בברכות דל אמרו ועוד בצער עמהם אהיה אני גם בצער שרוין

 על ומצטער יושב הקב״ה בלילה ומשמר משמר כל שעל )ג(

 ירא לכל ראוי שלכן הרא״ש וכתב האומות לבין ישראל את שהגלה

 הללו בשעות ישראל חורבן על ובוכה מצטער שיהא שמים

 והלכת של מ״ע קיום אלה בכל ירגיש בדרכיו המתבונן והאדם

 הקב״ה מצרפה טובה מחשבה )ח< בברכות ז״ל אמרו עוד בדרכיו,

 ילמד ומזה למעשה מצרפה הקב״ה אין רעה מחשבה למעשה

 נחשב שיהא בידו עלה שלא אף טובה לו לעשות רצה אחד שאם

 ממש לו עשה כאילו אהבתו לו ויראה לו עשה כאילו בעיניו

בידו היכולת היתה ולא רעה לעשות.לו רצה אחד אם ולהפך

 הקב״ה. של מדרכיו אחת וזהו כלל שנאה שום עליו יהיה ־שלא

 מזכיר שהקב״ה )פ״ח( ובפסחים )ג״ה( בשבת ז״ל אמרו ועוד

 שאם נלמד ומזה יו״י אברהם בני שהן אבות זכות לישראל להן

 שהם בעבור יכבדם אלא ויגדפם יחרפם שלא ברשעים אפילו פגע

 שיש מי ומכש״כ האבות מבזה כאילו הבנים והמבזה איו״י בני

 בשביל האב את לכבד שצריך הטוב בדרך שהולכים בנים לו

 ויותר אבא מזכה ברא )קה( בסנהדרין ז״ל שאמרו וכמו הבנים

מלחמה לעשות משה של דעתו על שעלה ל״ח( )ב״ק מצינו מזה

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)36 מס עמוד הלוי יוסף אהרן בן שלמה פיינזילבר, המדות השלמת



אל המדרת י• פיק השמות
 בו תתגר ואל מואב את תצר אל לו אמר והקב״ה במואבים

 ונעמה המואביה רות והן מהן לצאת שעתיד פרידות שתי בשביל

 מהם יצא שמא כי הרשעים על אף לחום שראוי מזה ונלמד העמונית

 אחז וכן יאשיהו ממנו יצא גמור רשע שהיה ואמון ישרים דור

 ז״ל רבותינו שאמרו כמו מדרשות ובבתי כנסיות בבתי שאחז

 מדן שבדקו חזקיה ממנו ויצא מישראל התורה לעקור ורצה

 בקי היה שלא ותינוקת תינוק היה ולא בימיו שבע באר ועד

 שבת ז״ל אמרו עוד חלק( )פ׳ בסנהדרין כדאיתא וטהרה בטומאה

 מלאך באותו תקצט שאפילו אלף מני אחד מליץ מלאך עליו יש אם

 מחפש שהקב״ה ור״ל ניצל הוא מלאך״לזכות באותו ואחד לחובה

 זכות של אחת נקודה אף מוצא ואם רחוק היותר אף זכות

 הטעם ומזה ניצל הוא כן גם אלף מני אחד רק ממש שהוא

 מעלה של בב״ד מיענש לא עשרים דעד )פח( בשבת ז״ל אמרו

 לגמרי ושכלו דעתו נשלם לא עדיין עשרים שעד מפני

 עשרים בן שיהא עד בקרקעות דלמכור )קנה( בב״ב וכדאמרינן

 גמור בדעת העבירה את עשה דלא הזה הזכות עליו מלמדין ולכן

 ביוה״כ חסידא סלא לרב אליהו דא״ל )יט( ביומא ז״ל אמרו וכן

 איבעל בתולתא כמה והאידנא משיחא אחי לא אמאי אמריתו

 רובץ חטאת לפתח א״ל אומר מהו והקב״ה אל בגהרדעא

 שראוי כנה עד נלמד ומזה בע״כ מחטיאו היצה״ר ופרש״י

 בדבר ואף רחוק היותר הזכות אף זכות לכף חברו את לדון
 ישראל כלל על שכן ומכל ,מאלף אחד ממש כלל שכיח דלא

 לפגי זכותן ולהגיד זכותן לחפש אלא חובה עליהם ללמד שלא

 ואמר ישראל על סנגוריא שלמד בגדעון שמצינו וכמו הקב״ה

 שלמדת בכחך ז״ל ואמרו ו( )שופטים זה בכחך לך הקב״ה לו

 שלחתיך הלא מדין מכף ישראל את והושעת ישראל על זכות

 דור אדוניו אל עבד תלשן אל חלק( ןם׳ בסנהדרין ז״ל אמרו וכן

ובמלכים אדוניו אל עבד תלשן אל אעפי״ב יקלל אביו שאפילו

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הוז־פס)37 מס עמוד הלוי יוסף אהרן בן שלמה פיינזילבר, המדות השלמת



הפדות ה פרק השלמת לב
 כל ואל וכו׳ רחבעם אל אמור הנביא ע״י הקב״ה אמר יב( )א

 ולא תעלו לא ד׳ אמר כה לאמר העם ויתר ובנימין יהודה בית

 שנפרדו שאעפ״י מבהיל והדבר ישראל בני אחיכם עם תלחמון

 אתים הקב״ה קראם אעפי״ב זרה עבודה לעבוד ובנימין מיהודה

 אף לקרוא שלא להזהר שראוי איך נלמד ומזה ישראל ובני

 ז״ל אמרו עוד ישראל, לבני הגונים שאינם בשמות לרשעים

 אף מצפה שהקב״ה ר״ל לרשעים אפים ארך )כב( בעירובין

 (יח יהזקאל ) בקרא מפורש וכן בתשובה ישובו אולי לרשעים

 ומזה וחיה מדרכו רשע בשוב אם כי המת במות אחפוץ לא כי

 אולי ויצפה ממנו להנקם ימהר שאל אחד לו הרע שאם נלמד

 לבקש חברו וכשבא ממנו מחילה ויתחרט-״ויבקש תשובה יעשה

 פנים לו יראה ואדרבה לו מלמחול אכזרי יהא אל ממנו מחילה

 בשבת שאמרו הקב״ה של מדרכיו נלמד זה וגם מסבירות

 דאי דהא כרעא תליא זה ומפני אותו, מסייעין לטהר הבא )קד(

 סיועא בעיא לטהר דהבא י ופרש" בהך לעייל בתשובה הדר

 תשובה שבעלי במקום )ל״ד( בברכות ז״ל אמרו עוד ל( )מנחות

 שאם נלמד ומזה לעמוד יכולין אין גמורים צדיקים עומדין

 ממנו מחילה ובקש בממונו או בגופו לו והרע לחברו אחד חטא

 קודם עמו שהיה ממה יותר אהבתו על אהבה לו להוסיף שצריך

 על להעלות ואפילו חטאו עוד לו יזכיר שלא ומכש״ב החטא

 חטאתיו מכל ישוב כי והרשע יח( )יחזקאל בקרא מפורש וכן לבו

 לא עשה אשר פשעיו כל כו׳ חוקתי כל את ושמר עשה אשר

 ממנו מחילה בקש שחבירו שמה יודע אם ואפילו לו• יזכרו

 לטובתו לו שצריך אלא כנגדו שחטא ההכרה מעומק לא הוא

 ,לו למחול צריך אעפי״ב ממנו מחילה לבקש הוכרח זה ומפני

 שכתוב וכמו הקב״ה של מדרכיו הוא זה וגם גמורה במחילה

הימים באחרית האלה הדברים כל ומצאוך לך בצר ד( )דברים

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)38 מס עמוד הלוי יוסף אהרן בן שלמה פיינזילבר, המדות השלמת



 גל המדות י. פיק הש/€ת
 מעומק לא ששב שאע״ם הרי בקולו ושמעת אלקיך ד׳ עד ושבת

 אעפי״כ צרותיו מרוב רק עולם אדון לפגי שהמריד ההכרה

 לא שעדיין בו מכיר הוא שאפילו מזה ויותר לו למחול צריך

 וירע למורו יחזיר לו וכשירות מהבירו לגמרי השנאה נמחה ־־“

 של מדרכיו הוא זה וגם ממנו טובתו ימנה אל אעפי״ב לו

 לפי אלא האדם את דנין אין יז( )ר״ה ז״ל שאמרו במה' הקב״ה

 הנער קול אל אלקים שמע כי שנאמר שעה שבאותה מעשיו

 בצמא בניך את להמית שעתיד מי השרת מלאכי שאמרו ופרש״י

 או רשע הוא עכשיו הקמה אמר-להם הבאר לו מעלה אתה

 אלא האדם את דן איני להם אמר צדיק לו אמרו צדיק

הוא באשר הנער קול אל אלקים שמע כי שנאמר וזהו בשעתו

___ . שם.
 שנכתב שמי ז״ל שאמרו מה הקב״ה של מדרכיו ג״״־^עוד

 כמה עד נלמד ומזה שלום לעשות בכדי המים על ימחה בקדושה

 אם וכלל כלל כבודו על לחום ולא השלום אחר לרדוף שצריך

 שמו שאם לחברו אדם ובין לאשתו איש בין שלום לעשות יכול

 מזה גדול בזיון לך שאין המים על נמחה הקב״ה של וכבודו

 אחת על בו״ד של כבודו השלום בשביל רק והוא ית׳ לשמו

 בתענית השלום עושי במעלות ז״ל רבותינו הפליגו וכבר כו״כ

j )לאלפים חסד ועושה בתורה מצינו מבגיעוה״מעוד שהם )כ 

 ( עו ) ביומא כדאיתא דור אלפים עד טובה מדה ז״ל ואמרו

 ולזרעו לו הטובה שיזכור לו הטיב אחד שאם האדם ילמד ומזה

 להטיב קדוש חוב עליו שיש בעצמו וירגיש וכר זרעו ולזרע

 ל/7ז אמרו עוד ,האפשרי והיותר יכלתו בכל זרעו ולזרע לזרעו

 וחסיד וכתיב דרכיו בכל ד׳ צדיק כתיב רמי הונא רב )יז( בר״ה

 שנכנס וחסיד אמת במשפט הוא דצדיק ופרש׳יי מעשיו בכל

ופרשי״י חסיד ולבסוף צדיק בתחילה ומשני הדין משורת לפנים

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)39 מס עמוד הלוי יוסף אהרן p שלמה פיינזילבר, המדות השלמת



הפדות ה פרק השלמת לי
 איך האדם ילמד ומזה בדין מתקיים העולם שאין כשרואה

 לכנס אלא ד״ת על דבריו לעמוד שלא דבר בכל לו שראוי

 שלא )ל( בב״מ ז״ל אמרו וכבר חברו עם הדין משורת לפנים

 לפנים עשו ולא ד״ת על דבריהם שהעמידו אלא ירושלים חרבה

 לפנים לעשות שצוו ז״ל לרבותינו מציגו זה ומטעם הדין משורת

 דינא וא״ל רבב״וז פסק שכן )פג( בב״מ וכדאיתא הדין משורת

 הוא והעיקר טובים בדרך תלך למען וכתיב אין ואמר הכי

 ז״ל רבותינו גדולי כמה דעת ולכן בדרכיו והלכת דכתיב מה

 משום י״ב( )סימן בחו״מ וכמ״ש הדין משורת לפנים על שכופין

 עשה מצות שאר במו והוי בדרכיו להדמות של מ״ע דהיא

עליה. כופין שב״ד

 עונו הקב״ה שהזכיר שבשעה )ע״ט( ביבמות ז״ל אמרו עוד

 על מישראל תבע שעה באותה הגבעונים שהמית שאול של

 את בקשו דכתיב שזהו שם ואמרינן כהלכה נספד שלא שאול

 פעלו שם משפטו באשר פעלו משפטו אשר ארץ ענוי כל ד׳

 ומזה צדקותיו פועל מזכירין שם האדם את שדנים במקום ופרש״י

 שנמצא זכות איזה יתפש כנגדו אדם חטא שאם האדם ילמד

 ממנו להנקס שלא ראוי שעי״ז• שעושה טובים דברים ואיזה בו

 ושפל דכא ואת כתיב בסוטה ז״ל אמרו עוד אותו, לשנא ושלא

 אצלו שכינתי מרכין אני ופרש״י דכא את אני נ״ז( ,)ישעי רוח

 הקב״ה שהרי קונו מדעת אדם .ילמד לעולם יוסף רב ואמר

 שראוי ור״ל סיני הר על שכינתו והשרה וגבעות הרים כל הניח

 להשגיח לאדם לו שראוי איך הקב״ה של לדרכיו להדמות לנו

 בעיני קטן יותר נראה שהוא מי וכל ביותר האומללים על

 זעיר דאיהו מאן ז״ל שאמרו וכמו ,ית בעיני גדול הוא האדם

 מלמד האדם אל ויביאה )י״ח( בעירובין ז״ל אמרו וכן רב איהו

שושבינות שיעשה לגדול מכאן לאדם שושבינות הקב״ה שעשה
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לה המדות ת £ת הש?

 כך אבל כבודו לפי זה שאין אעפ״י ר״ל לו ירע ואל לקטן

 למצא יכול בדרכיו המתבונן והנה ׳ ית׳ בדרכיו לילך לנו ראוי

 בתורתנו המפוזרים הקב״ה של בדרכיו נשגבים נינים ע כמה עוד

 ז״ל הרמב״ם וכמ״ש ז״ל רבותינו ובדברי הנביאים ובדברי הק׳

 שהם להודיע כדי הוא ית׳ עליו הנזכרים השבחים אותן שכל

 ומזה יכלתו כפי בהן לנהוג האדם שחייב וישרים טובים דרכים

 מ״& לקיים בדרכיו להמתבונן נרחב כר שיש איך אדם כל יראה

 פנות כל על בדרכיו דוהלכת ומ״ע כמוך לרעך ואהבת ""של

א׳( )חגי וכמ״ש דרכיו על עיניו ששם למי ואשרי פונה שהוא

דרככם. על קבבכם שימו

ו. פרק

 תירא אלחין■ ד' את מיו מאות יבאר
תמאוה• פרטי וקאת

 אלהיך ,ה את בתורה מפורש כתוב ,ד את ליראה עשה מצות

 אלהיגו ,ה את ליראה וכר לעשות ד׳ ויצונו ושם ו( )דברים תירא

 ליראה אם כי מעמך שואל אלהיך ,ד מה ישראל ועתה )י( ושם

 את ליראה )כח( ושם ד/ את ליראה תלמד למען )יד( ושם וכר

 וכן תרי״ג בכלל חשבוה המצות מוני וכל והנורא, הנכבד השם

 יתעלה יראתו להאמין שצונו ד׳ מצוה המצות בכפר הרמב״ם כתב

 ובקרי לבם בשרירות ההולכים ככופרים נהיה ולא ממנו ולהפחד

 תירא אלהיך ד׳ את אמרו וזהו עת בכל ענשו ביראת נירא אבל

 לכל הראשית הסיבה היא ית׳ מפניו היראה כי ובודאי עכ״ל

 מצעדי הליכות כל תסוב עליה אשר והמרכז הציר והיא התורה

עם הנהגתו דרבי וכל ותחבולותיו עלילותיו מעשה בל גבר
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קסאהנפשהתבוננות

א פרק

 לקיים ואחד אחד לכל שייך האיך
חסדים גמילת של עשה מצות

 מה ככל חבירו עם להתחסד האדם צריך
 עם להתחסד הוא החסד כללות כי דאפשר
 כממונו, בין כגופו בין שיוכל מה בכל חכירו

 רב בין לחבירו טובה לעשות בכחו אשר וכל
 שום וכל נקרא, החסד מדת הכל למעט י

 חבירו בשביל א״ע מטריח שהוא טירחה
 חסד גמילות של דאורייתא מ״ע בה מקיים .

 חסד גמילות מצות ועיקר בדרכיו, והלכת
 ויתבונן כמוך, לרעך דואהבת במ״ע נכלל

 דבר לאותו נצרך היה הוא באם בדעתו ויצייר
 הדבר, זה לו יעשה שחבירו רוצה היה איך
 על יחוס ואל לחבירו, הוא גם יעשה עד

1. I אם ובפרט אגרא, צערא דלפום גופו 
 בהלוואת חסד גמילות לקיים שיוכל ד׳ חננו
 מקיים הוא כי היא, גדולה מצוה בודאי ממון

 העני את תלוה כסף אם דאורייתא מ״ע בזה 1

 לקיים האדם יוכל בממון דווקא ולאו עמך,
 ואופנים הענינים בכל אלא חסד גמילות
 לטובה נצרך שחבירו לחבירו טובה שעושה

 אשרי ונאמר חסד, גמילות בכלל ה״ז זו
 ואפשר ד׳, ימלטהו רעה ביום דל אל משכיל

 בממון, שדל מי דוקא אינו דל של דפירושו
 עשיר ואפילו דבר לאיזה הנצרך כ״א אלא

 טובה, לעצה או דאגותיו להפגת הנצרך
 בהצטרכותו שעוזר ומי הוא, דל זה דבדבר
ושכרו דל אל משכיל הוא הרי ובעזרה בעצה

ד׳. ימלטהו רעה ביום מפורש •י.

ממון בלי חסדים גמילת מצות
בזה טועים שהם אדם בני ישנם והנה

 רק הוא חסדים גמילות שמצות שחושבים
 הרבה כ״כ להם ואין שהיות וחושבים בממון
 פטורים הם הרי חסד בו לעשות שיוכלו ממון

 שיעזור מה בכל אלא כן, האמת ואין מגמ״ח,
 ונציין גמ״ח, זו הרי לעזרתו כשנצרך לחבירו

 או חבירו את שוואה מי כגון אופנים, כמה
 לו שמר עליו ומכיר הנה ,עד הכירו שלא איש
 להפיג למי לו ואין בצער, שרוי והוא לבו על

 לאחרים, צערו להפיג הוא בוש וגם צערו
 יפות פנים בסבר מקבלו שחבירו וכשרואה

 ונכנס שוחקות בפנים עליכם שלום לו ואומר
 רואה שהוא עד בשלומו ושואל בדברים עמו

 לו מגלה אז בדאגותיו עמו משתתף שהוא
 יוכל ואח״ב מצערו, הקיל וכבר לבו כל את

 בדברי ולחזקו טובות עצות כמה לו לייעץ
 טובים דיבורים בכמה ולפעמים וכו׳, חיזוק
 כי וכתיב ולשמחו, אדם לב להחיות אפשר
 ויתפרש אלקיך, ד׳ יברכך הזה הדבר בגלל
 לבד טוב שבדיבור והיינו דיבור, לשון הדבר

 גמילת זהו כי אלקיך ד׳ יברכך חברך עם
 בדברים משמחו אם וביותר גדול, חסד

 בכלל וזה הוא, גדול דבר שמחה בו והכניס
 נח״ר בזה ועושה כמוך לרעך דואהבת מ״ע

עוה״ב. לידי ומביאתו ליוצרו

אדם בני לכות המשמח מעלת גודל

 לו שיש מי כמו ז״ל, חיים החפץ וז״ל
 בוודאי דאגות מלא הוא אשר אחרת בעיר בן

 שינחם איש איזה שם שימצא משתוקק האב
 שלא ולסעדו לחוקו לבו אל וידבר אותו
 אלקינו לד׳ אנחנו ובנים הדאגות, מן יחלה
בקרא כתיב דע״ז ט׳( )בב״ב כדאמרינן וכו׳



הנפש א פרק החסד שער התבוננות קסב

 וזרח תשביע נענה ונפש נפשך לרעב ותפק
 ד׳ ונחך כצהרים ואפילתך אורך בחושך

 ממך ובנו נפשך בצחצחות והשביע תמיד
 י״א פרק בכתובות ואמרינן עולם, חרבות

 שינים המלבין טוב מחלב, שנים ולבן
 וישחק שישמח לחכירו )שגורם לחבירו

 וכו׳ חלב ממשקהו יותר השינים( ויראו
 העוה״ב לחיי זו טובה מרה עבור הוא ומזומן

 חזאה ברוקא רבי פ״ג( )בתענית כדגרסינן
 אתי מקום( )שם לפט דבי בשוקא קאי הוי

 בהאי איכא ליה אמר ליה, אתחזי ז״ל אליהו
 לחיי מזומן שיהא )פי׳ דאתי עלמא בר שוקא

 האי אתי והכי אדהכי ליכא ליה אמר עוה״ב(
 אחרינא תרי אתי והכי אדהכי וכר, גברא
 אתי נינהו דאתי עלמא בני נמי הני ליה אמר

 אנשי א״ל עובדייכו, מאי א״ל לגבייהו
 כי אדם( בני ומשמחים )שמחים אנן בדיחא

 א״נ ליה מבדחין דעתא דעציבא איניש חזינן
 בהדדי תיגרא להו דאית תרי ביה חזינן כי

עכ״ל. בהדדי שלמא להו ועבדינן טרחינן

 הגדולה המצוה לקיים אופנים עוד
פיו כדיבור רק חסדים גמילת של

 גמ״ח של ענין גודל מזה אנו רואים
 בשעת אנשים משמחים שהיו שעבור בדיבור

 וילמוד עוה״ב, לחיי מזומנים היו עצבותם
 שבורים לבבות לשמח יש כמה מזה כ״א

 לעשות דאפשר הרי עי״ז, לזכות יוכל ולמה
 המושרש כהטעות ולא דיבור, ע״י גם גמ״ח
 גמ״ח אלא בממון, תלוי דגמ״ח ההמון אצל
 נצרך כשהוא לחבירו שעוזר אופן בכל שייך
 מחלוקת שיש אדם בני ב׳ כשרואה וגם לזה.

 שלום לעשות אופן באיזה ויכול ביניהם
 מקיים השלום מעלת מגודל חוץ הרי ביניהם

 לבנ״א יש ועגמ״נ צער כמה כי גמ״ח גם בזה
 ביניהם שלום וכשעושה מהמחלוקת, אלו
 צערם את ומפיג רוחם את משקיט הרי

 כמו עוה״ב לחיי זה עבור ויזכה ומשמחם
דאית תרי ביה חזינן כי וכנ״ל, אליהו שאמר

 וכר, בהדדי שלמא להו עכדינן תיגרא להו
 שגם ומובן שיעור. בלי גדול גמ״ח וזהו

 שומע אלא למחלוקת עדיין הגיע כשלא
 אדם איזה על תלונה לו שיש מאדם

 ולהוכיח לבו על לדבר ויכול ע״ז, ומתמרמר
 צריך ואינו לרעתו התכוון לא שחבירו לו

 מלבו ההקפדה שמוציא עד עליו להקפיד
 ידידים שוב להיות חזרו הטובים ובדבריו
 רק וזה גדול גמ״ח זה גם הרי טובים,

בדיבור.

 להכירו טובה לעשות מדינא החיוב
ממנו הטובה ביקש כשלא אף

 בתורה מצינו זצ״ל חיים החפץ וז״ל
 שאינו אף חבירו טובת לבקש מחוייב שאדם

 בדרך תועה תכירו שור כגון לזה מבקשו
 לא שחברו אף לו ולהשיבו ללקחו מחויב
 על התורה וצוותה הזאת הטובה ממנו ביקש

 ולאו מזה, להתעלם יוכל שלא בלאו זה
 כן אלא רו״כ, עשרות כמה ששוה שור דווקא
 אחיך אבירת לכל תעשה כן לשמלתו תעשה

 אבירה אפילו ומצאתה ממנו תאבד אשר
 ללקחה תורה ציותה פרוטה רק ששוה

 אם ללמוד יכולים אנו ומזה אליו, ולהחזירה
 בנכסיו מתבונן שאינו חבירו על רואה אדם

 ע״ז, בעצמו וינהום ח״ו לכליון יהיה ולסוף
 עליהן, שישגיח ולזרזו משנתו להעירו מחויב

 וכו׳ לנפשו זה נוגע אם אלפים אלף וק״ו
עכ״ל.

 לנפשות חסד הגומל של הזכות גודל
 שמע קריאת עמהם ללמוד ישראל
 כדי יום בכל אחת והלכה ותפלה

השכינה כנפי תחת לקרבן

 חבירו כשאין שאפילו מד״ק אנו רואים
 איזה ומבין רואה שהוא רק טובתו מבקש
 על להעיר מחויב חבירו אצל דהוא כל הפסד

 זה נוגע אם וכ״ש להתעלם, יוכל ולא זה,
חבירו אצל שרואה רוחני בהפסד לנפשו,



קסג הנפש א פרק החסד שער התכוננות

 הרי עזרה, ממנו מבקש חבירו שאין ואף

 רוחני הפסד יבא שלא לראות הוא חייב

 חסד בזה ויש להתעלם יוכל ולא לחבירו

 איזה יודע שאינו ארם שרואה וכגון גדול,

 או ההלכה, ומלמדהו בזה, להכשל ויוכל דין

 ומוכיחו בתורה עוסק שאינו לאדם שרואה

 לו שיש הרוחני ההפסד גודל לו ומסביר

 אל משכיל ממש זה הרי תורה לומד כשאינו

 דבי בתנא וכמ״ש בתורה, דל שהוא דל,

 וכיסתו ערום תראה כי פכ״ז( )א״ר אליהו

 תורה דברי בו שאין אדם ראית אם כיצד

 ולמדהו ותפלה ק״ש ולמדהו לביתך הכניסהו

 וזרזהו אחת הלכה או יום בכל אחד פסוק

 מי אלא בישראל ערום לך שאין לפי במצות

 שהוא למי דומה והוא ומצות תורה בו שאין

 על בנפשו להתעורר האדם וצריך ע״כ, ערום

 היה אם כמו עליהם ולרחם כאלו אנשים

 במה כי לבוש, לו שאין ערום עני איש רואה

 שהוא אחר העליון בעולם שם נפשו יכסה

 שאפשר גדול חסד הרי ומצות, מתורה ערום

בדיבור. לקיים

 או לשנינו ללמוד הזכות גודל
 בית מהרת של הלכות למיודעו

ישראל

 או שכינו, או שחבירו, יודע אם וכ״ש

 מהלכות כהוגן יודעים אינם ב״ב, או מכירו,

 להשפיע לו יש המשפחה, לטהרת הנוגעים

 להם ויסביר הענין חומרת ולהודיעם עליהם

 שחת, מרדת ב״ב ונפש נפשם בזה שמצילם

 ומתואבים, פגומין יהיו לא ושכניהם

 לתאר וא״א כדבעי, אלו הלכות כשישמרו

 מציל ממש כי בזה שעושה הגמ״ח גודל

 הרבה ושכרו רוחנית, מטביעה ישראל נפשות

בדיבור. גמ״ח וזה מאד,

 שכיניו על המשפיע של הזכות גודל
 ובית לת״ת ילדיהם את לשלוח

הקודש מהרת על חינוך

שרוצה שכנו אצל שרואה אחד יכן

בדרך שאינו חינוך לבית ילדיו לשלוח

להיות אופן בכל ומחפש סבא, ישראל

 אם ואף טובות, לו ועושה שכנו עם בידידות

 ונותן לו מוותר אתו סיכסוך איזה פעם היה

 בשלום אתו להיות שיוכל כדי והכל הצדק לו

 עמו לדבר מתחיל ואח״ב עליו, ולהשפיע

 בידו שיש וכשרואה הא, ועל דא על בידידות

 בדרך אתו לדבר מתחיל שכנו על להשפיע

 וכר, לומדים הם ואיה ילדיו מחינוך אגב

 שלא ורכים נעימים בדברים עליו ומשפיע

 הוא אם כי זה, חינוך לבית אותם לשלוח טוב

 המקום, שם לא הרי מילדיו ואושר נחת רוצה

 ישראל בדרך שמחנכים חינוך בבתי אלא

 שכרו הרי עליו להשפיע יצליח ואם סבא,

 מה וכל גדול גמ״ח כזה ויש מאד, גדול

 יהיה התורה בדרך שכנו של הבנים שיגדלו

 דהוכח ממ״ע וחוץ וחלק זכות בזה לו

דגמ״ח. מ״ע בידו יש תוכיח,

 להציל ההולכים של המצוד, גודל
 רחוקות ממדינות הבאות משפחות

 של במקומות להושיבם ורוצים
ומצוות תורה עול פורקי

 ממדינות הבאים האנשים כשרואים וכן

 יודעים אינם ובבואם לא״י או לכאן שונות

 כשעומדים וכ״ש מבולבלים, והם כלום

 הרוצים שונות ומפלגות אנשים עליהם

 גדולה חשיבות כמה התורה, מדרך להעבירם

 ולהדריכם אליהם להתקרב שיכול למי יש

 הדרך מהו ולהסבירם ולחזקם ישרה בעצה

 והיכן בניהם לשלוח היכן לפניהם הנכונה

 וגמ״ח נפשות הצלת ממש וזה וכר, לגור

 בדיבור. גמ״ח זה וכל לשער, שאין

דורות לדורי הנ״ל מכל זכות גודל

 במדרש ואמרו זצ״ל חיים החפץ וז״ל

 קבוע מצוה אחר לרדוף האדם שצריך

כזו, לדורות קבוע מצוה איפה ואיה לדורות
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 יולדו הרי וי״ש לתורה שיכניסו אחד מבן כי
 הצליח אם למשל ועוד, עוד למקום בנים

 וי״ש בתורה מופלג אחד בן ונעשה מעשיו
 וליוצאי לאחרים וי״ש תורה מלמד ובגדלו
 הלא דורות, כמה ועוד עוד אח״כ וכן חלציו

 במדת הלא כי כולם, יחשבו הראשון על
 אלי צועקים אחיך דמי קול אמרו פורעניות

 טובה במרה וכ״ש זרעותיו, ודם דמו
 כל יחשבו בוודאי פורעניות ממרת שמרובה

 נפשות לוקח נאמר וע״ז הראשון, על הטוב
 באמת שהחכם ע״א פ״ה דף ב״מ עיין חכם,
 עד עדי קנין שהוא נפשות לקנות יראה

 הכל בגופו נבון איש כן בהונו וכעשיר
 עכ״ל, לעשות עת וכהיום לעשות, יכולים

לענינינו. שייך וכ״ז

 כמי חסדים גמילת מצות גודל
 לכתוב או מלדבר חבירו את שמונע

הרע לשון שום

 לספר הולך שחבירו יודע כשאחד וכן
 מריבה זה ע״י לגרום ויוכל לרבים לשה״ר

 או בנ״א, לכמה כבר שסיפר או ומחלוקת
 לשני מאחד רכילות המעביר לאחד שרואה
 כשרואה וכן מחלוקת, אש בזה ומצית

 זאת לפרסם ורוצה רכילות או לשה״ר שכותב
 וכר, פלסתר כתב הנקרא שם בלי או בכתב

 חבירו על להתנפל שרוצה לאחד שרואה או
 הרי ברבים, פניו להלבין חריפים בדברים

 הוא רעה כמה לו ויסביר שיוכיחנו מצוה
 ובני הוא מזה שיסבול בעוה״ז לעצמו גורם
 ולעוה״ב וכר, ממנו יתרחקו ובנ״א ביתו,
 וצער עגמ״נ כמה לו יסביר וגם העונש, גודל
 בהתנהגות אדם בני וכמה לכמה לגרום יכול

 בו שיחזור עליו שישפיע עד וכר, וכר כזאת
 ישמור ואז ולשונו פיו וישמור כזו מהתנהגות

 מ״ע שמקיים ממה חוץ ובזה נפשו, מצרות
 מצות גם בזה מקיים הרי תוכיח דהוכח
 ומנעו המספר עם חסד שעשה גמ״ח,

וגם בזה, יש חסד וכמה ומעונש, מעבירה

 שמנע עליהם שסיפרו האנשים עם חסד עשה
 שעצר בזה וכר, ועגמ״נ צער מחלוקת מהם

 המחלוקת, אש את בזה והשקיט המספר את
 שאפשר גמ״ח עוד הרי בזה, שכרו וגדול
בדיבור. לקיים

 אדם מכני המונע של הזכות גודל
 בשעת שיחה עוון על שיעברו
 הש״ץ חזרת בשעת וכ״ש התפלה

קדיש ואמירת התורה וקריאת

 בשעת מדברים בנ״א כשרואה וגם
 התורה וקריאת הש״ץ בחזרת וכ״ש התפלה

 שיוכיחם רבה מצוה וכר, קדיש באמירת או
 של הענין חומר להם ויסביר רכים בדברים

 ישפיע ואם התפלה, כשעת בטלה שיחה
 הוכח של גדולה מצוה עושה הרי עליהם
 שמנעם עמהם עשה גדול גמ״ח וגם תוכיח,

וכר. גדול ומעונש מאיסור

 גם בזה לעורר לאיש שיש מה
בזה להזהר עליה שמוטל לאשתו

 אחד בכל שייך בדיבור שגמ״ח ומובן
 כנ״ל, חברותיהן אצל כשרואות בנשים גם

 בזה מקיימות הרי וכר, להשפיע בידן ויש
 חן למצוא שרוצות הנשים וטבע גדול, גמ״ח
 לה אומרת שחברתה ומה חברותיהן בעיני

 אחת מבינות שהן מפני מאד, עליה משפיע
 ומייגעת שמשתדלת אשה וכל רעותה, את

 להתנהג חברותיה על ולהשפיע לזכות עצמה
 עבור ותזכה מאד גדולה זכותה הישר, בדרך

 יעורר שהבעל ונכון יבורך, ישרים לדור זה
 כח בידה שיש כשרואה זה ענין על לאשתו

 להשפיע אופן באיזה לה ויסביר להשפיע
 בזה מאד גדול ושכרם יתקבלו, שדבריה

ובבא.

 האדם יכול אשר חסדים גמילת
בגופו לקיים

שאפשר אופנים הרבה ועוד עוד יש וכן
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 וכל בזה, נאריך ולא בדיבור, חסד לעשות
 חכם וישמע הכלל, אל הפרט מן ידין אחד

 עניני כמה גם לכתוב נבוא ועתה לקח, ויוסיף
 גדול חז״ל אמרו בגוף, השייכים גמ״ח

 ואוסף שהולך העושה מן יותר המעשה
 שמביא גדול ושכרו גמ״ח, לעניני כספים
 שייך וכן גמ״ח, מצות לקיום אנשים הרבה
 כבד משא הנושא אדם כשרואה בגופו גמ״ח
 ההליכה לו שקשה זקן שרואה או לו, ועוזר
 גמ״ח זה הרי לזה הדומה וכל לו, ועוזר

 חולה או חלש אדם שכנו שרואה או בגופו,
 או בחנות לקנות עבורו שיתעסק מי ואין

 זאת עושה והוא וכר, רפואות לו להביא
 כזה יש ולפעמים הוא גדול גמ״ח כ״ז עבורו,

 חולים ביקור מצות וכן נפשות, הצלת ממש
 מעשה בגט׳, ואיתא בגופו, גמ״ח שהוא

 ולא שחלה ר״ע מתלמידי אחד בתלמיד
 לבקרו ר״ע ונכנס לבקרו, חבירים נכנסו

 רבי "ל א חיה, לפניו וריבץ שכיבד ובשביל
 מבקר שאינו מי כל ודרש ר״ע יצא החייתני

 אנו רואים הרי דמים, שופך כאילו חולים
 חולים ביקור של בגופו גמ״ח מצות גודל

 נפשות, הצלת ממש בזה יש דלפעמים
 ומביא תרופה לאיזה נזקק כשהחולה ובפרט

 וכל בזה הגמ״ח גודל לשער אין וכר, זאת לו
בגופו, זה

אורחים הכנסת כמצות גמ״ח

 יש לפעמים אשר אורחים הכנסת וכן
 רחוקים ממקומות הבאים אדם בני

 גדול גמ״ח כמה מאנשים, לבקש ומתביישים
 אתו ומתעסק לביתו כשקוראו עושה הוא

 ובפרט ולחזקו, ולהשקותו להאכילו
 מטה לו ומציע בביתו להלינו אתו כשמתעסק

 הציע שאחד שאומרים וכמו אצלו, ללון
 אתה למה האורח לו אמר לישן לאורחו מטה
 מציע אני הרי לו ענה בשבילי, מטריח כ״כ

 גמ״ח מצות וכ״ז )לעוה״ב(, עבורי מקום
בגופו.

 מצות לקיים דרכים וכמה כמה עוד
ובמאודו כגופו חסד גמילת

 לבשר לרק גמ״ח, עניני כמה יש ועוד
 הנצרך עני מאדם חפץ לקנות טובה, בשורה

 גמ״ח יש וכן לנצרך, מלאכה להמציא לזה,
 או לחבירו להלוות בקלות לקיים יכול שכ״א
 או בית כלי ושאר כברה או נפה לשכנו
 וכל ואלונטית המרחץ בבית מסרק שאילת
 על מלמעלה ידרשו ולא הח״ח( )לשון כה״ג,

 דינר מאה לחבירו הלוה לא למה דחוק איש
 אבל נפשו, להחיות לעצמו בהם צריך שהוא
 להלות בכחו שהיה קטן דבר על ממנו ידרשו

 שמבקש בעשיר וכן מזה, ונתעצל ולהיטיב
 להשאילו צריך ג״כ דבר איזה לשאול ממנו
 איש ממנו כשמבקש וכ״ש החסד, מדת מפני

 לו להשאיל גדול חיוב עליו יש בוודאי עני
 שמצוה וכ״ש לקנות, במה עתה לו אין פן

 עמו שמטיב בו ללמוד לחבירו ספר להשאיל
 ג״כ זה עבור יהיה וצדקתו וזכותו לנצח בזה

 הון הכתוב על חו״ל שאמרו כמו לנצח
 הכותב זה לעד עומדת וצדקתו בביתו ועושר
 הוא זה ודבר לאחרים, ומשאילן ספרים
 עבור ומקבל ג״כ, התורה החזקת מצות בכלל
 שאמרו כמו השי״ת מאת ברכה החזקה מצות
 שמדפיס מי וכן הח״ח( לשון )ע״כ חז״ל

לציבור. הנחוצים ספרים

 שמשתדל בטי גמ״ח מעלת גודל
 מדותיו שיתקן הכירו על להשפיע
 וצער כושה עי״ז שסובל המגונות

מכיריו מכל

 חבירו בצרת להתבונן החסד וממדת
 יש אם וכן להושיעו, יוכל במה ולחשוב

 כעסן שהוא כגון מאד, רעה מרה איזה לאדם
 זה ועבור וכר, גדול, פנים עז או מאוד, גדול
 בנ״א אצל מבוזה הוא כי מאד סובל הוא

 עליו להשפיע יוכל אם אז לזה, וכדומה
דורש שהוא יכיר שהשני טובים, דברים
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 בע״ם לו יסביר או בספרים לו ויראה טובתו,
 וכו׳, זו במרה לעצמו גורם הוא רעה כמה
 זו, במרה להשתפר עליו להשפיע יצליח ואם

 בזה עשה הרי תוכיח, דהוכח ממ״ע חוץ אז
גדול. גמ״ח

 לחבירו לגרום גדול וזכות חסד
 לא שלהם שהשיחה עטו היושבים

בטלים בדברים יהי׳

 והיא בדיבור גמ״ח של בחינה עוד ויש
 אז וכו׳, שמחה באיזה אנשים כשמתאספים

 ממשיכים לדבר אחד שמתחיל מה עפי״ר
 בדיבורי מתחילים ואם מזה, לדבר כולם
 כולם אז וכו׳, ולצנות ורכילות "ר לשה

 איסורים, בהרבה ונכשלים מזה מדברים
 אם אבל התחיל, שהוא לזה אחראי והראשון
 אגדה או תורה בדברי לדבר מתחיל הראשון

 כולם ימשיכו ממילא וכו׳, צדיקים סיפורי או
 יהיה ואז ומועילים, טובים מדברים לדבר
 וכמה ,מכמה מנע כי מאד גדול זכות בידו

 גם בזה ויש בעבירות, יכשלו שלא אנשים
גמ״ח.

 כל התורה, לאהבת מובהק סימן
שיחתי היא היום

 תורה אהבת בו שיש בזה מראה ועוד
 בדברי דיבוריו כל תמיד כי שמים ויראת
 של דבריו ולפי צדיקים, וסיפורי ואגדה תורה

 הגה״צ שפירש וכמו הוא, מה מכירים האדם
 דאיך טבריא, אב״ד זצ״ל קליערס משה ר׳

 כי תורה, אהבת בו יש אם אדם על מכירים
 רק ניכר תורה שאהבת החושבים אנשים יש

 עם שרוקדים או התורה את שמנשקים בזה
 טובים, דברים אלו גם אמנם וכו׳, התורה

 דוד כמ״ש היא האמיתית תורה אהבת אבל
 לזה והראיה תורתך, אהבתי מה ע״ה המלך

 ללילות מרמז "כל" שיחתי, היא היום כל
 חייך ימי כל הימים, חייך ימי זומא בן כמ״ש
הלילות, מרבה רכל הרי הלילות, להביא

 זהו שיחתי היא וביום בלילה היום, כל והיינו
 אשר כזה אדם וממילא תורה, אהבת על סימן
 שיש מראה תורה דברי בדיבור מעלה תמיד

 מעניני תמיד מדבר אם וכן תורה, אהבת בו
 ושכרו חסד, אהבת בו שיש מראה חסד

מאד. הרבה

כולם כנגד תורה ותלמוד

 לא החסד מדת גודל שביארנו ואחרי
 גמ״ח מצות שאם לומר בנפשו האדם יטעה

 התורה לימוד את יעזוב א״כ כ״כ, גדולה
 במצות לו שדי בחשבו אחרות, במצות ויקל

 צריך אלא כן, לחשוב ח״ו וחסד, צדקה
 עתים לקבוע והיראה, התורה בדרכי שילך

 כבחמורה, קלה על ולהקפיד התורה ללימוד
 שלו, וגמ״ח לצדקה גדולה חשיבות יש ואז

 ישראל אשריהם ה׳( )ע״ז חז״ל ואמרו
 יצרם ובגמ״ח בתורה עוסקים שהם שבזמן
 וכו׳ יצרם כיד מסורים הם ולא בידם מסור

 תורה שתלמוד חכז״ל לנו וכמו״ש עיי״ש,
כולם. כנגד הוא

 הגמילת את לעשות גדולה חשיבות
 מצות לקיים תחלה בכונה חסדים

התורה מן

 המחשבה בשער לעיל כתבנו וכבר
 הראויה, ובכוונה במחשבה מצוה דכשעושים

 כוונה, בלא ממצוה חשובה יותר הרבה היא
 בלא שגם מצינו וגמ״ח צדקה שלגבי ואף

 קיבל, שהעני מכיון המצוה חשובה כוונה
 נתינת לפני האדם שיכוון מאד חשוב מ״מ

 כדי זאת עושה שהוא גמ״ח ועשיית צדקה
 המצוה חשיבות ואז ית׳, הבורא מצות לקיים
 מאח, שמים כגבוה ערך לאין גדולה

 כסף דאם מ״ע לקיים יכוון הלואה ובמצות
 דפתוח מ״ע לקיים יכוון צדקה בנתינת תלוה,
 המ״ע לקיים יכוון ובגמ״ח ידך, את תפתח

 בכולם ויאמר יכוון וגם בדרכיו דוהלכת
וכו׳. ושכינתיה קוב״ה יחוד לשם שיהיה
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 וחסד צדקה לעשות שמותר האופן
מצוה לשם שלא גם

 וז״ל חסד אהבת בספרו הח״ח וכתב
 יוכל שלא רואה האדם אם דאפילו עוד ודע

 הוא ורצונו מצוה לשם לחשוב בעצמו לפעול
 הצלחה לו שתהי׳ כדי עצמו לתועלת רק

 בין לאיש נחשב שיהי׳ כדי או בעניניו
 וחסד, צדקה עושה שהוא ע״י האנשים
 זה, מחמת המצוה מן ידיו ירפה אל אעפ״כ

 כתורה ארם יעסוק לעולם בגמרא כדאמריני
 שלא שמתוך לשמה שלא אע״פ ובמצוות

 שהאדם גוונא דככל וכו׳, לשמה בא לשמה
 וה״ה לצדקה, זה דבר הכתוב חושב עושה
 נשמע זה ומכל וכו׳, כה״ג חסד בענין

 אופן שבכל וחסד צדקה דהיינו לענינינו
 ע״ז אך השי״ת, לפני חביב הוא שיעשה

 כדי וחסד הצדקה יעשה שלא להזהר צריך
 בזה כי אחרים נגד בזה אח״כ להתפאר

 האדם יתבונן אלא לגמרי, המצוה מקלקל
 משל הוא הכל לו שיש מה שכל תמיד

 נתנו ומידך הכל מידך כי דכתיב וכמו הקב״ה
עכ״ל. לך

 דבעושה חכז״ל למ״ש נאה הסכר
 עד רק המצוד. מגיע לשמה שלא

 מעל מגיע לשמה וכעושין לשמים
השמים

 הרבה שהארכנו ואף וז״ל, כתב, עוד
 גווני דבכל חז״ל ממדרשי וביררנו זה בענין
 הטובה הפעולה על שכר האדם מקבל

 מקפח הקב״ה שאין אחז״ל וכבר שעושה
 בין רבה נ״מ יש מ״מ נאה, שיחה שכר אפילו

 ובין מצוה לשם שלא הפעולה העושה
 התיקון גודל מגיע שאז מצוה, לשם העושה

 וכמו מעלה למעלה מהמצוה הנעשית
 השמים מעל הכתוב אמר שע־׳ז שאחו״ל

 כח כן עשייתה כח שכפי והטעם חסדך,
בגשמיות רק היא עשייתה אם תיקונה

 לפעול בכחה אין אז כלל בכונה ולא הפעולה
 זה עבור ומתפשט הרוחני בעולם למעלה

 עולם שהוא הזה העולם על רק ד׳ חסד
 יש מצוה לשם מכוון אם משא״ב הגשמי

 ופועל רבה קדושה ההיא המעשה בכח
 מבואר וכבר השמים, מעל למעלה קדושתה
 בכל קדושה התעוררות גודל בזוה״ק

 המצוה עשיית ע״י שנעשית העולמות
 עצמו שירגיל לאדם טוב מה ע״כ בשלימות,

 איזה לה שיש דבר איזה שעושה שבעת
 שמקיים הלואה צוצות כגון בתורה, שורש

 ידי שתומך או תלוה כסף דאם המ״ע בזה
 וכל להשתכר טלאכה לו שנותן במה העני
 אחיך ימוך דוכי המצוה בזה שמקיים כה״ג
 שמשלם או בו, והחזקת עמך ידו ומטה

 המצוה בזה שמקיים בזמנו שכיר פעולת
 המצוים דברים כה״ג וכל שכרו תתן דביומו

 עולם של ברומו העומדים דברים שהם תמיד
 שיכוון הוא טוב מה בתורה גמורות מ״ע
 שאז שלה עשה המצות לקיים הפעולה בעת

השלימות. בגדר המצוה נעשית

 במ״ש רב והתעוררות נאה ביאור
 הטובים וממשפטיך ממצותיך סרנו

לנו שוה ולא

 שאנו מה על חשבתי פעמים ורבות
 וממשפטיך ממצותיך סרנו בוידוי אומרים
 אינו שאפילו היינו לנו שוה ולא הטובים

 עסקינו, לעניני השי״ת עבודת בעינינו שוה
 איזה מוכרים אנו אם עסקינו בעניני דאילו

 אותו ולפאר ליפות משתדלין אנו כמה חפץ
 מזה וירויח הקונה לפני לרצון שיהיה כדי

 כ״כ טוב אין שבאמת ואף כסף גרגרי איזה
 לפני שייטב עוז בכל משתדל הוא מ״מ

 בעצם טוב הוא הוה החפץ אם וכ״ש הקונה
 ויקר טוב אבן למכור לו שיש כגון מאוד

 שילכישהו המוכר לב על היעלה המאיר,
ואדרבה אורו ויכסה מלמעלה עב במלבוש
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I

 כדי האבן את מצחצח הוא כוחו בכל
 בעניני ואילו יקרו, רוב הכל לפני שיתגלה
 של קדושתו עוצם כל כזה שתלוי המצות
 למען דכתיב ]וכמו לנצח וחיותו האדם
 והייתם מצותי כל את ועשיתם תזכרו

 ואת חקותי את ושמרתם לאלקיכם קדושים
 בהם[ וחי האדם אותם יעשה אשר משפטי

 שהוא מפז ונחמד יקר שהוא דברים כמה יש
 וכיוצא הנ״ל דברים כמו בתורה גמורה מ״ע
 ואנו שעה ובכל עת בכל מצוי שהוא בהם

 והנבחר הטוב העסק את משפילים בעצמנו
 המצוה פרטי חסרים פעמים שכמה ההוא

 המצוה מחשכת וגם ההיא, להמצוה שצריך
 מצוה לשם הפעולה בעת כלל חושב שאינו

 שכרו יקופח לא זו פעולה עבור שגם ואף
 ולא מאד המצוה את בזה מקטין מ״מ וכנ״ל
 האדם שיקטין העסק בעניני כזה ימצא

 מה כל מרחיבו ואדרבה עסקו את בעצמו
 אנו אין שבעו״ה כ״א זאת אין שיוכל,
 אשרי ע״כ לעסק, עוה״ב עניני כלל חושבין

 על שיעשו בפעולותיו ומשכיל הנבון האיש
 הטובה הפעולה שיעשה היינו השלימות גדר

 לה׳, עי״ז ויתקדש ד׳ מצות שהיא בעבור
 כל את ועשיתם תזכרו למען שכתוב וזהו

 והיינו לאלקיכם קדושים והייתם מצותי
ה׳, מצות שהם בעבור אותם עושה שהוא

עכ״ל.

 בדרכי לידכק יזכה החסד מדת ע״י
 חסדים השפעות ויגרום השי״ת
מדה כנגד במדד, מלמעלה טובים

 ומאמרי בהכתובים תמיד האדם ויתבונן
 המרה שבח מגודל לנו המספרים חז״ל

 אצלו ויתאמת ויתברר חסד, של הזו הקדושה
 עצמינו שנרגיל השי״ת רצון הוא שזה

 זולתינו עם ובחסד ברחמים להתנהג
 בספרי ופירשו דרכיו בכל ללכת וכדכתיב

 רחום א־ל ה׳ ה׳ שנאמר השי״ת דרכי הן אלו
 החסד למדת אהבה ישיג ועי״ז וחנון

 מרת מעורר ובזה חסד, ואהבת וכדכתיב
 הקב״ה שאומר שאמחז״ל כמו למעלה החסד

 חסד עושין חסד צריכין בעצמן שהן אלו ומה
 עאכ״ו ורחמים חסד מלא שאני אני זה עם זה

 זו ומצוה בריותי, עם חסד לגמול צריך שאני
 לאביהם ישראל בין גדול פרקליט הוא

 וחסד צדקה כל שאמחז״ל כמו שבשמים
 גדול פרקליט הוא בעוה״ז עושין שישראל

 זה ובזכות שבשמים לאביהם ישראל בין
 החסד במדת ג״כ האדם עם מתנהג הקב״ה

והרחמים.
 הקדושה למדה יחזקנו ברחמיו המקום

ובבא. בזה טוב לכל זה ידי על ונזכה הזאת,

ב פרה

 החסד את שיעשה מאוד להזהר
יפות פנים בסבר

 פנים בסבר לתת גמ״ח בענין גדול וכלל
 יש שבהלואה חסד אהבת בספר ועיין יפות,

 ליזהר דצריך צדקה לענין כמו להתנהג
 זעומות בפנים ולא יפות פנים בספר ליתנה

 את מקבל והוי פי״ג דר״נ באבות וכדאיתא
שאם מלמד כיצד יפוח, פנים בסבר אדם כל

 ופניו שבעולם מתנות כל לחבירו אדם נתן
 לא כאילו הכתוב עליו מעלה pבא זעומות

 רמ״ט בסימן ביו״ד נפסק וכן וכו׳ כלום נתן
 שלא ליזהר צריך הלואה לענין ה״ה וכן ס״ג,

 ילונו אלא חלילה בזיון מנהג אז בו להנהיג
 אלו בעצמו ויתבונן וכו׳ יפות פנים בסבר

 מחבירו טובה איזה להשיג צריך היה הוא
 פנים בסבר יקבלנו שחבירו רוצה הוא כמה
ואם וכו׳ רעהו עם ג״כ הוא יתנהג כן יפות
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 ג״כ שהיא סיבה מאיזה להלותו יוכל לא
 שלא דהיינו צדקה לענין כמו בזה יתנהג
 צרי בעלי כדרך עליו קולו יגביה ולא בו יגער

 גוער הוא עוד עמו מטיב שאינו שמלבד עין
 אלא זה, בענין פתחו על שדפק מה על עליו
 הטוב לבו לו ויראה רכים בדברים לו ידבר

 עתה בכוחו שאין אלא לו להלות שרצונו
 רוצה שהיה כל הדבר כלל טעם, מאיזה

 לזה נצרך היה הוא אלו עמו יתנהג שחבירו
 באדר״ג ואיתא וכר, חבירו עם הוא יתנהג כן

 יפות פנים בסבר חבירו את המקבל הנ״ל
 הכתוב עליו מעלה כלום לו נתן לא אפילו
 ע״כ, שבעולם טובות מתנות כל לו נתן כאלו
גמ״ח. עניני בשאר גם שייך שכ״ז ומובן

 פני את המקבל של הזכות גודל
 שלא אף יפות פנים בסבר הכירו

ממון שום לו נתן

 ההסברת ענין גדול כמה מזה אנו רואים
 לא כאלו זעומות בפנים שנתן שאחד פנים
 אבל כלום נתן שלא והשני כלום, לו נתן

 נתן כאלו יפות פנים בסבר חבירו את קיבל
 טבע כן כי שבעולם, טובות מתנות כל לו

 שמחה נכנסת פנים לו כשמסבירים האדם
 מקיל בדאגתו משתתף שחכרו ומרגיש בלבו
 יכול טובות מילים ובכמה לבו מדאגות עליו

 רבינו וז״ל חדשה, חיות ממש בו להכניס
 הוא דל אם שאפילו התשובה, באיגרת יונה
 מ״מ ממש בגמ״ח לעסוק משגת ידו ואין
 כסף בלא ההיא טובה המרה להשיג יוכל
 ידבר חסדים גמילות מעשה וזה מחיר ובלא

 לאביון רוח נחת דבריו ויהיו העני לב על
 ויכבדהו, ידיו ומעצבון ממעשיו וינחמנו
 מתברך לעני פרוטה הנותן ט׳( )ב״ב וארז״ל

 בי״א מתברך בדברים והמפייסו ברכות בשש
 והוא וכר, נפשך לרעב ותפק שנאמר ברכות

 בלב טוב רצון לו ולהראות דברים פיוס ענין
 שכתוב מה תראה הלא חפיצה, ובנפש שלם
עושה מן מאד הרבה שכרו כי היטב באר

 עכ״ל, ממנו ונכבדות רבות וברכות צדקות
עוה״ב. לחיי זוכה זו מרה ועבור

 הרכים את המייעץ זכות גודל
וחסד צדקה לעשות

 עצות ישית יונה רבינו שם כתב עוד
 שכר ויקבל וחסד צדקה לעשות רכים לפני

 אשר הנפשות ועל הצדיק אשר הרבים על
 על תעשה אשר הצדקה בשכר ויוכח יעשה

 גדול וארז״ל יעץ נדיבות ונדיב שנאמר ידו
 חסד אהבת יזהו העושה מן יותר המעשה

 פנים הסברת של הענין גדול הרי עכ״ל,
 את יפה ולקבל לכבד והכיבוד דברים, ופיוס

 וזהו שוחקות, בפנים ולתת לגמ״ח, הנצרך
 הנזהר ואשרי חסד, בגמילות גדול יסוד עיקר
כזה.

 האדם זוכה כאשר גדולה זהירות
 לעשותו ואם אב כיכוד מצות לקיים
 העולם לחיי עי״ז שיזכה באופן

להיפך ח״ו ולא הבא,

 ד״ה ברש״י ע״ב ל״א דף ובקידושין
 ירושלמי ובגמרת ח״ל כתב לעוה״ב ומביאו

 שהיה באחד מעש:, כשניהם מעשה גרס
 פעם ושמן( חשוב )עוף פסיוני לאביו מאכיל

 לו אמר אלה כל לך ׳־; ,״ אביו לו אמר אחת
 לעוס כלומר ואכול טחון לך איכפת מה סבא

 באחד מעשה ושוב לו, שקשה הראהו ואכול
 ושלח זקן אב לו והיה בריחיים טוחן שהיה
 אמר המלך לעבודת לבא אביו בשביל המלך

 לעבודת תחתיך אלך ואני טחון אבא בנו לו
 אמרו ובגמרא עכ״ל, קצבה לה שאין המלך

 מאכיל יש אבוה דרבי בריה אבימי תני ע״ז,
 ]פירש״י העולם מן וטורדו פסיוני לאביו

 על עין צרות לו שמראה עליו שנענש
 ומביאו ברחיים מטחינו ויש סעודתו[

 טובים דברים כדברו ]שמככדו לחעוה״ב
 רכה[ בלשון עליו מטיל והמלאכה תחומים

מזה ללמוד אפשר השכל מוסר כמה הרי
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בגמ״ח, ואם, אב בכיבוד בהתנהגותו אשר
 העיקר שצריך, מה כשנותן בביתו ואפילו

 ובדברים שוחקות, פנים בהסברת לתת הוא
אבל שנותן אע״פ חסר זה אם כי רכים,

 בהתנהגות השני לב להכאיב יוכל לפעמים )

 ולהיפך בנתינתו, יש בצע מה ואז כזו,
 אפילו רכים ובדברים שוחקות כפנים כשנותן

 דברים בפיוס אבל המקבל, על עול שזה דבר
 מייפה כזו ובהתנהגות השני, לב על מקיל

הכיבוד. את או הנתינה את

 נכלם" דך ישיב "אל בין נורא חילוק
נכלם" דך ל״ישיב

 נכנס ואדם בביתו כשיושב ובפרט
 הוא אם וביותר הראוי, בכיבוד יכבדנו לביתו

 כחו בכל ישתדל טובה, ממנו לבקש ובא עני
 למלאות יכול אינו ואם בקשתו, למלאות
 וידבר פנים לו יסביר לכה״ם בשו״א בקשתו

 ויבין בטוב ירגיש שהעני כדי ויחזקו לבו אל
 שאין אלא בקשתו למלאות רצה שהוא

ח״ו אבל וכר, הוגנת עצה לו ויתן ביכלתו
 וכתוב יכלימהו, ולא עליו יכעס שלא )

 שאם נכלם, דך ישוב אל עה״פ בספרים
 משיב ואין כראוי העני עם מתנהג האדם

 ד׳ך י׳שוב א׳ל הפסוק קיים אז ח״ו בכלימה
 הם זה פסוק של תיבות שהראשי נ׳כלם

 וברכת השם שם יש שבמעשהו היינו א׳ד׳נ׳י׳
 של הר״ח אז נכלם דך משיב ח״ו ואם השם,
 על ממשיך שח״ו דין הם נ׳כלם ד׳ך י׳שיב
 ויכבד בזה היטב האדם ויתבונן דין, עצמו

ד׳. ברכת עליו ותבא הכבוד ביותרת העני את

היום כל אל חסד

 כזו בהתנהגות להתנהג שמתרגל ואדם
 ולדבר שוחקות פנים תמיד להראות השני אל

 לקיים יוכל פיוס, ובדברי רכים בדברים
 בכמה והכל ומע״ט מצות הרבה היום במשך
 לו ומקדים חבירו כשפוגש טובות, מילים
וכל וכר, בשלומו ושואל בשמחה, שלום

 ולפעמים האדם, לב מחזקת טובה מלה
 עגמ״ג, או דאגה של במצב חבירו נמצא
 וזה לבו, את חיזק הטובים בדבריו והוא

 לאחד היום, כל במשך וכן בדברים, גמ״ח
 איזה עושה ולשני בשמחה, פניו מקדם
 יפות, פנים בסבר אדם כל ומקבל טובה,
 בטחון ומכנים שיכול, למי טובה עצה ונותן

 משמח כזאת ובהתנהגות בנ״א, בלבות
 אם וכ״ש יועץ הפלא וז״ל ואנשים, אלקים
 שהוא הרבים את ומזכה ומע״ט מצות עושה
 וגומל ואמו אביו ולנפש לנפשו חסד גומל
 עכ״ל, וכר ישראל כל ועם קוב״ה עם חסד

א חסד הפסוק כזה אדם על להמליץ ואפשר
היום. כל ל

 גדול כחו וחסד ענוה מדת ע״י
 ומתקבלים נשמעים דבריו שיהיו
הרבים את המזכים בין חלקו ויהא

 שמתנהג לאדם גדולה מעלה יש ועוד
 וממילא אותו מחבבין שהכל כזו בהתנהגות

 דברים הרבה לפעול ויוכל נשמעין דבריו
 לחבירו אדם בין שלום לעשות כגון טובים

 בדת, פירצות ולמנוע לאשתו, איש ובין
 טובים דברים ולפעול מחלוקת, למנוע

 כ״א כי הרבים את ולזכות טובות ותקנות
 בענוה היא והתנהגותו לטובה כתתו כי רואה

 הפסוק ואפ״ל לב. ובטוב לכ״א ובהכנעה
 עקב שמחה, לשון והיה תשמעון, עקב והיה
 אליו כמו תשמעון כידוע, לענוה מרמז

 אליו שישמעו שרוצה שמי והיינו תשמעון,
 שישמח בשמחה יתנהג יתקבלו, ודבריו

 ואז ובשפלות בענוה ויתנהג אדם, בני לבות
אליו. ישמעו

 שתלמיד מביא קדושות עשר ובספר
 בא זצ״ל לב יטב בעל הגה״ק של אחד

 עול עליו לקבל שנסע לפני מרבו להפרד
 היטב לו ואמר בפולין, עיר באיזה הרבנות

 לפעול תרצה שאם גדול כלל דע זצ״ל לב
אז ומתקבלים נשמעים דבריך ויהיו ולהשפיע



קעא הנפש ב פרק החסד שער התכוננות

 ובענוה, בהכנעה שתתנהג לזה העיקר
 בעבודת פועל שאני מה אני שגם ותאמין

 שאני מפני גם זה לאחרים ומשפיע השם
 מי אשר מזה אנו רואים זו, במרה מתנהג

 לכל א״ע ומכניע ושפלות, הכנעה בו שיש
 עמו, ולהטיב ולכבדו בשלומו לדרוש אדם

 שהוא ממה חוץ כזה ואדם מתקבלים, דבריו
 ויוכל נשמעים דבריו גם בגמ״ח, מוקף

 עושה ובזה הרבים, את ולזכות הרבה לפעול
וברוחניות. בגשמיות חסד

דארעא מלכותא למנהג נשגב משל
 מלכותא כעין דרקיעא דמלכוחא ידוע

 מלכות לכל יש דארעא ובמלכותא דארעא,
 המלכות בית לשמירת המיוחדים אנשים
 כחם בכל למלך נאמנים והם המלכות וכבוד

 ולרומם לפאר היא שאיפתם וכל ומאודם
 שלימות על תמיד ולהשגיח המלך כבוד

 איזה על להם בהוודע ותיכף המלכות,
 בכבודו הקילו אשר מקום איזה או אנשים

 שישיבו עד ישקוטו ולא ינוחו לא המלך של
 למלך ונאמנתם כבראשונה המלך כבוד את

 במלכותא כן וכמו מסי״נ, כדי עד הוא
 ואשר משרתיו יוצר הקב״ה אשר דרקיעא
 לפאר ורעדה כחיל עומדים למעלה משרתיו
 של חיילותיו ישראל בני ואנחנו ליוצרם,
 כבוד את ולרומם לפאר באתן הקב״ה
 מסירתו וכפי עבודתו כפי אחד וכל מלכותו
 על השומרים האנשים ואלו המלך, לעבודת

 למלך נאמנותם ומראים מלכותו כבוד
 ואינם תורתו ובלימוד מצותיו בשמירת
 ולבם לישועתו, רק ומחכים הקץ את דוחקים

 המלך, בכבוד קלה פגימה כל על כואב
 התורה, שמירת על העם את להזהיר ומרבים
 תמיד ובמעשה בדיבור וגמ״ח חסד ועושים
 הנאמנים הם הם הרי וכו׳, וכו׳ שלום ומרבים

 הקב״ה, המלכים מלכי למלך האמתיים
 שיתקדש המלך כבוד על תמיד ושומרים
 יקר באמת נותנים והם בעולם, שמו ויתרומם
שכרם. גודל לשער ואין למלך, וגדולה

חסד לגומלי ונצחי גדול שכר

 מקילים הרבה אשר בדורנו ובפרט
 שמראה מי כזה וכזמן וכו׳, המלך בכבוד

 וכן שיעור, לאין שכרו גדול למלך, נאמנותו
 אשר חולים וביקור וגמ״ח צדקה של גבאים
 ולאנשים לחולים לעזור וכחם מזמנם נותנים

 וישיבות ת״ת של גבאים וכן וכו׳, מדוכאים
 ת״ת לבנות בלו״ג וכחם מזמנם הנותנים
 לשנות בלא המסורה דרך ע״ס וישיבות

 הם סבא, ישראל מדרך יוד של כקוצו
 אומר הכתוב ועליהם המלך, כבוד המגדילים

 ואשרי הרקיע, כזוהר יזהירו והמשכילים
 האנשים ואלו מאד גדול ושכרם חלקם

 כבוד ומכבדים הנ״ל זו בדרך המתנהגים
 וכל אכבד, מכבדי כי אומר והכתוב השי״ת,
 לקיימה סופה מעוני התורה את המקיים
 גמ״ח המקיימים האנשים ואלה מעושר,

 ולהחיות בנ״א לבות לשמח ובדיבור בגוף
 לקיים בידם אין אם אף נשברות, לבבות
 מעוני תיבת אצלם ויתפרש בממון, גמ״ח
 עוני לחם חז״ל שאמרו כמו דיבור, לשון
 והיינו הרבה דברים עליו שעונין ע״ש

 לקיימם סופם בדיבור, שלהם שהגמ״ח
 בעשירות, גמ״ח לקיים שיזכו היינו מעושר
 את אדם שהרגיל ההרגל גדר וכפי בממון,

 לפי כן ימיו כל והחסד הטוב במדת עצמו
 ורוב טובו השפעת אח״כ יקבל הזה ערך

 של הזה והזכות ובעוה״ב, בעוה״ז חסדו
 הדורות לכל לאדם לו עומד החסד מדת

 תהילים( )בילקוט חז״ל שאמרו כמו שאחריו
 הדורות כל סוף עד לאדם לו עומדת החסד

 יראיו, על עולם ועד מעולם ה׳ וחסד שנאמר
 עצמם המרגילים האנשים אלו וממילא
 חסד לקיים יזכו החסד, במדת תמיד לעסוק
טוב. וכל וכבוד עושר מתוך

 גדול לשכר יזכה חסדים הגומל
וכעצמו בכבודו הקב״ה מאת

התורה לימוד על יש גדול שכר עוד



הנפש ב פרק החסד שער התבוננות קעב

 שאמרו כמו ובעוה״ב בעוה״ז החסד ומדת
 אהבת כספר ]מובא ק״ד( )שכת בגמרא
 ואמר כסדרן האותיות כל שם שדורש חסד[

 כן עושה אתה אם כ״ל, ט״י ז״ח אות על שם
 לך, ומט׳יב אותך, וח׳ן אותך, ז׳ן הקב״ה

 לעוה״ב, כ׳תר לך וקושר י׳רושה, לך ונותן
 היינו אותך זן הקב״ה לומר ודקדק וכו׳,

 לו יכתיר כביכול בכבודו שהקב״ה שמזונתך
 שמיפה יחידו כנו את האוהב וכאדם הכתר,

 אכבד מכבדי כי שכתוב מה וזה בעצמו לו
 הכבוד לו יתן בעצמו הקב״ה כביכול היינו
 עד ויראה בזה האדם ויתבונן שליח, ע״י ולא

 במרת ויעסוק החסד, מדת גודל מגיע היכן
 ובכל ובדיבור, בגוף, כממון, תמיד, החסד
 הברכות כל עליו יחולו ואז יכול, שהוא אופן

 המלך, אוהבי בין נמנה ויהי׳ לעיל, האמורות
 ואשרי ידיו מעשי ככל והצלחה ברכה וישרה
ובבא. בזה חלקו

 לעסוק שיזכה מי של הזכות גודל
 כדורות חסדים ובגמילת כתורה

 עיקבתא של דורות האחרונים
 לעורר עי״ז יזכה אשר דמשיחא,

 כלל וישועת מרובים שמים רחמי
כב״א ישראל

 שמים רחמי להרבה זקוק זה דורנו והנה
 ארץ, יכסה החושך אשר ברוחניות הן

 חוצות, כל בראש הומות והפריצות הכפירה
 בכל מרובות והצרות הסכנות בגשמיות והן

 אין וממש צרותיו, עם מקום כל המקומות,
חסדים להרבה אנו וזקוקים פגע, בלא יום

 באתערותא אשר וידוע דשמיא, וסייעתא
 אנו ואם דלעילא, אתערותא תלוי דלתתא
 עלינו הרי וחסדים רחמים הרבה צריכים

 לעסוק נעלה, באופן החסד במרת להתחזק
 ובדיבור, בגוף, כממון, האופנים בכל בגמ״ח

 לזכות לב, מרי לשמח נשברות, לבבות לחזק
 מעשים ובעשיית התורה בלימוד הרבים את

 מלה״ר להזהר השני, את אחד לאהוב טובים,
 ואיש השני, טובת את תמיד לדרוש ורכילות,

 וזה חזק, יאמר ולרעהו יעזורו אחיו את
 אחד חסדים בעשיית נתעורר אם זה, לעומת
 שישפיע למעלה בזה נעורר הרי לשני,

 להנצל וחסדים רחמים הרבה עלינו השי״ת
 יום, יום אותנו הפוקדות הגדולות מהצרות

 מחבלי להנצל אפשר וגמ״ח תורה וע״י
 את תלמידיו שאלו חז״ל, שאמרו כמו משיח

 משיח מחבלי וינצל אדם יעשה מה אלעזר ר׳
 יתבונן וא״כ ובגמ״ח, בתורה יעסוק א״ל
 עיתים בקביעות התורה לימוד את לחזק כ״א

 האופנים, בכל בגמ״ח ולעסוק לתורה,
 השמים ומן וצוקה, צרה מכל ננצל זה ובזכות
 חז״ל שאמרו וכמו להושיענו, עלינו ירחמו

 ומה הקב״ה אומר גמ״ח עושים כשישראל
 זה חסד עושין חסד, צריכין בעצמן שהן אלו
 אחת על ורחמים חסד מלא שאני אני זה, עם

 עם חסד לגמול צריך שאני וכמה כמה
 ויפדנו חסד אתנו הקב״ה ויעשה בריותי,
 גשמי, וגלות רוחני, גלות הזה, המר מהגלות
 בביאת האמיתית בגאולה במהרה ונוושע
 עלינו שמים כבוד בהתגלות דוד, בן משיח
בב״א.



רז והברכה ושש עשרים פרק הבינה

לעושיה תפארת שהיא דרך

 אם כלל( )בדרך במושבותיהן דרין ישראל בני היו השניה העולם מלחמת לפני

 זה אם רוסיה, או אונגארין במדינות זה אם גאליציה, או פולין, במדינות

 מדינות וכ״ש וכדומה, ליטא, ממדינות או פרוסיה, או דיטשלאנד במדינות

 נוסחת נפשו, סגנון חייו, אורח לפי אחד כל דשם, והגלילות פורטוגאל, ספרד,

 רבים והבדלים חילוקים ועוד ועוד לבושיו, מאכליו, צרכיו, מנהגיו, דיבורו,

למיניהם.

 כולם והנה כולו, העולם כל את ובלבל בא ימ״ש הרשע שאירע, מה אירע

 או אנגליה הקדושה ארצינו כמו מדינות באיזה אחד, למקום ובאו נקבצו

אירופה, ובני ליטא בני ספרד, ובני אשכנז בני שם ונתערבו וכדומה אמעריקא

 ובקהלות חינוך במוסדות מתערבים מהם ורבים ועוד, המערב ובני המזרח בני

 אלו לא הן הדרישות אבותיו, בבית ששמע זו אינה השפה שורשם, שם שאין

המלבוש. אף ולפעמים שונים, המנהגים עליהם, שהוטבע

 יותר, מוצלח יותר, טוב להם נראה זה מה משום להתדמות, רוצים הרי אבל

 הסגנון את ומחפשים הרצוי בסגנון מרוצים לא כבר יותר. ומקובל מרשים

 אבותיו ממנהגי מרוצים לא כבר לכך, בנוי לא הוא כשמטבעו גם המצוי

יותר. טובים נראים שבעיניו אחרים דרכים ומחפשים

 הטבע לו יש אחד שכל הצלולה, הדעה בעלי כל אצל היא הרווחת וההלכה

 המנסים אלו וכל לו, המתאים והמקום שלו, התכונה שלו, הסגנון משלו,

 או לעצמם רעה גורמים כלל בדרך בזה, זה של ואת בזה, זה של את לדחוף

לסביבותיהם. גם ולפעמים לצאצאיהם

כתבניתם ועשה

 הפשוט טבעו ועם המקוריות, תכונותיו עם ואחד אחד כל את מפגיש הקב״ה

 היכן הזמן במשך מכיר עצמו את מרמה שאינו מי כל בכך[, מעוניין הוא ]אם

או קל בעומק או גדול, בעומק הלימוד, סגנון מצד אם התורה, בלימוד מקומו

תמה -אוצ^ הנגה ע״י הודפס 206 מס עמוד (10 ()5) הלוי מאיר חיים p בנימין יוסף ואזנר, :והברכה הבינה



מבצע
כולכם" הכן• "עמדו
 ההילולא ליום הכנה
תשע״ג תמוז ג׳

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 1 מס עמוד {22(}17) לימוד קובץ :בו ולדבקה - לימוד קובץ



ה ב"

דבר פתח

 כ״ק של ההילולא יום תמוז, ג׳ והקדוש הגדול יום ובא קרב

 בלב הנה וספק־ספיקא, ספק כל ללא זי״ע. נבג״מ זצוקלה״ה אדמו״ר

 "דעם - התמימים תלמידי ובקרב בכלל, החסידים מעדת אחד כל

זה. יום לפני עצמית׳ ב׳הזזה הצורך בוער בפרט, - קינדער" רבינ׳ס

 "המעשה לידע ברצוננו וכאשר באוורנט". אלץ האט רבי "דעו

 בדברי ולהתבונן לחפש עלינו ההכנה, תהיה ובמה איך יעשון", אשר

כאלו. בהזדמנויות עצמם, רבינו

 שבט יו״ד בהתוועדות אדמו״ר כ״ק אמר אשר הדברים ואלו

 בינם להזכיר הסדר היה נשיאנו רבותינו אצל חפשי(: )תרגום תשכ״א

 והתקשרותם, אהבתם בענין ולהתבונן המקושרים, את עצמם לבין

 בענין להתעורר - אודותם שהתבוננו אלו אצל פועל הי׳ זה וענין

גו"׳. לפנים הפנים "כמים שאת, ביתר ההתקשרות

 ולא ההתקשרות, בענין מתעוררים לפעמים מדוע לבאר יש ועפ״ז

 הנשיא שהרבי היא לכך שהסיבה שאפשר - ביאור כך על מוצאים

אודותיו. געטאן"( טראכט )"א הרהר

ההתקשרות? בענין ההתעוררות באה מאין לידע נפק״ט ולמאי

 אשר לפנים" הפנים "כמים מצד אלא שאי״ז ויתכן שמכיון לדעת, כדי

 להמשיך כדי בזה פעולה לעשות מצדו עליו הנה עליו, חושב הרבי

הענין. תכלית שזהו בפועל, במעשה זאת
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 דין, בעלמא חיותו בחיים הנשיא בהיות רק ח״ו שייך זה ואין

 הגבלות את אץ ההסתלקות שלאחר מכיון ואדרבא, אדרבא אלא

 בהתקשרות להתעורר יותר "בנקל הנה בשוה, המקומות וכל הגוף

להנשיא".

 ההתקשרות. את ולחזק לעורר ג״ב צריכים מצדנו שאנו אלא

 בנשיא ההדבקות שע״י בו", "ולדבקה בפסוק המצוות־עשה גם וזוהי

 למלחמה צריכים כלל שבדרך כאלו ענינים גם להשיג אפשר הדור

 שישנה ובפרט מלמעלה, נתינת־כח היא בכלל עשה" ו״מצות עליהם,

 עליו שמסתכלת שמלמעלה, הצדיק נשמת מצד הנתינת״כח גם

ע״כ. ההתקשרות. ענין את בו ומעוררת

 בשם תמוז ג׳ ההילולא ליום ההכנה מבצע נקרא זו, שיחה וברוח

 בנשיא־ ההתקשרות את ולחזק לעורר כשמו: ותוכנו בו", "ולדבקה

 במעשים בהוספה זאת להמשיך אלא - במחשבה רק ולא הדור,

ממש. בפועל

 התקשרות, בנושאי עיקריות ואיגרות שיחות לוקטו זה בקובץ

 ואחד. אתר לכל הנוגעים בפועל" "מעשה של בענינים ובפרט

שערים: לארבעה מחולק הקובץ

 שבלימוד והחשיבות הצורך על הנשיא: תורת לימוד - א׳ שער

בהלומד. ופעולתה הנשיא, תורת

 ופעולתו פניו, ציור מעלת גודל על הרב: פני ציור - ב' שער

בגשמיות. ראה לא אם גם אף - בהמצייר

 התמימים תלמידי של המיוחד תפקידם דוד: בית חיילי ־ ג׳ שער

מוחלטת. ונתינה במסירה דמשיוזא, דעקבתא זה בזמן

 בעת בפרט לנשיא ההתקשרות עניני הכל: הוא הנשיא - ד׳ שער

ההסתלקות. שאחר מוחלט וההסתר ההעלם
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A.קו  ובאדיבות ת . קו באישור נדפסה זה בקובץ הבאה רבינו תורת

 בזה נתונה והסיוע העזר על הלבבית תודתנו בלה״ק". הנחות "ועד

ברוק. שי׳ שאול חיים ר׳ להרה״וז

 ב״הכנה ויסייע תעודתו, את זה קובץ וימלא השי״ת יעזור

 ומיד ותיכף שהם, מקום בכל התמימים תלמידי אחינו של פרטית"

 ט״ו )קונטרס הרב ובלשון נשיאנו, רבינו עם ולהתראות לשוב נזכה

 שבכל ולהנשיאים להצדיקים ההתקשרות "על־ידי אשר תש״נ(, סיון

 אדמו״ר מו״ח לכ״ק ההתקשרות הוא במיוחד לנו שנוגע ומה דור,

)ההעלם ביטול גם כולל והסתרים, ההעלמות כל יבטלו דורנו, נשיא

 בגאולה לארצנו, קוממיות יוליכנו אדמו״ר מו״ח וכ״ק ד(הגלות,

ממש״ו בקרוב והשלימה, האמיתית

העולמי התמימים תלמידי ועד
תשע״ג אייר י״ג
ני 1ולי?1בר
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71 בו" ׳ולדבקה

 עליו שמסתכלת למעלה שהיא כמו הצדיק נשמת מצד הנתינת־כת גם שישנה
ההתקשרות; ענין את בו ומעוררת

 שענין כדי ההתקשרות, בעניני בפעולות תוספת צורך יש זה שבשביל אלא
 כל את לכבוש היינו, ,26לכבוש שדרכו איש — זכר״ ד״יולדת אופזי׳-^יה זה

ית׳. לו ומשכן מקדש להיות 27קטנה" העניניסשב״עיד

עילוי. אחר בעילוי יותר, למעלה עלי׳ ושנה שנה בכל ניתוסף הנ״ל ובכל כב

 מובן הרי — 2’מטה^ביותר למטה יורד ביותר גבוה הגבוה שכל הכלל וע״פ
 גם יותר, למטה שיגיע האפשרות ניתנת בה״גבוה", עילוי ניתוסף שכאשר

אליו. הגיעו לא שלפנ״ז שבשנה בה״מטה"

 )מאיזה מטה בבחינת ונשארו שעברו בשנים שהחסירו הענינים גם ולכן,
 יבולים עלי׳, ועוד גבהות עוד גבוה" ב״גבוה שניתוסף כיון הרי - שתהי׳( סיבה

 העלו לא עדיין וכו׳ שנתיים ולפני שעברה שבשנה המטה עניני את גם להעלות
אותם.

 בנוגע צדיקים שבסיפור והנתינת־כח ההוראות את ינצל שכאו״א ויה״ר כד.
ההתקשרות, ץ לעג

 לו שניתנה ההתקשרות בענין להוספה בנוגע הדרושות הפעולות את לעשות
 מהגבלות שלמעלה ביותר גבוה ממקום דלעילא ואתערותא דלעילא, באתערותא

25קודש" יהי׳ "העשירי העשירית, שנה לאחרי שבאה העלי׳ ובפרט גשמי, מקום
 שלפג״ז, בהזמנים שהי׳ מכמו יותר בעומק ביותר, מטה למטה זאת להמשיך —

מטה", ה״מטה עם גבוה" ה״גבוה את ולאחד

בשר בעיני זאת שנראה ועד ,20בחיים" "הוא יהי׳ בחיים" שב״זרעו ולפעול
בתוכם. והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו היעוד כשיקויים —

 במנין ”הרמב״ם מונה 22בדרכיו" "והלכת שהציווי )סי״ט( לעיל 2‘דובר כה.
והיינו, היכולת", כפי יתעלה בו "להדמות המצוה: תוכן ומבאר מצוות. התרי״ג

ב. סה. יבמות (26
ם לב, נדרים (27
 ד״ה הפורים שער אורה שערי בארוכה ראה (28
ואילך. פל״ב ואילך, פי״ב מלכות לבוש יביאו
לב. כז, בתוקותי (29
ב. ה, תענית (30
שליט־א, אדמו״ר כ״ק ע״י הוגהה זו שיתה (31

 ואילך 1130 ע׳ ח״ד בלקו״ש )באידית( ונדפסה
 )סתיזזה((. בתתלתו ציון מנחם — תו״מ גם )וראה

 וכמה מ״מ, ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא —
סרט־הקלטה(. )ע״ס מוגה בלתי מהנחה פרטים

ט. כת, תבוא (32
 ה״ה. פ״א דעות הל׳ ת. מ״ע המצוות פפר (33
 משא הל׳ אדה״ז בשו״ע הובא א. יד, מסוטה והוא
ס״ג. סמ״ו ומתז
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תשע״ג כולכם" הכן "עמדו 72

 "מה ’4הדרשה: הרמב״ם שמביא וכפי הקב״ה, של מדותיו ע״פ להתנהג שצריכים
 רחום, הי׳ אתה אף רחום נקרא הקב״ה מה חנון, הי׳ אתה אף חנון נקרא הקב״ה

חסיד". הי׳ אתה אף הסיד נקרא הקב״ה מה

להבין: וצריך

 כמו כולל, שציווי ,”כותב המצוות, מנין בנוגע הרמב״ם שנותן השרשים בין
 כיון המצוות, במנין נמנה אינו ,”תהיו" "קדושים או 36גו" תשמרו חוקותי "את

.”התורה כל את כוללים הם אלא מסויים, פרט על ציווי בו שאין

 אע״פ כי, כללי, ציווי היא בדרכיו" "והלכת המצוה גם הרי ולכאורה,
 נכללים — חסיד״ ו״הי׳ רחום״ ״הי׳ הנון״, ״הי׳ — המצוה של הנ״ל שהפרטים
 המבואר ע״פ מ״מ, ,4,כמוך" לרעך 4"ואהבת" במצות שנכללת ”חסדים בגמילות

 נכללים — היכולת״ כפי יתעלה בו ״להדמות הוא בדרכיו״ ״והלכת -שהפירוש
 כל מקיים הקב״ה שהרי הקב״ה, של "דרכיו" הם שכולם המצוות, כל "בזה

.42 41 40המצוות

 הוי׳" "מצוות בין חילוק שישנו 44בחסידות בארוכה המבואר ע״פ 4’]ובפרט
 "מצוותי", נעשים העשי׳ ולאחרי הוי"׳ "מצוות הם העשי׳ שקודם ,46 45ל״מצוותי"

 למצוות מגיעים כן ולאחרי הוי׳" "מצוות הם העשי׳ שבשעת מבואר ולפעמים
 ש״רמ״ח היומי( )בשיעור 4‘בתניא מובא ועד״ז הוי׳. משם למעלה שהוא המאציל
 כמו ..העליון רצון פנימיות הן שהמצות לפי דמלכא, אברין רמ״ה אינון פיקודין
 )דרכי( "אורחות הם שהמצוות גם וזהו כו׳". לנפשו לבוש הם האדם גוף שאברי

[.42הוי׳"

כל כולל הוא אלא פרטית, מצוה אינו בדרכיו" "והלכת שהציווי ונמצא,

 דעות כהל׳ הובא .103 שבהערה מספרי והוא (34
 מכילתא ג״כ וראה שם. אדה״ז שו״ע ה״ו. שם

ב. 4קל שבת ב. טו, בשלת
ד. שרש המצוות ספר (35
ד. יח, אחרי (36
ב. יט, קדושים (37
 שישנם ובג״ב( שם. סהמ׳׳צ )ראה מצינו ולכן (38
 במנין אותם מונים המצוות סוני ששאר מצוות כמה

 להיותם אותם, מונה אינו הרמב״ם ואילו המצוות,
מוגה(. בלתי )מהנחה כללי ציווי
 מן יותר חסדים גמילות ש״גדולה ולהעיר (39

 ט, )ביב חז״ל אמרו שעלי׳ ב(, מט, )סוכה הצדקה"
 בלתי )מהנחה המצוות" כל כנגד ש״שקולה א(

מוגהץ

יה. יט, קדושים (40
ב. שרש שם (41
 זד" דדך "ושמרו וכמש״נ — ט. פ״ל. שמו״ר (42
יט(. יח, )וירא
 בלתי מהנחה — ריבוע בחצאי המוסגר (43
מוגה.
 דא״ח( )עם סידור 4 ט, במדבר לקו״ת ראה (44
ובכ״ם. ד. ד, הציצית שער
 "בתורת — התורה בלימוד שמצינו וע״ד (45
 ב(, א, )תהלים יהגה" ובתורתו תפצו הוי׳

 נקראת כדבעי, בעיון שלמדה קודם שבתחילה,
א(. יט, )ע״ז •תורתו" נעשית ואח״ב הוי׳", "תורת

4רפכ״ (46
ובכ״ס. ב. סי. ובהוספות( תצוה תו״א ראה 647
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73 בו" "ולדבקה

?4,המצוות במנין הומב״ם מנאו ואעפ״ב הקצוות,

בשאר שאינו מסויים ענין ישנו בדרכיו" "והלכת שבציווי ועכצ״ל, כו.
*.’המצוות במנין נמנה הוא הרי זה, שבציווי החידוש ובגלל הציוויים,

הכוללים מהציוויים היותה שעם ,”אלקיכם" ה׳ את "ועבדתם המצוה וע״ד
 במצוה שיש החידוש מצד מ״מ, — השם את עובדים מצוה כל ע״י שהרי —
.”המצוות במנין היא נמנית זו,

 שנעשה אלקיכם" ה׳ את "ועבדתם שבפסוק הכללי הענין על נוסף ]כלומר:
 הציווי — 5‘לתפלה״ ציווי שהוא אחר יחוד בו ״יש התומ״צ, ענין כללות ע״י

 היא "איזו לבבכם", בכל "ולעבדו שעז״ג ,52צרכיו שימלא להקב״ה להתפלל
תפלה". זו ובלב( הלב עם להקב״ה עבודה )היינו שבלב עבודה

 העבודה בכללות ניכר להיות צריך התפלה דעבודת הפרטי הענין שגם אלא
המצוות: וקיום התורה דלימוד _

 ולאחרי זה, ומצב במעמד נמצא מעשה שבשעת באופן אינה — תפלה
 נמצא התפלה שקודם 55בגמרא איוזא שהרי התפלל, לא כאילו זה הרי התפלה

 שהנשמה פועלת שהתפלה והיינו, ,5,באפו" ד״נשמה ומצב במעמד האדם
 היום כל היום במשך גם אלא התפלה, בשעת רק לא — 55הגוף בכל מתפשטת

כולו.

 היא הנשמה כאשר המצוות וקיום התורה לימוד דומה שאינו גם מובן ומזה
 בהתפשטות היא הנשמה כאשר המצוות וקיום התורה ללימוד בלבד, "באפו"

מצוה. לעשות הרצה והרגל צדקה המחלקת בהיר

 אבל התפלה, קודם גם מצוות ולקיים תורה ללמוד אמנם שיכולים אמת הן
 שנעשית להשלימות מגיע זה אין "באפו", רק היא שהנשמה זה מצד אעפ״ב,
 על בנימין אבא שאמר "מה 5‘חסידות בדרושי וכמבואר התפלה, עבודת לאחרי
 גבוה הוא התפלה שאחר בתורה העסק שמעלת ..5’למטתי סמוכה שתהא תפלתי

התפלה". שקודם מתורה יותר

 בכל שמתפלל היינו כדבעי, היא התפלה שכאשר במוחש, גם שרואים וכפי
קמי "כעבדא עומד גופו שכל ,5,עומד" אתה מי לפני ד״דע באופן מציאותו,

ואילך. 153 ע׳ חל״ד לקו״ש בארוכה גם ראה (48
 ציווה לא "בי למנות שאין שם, ,ד שרש ראה (49

שיחננו". מה זולת דבר לעשות
כת. 4כ משפטים (50
ה. מ״ע המצוות ספר (51
ה״ב. פ״א תפלה הל׳ רמב״ם ראה (52

א. יד, ברבות (53
כב. ב, ,ישעי (54
ובכ״ט. ד. עט, פינחס לקו״ת דאה (55
ב. צו, ברכה לקו״ת (56
ב. ה, ברכות (57
ב. כת, שם דאה (58
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 באופן הוא וו עבודה לאחרי המצוות וקיום התורה לימוד כללות אוי — ”מרי׳״
יותר. נעלית ופנימיות חיות מתוך לגמרי, אחר וסדר

 עוד ולא כללי, ענק הוא אלקיכם" ה׳ את "ועבדתם שהציווי שאע״ם ונמצא,
 התורה עניני בכל פועל תפלה, וו שבלב עבודה שבו, הפרטי הענין שגם אלא

 בו, שנתחדש המיוחד הפרטי הענין מצד מ״מ, אחר, באופן שנעשים ומצוותי׳
המצוות[. במנין מנה-הוא נ

— הוא המצוות בשאר נתפרש שלא בדרכיו״ ״והלכת בהציווי החידוש כז.
בדרך להיות צריך המצוות קיום שאופן היינו, "והלכת",

 מעמד באותו — מקום באותו לעמוד נשארים ואעפ״ב מצוה שמקיימים יתכן
 שקיום — ״והלכת״ הציווי בא וה ועל המצוה. קיום לפני שהי׳ כמו ומצב

 הקודם ממצבו לצאת המקיימן; בהאדם הליכה שיפעל באופן יהי׳ המצוות
יותר^ך~גהימדרל ולהתעלות

 הוא מצוה כל של קיומה "בדרכיו": ע״י — ״והלכת״ להיות פועלים וכיצד
 פועלים ואז יתעלה", בו "להדמות בכדי ומקיימה הקב״ה, של דרכו היותה בגלל

)"הלכת"(. ההליכה ענין עליו המצוות

 במנין למנותו יכולים זה )שמצד בדרכיו" "והלכת בציווי החידוש ]כלומר:
 דגמילות בהציווי שנכלל וחסיד ורחום חנון להיות החיוב עצם )לא הוא המצוות(

כו׳". אתה אף כו׳ )הקב״ה( הוא "מה הדיוק אלא( כנ״ל, חסדים,

 ערך שום שאין לפי הקב״ה, ובין בינו להשוות שייך שלא שאף — ובהקדמה
 קישר הקב״ה הרי מ״מ, ערוך", "באין זה על לומר אפילו שייך ולא ביניהם,
תהיו". "קדושים לכן אני" ש״קדוש זה שמצד ואמר, ביניהם,

 שהסיבה היינו, כו"׳, אתה אף כו׳ הוא ד״מה באופן להתנהג יהודי צריך ולכן
 ורחום חנון הוא למה כן: עושה שהקב״ה בגלל היא תומ״צ מקיים שהוא לכך

 ומניח תורה לומד הוא למה וחסיד; ורחום חנון הוא שהקב״ה בגלל — וחסיד
המצוות. בשאר ועד״ז תפילין, ומניח תורה לומד שהקב״ה בגלל — תפילין

 עבודת תהי׳ ומצוות תורה של ענין כל שלפני הוא שהציווי — ובפשטות
 אים )"ס׳זאל בו תחדור שההתבוננות לכך מוכשר ]ושיהי׳ ההתבוננות

 שעי״ז כו׳", אתה ש״אף לפעול צריך כו׳" הוא ד״מה שהענק דורכנעמען"{[
 עבודת שע״י לעיל האמור )ע״ד הליכה של באופן התומ״צ עניני כל נעשים

לגמרי(. אחר באופן התומ״צ קיום נעשה התפלה

המצוות דקיום עשי׳ ובכל בתורה שלומד לימוד בכל מרגיש יהודי וכאשר

א. יו״ד. שכת ראה (59
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 מה חנון, אתה אף חנון הוא מה — הקב״ה עושה שכך בגלל זאת עושה שהוא
 אצלו פועל זה הרי — חסיד אתה אף חסיד הוא מה רחום, אתה אף רחום הוא
 כיון הקודם,. ומצבו ממעמדו ומסתלק שהולך )"והלכת"(, הליכה של ענין

הקב״ה[. עם שמתקשר

 בכל המצוות את המקיים 6בהאדם" זיכוך בודאי פועל המצוות שקיום ואע״פ
 בדרכיו" "והלכת המיוחד הציווי את בכך מקיים אינו כאשר גם שמקיימן, אופן
 פועלת אז גם לשמה", ד״שלא ירוד הכי באופן מצרה מקיים כאשר שאפילו )ועד

 הוא זה עניץ הרי — הקודם ממצבו האדם הולך זיכוך כל וע״י עליו(, המצוה
 שיורגש כזה באופן המצוות לקיים — הוא ״והלכת״ הציווי ואילו בהעלם;
"והלכת". אצלו נעשה המצוה שע״י בגילוי

 62בחסידות מבואר האלה", העומדים בין מהלכים לך "ונתתי 6‘הפסוק על כח.
 דאורייתא", "נשמתא בשם (“בהעלותך פ׳ )בזהו־ שנקראת התורה, ]פנימיות

 הגוף[, לגבי הנשמה ע״י שניתוסף כשם ופנימיות חיות ניתוסף ידה שעל היינו,
 נשמות ואילו "עומדים", נקראים למטה. ירידתן קודם נשמות וכן שמלאכים,

"מהלכים". נקראים ומצוות, תורה שמקיימים עי״ז למטה,

 עולים למעלה, נשמות ומכל־שכן מלאכים, שגם שאע״פ ,66 65 64 63בחסידות ומבואר
 בסדר הם שעליותיהם כיון "עומדים", נקראים מ״מ עילוי, אוזר בעילוי תמיד

 וככל הקודמת, להמדריגה בערך היא עלי׳ כל בהגבלה: הם וממילא והדרגה,
 להמדריגה ושייכת קשורה עדיין היא הרי אלי׳, שנתעלו המדריגה מעלת שתגדל

 במקום עדיין "עומדים",-שעומדים נקראים ולכן בתחילה. עמדו שבה התחתונה
 התחתונות מהמדריגות לגמרי נעתקים אינם נעלות, היותר העליות ע״י גם אחד:

שלפנ״ז.

 פירושו, למטה( ירידתן לאחרי בהנשמות שנעשה )העילוי "מהלכים" ואילו
 כבר נעלית היותר להמדריגה בעלותם הגבלה: וללא מסדר למעלה הם שהעליות

לכן. מקודם בה שעמדו להדרגא שייכות לשם ואין לגמרי נעתקו

 כזה באופן יהי׳ המצוות שקיום הוא, בדרכיו" ד״והלכת שהפירוש מובן, ומזה
 הרי שאז גבול, לבלי מגבול המעבר שזהו מוגבל, בלתי באופן יתעלה ידם שעל
.“"מהלך" הוא

 א< כא, )סוטה בגמרא מהשקו־ט גם ולהעיר (60
 — ומצלא" ש״מגנא ומצוות דתורה לפעולה בנוגע

 עסיק דלא "בעידנא גם או בה" דעסיק •בעידנא
מוגה(. בלתי )מהנחה בה"

ז. 4 זכי״ (61
ד. לח, שלח לקו״ת א. ל, וישב תו״א (62

א. קנב, ת״ג (63
 )סה״ס תר״ס וראתה צאתה ד״ה שם. לקו״ת (64
 תרס״ו )בהמשך תרס״ו שובה ואילך(. קו ע׳ תר״ס

ואילך(. ית ע׳
הגבול, במדריגה היא ההליכה כאשר משא״ב (65

באותה הוא נשאר ומתעלה, שהולך ככל הרי
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 המוגבלת עבודתו ע״י יכול כיצד )א( וא״ב: מוגבל, הרי הוא הנברא אמנם,
 נברא להשאר יכול כיצד גבול, לבלי מגיע אכן הוא ואם )ב( גבולי בלי להתעלות

נברא"(. אויס )"ווערן ממציאותו להתבטל צריך לכאורה מוגבל?

 )ע״י הקב״ה של דרכיו עם להתקשר היינו, בדרכיו", "והלכת נאמר זה ועל
 "נמנע הוא שהקב״ה וכיון כנ״ל(. הקב״ה, של דרכיו המתן בגלל המצוות קיום

 יחדיו, גבול בלי עם גבול לקשר יתברך ביכלתו הפכים", "נושא והוא “הנמנעות"
 בעילוי שיעלה ד״והלכח", הענק אצלו יהי׳ המוגבלת עבודתו ע״י שנברא, )א(

המוגבלת במציאותו ישאר מוגבלת הבלתי עלייתו לאחרי וגם )ב( מוגבל, בלתי

להבין: צריך ועדיין כט.

 עבודה ע״י יהיו אליהם, מגיע שהאדם העילויים שכל היא, העליונה הכוונה
 תכלית זה אין עבודתו, ללא מלמעלה, ההשפעות כל להאדם יתנו אם דוקא.
 העילוי שגם ועכצ״ל, )לחם־בושה(. 67דכיסופא" "נהמא שזהו כיון הטוב,

 לכאורה, נמצא, הנ״ל לפי אבל עבודתו. ע״י בא גבול, בלי הילוך ד״והלכת",
 בלי ל״הילוך" ואילו מוגבלות, לעליות רק להגיע יכול המוגבלת עבודתו שע״י
כזו. לדרגא אותו מעלה שהקב״ה זה מצד רק מגיע גבול,

 בהגבלה, עולה בעבודתו שהאדם באופן )לא היא "הילוך" של זו שעלי׳ ואף
 גבול, בלי מלמעלה אותו מעלים להגיע, הוא שיכול כמה עד שמגיע ולאחרי

 שהעבודה האדם בעבודת כח נותן הנמנעות" "נמנע שהוא שהקב״ה באופן אלא(
 ה״הילוך" את פועלת שהעבודה גופא שהא כיון מ״מ, — גבול בלי אותו תעלה

 העליות שכל העליונה, הכוונה כפי שלא לכאורה זה הרי האדם, מצד בא אינו
.“דוקא עבודה ע״י יבואו

 הש״ם ובלשון לפנ״ז, עמד שבה הגבול מציאות
 הוא", וזד דארעא "סדנא וש״נ( ב. בו, )קידושין

 ועתה זד" ושטח בצד זו, בקרן עמד שתחילה אלא
 לגמרי יצא לא עדיין אבל אחר. בשטח עומד

ממציאותו.
 כי, — ״עומדים״ נקראים שמלאכים הטעם וזהו
 למעלה שמשרת הבריאה, שבעולם מלאך אפילו
 )בסם בריאתו מיום ויראה באהבה עבודתו ועובד

 במשך וש״נ« ת. פ״ג, )ב״ר בראשית למעשה שני
 הליכה של באופן עלמא. דהוי שנין אלפי שית כל

 מסדר יצא לא עדיין הרי — חיל אל מתיל
 מעמדו עם עדיין הוא קשור ולכן השתלשלות,

לבריאתו. הראשוגה ברגע ומצבו
 הדילוג ע״י — הוא לאמיתתו ההליכה ענין ואילו

כלל וחיבור קישור ביניהם שאין גבול, לבלי מגבול

מוגה(. בלתי )מהנתה
 אמונה סתי״ת.־ררך ח״א הרשב״א שו״ת ראה (66

ב. לד, — להצ״צ —
 ירושלמי פ״ב. רבא אליהו דבי תנא ראה (67
 ועייג״ב ד. ז, צו בלקו״ת הובא ה״ג פ״א ערלה

.73 ע׳ ח״א תו״ם ג(. )סעיף 1009 ע׳ ת״ג לקו״ש
 דבאתעדל״ת הענין כללות שגם ואף (68

 אינה עמידה( דבחי׳ לעילוי בנוגע )גם אתעדל״ע
 בין ערוך אין כי עצמה, האתעדל״ת מעלת מצד

 )לקו״ת ית׳ ברצונו עלה שכן מצד ורק לבורא, נברא
 ונתבאר א. יב, שה״ש ב. 3פ שמע״צ דרושי

 תש״ג ]סה״מ פ״ו תש״ג עולם אדון בד״ה בארוכה
 ית׳ ברצונו שעלה לאתר מ״ם ואילך[(, 15 ע׳

 ית׳ רצונו מצד הרי מקום, תתפוס הנבראים שעבודת
שמצד ב( ונד, בדרמ״צ ווכמבואר באמת, בז נעשה
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 עם קשור בהאדם, את_ההילוך פועלת שהעבודה גופא הא שגם ועכצ״ל,
האדם. עבודת

בזה: והביאור ל.

— מוגבל בלתי כח בהם שיהי׳ הקב״ה, של ״דרכיו״ יהיו שהמצוות בכדי
 שהיא נשמתו, עצם עם המצוות קיום קשור העובד האדם שאצל עי״ז זה הרי

גבול. בלי ,‘,ממש" ממעל אלקה "חלק

 )שזהו כו׳ דחנון פרטית בהמצוה נשמתו עצם ממשיך העובד שהאדם ועי״ז
 בעצמך שאתה חסיד", הי׳ אתה רחום, הי׳ אתה חנון, הי׳ אתה ד״אף הפירוש

 המצוות את שמקיים )בעבודה( והיינו וחסיד(, ורחום חנון תהי׳ הנפש( )עצם
 עצם מצד שבאה ודעת( מטעם )שלמעלה נפש ומסירת פשוטה אמונה מצד

 הקב״ה נמשך וחסיד, רחום דחנון שלו שבענינים גם פועל אזי — הנשמה
חסיד". נקרא הקב״ה רחום, נקרא הקב״ה חנון, נקרא "הקב״ה בעצמו,

 עבודת )אופן( ע״י נעשה המצוות, בקיום מוגבל הבלתי ההילוך שגם ונמצא,
האדם™.

 )כאמור( מתבטא בדרכיו", ב״והלכת שישנו הנמעות" ד״נמנע הכח עלא.,והנה,
 )ב( גבול, בלי להעלותו תוכל האדם של המוגבלת שהעבודה )א( אופנים: בשני

מוגבלת. מציאות האדם ישאר גבול, דבלי העליות כל שלאחרי

 שגם לומר בהכרח האדם, עבודת ע״י באים העילויים וכל הענינים שכל וכיון
עבודתו. ע״י בא מוגבלת, במציאות בשאר שהאדם העילוי

 ולכן מציאות לו יש הצמצום בהצמצום, ית׳ רצונו
 בההארה מאתעדל״ת ההתפעלות להיות ויתכן ראוי

 היא המצומצמת הארה שגם )אף הצמצום שלאתרי
 ית׳ וקמי׳ עצמו, המצמצם דעא והוא ית׳, בו אדוקה

 ובמילא כלל(( מקום תופסים הנבראים אין
 להיות צריכה )שלכן עבודתם מצד היא ההמשכה
 א(. קם. א. 4קכ דרמ״צ האתעדל״ע, מעץ העבודה
 בכללות, שהיא, דבל״ג עלי׳ להילוך, בנוגע משא״ב
 לכאורה. לומר, א״א הרי הצמצום, שקודם בהאור
 בבתי׳ להנבראים מקום תפיסת יהי׳ הרצון שמצד

 מציאות שיהי׳ רק הוא הרצון )דפעולת זה אור
 המצומצם. אור בבחי׳ מקום ושיתפסו להצמצום,

 שעלה הגם הרי וא״כ ובן(, דאב שם מהמשל כמובן
 שקורם אור בחי׳ ימשיכו העבודה שע״י ברצונו

 כ״א, הם, עבודתם מצד ההמשכה אץ הצמצום,
 האור גם יומשך שבעבודתם שרצה ית׳ רצונו מצד

 מקום תוססת עבודתם ושאין מעבודתם שלמעלה
שם.

 "ממש". מוסיף רפ״ב ובתניא ב, לא, איוב (96
בהקדמה. טל שפע וראה

 שע״י וזה עבודה להיות שמוכרהת ואף (70
 רק הוא חנק הקב״ה נעשה חנון ראתה העבודה

 אעפ״ב, עצמו, לצמצם ית׳ ברצונו שעלה לאחר
 ע״י תהי׳ הרצון המשכת שגם הוא ית׳ רצונו

הרצון. את עושים שהם וכאילו עבודתם,
 שהמשכת ב( קס, ב. קכג, )דרמ״צ שמבואר ופה

 מאד מאדך, דבכל האהבה ע״י הוא גבול הבלי אור
 מהגבול למעלה היא שהעבודה דמכיון שלך,

 העליון מאד לבחי׳ ודוגמא מעין היא לכן שבאדם
 שהנבראים מפני אפשרים זה וקישור המשכה —

 אלא בפנים, כמבואר הצמצום. לקודם שייכים
 הבלי שאור ובכדי מספקת, אינה לבד זו ששייכות

 ועבודה עבודה להיות צריכה בפועל, יומשך גבול
 דוגמת הבל״ג אור ההמשכה, ומעין בדוגמת

 ע״י נמשכת בחינה שכל המוגבל, שבאור הבחינות
דושא. שכדוגמתה העבודה
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בזה: והביאור

 עוברת שהחיות )אלא ”האלקית מנפשו היא ישראל איש של האמיתית החיות
 מקליפת ושרשו מוגבל, גשמי, הוא שהגוף שהגם והיינו, הבהמית(, נפש ע״י

 שהגוף בלבד זו לא מ״מ, ממש", ממעל אלקה "חלק היא הנשמה ואילו נוגה,
 הוא שלו החיות אותו. מחי׳ הנשמה אדרבה, אלא הנשמה, ע״י מתבטל אינו

האלקית. מנפש

 והאדם עצמו(. )מצד בהעלם הוא — מהנשמה חי שהגוף זה חיות אמנם,
 מנפש חיים הגוף שאברי אצלו שיורגש בגילוי, להביאו צריך עבודתו ע״י

 רוצה כשהנפש הרי החיונית, מנפש בגילוי שחי להגוף שבנוגע כשם האלקית:
 שום בלי ומיד "תיכף ממילא, בדרך הגוף אברי ומצייתים נשמעים דבר, לעשות

 לנפש בנוגע גם להיות צריך כך — 72כלל״ שהיי׳ שום ובלי להן ואמירה ציווי
 ומרגיש הנשמה, על המעלימים הענינים את מסיר ישראל איש כאשר האלקית;
 של הרצונות את ממילא בדרך האברים מקיימים — האלקית מנפש היא שחיותו

 כורע — ל״מודים״ )כשמגיע מגרמי׳״ ״כרע ’1בירושלמי: כדאיתא האלקית, נפש
מעצמו(. הראש

 שגופו וגוף, דנשמה החיבור את בגילוי עבודתו ע״י פועל שיהודי ועי״ו -
 היותר העליות שכל העצמות, כת את ממשיך אזי — האלקית מנפש חי המוגבל

.74אלו לעליות כלי ושיהי׳ הגשמי, בגופו להיות יוכלו "הילוך" של בעלוניבאופן

 יקיימו גופו שאברי זה, ביטול בעצמו לפעול יכול אהד כל לא אמנם, לב.
“ האלקית. נפש של הרצונות את מעצמם

לעבודת ונוגע ,”בדיוק הוא הציוויים סדר )שגם שלפג״ז הציווי בא זה ועל

 מפני בהם שעוסקים הענינים מאד נוגע ולכן (71
 בזה מבנים ועושה פועל שהאדם ודבר דבר שבכל
ד(. ע׳ ת״א תער״ב בששה״ק )ר״ה כו׳ אלקית כתות
ב(. )כח, 125 שבהערה תניא (72
 "חנוך קונטרס גם ודאה סה״ד. פ׳־ב ברכות (73

 ולא — ב. קמב. ת״א לקו־ר ואילך. 9 ס״ע לנער״
 מצינו בעולם לזזלקו בנוגע גם אלא להגוף בנוגע רק

 ע׳ ה׳ש״ת )קייץ השיחות בס׳ כמסופר כזו, דזגמא
מפאריטש. הרר״ה בנוגע (104

 לצרכיו בנוגע גם ופועל נמשך דה וענץ (74
 דסדר הגבול ממדרגת שמתעלה דכיון — הגשמיים

 בגוף, מקושרת נשמה בהיותו גם אזי השתלשלות.
 שלמעלה דרגא שזוהי העצמי", מ״מרהב לי נמשך

 נאמר ששם 4מ״״ בראת )"אתה בי״ע מעולמות
 סע״ג. 4 במדבר לקו״ת )ראה רע״ יגורך ״לא

ענינים ללא היא משם וההמשכה וש״נ(,

 כל ימצאוהו וחסד טוב אך ובמילא, המבלבלים,
מוגה(. בלתי )מהנחה הימים

 )קו״א בתניא הזקן אדמו״ר מדברי גם כמובן (75
 "הנמנית — האהבה מצות להפלאת בנוגע א( קטב,

מוגהץ בלתי )מהנחה מ"" מצוות בתרי״ג ראשונה♦

 הועיא" בספר ב״שיעורים שליט״א אדמו״ר כ״ק זזעו־ח ראה *(
41888 )ע׳ לשם

 הנשמה עצם המשכת ע״י היא "׳טרום" בחי׳ והמשכת
 מרום סו( נז, )ישעי׳ )וכס״ש אני דמודה בהביטול גם המתבטאת

דוח(. ושפל דכא ואת אשכון וקדוש
 צריכה ואח״כ העצם. התעוררות למרום, העלי׳ רק שזהו אלא
 לעשות הגלויים, בכחותיו פרטית בהעבודה ההמשכה להיות

 ,וחל? ונה״ב הגוף את לברר והסתיים, ההעלמוח עם "מלחמה"
 — לשרשם ולהעלותם בהם שנפלו הניצוצות את ״ליטול״ בעולם,
שבי. ושבית

 הפרסים ובכחותיו הנשמה עצם בהתעוררות זו שעבודה >ואף
 כי בו", "ולדבקה בהציווי הספרי זה מרמז בדרכיו, והלכת הו״ע

כדלהלן(. בדרכיו, ההילוך הוא הדביקות תכלית
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24 לשמו( רביעי פרק וגם
^T׳n־J5«i7

 אוהב הוא אבל הרוח( שפל שהוא )ואפשר לכך ראוי שאינו בלבו
 והמוסר המחשבה גדול מרן של מפיו צחות דבר פעם שמעתי כבוד.

 במסיבות שלפעמים זצ״ל דסלר אליעזר אלי׳ ר" מו״ר הרה״ג
 שבחים בכמה אותו משבח שנואם מי אז שהוא, מי שמכבדים

 ויודע אמת שאינם בעצמו יודע האלו השבחים והבעל ותוארים
 גוזמאות שהכל יודעים מהמסובים ושרוב אמת שאינם יורע שהנואם
 אינם הדברים שכל היטב מבין השבחים שבעל יודע ג״כ והנואם

 שהא במה מאמין שאינו הנואם על יודע השבחים ושבעל אמת
 הבעל זאת ובכל הבל והכל בטלים דברים הכל וא״ב אותו משבח

 וזה ומנחת משמחה צוהלים ופניו הנואם מדברי נהנה השבחים
 בעלמא רוח ממשות, אין — הרוח מיסדו הוא שהתנשאות הפשט
 בדרך כלל מתנהג שאינו ההיפך היא ונבלה מזה, נהנים ומ״מ והבל,
 גאוה בעל הזה האיש שיהי׳ אפשר ומ״מ כבוד שום תובע ולא כבוד
 הרב ערכו את בלבו יודע בעצמו שהוא במה רצון שבע שהוא מצד
לעצמו. שמדמה כפי הגדולה חשיבתו ואת

 יגיעו לא למדות אשר ופחיתות המעלות שאלו ודע
 מן הבאות הפעלות בכפל רק בנפש יתישבו ולא

 בהן והרגילות ארוך ובזמן רבות פעמים ההיא המדה
 צד איזה אל נראה משוויו, כשיצא שהגוף כשם וכו׳
 השווי אל שישוב עד בהפכו כנגדו ונעמוד ויצא נטה

 לו לעשות ונשוב ההפוך מן ידינו נסלק וכשישתוה
בשוה, במדות נעשה כן שוויו על יעמידהו מה

 בנפשו תכונה לו שהיתה אדם כשנראה בו והמשל
 וכשנרצה — הכלות לרוב טובה מכל נפשו בה וחסר

 אבל בנדיבות להרגיל נצוהו לא החולי זה לרפאות
 עד — הפזור מעשה ויכפול לפזר שנביאו צריך

ויהי׳ — לכילות המחייבת התכונה מנפשו שתסור
 פעולת נסלק ואז הפזור תכונת אל להגיע קרוב

וכו׳. הנדיבות, פעולות על להתמיד וגצוהו הפזור

 יודעים אנחנו הלא זאת; כל למה לשאול יש כאן
 שהמדות בעצמו הרמב״ם וכדברי הפנימיות את מעוררת שהחיצוניות

הבאות הפעולות בכפול רק בנפש יתיישבו ולא יגיעו "לא הטובות
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1&C כהלשמונהרביעי **-*®׳פרק

 לו מספיק לא למה הכילות מדת לו שיש מי ההיא«>לפ״ז המדה מן
 ,פזור של השני ךקצ אל ללכת בלי נדיבות של בפעולות להתנהג

 נדיבות.|שמעתי"באור"ע׳ של המדה יקנה נדיבות של עשיםמ וע״י

 הפירוש שאין אמר והוא זצ״ל דסלר א.א מוהר״ר מרן מפי זה
 לקצה אחד קצה בין המרחק חצי ממש הוא הממוצע שדרך ברמב״ם

 מדה שהוא כילות אלא כילות, וחצי פזרנות חצי למשל ז.א. השני
 מדת לגמרי לעקור וצריכין רעה ג״כ היא כילות משהוא אפילו רעה

 חשבון בלי קצת פזרנות ואפילו רעה מדה היא פזרנות וכן הכילות
 לו שיש מי וא״כ הלב, מן לגמרי מדה אותה לעקור וצריכין רע הוא

 הנדיבות מדת יקנה לא הנדיבות בפעולות יתנהג רק אם הכילות מדת
 בתוקף כ״כ לא אפשר רק אצלו ישאר הכילות שמדת וכלל כלל

 הוא צריך זה ובשביל רעה מדה וזהו קמצן הוא עדיין אבל כמקודם
 מן לעקור כדי יתירה פזרנות דהיינו השני קצה של פעולות לעשות
 בלבו רעה מדה מאותה מאומה ישאר שלא שלו הכילות מדת השורש

 שנדיבות כיון נדיבות, של בפעולות ולהתנהג להתחיל יכול אז ורק
 עם ולא כילות עם לא שייכות שום לה שאין לגמרי חדשה מדה היא

 שני בין באמצע ממש שהיא ממוצעת מדה של הפירוש ואין פזריות
 הוא וכן כלל ביניהם קשר ואין משניהם למעלה היא אלא הקצוות

 להם שאין ממוצעות מדות אותם קורא שהרמב״ם טובות מדות בכל
 לגמרי אחרת היא טובה המדה אלא הרעות המדות עם שייכות
האדם. ושלימות התורה דרך על מיוסדת

 רוב בין ממוצעת מדה היא הזהירות דוגמא. עוד ונביא
 מדת שקנה שמי הא פשוט ודבר ההנאה, הרגש העדר ובין התאוה

 כלל אצלו אין וגם לגמרי תאוותיו את שבר בשלימותה הזהירות
 שבנוי זהירות של חדשה מדה זה אלא הנאה הרגש העדר של המדה

 שהרמב ההמוצעות המדות בכל וכן חטא ויראת שמים יראת על
הפרק. בזה עליהם כותב

V
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קיט• הכה!טז פרקרצרה

 אף צדקה אבל זמן איזה בזה להחיות העני יכול אשר קצת חשוב סך איזה לו נותן

 אלא נצרכה ולא שעה היי נפשו ותחי הוא מצער הלא מקום מכל לחלוטין לו שנותן

 בפר׳ שם שפירשנו למאי וגם טפי, חשיב ג״ח מצות ולכך יעמוד יומים או יום ליומא

 מפורש הרי עלי עון על יפורש ו( טו. )משלי עון יכופר ובאמת בחסד דפסוק י״ג

מכפר! דג״ח בפסוק

 ונכה עבי הגון איש אליך בוא בעת אשר מאור זה בדבר שתזהר בני ונכון ראוי גם

 הפחותים עסקיו על עמו ילדבר יפית פנים בסבר לקבלו מעסקך עצמך את שתפנה רוח

 תבוז ואל כגדול עליו דומה לו. ואין וקטן עניותו. לגודל בעיניו חשובים והמה בעיניך

 הרב שאמר וכמו דכא את שוכן הש״י כי מלך של פלטין בני המה העניים כי דבריו

 בגדים לשון פי׳ בשחקים ועיזו בארדיטשוב דק׳ מ״מ ז״ל קאסוור ברוך מוה׳ הדרשן

 בגדים הלבושים הענים המה ור״ל ח( )פ״ה, בכתובות משנה בלשון המבואר בלוים

!שכינתו עוז יתברך השם מיחד עליהם ובלוים שחוקים

 חשוב עשיר איזה אליך בא היה אם בעיניך ותצייר אותו ותייעץ דבריו תשמע אדרבא לכן

 היה אס ואפילו פרט כל על לו ומשיב עמו מדבר היית כמה עסקיו לפניך מספר והיה

 החשוב האיש את להניח ארעא אורח לאו לומר פניו נושא היית לעשות עסק איזה לך

 לא שכר שום זה ע״י לך שאין לך וידיע אליך כלל נוגע דבריו שאין ואף לעסקך, ולילך

 את שתפנה בזה אבל וקצרית אריכות עמו לטייל פניו נישא היית עכ״ז בבא. ולא בזה

 כי ובעוה״ב בעוה״ז מאוד הרבה שכרך יהיה עסקיו על ולפקח העני עם לדבר עצמך

 המכוון דאם דל אל משכיל אשרי מ״א( )תהלים באמרו ע״ה המלך דוד נתכיין לזה לדעתי

 לשון אבל דכוותי׳ או נדיב לשון אלא משכיל לשון נופל איני ע״ז צדקה לו שניתן הוא

 שכלו ומטריח צרכיו על עמו ומדבר שכלו שפונה שכתבנו באופן דהכוונה נראה משכיל

 ויחייהו ישמריהו ה׳ שכרו ונקבו ביה כתיב מה חזי ופוק בעסקיו לו הגונה עצה ליעצו

אויביו! בנפש תתנהו ואל כו׳

 שמואל אמר ר״י דאמר ע״ב ל״ט דנדרים הגמרא מדברי למשמע לענ״ד יש זה ופירוש

 רעה ביום דל אל משכיל אשרי שיאמר גיהנם של מדינה ניציל החולה את המבקר כל

 דל תיבת דדריש למאי יא״כ וכו׳ גיהנם אלא רעה ואין כו׳ חולה אלא דל אין ה׳ ימלטהו

 ביקור מצית דהא מה דבר לו שיתן נתינה על משכיל תיבת לפרש אין וודאי חולה על

 שפירשנו כמו היא משכיל פי׳ ועכ״פ ליטול צריך שאין עשיר לתולה אף הוא חולים

 בין לו חסר אם נתינה לענין בין צריך שהוא מה החולה ענין על ומפקח שכלו שפונה

 חולים ביקור עיקר זהו כי והדומה רפואה הש״י לו שישלח אותו ולנחם עמו לדבר

 המבקר דברי הוא ויחייהו ישמרהו ה׳ שאמר דמה אביו בשם הרד״ק שפי' מה לפי וביותר

 החולה עם לדבר עצמו את שיפנה הוא דהביקור להדיא מבואר הרי להחולה, כן שיאמר

החולה! לצורך שכלו שמפנה משכיל תיבת ופירוש נחמה דברי

שטעון קרבן לענין !(יג )ערכין חז״ל שאמרו כמו זה על נופל ביקור לשון עיקר ובאמת

/0ה//?/׳ י׳^
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הכהן טז פרק>רה ׳ קב
 אין אשר פשוטו לפי ה״ה וא״כ מום, בו אין אם הקרבן את ולחפש לבקר היינו ביקור

 העני בעסקי והפקוח ביקור על מורה משכיל תיבת ג״כ עני הוא דדל ממנו יוצא מקרא

:המשכיל על קאי היעודים פשוטו לפי כי שם הכתובים והיעודים הברכות כל שכרו ומבואר

 ראיתי כאשר כלל עמו מדבר ואינו נדבה לו נותן מאם מצוה יותר כמעט זה ולדעתי
 שהעשיר בזה א״ע ומתפאר משתעשע העני אשר פעמים כמה שמעתי ובאזני בעיני
 לו. שנתנו בנתינה עצמו שמתפאר ממה יותר עסקיו על יפות פנים ענ^בסבר דיבר
 כי דברים ואין אומר באין נתינה איזה לו שנותן ממה יותר מצוד. זה ג״ב השכל ומצד

 לבו ידבנו אשר שעולה( )מה מועט סך רק לו נותן אינו הרי נדבה איזה לו נותן אם
 נותן הוא הרי יפות פנים לו ומראה עמו שמדבר בזה אבל שעה, לחיי אלא נצרכה ולא
 נמאס בעיניו ונבזה עצמו אצל השפלות בתכלית הוא העני זה כי אותו ומחיה חיות בו

 כי רואה הוא הרי עסקיו על יפות בפנים עמו מדבר ונכבד עשיר איש אשר וכשרואה
נפשו> ותחי עמו אחרת רוח ועקב קצת הוא נחשב במה

 העני את מגביה והוא עסקיו על עמו שמדבר שזה מבואר לדעתי האמת דרך על וגם
 כבר כי להעני מה דבר נתינת ע״י שעושה ממה למעלה יותר תיקון עושה משפלותו

 שהאדם מה כל אשר חכמה וראשית זוהר ותיקוני הזוהר בשם וט״ו י״ד בפרק הבאנו
 השכינה כי להשכינה כביכול ותיקון השפעה גורם כן כפי העני עם חסד למטה עושה

 וכמפורש בכתבים כ״ז כמבואר בלום מגרמי׳ לה דלית עניה כביכול נקרא מלכות מדת היא
 אם וא״כ לעילא עביד הכי לתתא דעביד דכגוונא שם שהבאנו בחוקותי בזוהר להדיא
 שפע מקבלת כביכול שהשכינה ג״כ גורם נדבה איזה לו ונותן להעני מטובו משפיע

 ופיוסים נחמה דברי העני עם מדבר אם אבל עליה לה גורם אינו עכ״ז אבל מלמעלה
 תיקון גורם כן אם משפלותו בדעתו להעני מגביה הוא בזה אשר עסקיו על ומפקח
 וגורם מהם התחתונים לעולמות להעלות עצמן משפילים שהעליונים דא כגווגא למעלה
להעלותה! "ה" לגבי כורע ד״ו" ז״ל האר״י ובכתבי בתיקונים שנזכר והיחוד התיקון

 מו׳ החסיד הרב אדמ״ו בשם כן ששמעתי )וכמדומה צדק דרכי נק׳ קטן בספר וראיתי
 בדברים אפילו יחודיו מייחד השלם האדם וז״ל ל״ו סי׳ מזירטש( דק׳ מ״מ בערוש
 קבלתי כאשר לחבירו אדם שבין גשמיים דברים וכל בו׳ ומשתה מאכל כגון גשמיים

 ה׳ לגבי ו׳ כריעת הוא להגביהו כדי ממנו לקטן נכנע שהגדול זה סוד שאמר אחד מחכם
 שתנוח העני עם לדבר עצמו את משפיל החשוב כשהעשיר ק״ו של בנו בן ק״ו א״כ עכ״ל.
 היחוד, זה מתקן ודאי אשר משפלותו בדעתו זה ע״י להעני ומגביה עליו דעתו ותזות

 כפול ושכרו למעליותא תרתי ביה דאית ונדבה מתנה איזה אז ג״כ לו כשנותן ומכ״ש
 ברכות. בי״א מתברך בדברים המפייסו !()ט דב״ב בגט׳ אמרו דלכך ולענ״ד !השמים מן

 מספר ולכך י״א מספרם אשר להעלותה ה׳ לגבי ו׳ בכריעח שעושה היחוד כנגד והוא
הזה: במספר כן גם הברכות

משכיל אשרי והל״ל מיותר אל דתיבת דל. אל משכיל אשרי כתיב דלכך י״ל רמז ובדרך

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)176 מס עמוד הכהן הירץ נפתלי בן שמואל אהרן כ״ץ, הכהן וצוה



קכא (הכה, טז פרק וצרה
 דברי הדל עם לדבר שכלו שמפנה ע״י שעושה הנ״ל היחוד כאן דנרמז י״ל אך לדל.

 היחוד גורם זה ע״י אשר משפלותו בדעתו להעני להעלות עצמו את ומשפיל פיוסים

 הוי׳ שם בכללה היא ב״ה הוי׳ שם של ו׳ דאות ידוע דהלא וכנ״ל, ה׳ לגבי וא״ו כריעת

 האלו י״ל ולכך בכתבים וכמבואר "אדני" שם בכללה היא תתאר. ה׳ ואות מה׳ שמספרו

מספרם המה אשר ה׳ ומאות ו׳ מאות המה שרשם כי ועשרה מאה מספרם שמות השני

 משכיל אשרי אלו בתיבת שנרמז י״ל וזה ק״י מספר ג״כ עולים מעשר כלול וכ״א ־־־־י״א

 הכורע הו׳ נגד כביכול מכוון המשכיל זהו כי מ״ה גימטריא דל אל ממשכיל דר״ת דל אל

 תתאה ה׳ השכינה נגד מכיון הדל כי אדני כמנין ס״ה ׳גימ דל אל ותיבת מ״ה שם דהוא

 היחוד גוף מרומז דל אל משכיל אשרי של תיבות ובסופי אדני, שהיא אותה שמעלין

 כוונה האר״י בכוונת )ועיין מאה גי׳ והכולל אותיותיה ח׳ עם ואדני הוי׳ כי ואדני הוי׳

ברעיוני נפל זה כל דל. אל משכיל אשרי של ס״ת עולה וכן זד.( כעין ברבות למאה

יכפר! יתברך השם ח״ו שגיתי ואם

 אשר ובנ״ל העני עסקי על לפקח עצמו את שפונה בזה עושה שהאדם התיקון ומלבד

 שומע כאשר כי בעוה״ז, גם לנפשו טוב גורם זה על נוסף בעוה״ב מאוד הרבה שכרו

 ידי ועל עליו השומע רחמי גם נתעורר ואז לפניו ושיחו צערו ישפוך כי העני דברי

 הבריות על המרחם כל קנא!( )שבת בגמרא שאמר וכמו רחמים עצמו על ממשיך זה

 ורחמך, רחמים לך דונתן יח( יג, )דברים מקרא לה ומפיק השמים מן עליו מרחמין

 מדלא לחוד חיים בעלי רק אדם בגדר שאינו בריות על אפי׳ דקאי הש״ם ומשמעות

שנכנס מה בכלל הבריות דכל משמע בריות לשון וגקיט חבירו על המרחם כל קאמר

מדבר! אינו אף חי בגדר

 דד,לכו פה.( )ב״מ דידן ובגמ׳ כלאים בירושלמי המבואר דרבי מעובדא מבואר וכן

 וקא כרכושתא בני שדיא והוית ביתא כנישא הוי דידיה דאמתא זה ע״י ממנו היסורים

 הואיל אמרי מעשיו כל על ורחמיו ט( קמה, )תהלים כתיב שבקינהו לה ואמר לחו כנשי

 עליו רחמו כרכושתא בני על עצמו שריחם זה דע״י הרי ייעו״ש, עליו נרחם ומרחם

 עצמו את שמשתף מי וחומר קל של בנו בן וחומר וקל וכמה כמה אחת על השמים, מן

 השמים, מן עליו שירחמו לנפשו טובה יגרום אשר עליו רחמים ומעורר העני של בצערו

לא ח״ו השמים מן גם עליו, ומתאכזר העני של לצערו אזנו אוטם ח״ו אם להיפך וכן

אכזרי! נפשו על געשה וא״כ עליו, ירחמו

 שארו ועוכר חסד איש נפשו גומל יז( )יא, במשלי ע״ה המלך שלמה שאמר לומר יש וזהו

 אחרים על ומרחם ומתחסד חסד איש שהוא שזה והכוונה לרישא מסיפא ויודרש אכזרי,

 אחרים על מתאכזר שהוא והאכזר השמים, מן עליו שמרחמין לנפשו טובה גומל הוא לסוף

 לכן וכנ״ל, נפשו עוכר והוא השמים מן עליו מרחמין שאין שגורם ח״ו שארו עוכר

 אשר העני עם לדבר זה לדבר מועד תקח כי עצמך את לפנות מאוד זה בדבר תזהר בני

ותרוחם צריך אשר בכל עליו ותרחם עסקיו על ולפקח יפות פגים בסבר אליך יבוא

השמים! מן
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mיורה זה An____לחן2___הש

 כיון העיסה העושה האופה והנה הדשיל״ט.
 מאיסור וכ״ש החדש מאיסור כלל יודע שאינו

 בשוגג איסור כמבטל שדינו פשוט דשיל״מ
 צ״ט כיור״ד חנ״נ דאין היכא לכל דמותר

 סברא יש מקודם התערובת דבנודעה ואף ס״ה
 אפילו אח״כ הביטול יועיל דלא שם ברמ״א

 ימלט דלא דכיון י״ל וכאן בשוגג, היה אם
 הוי בישן החדש קמח מן משהו יתערב שלא

 מפשטות מ״מ לנו, עכ״פ התערובת, כנודעה
התערובת דנודעה היכא דדוקא נראה הרמ״א

 וכאן זו לסברא דאסור הוא בעצמו למבטל?."....
 מדאינו להמבטל התערובת נודעה לא עכ״ם
 בתערובת איסור וחשש שם כאן שיש כלל יודע

 סברא על בכלל דחולק שם להגר״א וראיתי זו.
 עיי״ש כלל נודע ללא נודע בין מחלק ולא זו

 מאיסור היודעים אופים דיש ואף בביאורו.
 מידת• רק שהוא חושבים עכ״פ דחדש הזה

 זה ואודות מותר הוא הדין ומעיקר חסידות
 שדבר וסבר בדין דטועה האחרונים העלו כבר

 שוגג מיקרי מ״מ במזיד שעשה אף מותר זה
 אור״ח ובבאה״ל וט׳ סק״ז צ״ט בסי' )הט״ז
 כלל האופה כוונת שאין כיון וגם סי״ח(. שי״ח
 רק אלא האיסור לבטל העיסה עשית ע״י

 שם הט״ז כתב כבר הרי עיניו, הפת לאפית
 דאין דהיכא וסק״ב סקי״ח פ״ד ובסי׳ בסק״ז
 או הדבש לתקן בגון אחר לדבר רק כוונתו
 כאן אין האיסור נתבטל וממילא הפת לאפות
 הנ״ל כל לפי וא״כ — אמא״ל. משום בכלל
 שאין הפת כל על חשש שום שאין ברור הדבר

משהו בהם יתערב אם דאפילו ממש חדש בו
בס׳. נתבטל כבר חדש

פטורין וכר עכו״ם פירות ס״ד. של״א סימן
 תרומות מהל׳ פ״א בכ״מ מכולם.

 נח״ש גזירת גזרו צפת שחכמי כתב הלי״א
 העכו״ם, מן לקות אדם יעשר לא עולם ימי שכל

 שולחן לבעהמ״ח יוסף אהל בשחת ומצאתי
 בהשמטות גבוה( שולחן בס״ס )הנדפסים גבוה

 בצלאל מהר״ר מדברי שהוכיח הנ״ל השחת
 נח״ש שגזרת הב״י מרן ומדברי אשכנזי

אבל העליון בגליל אלא היה לא חל הקדמונים
עיי״ש. הארץ. חלקי בשאר לא

 וכו׳ חולים לבקר מצוה ״*.0 של״ה סימן
מדאורייתא היא זו שמצור! י״א

 בספר הובא הריטב״א פ״ג, ברכות )הר״י
 של״ו, פסחים במס׳ השל״ה י״ז, סי׳ לב חקקי

 ובה״ג( הרמב״ן פ״ח, דעות הלכות הקטנה היד
 מהל״א, בפי״ד )הרמב״ם דרבנן שהיא וי״א

 בהרבה היא רמוזה ועכ״ס וכלבו( אור״ח
 הדרך את להם והודעת כגון בתורה מקומות

 והיא )טור( וכו' תלכו אלקיכם ד׳ אחרי וכר
 בעוה״ז פירותיהן ואוכל גדולות היותר מהמצוות

 ובספר גמ״ח. בכלל והיא לעוה״ב לו קימת וקרן
 וה״ה חולה דהמבקר כתב )שם( הקטנה יד

 דאורייתא עשין שני מקיים אבלים המנחם
 מצוה על מברכין ואין עיי״ש. דרבנן ומצוה

 מקבל לא דדלמא אחרים ביד תלויה דהיא זו
)הרשב״א, זו מצוה לעקור ובידם מיניה

_______ורד״אא רמב״ן .-----------—
־------־מחלוד“להם-חולים~שיש לבקר מחויב ואי

 דאין זה בסימן הבנה״ג דעת מדבקת.
 וכן ראתן מבעלי חוץ לבקר חייב ובכולם לחלק

 וכן עיי״ש. כ׳ סחס בתשובה הרמ״א דעת הוא
 לחלק, דאין בסדורו הגריעב״ץ דעת גם נראה

 לחולה כניסתו קדם לאומרם פסוקים שם מדכתב
 שדעתו מוכח הקטורת, פרשת והיינו מדבק,
 לו דאין גבוה השולחן דעת אולם לילד. שצריך
 ואפילו ילך. ולא בסכנה עצמו להכניס

 אנה ילד אלא שם ישב שלא יזהר להמחייבים
 אות קצ״ג סי' ש״י זכרון השכנה״ג, כ״כ ואנה
 כתב קט״ז סימן ב' בכללים והשד״ח י״ב.

 וראיתי צד. לשום בזה להכריע קשה שבאמת
 בזה מעט שהאריך א׳ בסימן לצרה אח בספר
 הרמ״א שהביאם המהרי״ל דברי את והביא
 בעיר כשדבר מהעיר לברוח שיש קט״ז בסימן

 בסופו. ולא הדבר בתחילת העיר מן לצאת ויש
 לברוח שמחויב כ״ו סי׳ דבב״ק פ״ו היש״ש וכ״כ

 פעם היה שכבר מי ורק בידו סיפק שיש מי
 העולם סברת כפי בזה להקל יוכל בדבר חולה

 עיי״ש שנית יחלה לא פ״א חלה שאם שאומרים
 חולה שם שיש לבית לילד שאין כ״ש וא״כ

 מד, קט״ז סי׳ יור׳״ד בחרעק״א עוד ועיין מדבק
שם. סק״ח ובפ״ת הבחיי בשם שהביא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 64 מס עמוד {1} יעקב בצלאל בן שריה דבליצקי,



אזהרות *
ל״ז( )ל״ו

 :העמרים בדישו שורך,־ תחסום ולא ; קצירך תלקט ולא שבירך, תעשוק ולא )יה(

מ״א( מ׳ ל״ט )ל״ח
 ומטבריס: במקח > עמיתך תונה ולא. פאתך, תכלה .ולא , זיתך תפאר ולא )יט(

מ״ג( )מ״ב
 ;ערים כטשטמת " לשונאו תחשוב ולא מלאו, לבו אשר ׳ חטאו תשא ולא )כ(

נשכרים; פעולת , עמך תלין ולא ממך, אקום לבל עמך, תקום ולא מה( )כא()מד

— .זהר
 שאינו המת יצא בחיים שסוא מיוסד חרש מה

 ואמרו ־ בשם שיקללנו עד לוקה ואינו • בחיים

 שאינו כיון תאמר שלא ענינו • ידרש חמסו

 ודורש שומע הקג״ה הרי לי יעשה מה שומע

 שנאמר כענין המקלל מן נקמתו ויקח המסו
 שורים חורש יצמיד ולא ־ מאלקיך ויראת

 במלאכה בהמות מיני שני לסבר שנא • וחמורים

 עגלות משיכת או דישה או חרישה מהמלאכות

 לוקה שאינו ז״ל הרמב״ם וכתב ־ בזה וביוצא

 ראיתי ולא טמא הוא והאחר טהור כשהאחד אלא

 )נה( קמא מבבא ובס״ה זה ענין מצןום בשום

 שאסור בפירוש אמרו בנו ואח אוחו ובס׳

 טמאים ששניהם אע״ס מינין שני בכל להשתמש

 שנינו כלאים נמסכת וכן טהורים שניהם או

 •והואז״ל טהורה עס טהורה טמאה עם טמאה

 אסור שהוא ובמו ׳ מדבריהם שאיסורו מפרש
 שנ׳ להרביעס אסור כך מינים בשני להשתמש

כמכחול שיכנס ואוה כלאים תרביע לא בהמתך
!12345,7 ואה״ח צרחחכפח:״^.1;א

: בשפופרת
 לאוין שני העשק בענין שנכתבו אעפ״י )יח(

 )דברים רעך אח תעשוק לא י״ג( י״ט )ויקרא

 כי כמנין אינן ־ שניר תעשוק ולא מ״ד( ך״ד

 ־ מהשרשיס נודע שהוא במו אחד בלאו אם

 תלקט ולא העושק עניו למעלה פירשתי ובבר

 הנופלות השבלים ילקט שלא היא אזהרה קצירך

 תקסום ולא • לעניים יניחם אבל קצירה בשעת

 הפרה בפר" אמרו כבר ־ העמריס בדישו שורך

 ובדייש בהמה ובבל בשור שוה שהדין ונמציעא
 • בהווה הכתוב שדבר אלא ’ מלאכה ובכל

ואפי׳ ' • מהאכילה המניעה היא והססימה

• י זה• לאו על עבר בקול חסמה
 סאה שיניח הוא זיתך תפאר ענין.לא )יט(

 יקס שלא בזה נכלל וכן אותה יכלה ולא באילן

 לשאר הדין והוא • הזתיס בסארוח ששנס מה
 אחריך מפאר לא שאמר ממה זה ולמדו אילנות

 לא בספרי ז״ל ואמרו • אחריך תעולל לא

 שיש מלמד אחריך פאה לו שיש מלמד תפאר
 • לאמטולפארותיו תפאר ופי'לא • שכמה לו

והמאה - מסעף נקרא הסעיפות שנוטל כמו

 אזסרוח שתי והס ובאילן בשדה שוות והשכחה

 פאתן תכלה ולא זה אחר המשיך. זה ועל

 ובצזכסח • שדך פאת תכלה לא הכתוב כלשון

 לקת® תשוב לא בשדה עומר ושכחת כתיב השדה

 נומ שהוא כמו אזהרות שתי נמנות והם

 שני ודברים במקח עמיתך חונה ולא .• מהשרשיס

 הנזנו והוא ממון באונאת האחד הס לאוין

 זו אונאה וענין • לעמיתך ממכר ממכרו ובי

 והשני • שויו מכדי יותר לו ימכור שלא היא

 מעני! בדברים יצערנו שלא דברים אונאת

א& מוניך אה והאכלתי ך*ו( מ״ט )ישעי׳

: בשרם
 לעפות הסיחו ויצרו מלאו שלבו מי ־ יאמר )ב(

 כדי בדברים הוכיחו חטאו תשא לא .־ עבירה

 תוכיח הוכח ובספרא ערכין בגמ׳ וכן לביישו

 משא ולא ת״ל משתנות ופניו מוכיחו אפי׳ יכול

 סבירו פני המלבין מז״ל אמרו מבאן חטא עליו

 מחשת ולא הבא לעולם הלק לו אין ברבים

 שנאה אלא חורה אסרה ימלא לפי כן אמר לשנאו

 • ערכין, ובנע׳ בסיסר׳ שאמר כמו שבלב

 שנאה אלא חורה אסרה לא ערים כמשטמת

 אס אבל ־ משטמה דרך לאויבו האויב ששונא

 לבית להביאו עדים לו ואין עבירות בעל הוא

 • רע שנאת יי׳ יראת שנאמר לשנאתו. חייב דין

 במו ־ שונאך ממור תראה כי אמר זה ועל

 האויבים הס וערים • פסחים גמ׳5 מוזכר שהו׳
 פי׳ ערך ויהי ט״ז( ך״מ א׳ )שמואל כמו

: אויבך

 בראשונה פרק יומא גמ׳5 חז״ל פירשו )כא(
 השאילו ולא מגלך אמרלוהשאילני בספרי וכן

 איני לו אמר קרדומך השאילני לי אמר למחר

 השאלתגימגלךואסעשהצ! שלא כשם משאילך

 שאי! לשמים מסור וענשו ־ בלאו עובר

 לבל אמר כן על מעשה בו שאין לפי מלקות בו

 ־ נשכרים פעולת עמך. מלין ולא • ממך אקום

 שכיר פעולת האחת במניןזה באו אזהרות שחי

 יום לשכיר אזהרה והיא שכיר פעולת חלין לא

 השמש עליו תבא ולא • שכרו ממן ביומו והאחרת

 א׳ נמנות ושתיהן לילה לשכיר 'אזהרה והיא

כמו .

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 76 מס עמוד צמח בן שמעון דוראן, הרקיע זוהר



»הז

גולדטינץ יעקב אברהם הרב תתיג

 שימות, לו גורם החולה את מבקר שאינו מי וכל שיחיה לו גורם החולה את המבקר

 מבקר שאין וכל שיחיה רחמים עליו מבקש החולה את המבקר כל אילימא גרמא מאי

 מבקר שאין כל אלא דעתך, סלקא שימות שימות, רחמים עליו מבקש החולה את
של בעניינו יודע אינו )שהרי שימות ולא שיחיה לא מיםרח עליו מבקש אין חולה

z 11234-547 |אח״ח ’ י .
חולה(.

 לו ויעשה לפניו, וירביצו שיכבדו כדי הוא חולים דביקור 48הרמב״ן מזה ולמד

 דעתו שיכוין כדי ועוד חבריו. עם רוח נחת שימצא וכן לחוליו, הצריכים צרכיו את
 מצוה קיים לא רחמים עליו ביקש ולא החולה את המבקר הלכך עליו. ויבקש לרחמים

.4’זו

המצוה דיני ב.

שלה. סי׳ מיו״ד חולים ביקור דיני עיקרי

 ס״ק וט״ז א )סעיף מיד לבקרו נכנסים בביתו תמיד שנכנסים וחברים הקרובים

 עליו להטיל מזליה ליתרע דלא היכי כי )שו״ע(, ימים ג׳ אחרי נכנסים והרחוקים א(,

 אליעזר )ציץ ואילך השלישי מיום לבקרו יכול בשמו(. א ס״ק וט״ז )ב״ח חולה שם

 יש דכבר )שו״ע(, מיד נכנסים ואלו אלו החולי עליו קפץ אם ז(. סי׳ רחל רמת ח״ה

וכדומה. חולים בבית שמאושפז במי הדין שכן מסתבר חולה. שם לו

 )ולא גילו בן ואפילו ביום פעמים כמה ואפילו 50קטן לבקר ילך גדול אפילו

 כמו״כ ב(. )סעיף יטריח שלא ובלבד טור(, בחוליו. משישים אחד שנוטל מכך יחשוש
 או יתבייש שהחולה במצב כגון עבורו, טירחא מהווה הביקור כאשר חולה לבקר אין

ח(. )סעיף הדיבור עליו שקשה

 המבקר הארץ על שוכב כשהחולה ולכן חולה, של ממראשותיו למעלה השכינה

 למראשותיו לישב שאסור משמע הווהר בספר ג(. )סעיף הארץ על ג״כ ויושב מתעטף

 ולא ממראשותיו, למעלה שהשכינה מטעם מהחולה, גבוה כשאינו ואפילו החולה של
על הלל בית ז, סעיף )ערוה״ש לרגליו. הוא המוות שמלאך משום לרגליו..לישב

" י 7 1 אוצרחתכפח:

בשמם.( ס״ה פ״א ח״א החיים גשר השו״ע,

 יבקר לא ולכן ד(, סעיף )רמ״א רחמים עליו שיבקש כדי חולים ביקור מצות עיקר

 בג׳ ולא עליו, להתפלל יחוש ולא חוליו עליו שמיקל שביום ראשונות שעות בג׳

 לבקר יותר טוב אמנם ד(. )סעיף מלהתפלל ויתייאש מכביד שהחולי אחרונות שעות

 לסידורי מתאימות האלו השעות אם בבי״ח וכן ,51זו מצוה לבטל מאשר אלו בשעות

.52החולים בית של הטיפולים

שלה. סי׳ ריש יו״ד בב״י חו״ד האדם, תורת .48
ס״ד. שלה יו״ד הרמ״א פסק וכן .49
 אם לבקרו בא ורק פעולה שו□ עושה אינו כאשר שדן רכב סי׳ א יו״ד באגר״מ עיין .50

 בחולה כך עושה היה אם לאמוד הוא שהגדר וכתב כבודו, לפי ואינה זקן בזה שייך
שלו.

פ״ג. ח״ג חיי□ לחפץ חסד אהבת .51
תשנ״ה(. חדשה )מהד׳ תרא סי׳ זצ״ל זוננפלד לגרי״ח חיים שלמת שו״ת .52
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תתיגרפואה חיי קונטרס

 מאחר ה(, )סעיף שירצה לשון בכל לבקש יכול לפניו מבקש אם רחמים, כשמבקש

 בלשון אלא יתפלל לא בפניו שלא מתפלל ואם ג(. ם"ק )ט״ז למראשותיו שהשכינה

)שו״ע(. הקודש

.55בפניו מילי והני ,54שמו את להזכיר צריך אין 53חבירו על רחמים המבקש

 תפילתו אחרים עם שכוללו שמתוך ו(, )סעיף ישראל חולי שאר בתוך אותו יכלול

 לבוא קרובה ורפואה מלזעוק היא שבת אומד ובשבת ד(. ס״ק )ש״ך יותר נשמעת

.56 ()שו״ע

 כבקשת נחשבת היא אם תחנונים, לשון בלי שלמה" "רפואה באמירת להסתפק יש
 עליך ירחם המקום 58תפילה בלשון לומר שראוי וודאי ,57החולה על ותפילה רחמים

.59ישראל חולי בתוך

.60מכל יותר עצמו על החולה תפילת שיפה לדעת יש אמנם

הנפש. חשבון לידי החולה את להביא החובה על 61 שליט״א שטרן הגרש״א העיר

 דיני□ התעוררות שיש מפני עדיף, הכי ואהבת( ד״ה ע״א מ )נדרים החת״ס לדעת .53
בש□ כתב ב( ס״ק ש□ במשנ״ב הו״ד קיט, סי׳ ריש )או״ח הפר״ח שמו. בהזכרת

 כתב יאות. כדקא מילא לפרשא בעי דבתפילה ע״א( קסט וישלח )פרשת הזוהר ^"",ךזפר
 לא החולה אביו על דכשמתפלל תת(, )סי׳ חסידים ספר בשם שם( קיט )סי׳ רעק״א

בשמו. מזכירו אלא בשבחים(, יתארו ולא מזליה )דאיתרע מארי לאבא תרפא יאמר
ע״א. לד ברכות .54
 עוד ב. ס״ק שם ובמשנ״ב א ס״ק קיט במג״א הו״ד שמחות, הל׳ ריש מהרי״ל .55

הבריא. או נפטר ח״ו שמא אחרת, בעיר חולה על לברך לא שם במהרי״ל
ס״א. רנז באו״ח הוא וכן .56
 החולה את שמברכים שמה להניח דייתכן שכתב קפד סי׳ יו״ד ח״ה שבה״ל עיין .57

ג. סעיף לקמן הו״ד רחמים. בקשת בכלל שהוא
 ח״ג חיי□ לחפץ חסד ואהבת ויכלול, ומ״ש ד״ה שלה יו״ד ב״ח ועיין ע״ב. יב שבת .58

להלכה. כן שכתבו פ״ג,
 שכל להזכיר "רצוי יד( ס״ק שלה יו״ד ח״ב אברהם )נשמת זצ״ל הגרשז״א כתב .59

 וצריך הוא, ת״ח ואם חוטא, נקרא מבקש ואינו חבירו על רחמי□ לבקש לו שאפשר
עצמו". שיחלה רחמים,

יד. ס״ק שלד יו״ד ח״ב אברה□ בנשמת הובא יד, סי׳ נג פרק וירא רבה בראשית .60
 נוחלין יש ספר על השל״ה בעל אחי הורביץ יעקב רבי מהגהות ה, אות בהערותיו .61

 ח״ה אליעזר בציץ ג□ וכ״כ ד, פ״א בגשה״ח איתא וכן כט, הערה הצדקה )בזהירות
 בזוהר רז״ל אמרו וז״ל: ]עט[( פסחים מסכת ח״ב השל״ה בשם כז סימן רחל רמת

 ומי ... ) בתשובה שישוב ומשתדל חולה על שמשגיח מי ע״ב( ת )דף פקודי פרשת
 הנזכר בתשובה ה׳ אל וישוב מחשבותיו און ואיש דרכו רשע שיעזוב בזה שמתעסק
 אפשר שאי ובמה לתקן, ידו תמצא אשר כל תכף ויתקן טובים, מעשים ובעשיית

 אחת נפש מקיים זו בשעה הנה לתקן. בכחו כשיהא לתקן עצמו על יקבל תכף לתקן
 והוא טוב, המליץ מלאך הוא זה הנה כן.( גם הגוף קיום או הנפש קיו□ או מישראל,

החיות, לו וגור□ משחת, ופודהו ממות וגואלו הקשה, הדין ממידת שינצל לו גור□
 רצון ידעו צדיק ושפתי ע״כ. דל. אל משכיל אשרי ב( מא, )תהילים נאמר ועליו

לבו על תנחומין דברי וידבר פיוס בדפרי אותו ולעורר זה, על החולה ולפייס לרצות
'6-\ בתשובה שב שאתה בזכות לו ויאמר חולה, של דעתו בה□ שתתיישב ודברי□

 לך ויהי תטהר, ה׳ לפני חטאתך מכל נקי תהיה אז תמות ואם חי, אתה ומתוודה
/A החסדים שכל האד□ יראה והנה הצדיקים. בין עדן לגן ותזכה הבא, לעולם חלק
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גולדנוינץ יעקג אברהם הרב תתיד

.62ט( )סעיף שלום דרכי מפני גויים חולי מבקרים

 חולים לברך ונהגו ,62החולה על שיתפלל שבעיר חכם אצל לילך אומרים יש

י(. סעיף )רמ״א חדש שם להם ולהוסיף הכנסת בבית

 )סעיף האיש את משמשת האשה אבל האשה את משמש האיש אין מעיים בחולי

בדה. ואכמ״ל יב(,

 הנכנס על 65זצ״ל זוננפלד הגרי״ח וכתב שימור. צריך דחולה ‘4בברכות איתא
 לבדו, ישאר שהחולה ונמצא לילך רוצה דאם אחר, שם ואין חולה שם ושוכב לבית

אחר. אדם שיבוא עד ולהמתין הזה לדין לחוש דצריכים פשיטא

בימינו חולים ביקור ג.

 למצוא ניתן אבל צרכיהם, את לעשות דואגים הקרובים החולים רוב אצל
חולים. ביקור מצות מעיקר חלק וזה אותם, שישמש למי הזקוקים חולים

 נגד הבלי□ להבל נחשבים הם הבריא, האדם ע□ עושה שהאדם שבעולם והטובות
 להתיר יוכל לא אשר החבוש, החולה זה עם שעושה אמת של וחסד העליון החסד זה

טז, )משלי יכפרנה חכם איש והוא המות, מלאך מלך ומחמת חאסורין מבית עצמו
 אותן רק הבא. עול□ חיי הן הזח עולם חיי הן אחת, בשעה עולמו לו ומקנה יד(,

 ירחיקו לא והרחק השעה, את ידחו שאל יזהרו החולה על ומשגיחין חסד הבעלי
 מת העני ונמצא השעה לו תטרף שמא כי חוליו, עליו שתכבד עד לחולה להמתין

 תועלת בו אין ההוא בעת אז כי וגם לו. ירפא מי שברו כיס וגדול ווידוי, תשובה בלא
 לו אפשר ואי דבר, חצי רק של□ דבר ידבר ולא לו פה ישמע ולא לו אזני□ כי כלל,

אחרים, על ויסמוך ימתין ואל עצמו, אצל קרוב יהא החולה האד□ אכן כלל. לכוון
 מעשיו כל ובתיקון ובוידויו בתשובותיו עצמו יכין למיטה ועלה שחלה ומיד ותכף

 שהעלוהו כמו הוא למיטה ועלה שחלה מי ע״א( לב )שבת רז״ל שאמרו כמו וענייניו,
 מליצין לו יש ואם להריגה(, דני□ ששם המשפט מקו□ קוד□ )פי׳ לידון לגרדו□

ניצול. אינו לאו ואם ניצול, טובי□ ומעשים תשובה דהיינו וטוביס גדולים ופרקליטין
וטובים. גדולי□ מליצין לעצמו קונה והוידוי הגמורה התשובה ידי שעל רואה הנך

 וגור□ ונשכר, זריז הוא ומיד, תכף ולוידויו לתשובתו עצמו שמקדים מי כל כן "ועל’“
 תשובה שיעשה לחולה להזכיר רוצים שאינן הטיפשי□ כאותן לא החיות. לעצמו

 מתבהל הוא ויתוודה תשובה שיעשה לפניו כשמזכירין בעצמו החולה או ויתוודה,
מליצי□ לעצמו קונה עצמו שמקדש שעה כל אדרבה כי זה, מפני מהמות ומתפחד

סי׳ יו״ד בטור הו״ד מו עמי תוה״א ברמב״ן )עיין החיות לו וגורם וישרים טובי□
 בדילין דינא בי והוידוי התשובה מכח כי חי(, אתה מתוודה שאתה שבשכר שלח,

 שימות ומוטב התשובה, מתוך ימות הרי ימות פנים כל על ואם ממנו. ומסתלקין
 כולו רק כלל תועלת בזה שאין בדבר מעכב אם כן שאין מה חייב. ימות ואל זכאי
 על בדינו, מעיינין מעלה של דין בית ומתוודה בתשובה שב שאינו עוד כל כי נזק,

ונשכר. זריז יהא כן
 בדרכי וע״ע בארוכה. שם ט( )ס״ק וט״ז וב״ח התירא, דרך דהוא סי״ב קנא יו״ד עיין .62

 במח׳ ב ס״ק רנא ובסימן כ ס״ק קנא חגר״א ובביאור א, אות רנא יו״ד משה
 לדעת תסד סימן שם ומרדכי קוברין ד״ה הרי״ף בדפי ע״ב כח גיטין )ר״ן הראשונים

ישראל. חולי עם דווקא אם אם( ד״ה ע״א סא שם רש״י
 תפילה, דרכי ממנו שלומד משום זה דין טעם שביאר קסג-א סי׳ ח״ג שבה״ל עיין .63

לרבו. נשמתו שורש שקרוב וגם
ע״ב נד .64
תשנ״ה(. )מהד׳ תר סי׳ חיים שלמת שו״ת .65
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תתטו רפואה חיי קונטרס

 ביקור מצות מעיקר בה□ ואין סת□ ביקורי□ הינם בימינו הביקורים רוב
 ביקור וחוב החולה, דעת את ליישב הוא חסד גמילות בכלל אמנם חולים.
הטעמים. ב׳ את שאין באופן אף הוא חולי□

 מת שימות חשש בו שיש חולי□ לבית להיכנס לכהן דאין הפוסקים נקטו
חכם. שאלת צריך לחולה מאוד גדול צורך במקו□ חולים. לבקר בשביל
מת. ש□ שיש ידוע כאשר לבי״ח ייכנס שלא וודאי

 החולה את לשמש כדי היא חולים ביקור מצות עיקר א׳, סעיף לעיל כאמור

 לצרכיו שדואגים הם הקרובים כלל שבדרך הינה בימינו המציאות רחמים. עליו ולבקש

 והקרובים החולים, לצרכי שדואגות סיעודיות אחיות ישנן חולים בבית החולה. של

 חולים. ביקור מצות מעיקר חלק וזה החולים, של מיטותיהם ליד בתורנות נמצאים

 זקוק שהחולה מצוי וכדומה, בישיבות בפנימיות או לבדם, שחיים אנשים אצל אמנם

אותו. שישמש למי

 החולה יד על לשבת חולים ביקור של מהמצוה דכמו״כ 66החיים בגשר כתב

עליו. שמירה שצריכים או צוותא דורש הוא כאשר

 לבקר לאברהם נראה ית׳ שה׳ חז״ל מדברי 68 67בדרוש זצ״ל פיינשטיין הגר״מ וכן

 גם הוא חולים ביקור שחיוב ראיה מזה נבואה, שום לו נאמרה ולא בחוליו ,אותו

 הדבר והסבר טעם. שום שייך לא ית׳ ה׳ אצל כי הטעמים, ב׳ את שאין באופן

 רק טעם שום בלא לעשותה צריך המצוה אבל המצוה, לחיוב ביאורים הם שהטעמים

 בזה חולים מביקור עצמו את לפטור יכול לא ולכן המצוה. שציוה שמים לשם
לבקרו. גם־בלי יכול עליו שלהתפלל ובזה לשימוש, צריך לא שהחולה

 ביקש ולא החולה את שהמבקר דמבואר דכיון «8שליט״א וואזנר הגר״ש כתב

 מצד חולים בבתי הביקורים של רובם רוב הזה בזמן זו, מצוה קיים לא רחמים עליו

 אחרי היולדות את מבקרים שקרובים מה שכן וכל סתם, ביקורים הם ההלכה של זה

 שמברכים שמה נניח אם וגם כלל. מצוה סרך בזה שאין הזמן, את שם ומבלים לידתם

 ממקרים 69זה מציל אינו עדיין מקום מכל רחמים, בקשת בכלל שהוא החולה את

 באמת גדול צורך במקום מלבד חולים. ביקור מצות מעיקר רחוקים שהם מאוד רבים

 או .70בלעדיו אפשר אי ולפעמים באמת, החולה את לשמש צריך וכיו״ב שהקרוב

ביותר. מועט בזמן החולה דעת את ליישב חולים ביקור

ב. סעיף א פרק א חלק .66
 ס״ק שלה יו״ד אברהם בנשמת הובא וירא(, ד״ה א )יח, וירא פרשת ריש משה דרש .67

א.
 להחמיר ונוטה בבי״ח, חולה שיבקר כהן אודות דן ש□ קפד, סי׳ יו״ד ח״ה שבה״ל .68

 הדינים פרטי עיקרי את )תימצתתי חולים. ביקור מצות עיקר את מקיים שלא משום
 בשבה״ל בדבריו וע״ע שם.( הנידון עיקר השמטת תוך חולים, ביקור למצות הנוגעים

רה. סו״ס חיו״ד
כהנים. טומאת איסור לענין .69
 לחלל הגרשז״א בדעת הלפרין מרדכי הרב של מאמרו תשנ״ו תשרי נו באסיא יעויין .70

בפיקוח גובל בהם הצורך שלפעמים מסוכן, חולה על קרובים של שמירה לצורך שבת
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ספד

נת זכר
 את ונם רכונים מספרי מלוקטים ומדברות ימים דרכים לעוברי ודינים .■מידות

באורך כטבואונהקדטה הנה עד עין שז&תם לא אשר הרבה כ׳י ומספרי אתרוגים
י • י ׳ החכמה! ואוצר

 בארצות ההולך ז לת וצריך בזמננו הנהונים ומנהגים דינים הרבה בו ואגב'יבוארו
 אשר בשער ^בים את ידברו כי יבושו לא למק בהם ב? להיות איירופה

דדהבז) ירושלס ר.'ר ע צ ב ורביתי טפחתי

מאתי

קררונל נתן נחמן
תוב״ב. לושלים בעד,■ק ויושב יע׳א אמשטרדאם עיר יליד

 דרג וסידור קצטרסים חמשה ס׳ לאור והמוציא נתן בית בע״ה.ם׳
 וטריפות יונה לרבינו הסכן ובריכת הגאונים ותשובת גאון עמרם

 לחכמה זהב של באותהכבוד שכתר ,דל דוד בר יצחק לר׳ הריאה
פראנץ והרחמים והסד איש האדיר המלך מאת מהשבת וסלאכת

.וכו׳ ממלכתו על מים ויאריך טערכתו כוכב וירום קירה יוסף

תויל״ב. וויען,
ףיאזעהאלצווארטהיוגי^ר. של ו& e ד 3
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 הן כולו הן ספרי את *לפיס לא בעולם אדם ששום נחש בגזירת גוזר הנני
 אחרים על שלו את לאסור יבול אדם כי שנים טשןעשרה רשותי בלתי סקצתו
ישראל ושארית ,אסור והקיר׳ה המלך מטעם וגם כ׳יב רעהו נבול משיג וארור

.בטח ישכון לי ושומע עולה יעיו לא

ריי״ע״י!/5

/
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 נתן זכר

ר. אות
כד>

ארץ. דרך
 האורח יכנס ואל ספ״ד ד״א מם־ אורח ואח״ך תחלה נכנס הבית בעל א(

5 נח ס״ם שמואל וטעיל סע״ב ע׳ וד׳ ע״א ס״ז ד ח"א זוה״ק בעהכ״י רשות כלי
 השדה מן הבא לחבירו שלום שואל בביתו שהוא טי הוא ארץ דרך ב(

 ובו׳( רעהו אל איש אוטר כשהוא ר״ה יתרו ם׳ ב״ש טה׳ רש״י על לדרך )צידה

 נערים שני שלקחו ושאול אברהם ארץ בדרך נהגו אדם בני שני אבהו א״ר

.נעריו( שני ויקח בם׳ רבה )מדרש עטהם
 בדרכים שהולכים אותם פטכו מכאן ,לאלחים לי ה׳ והיה בשלום ושנתי ג(

כ״י[ עה״ת )פענח בתעניות שאוכלין רגילין וגם טצות מכמה שסטרים •

:מברכין פת מיני איזה על בדיני עטש״ל בוצע הבית בעל י(

בשכנה״ג וע' שם ר״א טס' אחריו יוצא ובעהב־י תחלה יוצא אורח ה(

 יוצאים אין בעהב״י אצל הנכנסים אורחים וז״ל ד״׳א טס׳ בשם ט״ז אות הגה׳ט

 חבירו מאצל אדם יסמר אל ד״א דמם׳ פ״ה בריש ואיתא רשות נטלו אא״ב

 דצריך טע״א עי ד׳ א ח׳ זוה״ק ועי׳ רשות הימנו ונוטל מטנו נפטר א׳ב אלא

:בזה ודי בעהב"י מאשת רשות ליטול

 מן ד״א אדם כל וילמדו חבירו לבית פתאום אדם יכנס אל לעולם י(
 האדם אל אלרים ה׳ ויקרא שנא' לאדם לו וקרא הגן פתח על שעטד המקום

 חנינא דרי שלמיו! למשאל סליק הוה כד יוחנן. ו׳ ז ם־ה ד״א טס׳ איכה לו ויאטר

 ט׳ פ״ה ועי' ז כ״א( ם' רנה ויקרא )מדרש קולו ונשמע שום על מנענע הוה

 טכאן וז״ל כתבו יהושע בנין וכפי׳ הדלת על וטפח יהושע ר׳ הלך ארץ דרך

 עד או שיבא דקראוהו ער הדלת על טפח אפי' תכף לבית יכנס דלא מוכח

ע״ש. וכו׳ דאל״ב במנעל נעול הדלת היה לא דע״כ הבית בני לו שיפתחו

 ע״י בעהנ״י לאשת מתנה ליתן הוא ד״א בעהב״י מבית אדם כשיפטר »(
 ע״א י״ב ד׳ דיוטא כפי׳ק ואיתא ע״א ע״א ד׳ א ח׳ זוה״ק נידה ולא דוקא בעלח

 ח״ל ’1ופירש׳ לאושפיזיח וטשכא גולפא איניש לטישבק ארעא אורח ח״ל

 בעהב״י בכית ואוכל שוחט שהוא כחמה עור ומשבא חרם׳ של קנקן גולפא

:ע״א ס׳ כ״ו ד׳ דטגילה כפ״ד איתר. והכי ע״כ

 הניא בשר כמה נשכילי כעהב״י טרח טרחות כמה אומר מהו טיב אורח ח( •
 טרח לא שטרח מה וכל לפני הניא גלוסקאות כמד, לפני הניא יין כמה לפני

 תשגיא כי זכור אומר טוב אורח על ושם ע״א זז״ן ד' פ״ט ברכות בשבילי אלא

 ותוספתא הרואה ם' שם ובירושלמי אנשים יראוהו לכן כתב רע אורח על פעלו

 אורח אם נפשך ממה מהשד, וכו׳ כו׳ם כעל יהונתן ר׳ הג' הרב ובשם פ״ר, שם

 אומר רע אורח .ואם לחורי׳ רע ולא מקרי רשע רע אורח א״כ אמת אומר טוב

 יצא לעולם הגמרא עפ״י ופי׳ טוב נקרא ולמה הוא שקרן טוב אורח א״כ אטת

 וסעודה מזון להכין הבית הבעל שיוכל כדי וטעטא טוב בכי ויכנס טוב בכי אדם
בכי כונס טוב האורח ולכן הכין מצי לא הערכים בין כא אם טשאיכ טורח בלי
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24 C נתן זכר
 טשא״כ להכין, זמן לו ,יהדד כשבילי בע״ה שטרח מה כל אומר וממילא טוב

 טרח ולא מוכן הכל שכבר כן לומר מצי לא בלילה בעיר דנכנס רע אורח

 ע״כ ב קט" ד׳ ליג י׳ם ברכות מס׳ שכהה דלקט אלד,ים מחת )ס׳ כלום בשבילו

 על ששאלו מהוגנים שאינם ב״א אבל מחוננים אדם כני בפני ודוקא וע״ש(

ויכלו בו יקפצו שלא כדי לאו להם יאמר יפות פנים בסבר קבלו אם הבער,ב״י

 תום׳ ופסקי כ״ד ד׳ וריש םע״ב כ״ג ד׳ דמציעא 'ב ם ותום׳ רש״י ממונו את—

מ״ט: אות ערכין
 ידי על אצלו שנתארח בעד,ב״י אשת בשלום ארם שישאל ארץ דרך ט(

ולאשר, דיה וירא בם׳ רשיי על לדרך צירה בם׳ ע"׳ !ע״א פיו ד׳ טציעא בעלה

 הריבוי ורק אשר, עם לדבר איפור שום שאין ברורות בראיות שהכריח האיש על

עש״ב: זה זולת לא אכל שלה ניגון בקול לשמוע וכן אסרו

 עד לשנות אסור דאקראי אכפניא ואפי' שלו באכמניא אדם ישנה אל י(

 שיכהבעהב״י ער או הבית מן להשליכם לאחוריו׳ בעהב׳יכליהאכסניא שיפשול

 הוא ונפגם כעהב״י פוגם שלו טאכסג־א דהטשנה וה׳ט אשתו את או האכסניא את

 ע״ב ט״ז ד׳ ערכין יחד לדור יוכלו שלא אלו קשים כמד, אינשי דאטדי עצמו

 ד' בוגין קאצינלין משד, הגי מהרב ביתא אלפא בם׳ עיי׳ טסק׳י: ק״ע סי' וטג׳א

 שכ״ש טילי תלת כהני ובאות אומר מהו טוב אורח באות תרט״ו ש׳ פס״ד

 מפני ההכרח מצר אושפיזו שינה אם היינו האושפיזא של פירושו דעיקר

.ע״ש משם יצא למה אחר טעם ולומר לשנות פותר אזי מאד רעים שאנשיה

 אם אבל בעהב׳י בו שיפציר עד ד,׳ר יעשר, בעהביי לו שיאמר מה כל יא(

 שאמר כגון מצא חוץ בו שיפציר עד ימתין ולא מיד יעשה גדול הוא בער,ביי

 כבודו זה אין כי לעשות צריך אין עסק איזה לעשות בשוק שילך בעד,ביי לו

 לא טהאכסניא לצאת בעהב׳י לו אטד אם וכן בהם מביר שאינו לשוקים לילך

 מהשאחז״ל א׳: אות מושי בדיג• ועטש־ל שם מגיא בנז״ל כליו שיסשילז עד יצא

 לדרכו הולך וזה לדרכו הולך זה מקרה דרך כשיתחברו דוקא טתככדין'כדרכים אין
 ודאי אחד לדבר ביחד הולכין כלם אם אבל זה את זה להמתין צריך אין לפיכך

 הולך הרב בדרך הלבין שהיו שלשה הממונה להם אמר בם׳ אטרינן דהכי טכבדין
 לשמאל הקטן ילך טהלכין שהיו ושנים בשמאלו והקטן בימינו והגדול באמצע

 אהרן לר׳ חיים אורחות בזיון. זה הרי רבו לימין ההולך דא׳ לימינו ולא הגדול

.ב״י הכהן יעקב בר׳
מם' קודם קטן סולם וירידת ומציעה קודם גדול סולם ועלית בכניסת יב(

:ס״ו זוטא דיא

 שמואל ומעיל עיב ציח ד׳ בתרא ובבבא פ״ח שם אווה מכניס אורח אין ׳>•(

:נח פרשת -סוף קטן
 ליה אמרו ת״ישכ״ש ד׳ שיד פ׳ ופרח כפתור בס' עיי' פיך ולא זר יהללך .יי(

 פיך ולא זר יהללך כתיב והא ליה אמרו פפא רב ליה אמר שמך מד, ספא רב

 מכירים שאין במקום אבל אותו שמכירים במקום ה״ד .פיך ׳ זר אין אם אמר
בלק בם׳ הזוה׳ק וזיל סע״א סיב ד׳ פיח נדרים ת״ת אני לת׳חלוטר .מותר אותו
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כד. • נתן' וכד
 באורייתא למללא סומך אפתח לך דאשתטודע מאן הוי לא אי סע׳ב קצ״ג ‘ד

 מילך ישבחון .'באורייתא דפומך סתיהו וכדין באורייתא קשוט מלי ולאודעי

 דאפתח בזמנא אלא נשי לבר דיישתטודעין'ליה בעלמא מילה דלית מאן וינדעון

 שכ׳ח אות חסידים בם׳ והביא הוא"עכיל־, מאן נשא■ לבני הודע סוליה סוטיה
 שם ז׳ל הרא־ש בפירוש כמבואר ־ויענשו תורתו בכבוד יזלזלו' כדי'שלא וה׳ט

 יותר חכם שהוא כסבורין כבוד לו דעושים אכל-היבא חסידים., ובספר בנדרים

 טעותן להודיע הוא צריך א׳ מסכיתא אלא' למד לא והוא מסכתות ב' שלמד

 בי נ שביעית מס׳ בסוף כירושלמי כמבואר בטעותן •י הבא הכבוד •יקבל ולא

 מקדש חסר דברים ה־ גבי הגולין הן אלו ובס׳ם וכו׳ בשביעית חוב המחזיר

 אר״ש דאר־י סע״ב כ״ג ד' דמציעא ד^ב ראשון'יע״ש^ה^- אחרון'ממקדש
 אליהו יד בשו״ת עי׳ וכו', בטסיכתא בטילייהו רטשנו רבנן עבידיי תלת''טילי ביהני

 שמעתי וסימנם וז׳ל וכו׳, תלת כהני דאחז״ל הא 'על:שכתב מ״ב לובליןימי'

 תשמיש'עב׳ל. מסכתא, אושפיזא, ר״ת טאטא חוץ' ■אמת יאסר'אידם' ■לעולם
 "פיך 'למוד ׳אמת ר׳ת אלף וסימנך כתב :ע״ב ב׳ך די משה 'מטה ובספר

דף ז׳ל טהרמר׳ל ידות בשתי עי׳ .ע׳ש יסוריא '״לימוד ״אושפיזא מאלי׳ף לביד

 וז״ל ז׳ל רש"י ופי׳ ,דפ׳ז ט׳א ג“זא ועי׳ כ״י בשם'חידוש' זה שמביא לב זין“"

 לו היא שמדורא ואע״ג לאו או“ בגירסיא ■סדווא ם׳ מסבתא בידך יש במסנתא
 מותר לנסותו דבאים היכיא ט’'ה התם כ?ע היא ענוה ומידת לאיו לו יאמר

 מחודש פי.׳ שמביא סי׳ג יוםף"או^ץיסי׳ בשו״ת עי׳ ישם,■ ,התום וכמ״ש לשנות
אינו ביטסבתא דט״ש ניחא’ ובזה בשמו שם• וסיים בטסבתא רבנן דטשנו בהא

 יחיד סברת ואומרים לתלמידיהם משנין• לפעמים• יודעים'אלא אגו ־•"שאוטדים־אין

 עש׳ב, בזה יך1שהא מד, חיד״א בדברי וע׳ש ז״ל ׳הוב עכ׳ל ונכון רבים בשם

 , ענוה טטדת אפילו לשנות אין שיעורו כפי אותו דמכברין היכי אד,*נ אבל

 דקא איהו זוטרא דטר מעשה יבבי ע״ב צ״ד דף הנשה •גי׳ד בפרק דקאמר והא
 דעת גניבת ביה שייך לא’ נפשייהו אטעייהו • איגהו דאם דטשטע נפשיה מטעי

 טעותם צריך'להוציא למיה טעות מחמת מסכתות־ בב׳ אותז וא״לבשטבבדין

 פירוש פירש במכות שם העדה קרנן וה׳ שביעית בסוף טוהדשייישס פי׳ כבר
 אסור התורה לחזק הראוי למקום שלא להתגדר אבל יע׳ש, דחוק והוא אחר

 שאין קס׳ב סי' מנשה אלפי עי'יבם' פ׳ד. סי׳ ח״א הרשנ״א כמבואר"בשו״ת

•־ כלליז בזמנינו זה'נוהג

 ז ע״ב רנ״ו ד׳ ח״ג זוה״ק האורחים עם בשולחן לאכול לארוסה אין יג(

ז שם .לאכול"עם'האורחים אויעא :אורח נשואה יי( ־

 בעל של 1לבנ לא כלום ליתן רשאין אין נעה׳ב אצל הנכנסין אורחין
: פי״ב ד״א מס׳:טבעה׳ב רשות נטלו *כ א א לשלוחו ולא לעבדו ולא הבית

 מדרש ובמשתה במאכל להם טקדימין הדרך מן הבא היא אוץ דרך טי(

ובמים; אתכם־בלחם■קדמו לאי אשיר ע*ר לידיע״ם ם׳ •בהד ם׳ רבה
להשיב' שלע שתדע 'אא'כ בדברי׳"חורה לו תשאל לאלי א?וח יבוא י אם •יי(

 בספר וע׳ שי״ט סי׳ חסידים )ס' יתבייש שלא עצמך לבי נינו לו תשאל אז
4 נתז זנר
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 לאכול לו יתן אלא ללמוד יודע אם לו ישאל דלא ש״י בשם עולם ברית

 שלום לו ונותן חדרך ■מן הבא לקראת ויוצא המקדים כל חייא איר קודם(.
 דבר• על דכתיב מנ׳ל לו נותן חוא ושתית אכילה כאלו הכתוב עליו מעלת
 )והוא פרכא. אכסניא .ליו( ד׳ לך לך ם׳ חדש )זוהר ׳,ונו קדמו לא אשר

)וסי' ,•טשהדינחו שרי רוחאי ייתרן דלא עד טייפטיר( קווארטיר בל־א הנקרא
 וקודם זה כבית וכך כד לבתים צבא אנשי לחלק המלך טן סקיד ^המעריך
 רוחאי דייתון ומאן ,עליו( יטיל שלא שוחד לו לתת מותר החיילות שיבואו
 וחידוש.של^-זכר לחשי״ר מילין ערך בס׳ ועי׳ ח׳א׳ דב׳ק פ׳ג ירושלמי אטור•

; - • ־ .טשח פני בפי׳ וע׳ש הטעריך פי׳
 שוחט ראשון יום אורח מקבל אדם שבעולם. בנוהג כ״ג מזמור תחלים במדרש

והולך: ממעט חמישי קטניות* רביעי תרננול, שלישי יום שר" שני יום עגל*. לו
 כן־חוא עיר סי׳ שבעה נחלת הבא׳ ברוך לו אומרים לעיר הבא אורח יח(
 ובנתינת עליכם ■שלום לו שאומרים. המנהג אשכנז. ספרךובערי ערי בכל המנהג

 בטגידים מצאתי אחזיר • להם • מנין . ידעתי ולא מאד ז“ע טקפידין ובפולין ימין
 כתיב. נע. ניב בורא וז״ל בהנ׳ר. פי׳ב נ׳ז בישעיה ש׳ב שמואל אגודת ע׳ם

 כשיבא שלום בידו ולהביא ליתץ להכירו שצריך מלמד שלום שלום ליה וסמיך
 בניב שלום . יאמרו ושניהם ■שלום. .להשיב ,לו חייב והכירו קרובה או רחוקה מדרך

 ואט פנחס ר״ם רבה במדבר עי' .דריע חג״ה רפה בשפה לא כלומר שפתים
 י״א משלי הגז׳ בטגידים מצאתי עוד .שלום אותו שואלין הדרך מן .אדם כא
 .בידינו היא הבלח דרך לתמימי סמוך ליד יד יז׳ל ונוי לא .ליד יד כ׳א ם׳

 עטו מתחברת שלום הנקראת שהשבעה משום תורה בדברי יעסוק בדרך ההולך
 ליתן מחויבים הדרך מן ■שבא טי ולכן ונו׳ שלם יעקב ויבא כתיב וביעקב כדרך

 שלום נתן שלא טי אבל רפה כשפה ולא חריפה ובשפה תקיפה ביד שלום לו
 וצדיקים מנכסיו יצא.נקי הזד. הרע מלוגי ברקיע כרוז יצא הדרך מן שבא לטי בידו

כלו׳ הדרך מן להבא ליד יד נותן כשלא כלומר לא׳ ליד יד נאמר וע׳ז ירשוהו
.נמלט צדיקים זרע נאמר וע״ז ירשוהו וצדיקים רע רשע האי מנכסיו ינקה שלום
 ואפי' לאשה יתן לא .כ״ש ינקה לא ליד יד ה׳ ם׳ ט״ז ובמשלי • משרים( )סוד

. .־ ז דר״ע( )הנ׳ח לזכר• כמו ביד שלום לאשתו
 אמי א״ר ימים חרש עטו וישב וזיל ע' ם' ויצא ם' יבה במדרש איתא יט(
 ימים חדש עד בקרוביו להטפל אדם צריך היכן עד ארץ ייך תורה למדתך

.שי״א ד״א טס' למרחץ נכנס חדרך מן הבא אדם .ע*כ
כשרות דבר כשהוא יעשה ■ בעה״ב עליו *עיגזיד מה כל לבית ^^הנכנם

 א;ול הם לו שיאמרו עד ואוכל לי תנו הם^ יאטר -,י* כית^ הנבגס כא(
ז שי׳א שם

 אום ונוום •>״״.׳־>־״ 'ד אטו «־א־/P י »»*'! "י? ״«”"
ועיי ובו' אורחי! 'אלווקרננסת לעוה״ב קיוטו׳ והקרן ז בעוז׳ תה׳
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 אורחין הכנסת דשכר תצא ם׳ התנחומא כשם גי אות הה׳ טע' לפי דנש בם׳

ז יע׳ש בנים לו שיהיה הוא

 ופ׳ר שם שבת שכינה פני מהקבלת יותר אורחים הכנסת נדולה »(

 .הם דשוים מבואר ע׳ב כיג די ו׳ תיקון סוף ובתיקונים ע׳ב ל״ה ד׳ דשבועות

דגטרין: מבואר ניו אות חסידים ובם'
ן שם שבת המררש כית כהשכטת אורחים הכנסת גדולה »(

ק׳ד דף סנהדרין מיתרו הרחוקים את שמקרבת אורחים הכנסת גדולה כי(

> רע״אז
 כבור דדך השלהן על מפה לו שיפרוש ר׳ל לחמך לרעב פרום הלא כה(

:ג' אות ע׳א ע״ג ד׳ שמואל מעיל יכלם שלא הלחם לו שיחתוך וגם
 של פנים להם יראה רק תלאותיו להם יספר אל לביתו אורחים בכוא »(

 יכולת לו היות מבלי שמצטער להם ויאמר לאכול מיד לפניהם ־וישים רצון

 וילורם לדרך צידה להם יתן וכצאתם מטותיו במיטב וישכיבם יותר לעשות

 שהשלחן קדמונים מימים נהנו ספרד וגדולי גדול׳ שכרו כי לפניהם וישמש

 ולוחית ארון מהם עושין היו עולמם לבית בלכתם העניים את עליו שהאכיל!

 חייב אדם ואין כ״ו אות ספר-־-רוסירים וז״ל .א׳ אות שם ע״כ, בהם שנקברים

 יתן ומימיו לחמו את שבידו היכולת כפי אלא יין ולהשקותם כשר להאכילם

 ולעת זועפים ופנים־ אנוס משור פנים ושמחת ירק ארוחת טוב כי בשמחה להם
 הצור כי מימיך או יינך טוב כלב ושתה בשטחה אכול אדוני עטו ידבר האוכל

 מה לי שאין נפשי בחיי בשר. לך נותן הייתי חפצה ובנפש ברצון כי יודע
 פת מעט לו יתן לכתו בעת ובבקר נפשך. לרעב ותפק נאמר וע״ז לך שאתן

 עיר נוב ונהרגת הדבר נתגלגל טמנו בלכתו לדוד פת יהונתן נתן שלא לפי כי

 וכשם גבר׳ יפשע לחם פת ועל נאמר וע״ז ויהונתן שאול ונענשו הכהגים

 צא ,לשלחם עמם הולך ואברהם שנאמר ללוותם טצוח כך להכניסם ■שמצור
 אצל והעמידו הפסל שעשה מיכה שהרי דרכים לעוברי פת גדול כמה וראה

 לו הניחו הקב׳ה ואמר המערכה ועשן הפסל .עשן מתערבים שהיו עד המשכן

:עכ׳ל דרכים לעוברי מצויה פתו ■שהיתר לפי
 להם שיכינו ראוי רחוקה בדרך ללכת המרחיקים ובפרטי דרכים הולכי כי(

 ימות ח׳ו ואולי עתי את יודע אדם ואין סכנה בחזקת הדרכים כל כי תכריכין
 יוע>» )פלא עטו יהיו ילך אשר מקום כל ואל לו מוכנים שיהיו טיב לכן בדרך

:עיש( שש בטע׳

 ט’ח טורים י צדקה להם ולחלק .אורחים להכניס לזה זה העיר כני כופין ני׳(

: רע׳א כ׳ט ר' אגורה ובס' קם״נ ריס
 עשירים הכנסת א דוק ל’ר אורחים הכנסת מצות שנזכר7' הינא כל 0»

 ז ב' אות שם שמואל מעיל ■צדקה בכלל הוא לעניים כי ומכובדים. ;
כאילו הכתוב עליו מעלה מנכסיו ומחנהו ביתי בתוך תיח המארח כל 6 ׳

:ם־ג ד' הרואה בפי וע־ש ב“ע ‘י ד' כרכות תטירין הקריב .
מ״ז■ דסאה פיה בפונדיון מככר למקום ממקום העובר לעני סוחתין אין לא(
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 it ככר חכמים לו ושיערו וז׳ל טככר, ד״ח ע*א קי׳ח ד׳ כתני כל ם׳ דשי׳י ופי׳

 עטו סעודת לו טליין משם שיצא דטטקום ואע״ג והלילה היום סעודות לשתי

 והסעודה סעודות שתי מזון לו מתנין כן אע'פ אזיל נריקם לאו אזל דכי
 למקום בלילה יאכל א׳ לו שנתנו סעודות זהב׳ ביום בו יאכל כבד עטו שהיתר,

 נתנו למי להבחין יכולין שאין לפי בלילה תמחוי טןולקין דאין שם יחנה אשר

 כמבואר אזיל בריקן לאו אזיל דכי למהר לו תר,־ר, השניה והסעודה נתנו לא ולטי

 וטעמא דטלוינן ד׳ה שם ובשבת אין ד״ה עי׳א ט׳ ד׳ דבתרא ם'ק בתוס׳ זה כל

 ולא לו שאין למי בסלו פת לו שיש מי דומה דאינו ריקם ילך שלא דבעינן

1 אין ה’ד בבתרא שם תוס׳ כך כל רעב יהיה
 שם- ספרא רב ואמר בסאה שם לינה פרנסת לו מתנין שם לן ואם $ב(

 מה שהוא בסאה שם הרטב״ם ופי' סדיא, ובי פוריא הוא לינה דפרנסת בשבת
 שיכסה מה לו מתנין ידוע עני יהיה ואש וכסת וכר מטה אליי^ילה שצריך

 ורש׳י וקטניות, שטן והוא לינה דפרנסת דקתני מהתוספתא הביא שם והר׳ש

:מראשותיו לתת כר סדיא ובי לינה צרכי בבתיא שם פי׳ ז״ל

 מלבד הם סעודות ג׳ והני בסאה שם סעודות ג׳ מזון לו נותנין שבת לג(

 יאכל עמו שהביא ואותה הימים בשאר כמו לו ליתן שצריכין סעודות הבי

עטוי׳ יוליך וא' שבת כמוצאי וא' בשנת ג׳ יאכל סעודות ה׳ ומאותן בע״ש

:שבת ד׳ה שם ובבתרא והא דיה בשבת שם בתום׳ כמבואר י
 י אלמנה בו שיש בחצר טלהתאכסן עצמו את למנוע לו •ש ת״ח אורח

 . באושפיזא רב בי בר תשרי ולא וכו' ארטלתא יוסף רב דתני א’ע די בנ׳ט

 לת״ח דאסור הרמב״ם כדעת להלכה י׳ז סעי׳ כ׳ב סי' אה׳ע בש־ע מרן ופשקה

 לדור ואסור להתאכסן כותר הרטב״ם ולדעת אלמנה בו ש־ש בחצר לשכון

 בחצרה לדור אבל אצלה להתאכסן. אסור הראב׳ד ולדעת .בקביעות עמה

 דירת רק אסור ואין ארעא• דרך להתאכסן שמותר ראיה הביא והט׳ט .מותר

 פכ״ג לפדר״א הרד׳ל ובביאורי שם, ח*ט .■בביתה שלא אסילו בחצירו־, קבע
 א'כ הראב׳ד ולדעת עצמו׳ כפני בעלייה שרוי היה דאליהו כ״ש ה׳ אות כהנ׳ה

 )נ״ו( בנדרים דקי׳ל כיון באמת אבל ■ רב בי בר תשרי דלא הא ביה שייך לא
 בבית, עמה שרוי כאלו ה״ז כןיכאן דכטו י״ל א׳ב בית. ככלל דעלייה כרבנן

 יש דהכא חשדא גבי כשי׳ב הראב״ד, שמתיר בחצי אחר בית כמו זה ואין
 )ע״ש לעלייה דאסקינהו בשבוייתא )פ׳א( קידושין דשילהי כהד,יא לומר מקום

 יש כן נחורא נפל שבעלייה באופתא סלקא וכי הסידא עמרם רב ב• י( ברש
 ולפי ׳ ע״ש עליו יצרו ויתגבר אריבר, דרך למט־ יציץ בעלייה שהעומד לחוש

 בבית לישן דאמור לעמן בית. בכלל שעלייה דבריו לפי קולא ללמוד יתכן ד עג

 כאלו הוא והרי יחידי לישן מותר שבכית דבעלייה ט״ה באות וכדלקמן יהירי

 הנר״א בשם לקמן ועט״ש אינרופה, ערי ככל דבי עמא וכן הבית בתיך ישן
 דאמור הדאב׳ד לדעת דאף ודע ,אליהו עליות במפר כטש־כ ודלא זלה׳ה׳

לר, משלם אם אבל משלה כשאוכל היינו אלמנה. כד, שיש כחצר' להתאכסן

:הט׳ז כשם שם ב'ש הרב כ’כ ׳ מותר
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 .ושגורה .ושלחן .כסא ,מטה .דברים שבעה אורחים הכנסת מצות לה(

ני׳א: ומפייסו בשש מתברך הטהנהו םכ'ב עי׳ ולויה. ומפייסו. ומחנהו׳
 את יכין לדרך אדם כשיוצא .פעמיו לדרך וישם 'יהלך לפניו צדק לו( ־

 תפלה דהיינו עשו בשיצאילקי־את אעיר. יעקב שעשה כמו דברים לשלשה עצמו

 .תפלה ר"ל צלותא צ׳ אות צדק במלת רמחים הללו דברים וג׳ י מלחמה דורון

:כתוב( )מצאתי .מלחמה היינו קרבא ק׳ אות ,דורון ד׳ אות

׳ סורח או בורח שלישי ביום ,טירח שני ביום ,אורח ראשון ביום 0ל

;ש(’א ט׳ע טברטלוקי ספר )קרית
 אותה המקיים אלא בלבד טובה מרה היא אורחים שהכנסת תיטא לא לח(

 הקניה וגם ועושה כמצווה שכר לו רש בדרכיו רוהלכת עשה מצות מקיים

 מכנים היה לא ואם ללון נטה כאורח הקמה לגבי הם העולם כל כי אורחים ׳־מכניס

 משפיע היה לא אם דהיינו אבד העולם היה כמיטריה ורנע ועידן זמן בכל אורחים

יע׳ש: וירא פרשת ע״ב קכ׳ג ד׳ שמואל מעיל •ספר לקיום, ומכניסם עליהם

 יוצא צדיק ראית .אם אומר הגלילי בריי א’ר תתמ׳ג פי׳ תהלים בילקוט לט(

 ימים שלשה ימיו על אחר או הקדם דרך לצאת־לאותה מבקש ואתה לדרך

 יוצא רשע ראית ואם ,אותו מלוין שלום שמלאכי מפני לדרך עטו שתצא כדי
:וכו׳ לדרך עטו תצא שלא כדי וכו׳ הקדם לדרך

 מדברי וחילי וותרן להיות ולא ההסתפקות בטדת להתנהג לו יש אורח ט(

 בית לו שאין אורה הוא ואם וז״ל ה׳ח פי״ט הטוקדשין פסילי ה׳ בס׳ הרטבים
 בית לו שאין לאורח דעשאוה הרי ע'כ, המערכה מעצי הבירה לפני שורפו

1 רובו או דיה מ׳ח ו“פ פסחים נתוי׳ט עיי כציקנין,
 זוה׳ק בעת׳ב בעיני נחשד שאינו א״כ אלא בביתו אורח יקבל לא מא(

 בכשרות האורח דטוהזק והיכא נח פרשת סוף שמואל ומעיל ע״א ס״ז ד׳ ח׳א
 את שמקנא קנאה רוח כשביל שם יתאכסן שלא למנועי הבעה׳יב לשכן אין

:ט׳ סי׳ רבי לתם , האורח עם אשתו

 או מצות סעודת הוי ואז בביתו אצלו שנתארח אלא מקרי לא אורח מב(

 לא אצלו לסעוד חברו כשזיטן אבל אחרים אצל שנתארחו אורחים שזימן

 של׳ג סי' בא״ח בהג־ה )רט׳א הרשות סעודת רק מצות סעודת ואינה אורח מקרי
 לא האורחים בעד שעושין שסעודה סק׳ה-שכתב של״ג בסי׳ בטג״א וע׳ ע׳ש(.

 שלבעה״ב רציג סי׳ המים ומקור המים תהלוכות בס' ועי' .מצור. סעודת מקרי

ז מקרי מצור. סעודת ודאי
:ב“ע י׳ ד׳ ברכות האיש מן יותר באורחים מכרת אשד. מג(

 ז ע״א פ׳ז ד׳ טציעא ,האיש מן יותר כאורחים צרה עיניה האשד. מי(
אכסגיא בית לבנות העיר רוב והסכימו אכסניא בית להם שאין מקום מה(

ן כ' סי׳ א׳ח טהרשד׳ם ,לעכב יכולין המיעוט אין

נקרא אורחים הכנסת מצות מקיים אם עיז ׳ועובד גמור רשע אפילו מי(

 נכתב אורחים מקבל שהיה לפי שמיכיהו סי׳ נשא ם׳ רבה )במדבר צדיק בשם

1 צדיקים( בשם שטו
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 • לילית אחזתו יחידי בכית הישן ע״ב( קנ״א פב׳יג )שנת טשאחז׳ל »(

ן )מהרי״ל( חדר היינו ובית חט״א והוסיף ד רס׳ק רל״ט הי׳ נטי׳א טוכא
הס׳ שנטו׳ נליקו׳ הברית טשטרת נס' הובא*נדפוס וננר שמעתי וחנה

 ואין יחידי שהבית שהבונה ננית יחידי הישן אטרו מרלא זלה״ח הגר״א נשם
 מהדרים טסוננ החדר אם יחירי כחדר איסור אין אכל אחרים נתים לו סנינ

 הנד״ט אליהו עליות נס׳ ועי׳ ע׳א׳ ח’מ ויקרא טזוה׳יק משמע ונן > אחרים
 עש״ב׳ הבתים ננל אסור ונלילה נזה שחולק ט׳ז בהערה ע׳ב דפ״ג ניוילנא

 כלילה ת״ח אף וי״א וכו׳ שיטור צרינין שלשה הרואה ם׳ נדיש דאטרינן הא
 שיטור צריכין נטי עלמא כולי ת׳ח איריא מאי ישן דאי ניעור ת׳ח אפי׳ היינו
 אסור דאחז״ל הא על הטאירי וז׳ל הכותב. אמר ד״ה קט׳ז סי׳ ניו״ד חדש פרי

 אסור.והכל פחד של נסיון לידי עצמו מביא שהוא בכל וכן יחידי בנית לישן
 בכל ויתעסק נשם בביטחון עצטו את יחזק כן לו אירע אם וט׳ט טנעו לפי
 טטתו על שמע את הקורא כל בברכות שאמרו מה דרך על תורה בדברי לכו

 יחידי כשדה לישן שצריך דמי ונ״ל .ונו' שנא' נידו פיפיות חרב אחז כאלו
 כאלו האילנות כל י*נ ם' בב״ר דאיתא ממה וחילי אילן תחת לישן שישתדל

 שעד שכ״ש ב' אות משה בידי וע״ש וכו' כאהד ומעשה הבריות עם משיחין
 היה ולא עטו הטשיחין אדם כבני היו שהאילנות לפי ניזק לא בצרו שלא י

:יחידי אינו האילן תחת כשישן נמצא .עמל יחיה

ד./ אות

הבדלה.
 שאין ודוקא כוס בלא מבדיל אפ׳ה פת אלא שכר ולא יין לו שאין מי א(

 בב׳ מורים וינייל שישלח עד יתענה מקום באיתו יין יש אבל מקום באותו יין

 בלא דטנדיל הרב לט׳ש טעים דטעטא שלום נהר בס׳ ועי׳ ׳ק׳ סי' הקטנות

 מחלוקת שהביא ס'נ רצ״ו סי׳ ע“נש בטרן ועי' ׳ בתפלה דהבדיל אע״ג כוס

:לאכול לו ומותר שבתפלה בהבדלה לו דדי די׳א

 םה״נ בורא אלא .לברך אין ביום להבדיל ובא בלילה מבדיל כשאינו נ(
 סימן ש״ע שבת במוצאי אלא טנרך אינו ובשמים נר על אכל לנד והמבדיל

:ם״ו ט“רצ

 מים מחצה הוי ההוא דהטקים אפי' אוד וראה לכרך חוץ הולך היה 0

 השולחן בערך ועיין שלום ונהר ם'ז רצ׳ח סי׳ ש׳ע עליו מברך ישראל ומחצה
׳ :ב׳ אות רי׳ז סי׳

 כצפרניו ויסתכל אש של שהן הכוכבים לאור ידו פושט אש לו אין אם ד(

 שנ׳ו סי׳ הרוקח ם' האש מאורי נורא וכר ,בא" ואוטר הגוף מן לכנות שהן

 תולש בעבים השטים נתקדרו ואם וז״ל משמי שם ומסיים אליעזר ר פרקי בשם

טשטו כך כתוב וכן ע־כ. לחול קדש בין המבדיל ברוד ואומר ומבדיל הארץ מן אכן

 ראיתי אמנם מובנים אינם אלו דברים .ולכאורה שכת׳ ה סוף קט ה י בו

אש של לעטור הראשון אדם ראה ז״ל שאמרו והוא בפרק בו א ד בפרקי שם
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מג נתן וכר
 קודם נוקד כאור עליה ולדרים לארץ מאירה כן ואע״ם ט׳ו יום עד בעננים

 אם אף עליה לברך ריש כאורה כחשכה יאיר כיזם לילה בגבורתו השמש צאת

 ס’בר הטלא שטביא רש״ל טדברי וחיליה «נראית ואינה בעננים טכוסח הלבנת

 והרדב״ז התה״ד ודברי רואה שאינו אף הלבנה ברכת לסומא-לברך שמתיר תטו

 יקוה נשף ככבי יחשכו אשר גדולים בעננים מוקי עננים כשיש לברך שאוסרים

 לראות שנצטרך דברים ואין אוטר אין יאיר כיום שהלילה בעת אבל ואין לאור

 כסניף אהיה תריסין בעלי עטי יסכימו אם ולכן וז׳ל שם ומסיים הלבנה דוקא

 עכ*ל. כראוי ולקדשה עליה ולברך במילואה כשהלבנה לברך להתיר עמד,ם.

 ובהצטרף. דבריו את חיזק המחבר הרב ברם דבריו על השיב רעת חות בעל והר׳ג

 נראית שאינה אף זטן כל עה׳ל לברך שחידש סי׳ פז ארני הרב שו״ת דעת

 ביום לקדשה הנז׳ הרב על לסמוך ויש ראיותיו ע״ש לגמרי ומכיסה כלל

ט״ווכנז׳לו

לויה.

 כרכות זוכרהו כך שמתוך הלכה דבר אלא,מתוך טחבירו אדם יסטו איל א(
ר: אות ל׳ טע׳ לפי ודבש ע׳א סיד ד׳ ועירובין ע״א ל״א

בה׳ שפכה רז׳ל אמרו וגוי שפכה לא ירינו כתיב כ׳י חי׳ר חיים בארחות

 מזון לויה שתיה אכילה הן ואלו לאורח לעשות ארם שחייב דברים לח' רמז

 לחם לו שימכור טי יטצא לא או בולמוס יאחזנו שמא לישוב שיגיע עד בדרך

 לחזור רשות לו ואין מטנו כשיפרד לברכו כהנים ברכת אף וי׳א ,מתנה וי׳א

»עכ׳ל ראו לא ועינינו שנא׳ לראותו שיוכל זמן כל חלויח מן

עהית( אפרים )רבינו הדרך כל פרנסת שתיה אכילה לרה ר״ת שפכה לא

 בזכות כלומר למפרע ר״ת לויה ללכת ושמאל .ימין היום וזיל נ׳ז תכא ובם׳

 אחרי ללכת טדכתיב שהרי ע״ז כעובד מלויה לבו הפונה כל מינה ודוק ,לרה

 לכל אמות ארבע אורח ללות לו יש אדם כל לפיכך וכו׳ ש'מ אחרים אלהיס

 בעיר אמות ד׳ הכירו הטלוה כל סוטה במם׳ ואמרי׳ חובתו ידי השתות.לצאת

 שתיה אכילה אי£ול ויטע אברהם לויה מצות קיימו האבות .היזק לידי אתי לא

 ע״כ. לויה אותיות יה לו בחר יעקב כי יעקב וילכו. יצחק וישלחם יצחק לויח׳

 אפרים )רבינו ליוום בעצמו שהקבי׳ה כלו׳ לוי׳ה ס״ת ביבשה הלכו ישראל ובני

j בשלח( ם׳ עה׳ת

 אחרת פעם מטנו ליפטר צריך העיר באותה ולן מרבו שנפטר תלטיר ב(

 שכ׳ והרייף הו׳ן על שהקשה מה י״ו סעי׳ רט׳ב ס־' בש״ך וע׳ ע״א ט' ד׳ ט״ק

 ומצאתי .קטן ובמועד ו׳ ב׳ ״ח בד שכיה לחדש כ׳ג ביום וכתיב וצ׳ל שט׳ס
 וצדקו ע״ש לחודש כ׳ד ביום נ׳א מביא כלע׳ז הגהות עם ברלין דפוס בתנ׳ך

1 הרין דברי י
 שאינו וכל ע״ב ט׳ו סוטח שיעור לה אין הלויה ששכר ללויה כופין 0

 רק אחרת בשביל קבועה מצוה תניח לא .שם דמים שופך כאלו ומתלוח מלוח

1 ס־ג( ד׳ חרדים )ם' דטיא נפשות כחצלת והלויה נפשות לחציל
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 סע"■ ס' too שיתעלם עו נפקוסו לעפר עוין חניוו m וסלה י(

:ע׳א ט׳ח ד׳ קטן שטו»ל
:ע׳ב ט״ו סובה כתורה יעסוק לזיר, לו ואין נדרך המהלך ה(

הנית• שהוא ז״ל ופירש׳י ע״ב ט׳ו סוטה עיר של עיבורה עד לתלמיד הרב י( י

העיר: לכתי ושיריים אטה ע׳ שבתוך החיצון
בגליון לזה נאה רמז וטצאתי מיל שהוא שנת תחום עד לחבר הבר ז(

 יומם לפניהם הולך ויי׳ וז״להג׳ן לפ׳ק ק׳ה שנת בווירמאשא הנכתב ב״י הסט^ק

 עטם הולך ואברהם שנאמר וזה טיל לת׳ח לויה שיעור ואטרינן לויר, ר׳ת

 "ר אחז ע״ב. מכתיבתו העתקתי טיל חכם לתלמיד שיעורו לויה נוטריקון לשלחם

 לת׳ח התורה מן לויה שיעור שמעתי וז׳ל שם וכתוב ב״י סט״ק עוד לידי נזדמן

 כדאטיינן ת׳ח היינו ׳ובד לבד מיל ר״ת דרכיך בכל לשמרך לך יצוה מלאכיו בי

 עד מובהק שאינו לרבו ותלמיד נבדע־כז בד שיושבים ת׳ח אלו הנדים אל הרב

 הגב״י תכ״ו פי' ח*מ הכנח׳ג וב׳ ע׳ב ט׳ו סוטה פרסאות ג׳ מובהק ולרבו פרסה
 ללוות נוהגין אין דהאידגא טהר׳ש בשם'ילקוט ד״ט בשם הסמ׳יע בשם י*ד אות

 הכירו עם או עמו לילך ויש כבודם על טוחלין רכזה׳ז טשום פרסה עד תלטידי-לרנו

5 בשמו ק״ל או׳ תכ׳ז סי׳ הגולה הבאר וב״ב אמות ד׳ עד לפהזת או השער עד
 ואעפ״י ע״א ק׳ד ח״א זוה׳ק שלו לאורח לויה לעשות הבעהב״י צריך ח(

 כי גבר יפשע לחם פת ועל שנא׳ לחם לו ליתן צריך מעות הבעהב״י שנותן

 בלא לצאת שהניחו על פושע בעהב״י ונמצא וימות בדרך בולמוס יאמזני שמא

:נ״ו אות חסידים וס׳ שופטים ם' סוף זקנים דעת לחם
 הצליח וה׳ אותי תאחרו אל מכנה במקום ובפרט דרכים להולכי לוטי טוב ם(

טע' לפי דבש תנאי בלי ברכה שהיא בחנים ברכת יאשרו וגם לויה ס״ת דרכיי

 ולשלום לחיים ר׳ת לויה תכ*ז ובסט״עסי' תכ׳ז סי׳ ח״ס כנה״ג ועי׳ :ט׳ אות $

:לחיים וילך ישיב המלוח ולמפרע' האזרח ילך

 ללוותו עוד יטרח שלא הבית לבעל יאמר שהאורח ארץ דרך כי העולם מנהג י(

 בשלום יאמר לא אבל ל׳ה(: אות וירא פ׳ דוד )פני לשלום ,ל) יאמר והיבעה׳ב

 אדם בני ויש וז׳ל שב׳ בר׳ן וע׳ש מדק ובם׳ ס״ח ד׳ ברכות נם* ק׳י טנ״א-סי׳ כדאי׳
 אין מקפיד שאינו אדם אבל חכמים דברו וכנגדם כלבם דבר ומשוחין שטבקשין

 בפי׳ וע׳ש וכו׳ ותלמידי ר׳ בשלום בוא א״ל ספ״ב ר׳ה עי׳ ע״ש; כלום מזיק הדבר

 מפורש פ׳ ישוב צריך דבריו ולפי עש׳ב לביאה הליכה נין שחילק ישראל תפארת

 אמרי בס' עיי ל»’וק לישראל גוי בין ואי׳ל .בשלום משם ויצא י״ב ט״ג בירמיה

 עצמו על אמדו כשאדם אבל להכירו אדם אטר אם בין שחילק ויצא ר׳ם נועם
 דטשטע בשלום עמו את יברך הי דא' מתא ר*י בשם הק' כ’ואח כלום- בכך אין

:וד״ל ניחא הנז׳ הו״ן ולדברי וצ׳ע להכירו דאיטר

 דעתו ויהיח מקום ובאיזה הולך להיכן שידע צריך לדרכו להולך חטלוה יא(

ז עש״ב( ט־ו אות בשלח פ׳ דוד )פני ההוא המקום עד בלויה

 עטם הולך ואברהם שנא' בלויה שנתעסק ע״ה אבינו באברהם טצינו וכן

מצות שקיים ע״ח רבינו במשה טצינו יוכן לוייה! מצות עטהם שקיים• לשלחם
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מד נתן זכר
. שי־ז( קרימונד, ר' יקותיאל ב״ר יחיאל לר׳ העדות מעלות .)ם׳ לוייה

אשל של הרת שמקיים טי על נאמר וזר, אש״ל ר״ת שטי ידע כי אשנבו־,!

 ביר היה כיי( ייו“טלוייק אברהם לה־ר .ליקוטים )בס׳ לויר, שתיר, אכילה שהוא

גיד. אי׳ש

לולב.
 שהובא מי אסי׳ ליטלו מותר לתחום מחוץ לישראל לולב שהביא נוי א(

 והיה ק״ע סי' ריקאנטי והרים טו׳ב אלף האגור תרנ"היוכיב סי' ש״ע בשבילו

 שופר הנוי עשה אם ה“רד, באריה ושם כיב ס' תקפיו סי׳ בש׳ע כמ״ש שופר
 המצור, לקיים תקנה כשאין כ׳ך סי׳ איוו טהרשר״ם וכ׳ בי לתקוע מותר ביו׳ט

 שאינו אחר שופר לו יש ,ראם׳ והטנ׳א הר״ט בשם שם הבד,״ט וכי בזד, אלא
 כשהביא דאף ליז סי' ח׳א דב״מ לה׳ ועי׳ מותר איל של שהובא וזר, איל ...של

 אבל בלילה ואפי׳ ביום בו לטלטלו טותר באחר יצאו כבר א׳ מרט הלולב הגוי

לטלטלו אסור חומד, מוקפת שאינה בעיר לטלטלו, אסור בשבת הוא א' יו״ט אם

ן בחול . שהוא יו״ט :אפילו לד־א חיץ
 כנה׳יג בו נוטלים אחר שם אין אם ביו״ט הערבה או הלולב נקצץ אם נ(

 חולק שהרשכ׳א אעפ׳י כיב סי׳ א״ח ם“טהגשד בשם ותרכ״ד, ד,גד,'ט תרניה פי׳

 וכיב לאסור הרשב׳א כדברי טהרח״א בשם תרנ״א סי׳ אהרן יר לה' ועי' בזה
 מותר א׳ ביויט דנתלשה המניא בשם שם ומבואר משמו תרניה בסי׳ הבר,'ט

 בסי׳יתרנ׳אז זיל הוא מ״ש זכר דלא שס אהרן יד לה׳ ועי׳ לביע כ' ט’~ביו

 שיעור הוא אמה שאלפיים אטה לאלפיים חוץ )שהוא לתחום מחוץ ביו״ט הבא
 ישראל בציווי לו“ק סי' בהביד כטבואר בשעה מששים דקים חיי שהוא מיל

הטררכי דעת וכן להתיר רכיט פי' להדגש ועי׳ לאסור קיע סי׳ ריקאנטי הרים
 חיץ אבל מותר 1מי> י״ב תוך שהוא דכל תרניה סי׳ השכנה״ג והביאם והניח

 חוץ אפילו להתיר ר,לוי הר״י ודעת לגוי לומר ואסור דאורייתא הוי טיל לי׳יב

 ם•׳ ביר לה׳ ועי׳ דרבנן הוי מיל דייב תחוטין דאפי׳ סיל- ז״ל דהוא טיל לי׳ב

 ׳,אם מצור, במקום לגוי אמירה להתיר טובא נתפשט בטקומינן וזיל שב׳ תנ״ו

 כיש ורבים גדולים חכמים לפני כשעושים אפילו פה פוצר, ואין גמורה במלאכה

 ולא מיעיט שהם ואף דרבנן דהוי מ״ד דאיכא מיל לי״ב מחוץ הבאה בענין

 לגוי אמירה שרי גמורה במלאכה דאפילו האומרים עם ט״ט.,מצטרפים הכי קייל

 דהרה נ״ל שכן וכיון באתרוג התיר מהרש׳א שהרב שמעתי ושוב מצוד, במקום
 בשביל אבל צבור בשביל דיקא זה אמנם ביניהם חילוק שום אין בי בשופר

 יום בכל דטעשים ראע״ג בדבר גדולים שיסכימו עד להתיר אני ירא יחיד

 בעצטינו לעשות לנו אין טיט מוחין אנו ואין היחידים אסילו היתר שנוהגים
 להתירו שנוהגים דבטקום ע״ב סי׳ ובתר,״ד הדבר את פרושים התירו שיאמרו

 שאר לצורך כמו ולצורכם לכבודם להקל יש אורחים לו באו אם מצוה במקום

 דרבנן מיל לי״ב חוץ דר,אומרים שהביא ליו סי׳ ח־א דביט ועי׳״לה׳ עכיר מצוד,
להביא לגוי לשלוח להקל העלה ומשיה דאורייתא שהוא מהאומרים רבים הם
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קט וכרנתן
 בב׳ שהחזיק מאריה ליה דשרי וכתב הש״ך על תמח שם והפ״ת הפ״ח וכ״כ
יע״ש: מעיקרא חם דדחוין הגאונים ס' והוא טור׳ם ס׳ ^ידים

ל. אות
• לויה. •

 ולנהוג מפניו לעמוד חייב המת את הרואה ע״ב קליא ד׳ הכלבו כתב א( י
 סין המשחה שטן בס׳ מובא ע״כ אמות ד׳ ללוותו חייב גוי מת ואפילו כבוד בו

 הדין מצד דחייב דטשמע בעיני חידוש והוא וז״ל הרב ומסיים קל״ב ד׳ נ״ט
 את הרואה ודל כ״י חייד חיים באורחות מצאתי ע״מוכן שלום דרכי משום ^זלא

 השוחט כתוב בנדה כי ותימא .אמות ד ללוותו חייב גוי מת ואפילו ויכו' המת
.עכ׳ל גוי מש לומר ונוכל טטתו אחר הולכין אין מת אם עטו ואוכל פי׳ לנכרי

 הצעיר ואני ודל שם וסיים מביאו ל״ג אות ט״ז הימן אברהם מחזה בספר גם
אותו המוליכים כבוד משום אלא המת משום לא מפניהם שעומדים שמעתי

 מת ואפילו בחיל קורא הכלבו שהרי דבריו הבנתי ולא ע״כ בג״ח עוסקים שהם
כבוד משום ולא המת ללוית הוא שהחיוב הרי אמות ארבע ללוותו חייב גוי

וצ״ע: המוליכים1
 שמעתי את.המת• ללוות לחוץ ללכת יכול ואינו זקן שהוא מי ב(
 המת עם עוברים כשהיו ז״ל בנבנשתי טוהר״י ישראל נר הרב שמורנו

 קול ששמע כיון להלוותו לילך יכול היה לא זקנה ומחמת שלו הבתים ׳תחת
 ראה שלא אפילו אמות ארבע בביתו ושב הולך והיה ממקומו קם היה הספרנים

 יעקב עין על חידושים כ״י ,)בס בזה די והיה בביתו אותו מלוה היה המת את
 מלוהו ואינו המת את הרואה הגט׳ מאמר פי* ובזה חייא( בני הרב של מנכדו

 ובאופן בלא_ראות המת את שמלוה באופן מיירי זה וכי־ שכרו מה מלוהו ואם
מה לי ניחא זה ולפי ראות בלא אפילו 'המת את שמלוה למי יחונן ה' הנזכר

 עטו הולכים מהם ליפטר אורח אצלם כשבא ו״ל בח הגדולים מהרבנים \~~שראיתי
 שהחיוב לויה מצות י״ח בזה יצאו איך לי תמיהא והיה ד״א המת פתח ער

התורה על אפרים רבעו בשם 47 ל לויה ערך בח״א אמותיי ד׳ לפחות הוא
 י השאילתות על פי׳ שאלה העמק .\ועייבסםר קצת ניחא האמור ולכד עטש״ש,
 א*צ רואו אפילו צרכו כל להטת שיש דבזטן ב׳ אות ם׳?יח^םי׳~ל״ר דרא״ג
 הבית כמש״כ דלא ע״ש רבעו מדברי ה' אות י״ר סי׳ לעיל הוכחתי וכן ללוותו
סק״גו ס״ה סי׳ באה״ע שמואל
 פדיון ם׳ אות ולק׳ תנ״ו, סימן כב׳יבח״ט עט״ש רעך דם על תעמוד לא ג(
 מציל מי אות יצחק בפחד עי׳ קודטיף חייך ד״ה ולעיל צדקה צ׳ ואות שבוים
 ס׳ ובשם מ״ג סי׳ אליהו יד תשו׳ בשם שהביא מה וע״ש עצמו בסכנת חבירו

עעדב: ת״ח חבירי ולא הרגוני ההדיוט לומר דטצוה תרצ״ב חסידים
לבש.

אם אבל וכו׳ אשה תערה לא סק״ד בט״ז קפ״ב סי׳ עי' וכו׳ גבר ילבש לא א(

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)229 מס עמוד דוד בן נתן נחמן קודונל, נתן



סעולתם
 סיפא הייט דא״ב כקג״פט' לשם
 לשם עצמו ס־״ן שפי׳ לשמן בהן דבר

י; ינחר אמת המהרש׳יא »ד׳ שמיס
: הביס בחייבן שנתחלל! היו סול ובלי

 הקדיש׳ המירה מל;ט׳כיא המשתמש !
 העולם נברא שבה מסדה ׳to מקראת -
• יפי׳ ראבוס פ״ג י״ד נדאיתואמשנה •ופיו־

 שנאמר בראשית מע» כל *הרע"ביז״ל’ד* י
אלא נברח לא נ1ט ני ^*טויראאלהיס

---------ך טוב לקח שנקראת ?חידה נשכיל :

 פירושם יעיין בתירס שנאמרו מדות
 שלש נד״ה ע״ב1’דףי בסיס׳ר״ה

:למאמר ותרמה שם יבסיא״ש עשרה
 הוא מנין מדת כי ממנמסננ( משה

 ככל מנין אין כי מנס מתנת שעושרו
 רש״י כדפי' מנס לשיזמהנת אלא מקום

 אמת •במשפט צדיק פ'ואתחנן: דש
 משורת לפרס שעושה מסיד ד רשיי
 רמי הינא רב סס נר״ה כדאיתא הדין
 וחסיד יכמיב דרכיי ככל צדיקה׳ כתי'
 במשפט j צדק בתחילה מעשיי ככל

 שאין כשרואה נ מסיר ולבסוף [ אמת
 מן לפנים נמס בדן מתקיים העולם
דקא' בריש' ה*נ ולפ״י ע״כ [ השירה

ה' לדק שנא־ יק ל, נקרא הקב״ה מה
ני׳ צדק היי אמה אף דיניי בכל

 לפנים הקנ״ה עושה למה תאמר ושמא
: ואומר הקרא הניא לזה כדין משורף

 במסכת מיני' ודרשי׳ בשמי הנקרא כל
 לא בעולמי כקנ״ה שברא מה כל אנוש
 .תסיר היא לפיכן• לנבוח אלא ..גרא

 כל יאומר :הרין משוחז לפני׳ ימשית ־™“י
 .האי .רמייפי נראה למענהו ה׳ פעל
 א״י ע"ה דף ננ״ב דאית׳ משוס קרא

 בקיאי׳ ג׳ מנתן א״ר נחמני כר שמואל
w ומשית צדיקים כקנ״ה סל 

 הנקרא כל דנתיב לריקים וירושלים
 ואפשר ת״ל האלשיר ונ׳ ע׳'כ מ־ קשמי
 "- בשמו יקראו סיגצדיקי׳ כל 'שלא
 מ שיקרא משיח של יתרונו מה

 אחשוב ע״כ שבישראל צדיק מכל ינוע
 מגדר כולן הצדיקי׳לא נשמות מהנה

 מבריאה יש מאללות ׳שנפשו המה א׳
 בא ני ואפשר מעשיי' מ־צירסייש וים

 הטוב כי-נל תחנו על יפלה לבל ללמד
 הצדיקים נ!0 לכל לא למעלה האמיר

 האלילות מעילם נשמתו לאשר רק יהיה
 לז״א הבריא׳ מעולם החכאשר על או
 נשמי הנקרא כל בין אם ני היא כן לא

 שמי כן פעל האלילות מעולם אשר הוא
 בראתיו לכבודי אשר בין רבי כשם'

יצרתי' אשר בין הבריאה 0מעול א«7
 מעולם אשר אפי׳ מעוצסהיליר׳ שהוא

 כרי עכ״ל ט׳ עשיתיו אף ויהי המשיי'
 יני’, בלדקים הפסוק שוה 'להדיא
 צא אבל לכבודו ברא שהצדיקים משמע

 לפנים עמהם יעשה לוןכ וא*כ הרשעי'
 יעל כל הפסוק הביא לכר היין משורת

 בשביל עשה הבל פירש״י לתענכו .ג׳
 ליום רשע וגם דקרא וסיפא קילוסי

 עשה רשע וגם רש״י ופירש רעה
 #*נ לקילוסו זה וכל ליוסרעה להניס!

 לכו לקילוסו ®א הר»ע שגם הח
 ועייולצקיט מש״ה לפנים עמק' עושה

 מפני נו' ואומר :סה אמרת גירסא
 שהוא לפ׳ ים היא אוכלה אש שהפסול

בסיפ׳דקר׳ כרכתי׳ מזימה ליעם כנוי
 רוגזו על מתחרה ופידש״י קנא אל

 הפסוק לגן־מכית ע״א מעובי׳ להפרע
 ר0 יגלנצוגי דיטר שביבין כודסי׳

 נוערה אש וגלגליו הכסא שאפי׳ דליק
: ינעצמו בכבודי יק״והקנ״ס מגיש

 שעליכם מה עשיתם יאס :פ״ב מק מיי המקראות מפרשי רשומות דורשי
 והדיש פדרש זה שאחר כיסמידלפיס׳

וקאמ' ידסמידש ה׳ה׳מיריסיאיןנשר
 ונעלמו בכבודו הקג״ה נטפל לתה

 ממי ; האצה מייס נל אמ להיריש
 מאהכ׳נדכסי׳כי מציתי כל שעשייז׳את

 הואע המצוה כל אח תשמרק שומר אם

 ינימסם אלחכם ה' את לאהכה מ'
 בכל ללכת כדנתיב מדיפיי בכל לו

 רסיס אתה אף מההואריזוס דרכיי
בי ולדבקה כדכתיכ בי ונדבקתס נו'

ר/ * * י *

 צגרחדגן' V>> Cio’c) MT °*°י'
jn ל קבפיםקאמחמטנ^לברהם57זת5םפריחלקשמפח

פ״ט: נדאי׳נשנח Wלי ימני מל?י»»י£5' ’ ®י י "™ .לעל ,תנמי0 ולאמי׳סר״ן מילה שכר לקבל בלומר פעולתם

?11P;z>

קרא9
פפורש

 הזה השלם מן חייו נעקרו י חי חול וכלי המקדש
 נברא שבו *בכלי המשתמש • הבא העולם ומן

 מן חייו שנעקרו עאכ״ו הבא והעולם הוזן השלם
הזהומןהעולםהבא:^7העו

פיסקא סליק
 נו נדנקסם ט'כאילי כחכמים הדבק
 י5שעשיתם הקנ״המאחר אמך לסבו
 אעשה אףאני נעשות סעליג' מה אמם

 הוצרנמי וצפינו לעשות שעצי מה
הגוי׳האלה צהיייש בעצמי צהיספלאני

• יי* :היאים כ״ע מלפניכם
 ואיןב״ו כ כ׳ ^ 3

שהיו מוריש ■ ־
 כמשמעו שימע :זיר גדולים גכורים

 : שבעולם כט־ס בל אס שיורי^ז פי׳
 לי>זז»3>; סגא״י אצמות'5 ר״ל ס״להאלה

 מסייעיכם לרבות מטן גילקיט ה״ג
 : המסייעי׳אויזס האימות שאר פי׳

 דרש האצה ואע״גדמלת האלה ח״ל
 מ*מ שבעולם אימות שאר למעט לי'

 צרבות כאלה וכתיב אצה יה״מלתינתב
 » 5כי5• המסייעיחנדלי׳יטצני׳ן״׳ןרי׳ווניס’

 >״ =•!. דהאי ט׳אע״ג 1ר»1א צא :ואותי ז״ר
 כתיב ואח״כ מחילה נתיב אגדשני לא

 .י יגמס ציה נקט אפ״ה אנרשכו מעט ׳מעט
 שיהיו ללמד מעטנו' מעט ברישא

 לו6יס מך.^ ,נ5ז־ן ,׳jjjj,, מפמעט׳־
 שינרש ר״ל ט' מעט מעט הפסוק פי׳

 שלא. נדי אשת נפעם לא מעט מעט
 השדה מיס וירבה שממה הארץ סכי'

 ממלת ספרה אסר עד הכי נתר כדמי'
 ז־למזגא מתמעטים ;לא'שיטו אבל אתהארן

 לא ואומר מביא לכך מאליהם והולטס
 מעט מעט ס׳־ל מה א״כ אגרשנוט׳

 •’ והולכים שמתתענרם ללמד אלא נו׳
 נילקוטגרסר׳”רסריר

 למההיויייאיסעדשאמל
 פן אחת אגרפנ׳מפנירבסנ' לא

 כשדה אבני :»דה סיס יך על סרנה
 ־ לו׳יהי׳לכשלום מנהשצמה תץיאדס

 >ד׳ יהושע יגע צ»ה א״ת1י:*6ר 'עמך
 רבסודל׳ יקשה מלסתה• שני׳׳'1 שעשה
 יאח״ב מעט דמעט הקרא על תקשה
 דה״קדקדאי״ל ד״ל ביהושע סייס

 של רצומ ׳עשי לא אם סנאי על דנכסב
 יקישע מון אנל אגרשנו מעט מקום

 יהושע יגע ולמה מקום של רצונו עשו
 "יג"’ צטר במדבר •שראל פסטאו לפי ומשני
 M רד: רצונו יעשו אח״כ אפי׳ »עע להם

 לשוץ כפל כנח ועצומים בקומה גדילים
 ועצומי־דאל״נ גדולים אתם דריש:אף

 האמידים אס txm השמי מה
 נמרי* אפם )עצומיסימכסיאלא לומר’

 ™׳ גמרי־מנסרש״י: והם האותות משאר
 ה״ג : ממט נמר וזה בילקוט ה״ג

 יהנמתל ביתנו נמר שסלה אלא ללקות
 נטרי' האימי׳ כפיום״יישאר היא נזה

 גבורים אומות זז׳ מהם וישראאנבורים
 רבים גייס שבעה בקרא ה״ג :מישראל
 לנד סהאמוס מלמד :מעך ועצומים

 מגד וקשה גדול אומות ששה שאר בלא
 משבעה שאחת נרם ובילקוט ישראל כל

• ישראל נל מגד וקשה גדול עממין
דנח. cy»” האמורי את

יי•” ■ :ישראל כל כנגד קשה למוד
 המדבר מ! :המקום ך*ר• !•א

. הפסוק' זה נא. והלבנון
“ מן צרת כילקוט אבל גימשע ןאא

 מדמ-יהלמקמןמהרנהרפרתועד0
 הפסוק וזה גבולכם ימה לם־סאמרין
בד*ה ועייננסתוך הואמרש׳זו

מגתי3־ש’’.ף*
כבל הרי

> rcw
גבולכם

נא

פיסקאסליה

אלורךכיהקב״ה דרכיו בכל .

 שנא׳°ה'ה׳אלרחוםוחטך

 נושא פים1ל< חסד נוצר ואמה חסד ורב אפים ארך
 יקרא אשר כל“ ואומר • ונקה וחטאה ופשע שן

• ליקרא לאדם לו איפשר היאך ,וכי ימלט ה׳ בשם
 וחנון רחום נקרא המקום הקב״ה^אמה של בשמו

• לכל חנם מתנת 'ועשה ־ וחנון רחום חי אתה אף
 דרכיו בכל ה' °צדיק שנא׳ צדיק נקרא הקב״ה מה

 •.•הקב״ה צדיק הוי אתה אף מעשיו( בכל )והסיד
 מוי אתה אף מעשיו בכל וחסיד שנא' חסיד נקלא
 ואמר ימלט ה׳ בשם יקרא אשר כל גא׳ לבך חסיד

 יצרתלאף בראתיו לכבודי בשמי כל׳הנקרא0
 בו ולדבקה * למענהו ה׳ פעל °כל ואומר • עשיתיו

 ולהידבק במרום לעלות לאדם לו אפשר היאך וכי
־ הוא אוכלה אש אלהיך ה׳ "כי נאמר כבר והלא בו

• דליק נור וגלגלוהי דינור שביבים מרסי׳“ יאומר
 עליך אני ומעלה ובתלמידים בחכמים הידבק אלא

 ונטלתה שעליהה .ולא ונטלתה למרום עלית סדלו
 ונטלתה מלחמה עשית כאילו אפילו אלא כשלום

לקחת שבי שבית למרום עלית0 אמר הוא וכן

רצונך אומרים רשומות דורשי באדם• מתנות
 י גנרחלאללמד 1שמתו הגדה למוד העולם והיה שאמר טי שתכיר

רני : מ״ל \ ואם לדרכיו ומדבק כךאתהמכיראתחקב״ה ,

 למה :עקיבא 1 : שעלי כזד, אעשה אני אף שעליכם מה עשיתם שא״כ !
®,J of י-------------------r------—-------\____ ®הנשובלאאגר

j ודם בשר ואין מוריש ה׳ ה׳ והוריש 
שומע הנויה׳ כל את מוריש•

 הגוים אלה אלא לי אן האלה ת״ל כמשמעו אני
האלה• [ת״ל טס״עיהם נ )נוסעיהם( לרבית מניין

מתמעטי׳ והולכי-׳יוהם גדילי׳ אתם מלפניכ׳שוזהיו

 מפניך אגרשנו מעט °מעט אומר הוא והולכים־וק
 אחתדבריר׳יצחק מפנידבשנה אגרשט °לא ואמר

לפישישו* בןעזרי׳ ר׳אעזר אמר עקיבא[ ר׳ נג״א
 כבר והלא ,החיה מן יראים הם למה הם צדיקים

 תשלמה השר׳ בריתךוחית השדה אבני עם נא׳״כי
 היגיעח אותה כל יהושע יגע למה תאמר ואם י לך

 מעט מעט להם נגור י ישראל שחטאו לפי אלא
 ועצומים גדולים גרם וירשתם • מפניך אגרשנו

 אתם אף מכם •fco ועצומים בקומה גדולים מכם
 מכסיר׳אליעזר גדודם שהם אלא ועצומים ׳גדולים

 גבור פלוני איש שאמד לאסם משל אמר יעקב מ
 גבור שהלה [ [והגמד!אלא הואנממנו וותגבור

 נא כבר והלא עוד נאמר למה מכם ר״א • הימינו
 גרס-רבים נ ( מכם ועצומים גדולים )שבעה“

 מלמדישהאמורי מכם ת״ל ומה c ממך ועצומים
 ישראל כל כנגד וקשה י־ גדול עממים משבעה

 האמורי את השמדתי ואנכי אומר תא ובן
חא וחשק גבהו ארזים כגובה אשד מפניכם

® •™פל־ם!לקו־»׳«י״י״ו^י^" בל p ^גטלבםן נ נהי הגדול הנד,ר ועד הזה בלבנון המד^ מן“ צאמר
יחידי האחרון הים ועד פרת גהר הנהר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 236 מס עמוד תקע״א ספרי. אברהם< >זרע ספרי
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השדון וירא פרשה חבצלת
?!!34567 א־ה-ח;

קפז

 להכירו מצוה ג. ה׳ בדרכי הליכה א. חולים ביקור מצות גדר
מדרבנן או התורה מן חיובו אם הראשונים ובפלוגתת

פ״א[ ]פי״ח ממו־א. כאכיוגל הי אליו ויו־א

 ה׳ אחרי פ״ה! ]פי״ג ראה בפרשת כתוב
וכי יד. ובסוטה וגו׳, תלכו אלוקיכם

 כבר והלא שבינה, אחר להלך לאדם לו אפשר
 להלך אלא הוא, אוכלה אש אלוקיך ה׳ כי נאמר
 מלביש הוא מה הקב״ה, של מידותיו אחר

 הקב״ה ערומים, הלבש אתה אף וכו׳ ערומים
 ממרא באלוני ה׳ אליו וירא דכתיב חולים ביקר

 וכו׳ אבלים ניחם הקב״ה חולים, בקר אתה אף
 אתה אף וכו׳ מתים קבר הקב״ה וכו׳, אתה אף

וכר. מתים קבור

 מצוותיו במנין מנה ל״ו אות גדולות ובהלכות
והודעת דכתיב החולים, את לבקר

 את איתא ל: ובב״מ בה, ילכו הדרך את להם
 וזהו חולים, ביקור זה ילכו גמ״ח, זו הדרך
 עשה למצות חולים ביקור מצות הבה״ג שמנה
 ע׳ ]ובנדמ״ח ב׳ בשורש והר״מ המצוות, במנין

 מדבריהם, מ״ע אלא דאי״ז דבריו על השיג נ״ד[
 ואהבת מצות בכלל חולים ביקור עיקר ואמנם
 מנין בכלל זו עשה בא כבר אכן כמוך, לרעך

ר״ו. במצוה המצוות

 מ״ד[ ע׳ ]בנדמ״ח א׳ בשורש הרמב״ן והשיב
עצמו הר״מ דהלא הר״מ, דברי על

את לבקר מה״ת דמצוה כתב ח׳ מצוה בספה״מ

והלכת פ״טז ]פכ״ח תבוא בפרשת וכתיב החולה,
 אתה אף חנון הקב״ה מה בספרי ואמרו בדרכיו,

 להדמות דמצוה יד. בסוטה שאמרו וכמו חנון,
 דאף להדיא הרי הטובות, בפעולותיו להקב״ה

 נלמד דסוטה דמהא הבה״ג כדעת הר״מ דעת
בקושיא. והניח מדאורייתא, חולים ביקור חיוב

flJTI מצוות שבע דיש ה״א אבל פי״ד בר״מ 
ולנחם חולים לבקר מדבריהם, עשה

 מצוות שכל ואע״ם וכר, האורחים ולווית אבלים
 כמוך, לרעך ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם אלו
 לך אותם שיעשו רוצה שאתה הדברים כל

 ווזר״ט עכ״ד, לאחיך אתה אותן עשה אחרים,
 היא חולים ביקור דמצות לשיטתו בזה אזיל

 ואהבת מצות בכלל דהוא הר״מ ]ומש״ב מדרבנן,
במקו״א[. בזה והארכתי כללית, מצוה בתורת הוא

 לשלמה באשר ןוכ״כ הר״מ בדעת כזה והנראה
בדרכיו והלכת דמצות ז׳[, סי׳ מועד

 ביסודם, חלוקים הדרך את להם והודעת ומצות
 מצוה יסודו הדרך את להם והודעת דמצות
 ואילו החולה, חבירו את מבקר שיהא לחבירו

 חבירו, טובת מחמת אינו בדרכיו והלכת מצות
 ולהידמות ה׳ בדרכי לילך דעות מהלכות אם כי

 תועלת חבירו ישיג שלא באופן ואף למעשיו,

 קיים עכ״ז לקמיהן שיבואר ]באופן מהביקור
זו. מצוה
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1

השדוןוירא פרשתחבצלתקפח
 מצות למנות מקום שיש מה דכל נראה, מעתה

אבלים ניחום ומצות חולים ביקור
 עיקר אם רק זהו המצוות, במנין חלוקות כמצוות
 מקום קובע דבזה לחבירו, מצוה היא המצוה
 אבלים וניחום במסוים חולים ביקור לעצמו

 אך במסוים, האורחים לווית ודכוותה במסוים,
אין בוה ה׳, בהליכות להידמות היא המצוה אם

 לאשר במסוים, מצוה מעשה חולים ביקור ־"מעשה—־
בדרכי לילך ודרך אופן הוא הללו המעשים כל

ה׳.

 בהא פ״ב( )בפי״ח לקמן בכ״ז ]והארכתי
לחבירו רעשה ל. בב״מ דאיתא

 אינה אבדה השבת מצות כגון איסור, דוחה אינו
 דאה״נ שם והקשיתי כהנים, דטומאת לאו דוחה

דוחה, ואינה היא קלה לחבירו אדם שבין דמצוה
 והלכת מצות גם יש זאת מלבד הרי "מ מ

וא״כ לחבירו, מצוה אינה זו ומצוה בדרכיו,
 דכלפי ותירצתי ל״ת, דוחה אינו זה עשה למה "י״־י

גרוע מצוה הכשר הוי בדרכיו דוהלכת עשה
יעוי״ש[. ל״ת, דוחה שאינו

מהשגת הר״מ שיטת מיושב מעתה הלא
אלו מצוות מנה הבה״ג דהנה הרמב״ן,

המצוות, במנין המתן ולווית חולים ]ביקור
מדכתיב מה״ת מצוה הוא דאמנם הר״מ והשיג
בדין אינו ודאי זה מצד אך בדרכיה )"והלכת

 מקום שיש מה וכל בפ״ע, כמצוה נמנה שיהא
 הוא בפנ״ע כמצוה חולים ביקור מצות למנות

 בה ילכו הדרך את להם והודעת מדכתיב רק
 הר״מ השיג בזה חולים, ביקור של מצוה דהוא

מדבריהם. אלא דאינו

 על הר״מ השגת גם ליישב מקום יש מעתה
ביקור מצות ]שמנה הבה״ג שיטת

 דמה להבה״ג דס״ל המצוות[, במנין חולים
 לענין תלכו אלוקיכם ה׳ אחרי הכתוב מן שדרשו

 לתא מחמת אי״ז וכדו׳, חולים ביקור מצות
 דהוא אלא ה׳, לדרכי להדמות דעות דהלכות
 דחבירו[, לתא ]מחמת הללו מצוות על ילפותא
 מסוימת מצוה בזה דיש י״ל שוב שכן ומאחר

 ולכן תורה, מדין הנלמדת חולים ביקור מצות של
המצוות. במנין מנאו

 חולים ביקור מצות מנה ר״כ מצוה וביראים
והביאו תלכו, ה׳ אחרי מדכתיב

 ואי ולבריות, לשמים רע שנעשה האיסורים בכלל
 מדין אלא אינו חולים ביקור מצות דכל נימא
 בזה נעשה דאינו ודאי ה׳, בדרכי להדמות דעות

 דמוכרח באופן זו, מצוה קיים לא אם לבריות רע
 וכן כמש״נ, לחבירו מצוה הוי דבאמת מדבריו

 הביא ממון איסורי במצות קנ״ג במצוה שם
 שם, דסוטה זו מסוגיא ערומים להלביש המצוה

לפלפל. ויש

 להכירו מצוה ב. ה׳ בדרכי הליכה א. חולים ביקור מצות
המת וכקכורת חולים כביקור קבן אצל גדול וכדין

פ״א[ ]פי״ח ממריא. בא^יוגי ה׳ אליו ויי־א

 שלישי יום היה זה שיום פו: בב״מ איתא
לשאול בא והקב״ה אברהם, של למילתו

 איתא יד. ובסוטה במהרש״א[, ]ויעוי״ש בשלומו,
 לאדם לו אפשר וכי תלכו, אלוקיכם ה׳ אחרי
 אלוקיך ה׳ כי נאמר כבר והלא שכינה, אחר להלך

של מידותיו אחר להלך אלא הוא, אוכלה אש

 אליו וירא דכתיב חולים ביקר הקב״ה וכו׳, הקב״ה
וכו׳. חולים בקר אתה אף ממרא, באלוני ה׳

 לה אין חולים דביקור איתא לט: ובנדרים
מחוייב קטן אצל גדול דאף שיעור,

 פטור אין למה הקשה ובשיטמ״ק חולים, לבקר
 בב״מ שמצינו כענין כבודו, לפי ואינו זקן של
אבירה, מלהשיב פטור כבודו לפי ואינו דזקן ל:
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קפטוירא פרשתחבצלת

 נלמד חולים בביקור חייב שהזקן דמה ותירץ
 הרי אברהם, את לבקר בא שהקב״ה מעשה מהך
 ]ויעוץ חולים, בביקור מחוייב הגדול דאף

 שמחל דהרב מהקב״ה ^פינן לב: בקידושין
מחול[. כבודו

 בהג״ה פ״ב ח״ג ]להה״חן חסד באהבת אבן
הא דריש שם בב״מ דהנה ע״ז, הקשה

 את בה, ילכו הדרך את להם והודעת דכתיב
 זו בה חולים, ביקור זה ילכו גמ״ח, זו הדרך

 גמ״ח, בכלל הכל דהלא הש״ס ופריך קבורה,
 ביקור דין להשמיענו בא חולים דביקור ומשני
 מחליו[, מעט שנוטל ]אף גילו בבן חולים

 כבודו לפי ואינו זקן דאף נתחדש קבורה ובחיוב
 נתחדש לא חולים דבביקור משמע בה, חייב

כבודו. לפי ואינו בזקן דנוהג

 שם בב״מ קרא דצריך הא צ״ע וביותר
צריך כבודו לפי ואינו דזקן ללמדינו

 נלמד זה דין אף והלא המת, בקבורת להתעסק
 המת קבורת שמצות שם בסוטה דאיתא מחא
 קובר הוא מה בדרכיו, והלכת מדכתיב נלמד
 קבור אתה אף רבינו[ משה את ]שקבר מתים
 צריך שהגדול נלמד עצמו זה ממקור וא״כ מתים,

 ביקור שלענין כמו הקטן, בקבורת להתעסק
 צריך דהגדול דהקב״ה ממעשה ילפינן חולים

וצ״ע. הקטן, את לבקר

 לעיל, שנתבאר מה עפ״י בזה יראה ואשר
חרא תרתי, איכא חולים ביקור דבחיוב

 הבורא, לדרכי להדמות דעות דהלכות לתא מחמת
 תלכו אלוקיכס ה׳ אחרי מדכתיב נלמד והוא

 עשה ספה״ט בר״מ וכמבואר שם, בסוטה כמבואר
 נתחדש נוסף ודין וה״ו, ה״ה דעות ובפ״א ח׳

 מדכתיב נלמד והוא לחבירו, מצוה דין והוא בזה
 דאינו הר״מ דעת ובזה הדרך, את להם והודעת

 לעיל ועמש״ג מדבריהם, אלא מה״ת חיוב
בארוכה.

 כתב השיטמ״ק דהנה פשוט, נראה טעתה
את לבקר הגדול דמחוייב לזה דהמקור

השדון
 אברהם, את ביקר שהקב״ה ממה נלמד זהו הקטן,
 שנצטוינו מה כלפי רק נכונה ראיה כ״ז והלא

 בנידון אך הבורא, בדרכי לילך דעות מהלכות
 לפי ואינו בזקן דנוהג ראיה אין לחבירו מצוה

 שענינם המצוות שבכל היא דסברא כבודו,
 לטובת עצמו את שיבזה בדין אינו לחבירו
 הקב״ה ממעשה למילף ליכא זה וענין חבירו,

אברהם. את לבקר שבא

 חסד האהבת קושית היטב מיושבת מעתה הלא
אין דבקבורה שם בב״מ קרא צריך למה

 ממה תיפו״ל כבודו, לפי ואינו זקן פטור
 נראה למש״ג אכן משה, את קבר שהקב״ה

 בדרכי לילך אדם דמחוייב רק נדע לא דמהתם
 ממנו, קטן שהוא במי אף המת את ולקבור ה׳

 אך חולים[, ביקור לענין בשיטמ״ק כן ]וכמבואר
 מדכתיב ]הנלמד לחבירו מצוה מתורת מ״מ

 קבורה חיוב שום אין הדרך[ את להם והודעת
כבודו. לפי ואינו בזקן

 אין המת דבקבורת בב״מ דאיתא הא ומעתה
זהו כבודו, לפי ואינו זקן של פטור

 אדם בין של קבורה דין על נוסף דין חידוש
 בב״מ כמבואר מקרא למילף הוצרך ובזה לחבירו,

 ביקור לענין אך המת, קבורת לענין רק וכ״ז שם,
 כבודו, לפי ואינו בזקן חיוב ליכא באמת חולים

 חייב חולים בביקור דאף שם בנדרים דאיתא ומה
 מצוה מתורת לא באמת זהו קטן, אצל הגדול

וכמש״נ. ה׳, בדרכי הליכה מדין אלא לחבירו,

 במצות חייב אינו ]שהגדול בזה ונפקותא
לחבירו מצוה בתורת חולים ביקור

 דכלפי נראה כי ה׳[, בדרכי הליכה מתוך אלא
 ביקור בין שמות חילוקי אין ה׳ בדרכי ההליכה

 בשאר לעסוק רוצה אם וא״כ גמ״ח, לשאר חולים
 בכך, לו אפשר הבורא לדרכי להידמות ענינים

 חולים ביקור של זו שמצוה הרי מדרבנן ורק
 ביקור בתורת לעצמה מצוה שם חלות קובעת
 אלא אין קטן אצל דבגדול י״ל ומעתה חולים,

בדרכיו. והלכת מצות

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 215 מס עמוד {15} משה בן מרדכי קרליבך, בראשית



רצט בסוכה המסביר / בתרא חידושי

 ענין מקיים בשכרות, ישתה אם מ״מ מדאורייתא, לשתות מחויב שאין דאף י״ל

 קו: בפסחים וכדאיתא גמועי, ליה מגמע ד״ה כאן ז״ל כדסרש״י מצוה דחיבוב
 חמרא ליה דוזביבא זימנין אריפתא, מקדש ריפתא עליה דחביבא זימנין דרב

לו. חביבותה שמראה באופן המצוה לקיים שיש אחמרא, מקדש

 הראוי ביין אלא היין על קידוש אומרים דאין מהא כפירושו, הוכיח המסביר
 בשל אלא ברכה של כוס בכל דין זה אין דא״ב שטען אלא המזבח, ע״ג לנסך

 הטעם ולכאורה מדינה. בחמר קידוש יוצאים איך דא״כ ועוד לבד, קידוש

 חשוב, יין דבעינן משום הוא למזבח הראוי יין על אלא קידוש אומרים דאין

 בחירתו מצד חשוב שג״כ מדינה חמר ולכן למזבח. שראוי בזה נקבעת וחשיבותו
הוא דהעיקר למזבח, ראוי להיות מבלי חשיבות מעלת בהו יש מדינה, י^לחמר

המסביר. כדעת לנסכים הדמיון ולא החשיבות,

 לצדקה לכם זרעו שנאמר הצדקה מן יותר גמ״ח גדולה ואר״א מט: שיט(
 ודאי קוצר אדם אוכל, אינו ספק אוכל ספק זורע אדם אם חסד, לפי -(־קצרו

 הוא שהמקבל לחשוד דיש משום בספק צדקה שנתינת המסביר ופירש אוכל.
 לכן לעשירים, גם שזה גמ״ח אבל עני, באמת ואינו מהוגנים דאינן מאינשי

 שאינו אף כסף, מלוה אדם שפעמים דשייך ואף המצוה. מקיימים תמיד
 שמהנים חסד גופא זה המרובים, מאוצרותיו להוציאו שמתעצל אלא לו צריך

בעצלותו. אותו

 והטורח הצדקה היא הנתינה ח״ל שבה גמ״ח לפי אלא ד״ה רש״י מט: שב(
 פת לו נותן כגון להרבה לו שתעלה טורח או לביתו מוליכה כגון החסד הוא

 צדקה של דרגות הני דלכאורה המסביר והקשה ע״כ. כו׳ ללבוש בגד או אפויה
 לו נותן דפעמים לעני, שנותן האופן הוא דהחסד אחרת לפרש ואפשר חסד, ולא

 הצדקה )ואז ובכבוד בחמלה נותן ופעמים חסד(, בלי הצדקה )דאז וברוגז בכעס
 ולא חסד לא ברוגז נתינה אין המסביר של בחילוק לכאורה בחסד(.

 מאכיל יש אבהו דרבי בריה אבימי תני — לא. סוף בקידושין וכדאיתא צדקה,

 )שנענש העולם מן וטורדו ז״ל( רש״י — ושמן חשוב )עוף פסיוני לאביו

 לפרש״י אבל בו׳. ז״ל( רש״י — סעודתו על עין צרות לו שמראה עליו

 העני על להקל כדי שמוסיף בזה צדקה, הוי העני צרכי שבנתינת כיון ז״ל

 שרוצה כאב עליו שחומל חסד, אלא בצדקה מדרגה זו אין שוב וטירחתו,

בעצמו. לעשות יכול שהבן אף לבנו לסייע

 כולו העולם כל מילא כאילו ומשפט צדקה העושה כל ואר״א מט: שבא(

 דעצם המסביר ופירש הארץ. מלאה ה׳ חסד ומשפט צדקה אוהב שנאמר חסד
 כשותף הוי חסד, שעושה מי כי ולכן הקב״ה, מחסדי הוא העולם בריאת

 וזה יכול רזה כיון לכאורה חסד. עשיית בתורת שנבראת העולם בבריאת

 כשותף, נידון אינו הקב״ה של מלא לחסד חסד של משהו המוסיף אין יכול, אינו
מרה משלם שהקב״ה דכיון אחרת, י״ל אלא לעיקר. כטפל היותר לכל אלא

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)298 מס עמוד דב חיים אלטוסקי, המסביר - סנהדרין סוכה, - בתרא חידושי



בתרא חידושי / בסוכה המסביר ש

מהקב״ה, חסד של שפע הוא גורם חסד, עושה שהאדם גופא בזה מדה, כנגד

ה׳. לחסדי שגרם בחסדו, העולם בל את ומילא הוסיף דהוא ונמצא

 קופץ וחסד צדקה ולעשות וז״ל לקפוץ הבא כל שמא ד״ה רש״י מט: שכב(
 ולטרוח לב לתת צריך יקר, מה ת״ל לכך מהוגנים, אנשים לו וממציאין ומספיקין

 המסביר אבל ע״כ. מהוגנים בה לזכות תמיד מצויה שאינה לפי אחריה ולרדוף

 טבעו שמשנה עד סבלנות, הרבה צריך חסד בעל להיות דכדי אחרת, פירשה
 ה׳ וחסד ת״ל כן שמים ירא אף יכול — ר״א והוסיף לחמלה, מאכזריות

 צ״ע חסד. בעל להיות יכול שמים ירא שרק יראיו, על עולם ועד מעולם
 על עולם ועד מעולם ה׳ וחסד הוא ר״א שהביא הפסוק דהא המסביר בדברי

 שה׳ אלא אחרים, עם חסד שעושה שמים בירא מדובר שלא והיינו יראיו,

 חסד שיעשה לזכות דקשה כנ״ל, ז״ל לפרש״י מתאים וזה שמים, לירא עושה

 בזה חסד אתו גומל הגדול בחסדו ה׳ שמים לירא אבל מהוגנים, אנשים עם

למצוה. יהיו שמעשיו כדי לו, מהוגנים אנשים שמזמין

החליל — חמישי פרק

 וז״ל השבת את ולא יו״ט את לא דוחה שאינו ד״ה תום׳ נ. סוף שכג(
 דאין וקיי״ל כד, שיר כלי יתקן שמא משום אלא אסור אינו דחליל ואע״ג

 שמחה משום אלא דאינה בגמ׳ כדאמרינן שאני, השואבה בית במקדש, שבות
 הכלי ייאסר ואמאי במקדש, שבות אין דסו״ם תום׳ ביישוב צ״ע ע״כ. יתירה

 המסביר ופירש השואבה. בית בשמחת שבעינן יתירה השמחה לגרום כדי שיר

 עבודה, קיום איזה בזה כשיש אלא במקדש, שבות אין אומרים דאין תוס׳ דכוונת
 בידו דלוק בנר במקדש שסובב השומר כגון מקדש, מצות קיום כשיש או

בזה שאין השואבה בית בשמחת משא״כ בשמירתן(, שפושעים הישנים )לעורר

 לכן הוא, יו״ט שמחת מצרכי אלא המקדש, צרכי קיום ולא עבודה קיום לא—

 יתירה דהשמחה המסביר בפירוש צ״ע ביו״ט. שבות אין בה אמריגן לא

 ד״ה במתני׳ ז״ל פרש״י דהא המקדש, לצרכי ולא יו״ט שמחת לצרכי היתה

 )ריש כדמפרש המים ניסוך בשביל אלא אינה זו שמחה כל וז״ל השואבה בית

 שואבה דתני מאן נ: בריש כדפירשו והיינו ע״ב. בששון מים ושאבתם נ:(
 משתבש לא חשובה דתני ומאן בששון, מים ושאבתם דכתיב משתבש לא

 וז״ל ז״ל ופרש״י ע״כ, בראשית ימי מששת ובאה היא, חשובה מצוה דאר״ג

 לתועלת וא״כ ע״כ, נסכים לקבל בראשית ימי מששת נבראו שיתין לעיל דאמרן

 דהוי דאף אחרת, קצת התוס׳ בפירוש צ״ל ולכן היא. המקדש נסכי צרכי
 מועילה זה אין מ״מ המקדש, נסכי בעניני והלל״מ שבע״ם תורה לחזק לתועלת

 להשריש כדי בשמחה, זו הלל״ט את העם בקבלת אלא הנסכים, קירוב לעצם

 ד״ה נ: ז״ל רש״י כוון לזה ולכאורה שבע״פ. תורה מעלת גודל בלבותם

 המצות את לחבב אלא התורה מן ואינה וז״ל היא יתירה שמחה הכל דברי

זה מתורת דהוי הנ״ל ז״ל רש״י כוונת פירש והמסביר ע״כ. שבת דחי ולא

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)299 מס עמוד דב חיים אלטוסקי, המסביר - סנהדרין סוכה, - בתרא חידושי



4



0י ר* ר bs 2ב ו א סימן פאה םי ש ל ד ח
 חכמים דמודים הא — וצ״ע. כאחת, נלקט והוא לעצמו, מתחייב

 כאחד, מקומות וג׳ שבב׳ הערוגות כל כשנלקטים דאף מתפרש לר״ע
 כיון קלח מכל דא״צ פשיטא ובזה מכאו״א, פאה להפריש צריך אפ״ה
 כאחד נלקטים אינם דבעלמא דכיון והטעם כאחד, נלקטין שכולן
 המפסיק מרחק ביניהן שאין אף לחלקן, מקומות בחילוק סגי הלכך
 ואינך ודוחן אורז דגם אפשר ולפ״ז כאחת, דלקיטתן בהני לפאה

 בפחות אף מקומות בחילוק לפאה יתחלקו דנמי פרכין פרכין דעשויין
 בירו׳ לומר נמי הו״מ ולפ״ז וחרדל, שבת וכמו לפאה, ממפסיקין

לזרוע דרכן ודוחן אורז דגם נימא אא״כ בינייהו, איכא ודוחן דאורז
וצ״ע. כן, נראה לא אבל ערוגות, ערוגות

 מן פטורים תמרים רוטבי אומר ריבר״י תני ה״ד פ״א ירו׳
יאות לאחרון ממתין שבהן ראשון שאין לפי הפאה

 מהא בב״א, שאור צריכין שכולן מפני אר״ז דרבנן מ״ט אריבר״י
 מוכח דרבנן, מ״ט אריבר״י יאות דפרכינן ומהא להו פטר דריבר״י
 לקיטתן לאין להו משוי לאחרון הראשון בין לקיטתן שבזמן דההפרש

 דפליגי לחדש לן ולית פלוגתא, אשכחן לא ההפרש ]דבשיעור כאחת,
 המעשרות לעונת דמגיעין דכיון סברי דרבנן מבואר ולפ״ז בהא[,
חשיבי שאור[, משיטילו התמרים דמעשרות פ״ק ]כדתנן כאחד,
 מסהברא דהא יישוב וצריך כאחד, נלקטין שאין אף כאחד שלקיטתן
וללקוט להשהותן כשאפשר אף פטורין כאחד לקיטתן שאין ~דפירות

 עי״ש ל״א ס״ק ט״ז בשביעית זללה״ה מרן וכמש״כ כאחד, הכל
באורך.

 לקיטתן חשיב ומ״מ להתבשל, שמקדימין בכורים יש אילן בכל והנה
זמן הגיע הענין שלפי בשעה תלוי דהעיקר ונראה כאחד,

 לקיטתו חשיב הפירות כל ללקוט אפשר שעה באותה דאם הלקיטה,
 להתבשל, שצריכים פירות באילן ישנן עדיין שעה באותה ואם כאחת,

 הפירות שרוב בזמן או הוא הלקיטה וזמן כאחת, לקיטתו אין חשיב
 נפסדין צרכן כל שנגמרו שהפירות בזמן או צרכן, כל נגמרו כבר

 ובגפנים ללקטן, זמנן שהגיע חשיב מ״מ מיעוט שהם דאף כשהייתן,
 ולוקטין המיעוט, את ללקוט גם אפשר כבר רובן, כשנגמרו ורמונים

 מיעוט בהן ואין הרוב, כמו עדיין משובח שאינו אף אותו,
 זמנן הגיע שכבר פירות כשיש בתאנה והנה להמתין, יכול שאינו
 זמנן הגיע שבאילן הפירות כשרוב אף או כשהייתן, ונפסדין ללקטן

 חשיב ולכך ללקטן, וא״א צרכן כל ביכרו שלא תאנים יש עדיין ללקטן,
לשנה, משנה באילן לשהות שיכול אף אתרוג וכן כאחת, לקיטתו אין

הגיע האתרוגים וכשרוב ללקיטה, ועומד נגמר דחשיב זמן יש מ״מ
 ושעדיין לחנוט, ושעתידין שחונטים, אתרוגים יש עדיין ללקוט, ^מנם
א׳, ג׳ קדושין תו׳ כמ״ש כאחת לקיטתו אין חשיב והלכך נגמרו, יזא

 פרין גמר דגם מסתבר כאחד שליש שמביאין כיון תמרים רוטבי אבל
 לגידולן שליש עד גידולן בין לחלק סברא שום ]דאין כאחד, בערך הוא

 והיינו פרכין פרכין שעשויין מתוך אמרינן ב׳ י״ג בר״ה וכן משליש,
 קטניות דהא כאחד, שליש מביאין דאינם להוכיח ועיקרו בלקיטתן,

 זב שדובשנן תמרים שיש אלא שם[, זללה״ה מרן וכמ״ש שליש, בתר
 האחרים, שילקטו עד להמתין יכולים שאינם ללקטן, להקדים ויש מהם .

 שעדיין אלא ללקיטה, ראויין התמרים כל כבר שעה באותה אבל
 או לו, ויפה מצטמק שהם ואפשר קצת, לקיטתם להשהות רגילים

 ורבנן, ריבר״י פליגי ובזה טעמים, שאר או במתיקותן, שמוסיפין
 זב שדובשנן אלו ללקוט להקדים צריכים דסו״ס כיון סבר דריבר״י

 לקיטתן אין חשיב הנותרים, ללקיטת להמתין יכולים ואינם מהם,
 הקדמת הרי ללקטן, ואפשר נגמר דהכל דכיון סברי ורבנן כאחת,

 אלא זה ואין זב, דובשנן שאין באלו כהקדמה שזבין, באלו הליקוט
זה דמחמת כאחת, שלקיטתן מאלו במקצת בהקדם ללקוט כמתחיל

כאחת. לקיטתן מלהיות נפקי לא ,
בג׳ נלקטים דזיתים א׳ פ״ו מנחות רפ״י מש״כ ליישב אפשר ולפ״ז

 י״ל ולפמש״פ כאחת, לקיטתם אין דא״כ תו׳ והקשו פעמים,
 אלא הזיתים, כל של בישולם נגמר שכבר לאחר היא ראשונה דלקיטה
 מסוים זמן הפסק כשיש אף ובכה״ג האילן, שבראש ללקוט שמקדים

 תמרים, ברוטבי וכמו כאחת, לקיטתו שפיר חשיב ללקיטה לקיטה בין
 מסתבר ומ״מ כאחת, שלקיטתן פירות בלקיטת כשוהה לי׳ דדיינינן

וכמש״כ זמן הפסק בלא בזא״ז הזיתים סוגי פלשה נלקטין שהיו טפי *
שם. במנחות ושטמ״ק תו׳

 כו׳ והחרובין האוג דמתני׳ דסידרא שכתבו א׳ י״ב ר״ה בתו׳ ועי׳
מזה כאחת לקיטתו טפי הוי ראשון דראשון זו אף זו לא הוא
 הן, זיתים דג׳ תנן דהא כן משמע באמת ותמרים ובזיתים שלאחריו,
 כאחת, לקיטתו חשיב לא ולריבר״י בירר, באמת נחלקו תמרים וברוטבי

 כאחת. ממש לקיטתן שתהא בעי לא דעכ״פ מדבריהם ללמוד ויש
זללה״ה מרן כמש״כ כאחת לקיטתו אין חשיבי ודאי וחברותיה תפו״ז

 ז״ל שכתב לקיום מכניסו לענין אבל א׳, באות שם בשביעית
 דלפי מרמונים צ״ע לכאורה כלל, נרקב שאינו דבעינן ב׳ באות שם

 דחשיבי בפאה חייבין ומ״מ רב, זמן מחזיקים אינם כיום הנראה
 קמ״ד בשבת דהא קאי, רמונים דאעסיס משמע ולא לקיום, מכניסו

 מכניסו דחשיב י״ל אתרוג גם ולפ״ז קיימי, לסחיטה דסתמן משמע לא
 שבר״ש בתום׳ ומיהו וצ״ע, א׳, ג׳ קדושין התו׳ לשון וכרהיטת לקיום,

ועי״ש דתאנים, דומיא הרמונים מיבשין שהיו משמע מ״ו פ״א מעשרות
הריבמ״צ. בפי׳

— נ׳ ׳1 חגיגה נספר נדפס —

 מואהבת נלמד גמ״ח חיוב הרי לעי׳ יש ,חסדים וגמילות מ״א פ״א
וא״כ ה״א אבל מה׳ בפי״ד הרמב״ם וכמ״ש כמוך, לרעך

 להם שאין דברים בהדי לחשבו שייך ומה לעצמו, מצוה הוא חסד כל
 גם המצוה אותה לקיים דיכול מילי אלא מתני׳ קחני לא והרי שיעור,
 להם דאין אמרינן. וע״ז וראיון, ובכורים פאה כמו בהרבה וגם במעט
 שאין לומר שייך לא דבר, בכל שמצויות גמורות, מצוות אבל שיטור,

 לה אין תשביתו דמצות לומר שייך האם עצמך הגע שיעור, להם
 שפיר משכח״ל בגמ״ח דגם וי״ל ושאור, חמץ בכל שנוהגת לפי שיעור
 וכלה חתן משמח או החולה את שמבקר כגון ובכורים, דפאה דומיא
 נדרים ]וכדאמר במצוה, הוסיף הרי בזה מוסיף ואם המצוה לקיים

 ולפ״ז ביום[, פעמים מאה דאפי׳ שיעור לה אין חולים דביקור ב׳ ל״ט
 אהד אצל לשהות מאשר ,מעט אחד כל חולים שני לבקר דמוטב ראהנ

 בשהיי׳ ואילו מצוה, עוד מוסיף דבזה דחסד, מצוות בשאר וכן הרבה,
 הלואה, מצות לענין חסד באהבת וכ״כ זו, במצוה כמגדיל אלא אינו
 מצוה חשיב חסד דכל ולומר למטה, שיעור לו דאין בהאי נכלל נמי וכן

קטן. דבר שהוא ואף
 התורה, כל שלמד דלאחר משמע א׳ צ״ט במנחות תורה, ותלמוד שם

סק״ח, סכ״א ברכות בחו״ב וכמש״כ היום, כל ללמוד חיוב אין
 שיעור לה דאין שפיר מתפרש וא״כ ובלילה, ביום עתים קביעת ורק

 ושפיר ארץ, בדרך לעסוק לאדם רשות יש וגם ובכורים, דפאה דומיא
שיעור. לה דאין בתורה ויעסוק בעסק שימעט לי׳ אמרינן

— ז6נ עד —

 והקרן בעוה״ז פירותיהן אוכל שאדם דברים אלו מ״א פ״א ז(
אמרינן ב׳ ל״ט בקדושין כו׳, לעוה״ב לו קיימת

 והקרן בעוה״ז פירותיהן שיאכל מצוות הני מהני לא עבירות דברובו
 ומאריכין בעוה״ז לו מטיבין נמי מצוות בכל זכיות וברובו לעוה״ב,

 שקול כשהוא דאף דהני ורבותייהו התם, כדתנן עוה״ב ונוחל ימיו לו
 הן הרי דמתני׳ מהני איכא המצוות בין אם הרי למחצה מחצה

 יתרון יש זכיות ברובו גם דמ״מ ונראה זכיות, כרובו לדונו מכריעות
 בקדושין מקראי וכדילפינן בעוה״ז, פירותיהן באכילת הללו למצוות

 והובא לבריות, וטוב לשמים דטוב בהני פירותיהן דאוכלים א׳ מ׳
 אלו מצוות דבלא בגוונא דאף מתפרשא דמתני׳ אלא כאן, בפיה״מ

בשקול. דהיינו פירשו ובזה פירותיהן, אוכל בגללן ומ״מ לו מטיבין אין

 מרובה, אלו מצוות של דשכרן חדא תרתי מתני׳ אשמועינן והנה
הוא פירותיהן דשכר ועוד פירות, גם להם יש הקרן דמלבד

 מ״מ ליכא עלמא בהאי מצוה שכר בעלמא אי דאף ואפשר בעוה״ז,
ותו׳. ברש״י ב׳ ל״ט בקדושין בזה ועי׳ איכא, דהני בפירות

 בעוה״ז האדם מן נפרעין שהן דברים ארבעה ה״א פ״א ירד
ש״ד ג״ע ע״ז הן ואלו לעוה״ב לו קיימת והקרן

 שאוכל דמצוות דומיא דהיינו לפרש נראה כו׳, כולן כנגד ולה״ר
 ואיכא שקול הי׳ דאם לעוה״ב, לו קיימת והקרן בעוה״ז פירותיהן

 בין הי׳ אם וכן עבירות, כרובו לי׳ דיינינן מהני, חדא העבירות בין
 חדא העבירות בין והי' כו׳ בעוה״ז פירותיהן דאוכל מהני המצוות

דרשע גם ואפשר מכריעות, המצוות ואין כשקול דינו הרי מהני,
שמשלמין
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 דמ״מ לעתיד, העבירות ופרערן בעוה״ז, שלו מצוות מקצת לו שמשלמין

 הוא, דטובתו ואע״ג בעוה״ז, פירותיהן לו משלמין עבירות בהני
 דמילתא ועיקרא בעוה״ז, נפרעין להיותן אלו פירות של דינן דכך

 וגם פירות, גם להם יש הקרן דמלבד מרובה עונשן עבירות דהני
בעוה״ז. הפירות דעונש

 ובין במצוות בין לעוה״ב קיימת דהקרן דאמרינן בהא להסתפק ויש
שכר לו שמשלמין הרשע דאף קאמר, דוקא אם בעבירות,

 משלמין לעוה״ב, לו קיימת שהקרן הללו במצוות מ״מ בעוה״ז מצוותיו
 אם בעוה״ז, עבירות מיעוט עונש לו שמשלמין הצדיק וכן בעוה״ב, לו
 בעוה״ז, עליהן לו משלמין אין לעוס״ב, קיימת דהקרן מהני ביניהן יש
 הללו עבירות על בעוה״ז לו המגיע דהעונש לומר בא דעיקרו או

 בשלימותו, שמור שהוא הקרן על העונש מלבד פירותיהן, על הוא
 רשע, אי צדיק הוא אם ותלוי שלו, העבירות כל עונש כדין עליו ויענש

 כל כדין כולו שמור והקרן פירותיהן, על הוא הללו המצוות בשכר וכן
 להאבידו פניו אל לשונאיו ומשלם דהכתיב מסתברא והכי מצוותיו,

 בי׳ קרינן היאך בטתיד עליהן לו לשלם מצוות לו ישייר ואם וגו׳,
 דמדה כן, הצדיק בעבירות ה״נ כן, הרשע במצוות ואם להאבידו,

מרובה. טובה
 לעוה״ב, לו קימת שהקרן הללו בעבירות שאמרו מה הרי ולפמש״ם

עליהם שנענש דאף מרובה הללו עבירות שעונש ענינו
 לעוה״ב, שמור הקרן טונש כל ועדיין פירותיהן, על היינו בעוה״ז
 הכל ותלוי התחי׳, עולם וגם הנשמות עולם גם כולל בכאן ועוה״ב

 ויש וכמש״כ, בעוה״ז הקרן על גם שנפרע ויש אדם, שהוא מה לפי
 חכמים אמרו זה לשון כתב ה״ג דעות ,מה פ״ז דברמב״ם לתמוה

 ג״ע ע״ז לעוה״ב חלק לו ואין בעוה״ז האדם מן נפרעין עבירות שלש
 לו שאין הללו הירו׳ בדברי ז״ל מצא והיכן כולן, כנגד ולה״ר וש״ד
 להם שאין אלו בין הני לכל שנינו לא חלק בפרק והרי לעוה״ב, חלק
 חלק לו יש א״א על דהבא א׳ ק״ז שם אמרו ובהדיא לעוה״ב, חלק

 שאין בתוספתא דגרס קצת משמע דאבות סופ״ק ובפיה״מ לעוה״ב,
 ולכן בירו׳, שהוא כמו בתוספתא הגי׳ לפנינו אבל לעוה״ב, חלק להם

 לו קיימת דהקרן הא ז״ל שפירש אלא כן, הרמב״ם גי׳ דגם נראה
 בבמ״ח ס״א והח״ח תימא, הדבר אבל בעוה״ב, חלק לו שאין דהיינו
 סייע ושם לעוה״ב, חלק לו דאין בתוספתא גרס דהוי משמע סק״ו

 שכל מתודין המומתין דכל ב׳ מ״ג בסנהדרין דאמרינן מהא ד״ז
 חלק לו אין התודה לא דאם ומשמע לעוה״ב, חלק לו יש המתודה
 דהתם נראה אבל הן, המומתין מן עבירות ג׳ הני וכל לעוה״ב,
 לעוה״ב, חלק להם שאין מאלו הוא אם אפי' המתודה דכל לי׳ אמרינן

 א׳ מ״ד שם דאמרינן מעכן דמייתינן והיינו חלק, לו יהי׳ יתודה אם
 שלא ראוי דהי׳ הוי, בערלתו ומושך תורה חומשי חמשה על דעבר
 כל אין ודאי אבל וידויו, לו כיפר ואפ״ה לעוה״ב, חלק לו יהא

 שמנו אלו אלא לנו דאין לעוה״ב, חלק להם שאין אלו בין המומתין
 אלו בין ג״ע רבנו הזכיר לא תשובה מה׳ ובפ״ג חלק, ׳בפ חכמים

 דר׳ איתא פי״א רבה ארץ דרך במס׳ ומיהו לעוה״ב, חלק להם שאין
 דדברי נראה אבל לעוה״ב, חלק לו אין לה״ר ומספר כו׳ אומר יוסי
 גם כן, קיי״ל לא חלק פ׳3 הביאוהו לא דבתלמודן וכיון הם, יחיד
 חלק להם שאין אלו בין לה״ר בעלי כתב ה״ו פ״ג תשובה בה׳ רבנו

 דעות מה׳ בפ״ז ביניהם חילק וכבר לה״ר, המספר כתב ולא לעוה״ב,
וצ״ע. שם, בכ״מ וכמ״ש ה״ב

 ואינו כו׳ אחת מצוה עושה שאינו וכל מתני׳ ,ב ל״ט קדושין
הארן את דנוחל פרש״י הארץ, את נוחל

 על יתר אחת מצוה עושה שאינו מי א״כ לעי׳ ויש עוה״ב, היינו
 חלק להם יש ישראל דכל קיי״ל והא לעוה״ב, חלק לו אין עוונותיו
 רשעים דאפי׳ ה״ה תשובה מה׳ בפ״ג הרמב״ם כתב ובהדיא לעוה״ב,

 ברמב״ם דמשמע מה ולפי לעוה״ב, חלק להם יש מרובים שעוונותיהם
 על להן ומוחלין מיד לעוה״ב זוכין מרובים- שזכיותיהן דאלו שם

 ואח״כ חטאם כפי אותן דנין מרובין שעוונותיהן אבל'אלו עוונותיהן,
הארץ את נוחל דאינו ה״ק דמתני' לפרש יתכן לעוה״ב, חלק להם יש

 r וצ״ע. מרובין, כזכויותיו נחשב דאז עוונותיו, שיתמרקו עד
\ על דין גזר נתחתם שלא מצינו שכן מתני׳ א' ט״ו ערכין ח(

ן\1•זי )ו׳,
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 שהדבר משום והיינו רע, שם מוציא על הכונה בכאן הרע לשון
 שהדבר בזמן ואבנים עצים על הרע לשון איסור מצאנו לא אבל שקר,
 או שוא שמע תשא לא או רכיל תלך לא משום דלה״ר ואזהרה אמת,

 על במדבר אלא אינו הצרעת, בנגע השמר או רע דבר מכל ונשמרת
 של כח גדול כמה וראה בא ב״פ אר״א תניא אמרינן בגמ׳ וכן בנ״א,
 המוציא כך ואבנים עצים על ש״ר המוציא ומה ממרגלים מכלן לה״ר
 מוש״ר, הוי דמרגלים דמעשה מבואר הנה עאכ״ו, חבירו על ש״ר

 ומביא שקר, כשהדבר הוא דבה דמוציא שלח פ׳ בחומש הרמב״ן וכ״כ
 אע״ג שקר שהוא ידעו המרגלים ואף אמת, שהוא דבר על הוא דבה

 כדי במתים הקב״ה שהטרידן א' ל״ה סוטה מגמ׳ והוא בחומש דפרש״י
 שהי׳ והבינו לארץ, הדבר ייחסו לא מ״מ המרגלים, על לב ישימו שלא

 אמרו המרגלים אז וגו׳ נעלה עלה אמר כשכלב ורק שעה, לפי הדבר
 את להניא כדי יושביה, שאוכלת הארן דבת והוסיפו לעלות נוכל לא
 שראו מה וסיפרו דבר כשהשיבו שבתחלה ותדע מלעלות, בנ״י לב
 דמלבד מכאן ללמוד יש אס וצ״ע — יושביה. שאוכלת כלל הזכירו לא

 דסו״ס שבחו״ל, ואבנים עצים על מוש״ר איסור גם יש שקר, איסור
 שהכתוב הוא, ישראל ארן על ש״ר שהוציאו דמשום דמילתא פשטא
 משמע ומ״מ לעלות, ירצו שלא בזה שימשו וגם שבחה, לספר הרבה

וצ״ע. לטובה, ממשקר גרע לרעה דמשקר
 מצאנו לא הלא הארץ, דבת את בקבלם אבותינו חטאו מה לעי׳ ויש

 דלקבולי דאע״ג ועוד ואבנים, עצים על לה״ר בקבלת איסור
 בגלל הי׳ לעלות שסירובם מצאנו לא וגם מיבעי, למיחש מיבעי לא

 דהמרגלים וצ״ל בחרב, שיפלו הי׳ תלונותיהם דכל יושביה, שאוכלת
 ונמצא לי׳, אית חברא דחברך אלא העם, לכל דבתם העבירו לא עצמם

 דהא אמת, הדבר שאין ידעו הם וגם הדבה, הוציאו העם שכל
 לתלות אבל לעם, שסיפרו מה וזה מתים, שקוברים ראו רק המרגלים

והעם. המרגלים שוין בזה בארץ, הדבר
 שהם בדברים לה״ר איסור ליכא ואבנים דבעצים דאע״ג ונראה

 אדם בבני מ״מ ש״ר, דמוציא איסור איכא בשקר ורק אמת,
 גם זה איסור בכלל הרי אמת, של בדברים אף לה״ר איסור שנתחדש

 איסור אינו אבל יתירה, חומרא בו ויש הוא, וק״ו בשקר, ש״ר הוצאת
 מ״ו כתובות כדאמר למוש״ר אזהרה ילפינן רכיל תלך דמלא תדע בפ״ע,

 בסנהדרין וכן ללה״ר, אזהרה מיני׳ ילפינן ה״א דפאה פ״ק ובירו׳ א׳,
 וחבירי מזכה אני יאמר שלא לדיין אזהרה מיני׳ ילפינן א׳ ל״א א׳ כ״ט

 וכן לשקר, וגם לאמת גם אזהרה הוי קרא דהאי אלמא מחייבין,
 ומשמע כו׳ עליו באין נגעים לה״ר המספר כל אמרינן ,ב לקמן בסוגיין

 בישא לישנא ה״ד סוגיין בשלהי וכדמסקינן אמת של בדבר לה״ר דאף
 דר״ל והיינו מסקינן דשבת פ״ב ברי״ף וכ״ה השטמ״ק ,גי ולפי כר,

 של תורתו תהי׳ זאת המצורע תורת תהי׳ זאת דכתיב מאי דאר״ל
 ממיר מוש״ר דודאי ואע״ג ומוש״ר, לה״ר דמשוינן אלמא מוש״ר,

 העונש. לעיקר להשוותם יש שפיר אחד, בלאו דשניהם כיון מ״מ טפי,
 לומר דבא נראה כו׳, לה״ר מספרי של תקנתו מס ארמב״ח ב׳ שם

 פ״ו יומא אמרינן לאו דכל יוהכ״פ, בלא אף מכפרת דתורה
 ביוהכ״פ סגי לא דלה״ר לחומרא א״נ מכפר, ויוהכ״פ תולה דתשובה א׳

 דר״ל נראה תקנה, לו אין סיפר דקאמר וראב״ח תורה, נמי ובעי
 שם יומא כדאמר לכפר יסורין ובעי כריתות כחייבי דוד קבעו דכבר

 מחייבי טפי דחמיר לומר כלל מסתבר לא אבל כריתות, חייבי בכל
 ולא לאוין כחייבי דחשיב נראה תחלה הקל הקל ולענין כריתות,

לאו. אלא אינו דסו״ס כריתות, כחייבי
 משום בה לית מרס באפי דמיתאמרא מילתא כל רבה אמר שם ט(

 אנא א״ל בישא ולישנא חוצפא כש״כ אביי א״ל בישא לישנא
 פירוש צריך לאחורי, וחזרתי דבר אמרתי לא מימי דאר״י ס״ל כר״י
 דהוי לאביי דס״ל דלמאי פשיטא הא לכאן, יוסי דר׳ הא ענין מה

 דמילתא דפשטא אלה, כמו ר״י אמר לא דמעולם בישא, ולישנא חוצפא
 דבר, הבעל בפני שלא להאמר שרשאים דברים דאף מתפרשא דר״י
 והיינו בפניו, שלא אף אמרם לא אומרם, הי׳ לא הבע״ד בפני אם מ״מ

 שמותר גווני ומשכח״ל לה״ר, דיבר שלא לומר הוצרך לא דודאי רבותי׳,
 דמ״מ עליהם, לדבר שמותר באלו או לשואל, נוגע שהדבר כגון לדבר

 ועי׳ דיבר, לא בפניהם שלא גם הרי מדבר, הי׳ לא שבפניהם כל
מסרש״א.

והי׳

ר



ובאורים א סימן פאה חדרשים
 שנאמרה בישא לישנא כל ה״ק דרבה ס״ד דאביי לומר אפשר והי׳

חידש דרבה ס״ל והוי בישא, לישנא משום בה לית מרה באפי
 דאדרבה אביי א״ל וע״ז הבע״ד, בפני שלא אלא לה״ר איפור שאין
 מילתא כל דה״ק רבה וא״ל חוצפא, נמי דאיכא טפי גרע מרה באפי
 ולא חוצפא בזה שאין שבידוע והיינו הבעלים, בפני אומרה שהי׳
 שאינו מילתא דכל וכר״י בישא, לישנא משום בה אין לבעלים, גנאי
הול״ל דלפ״ז כן ל״מ הגמ׳ לשון אבל אומר, הי׳ לאחוריו לחזור צריך

מרה. באפי לאומרה שיכול מילתא כל קאמינא הכי אנא
אומרה שהי׳ מילתא דכל ה״ק דרבה ידע נמי דאביי נראה ולכן

 הוי דאביי אלא בישא, לישנא משום בה אין הבעלים בפני אף
 משום בה לית בפניו כשאומר בישא לישנא דכל לרבה דס״ל ס״ד

 בסתר, דברים בטוען אלא לה״ר איסור נאמר דלא בישא, לישנא
 לישנא משום בה ליה בפניו, לומר מעיז שהי׳ דכל לחדש בא והשתא

 כש״כ בפניו דכשאומר אביי לו הקשה וע״ז בסתר, כשאומר אף בישא
בפניו, לה״ר איסור דליכא למימר לן ולית בישא, ולישנא חוצפא דהו״ל

 לישנא משום בה ולית מרה באפי שמתאמרא דכל דה״ק רבה א״ל וע״ז
 מרה, באפי שלא כשמחאמרא בישא לישנא משום נמי בה לית בישא,

 בישא בלישנא ומשכח״ל שרי, לאחוריו לחזור צריך שאינו דכל וכדר״י
 מפורסם, שהדבר כגון ובפרהסיא בפניו להוכיחו רשאי שהי׳ ממש _

tfw משום בהם שאין גווני שאר או לשואל, למעשה נוגע הדבר שהי׳ 
 מוכח וזה בפניו, שלא אף שרי האי כי דכל ואשמועינן בישא, לישנא
 והיינו בפניו, שלא שרי בפניו דשרי דכל מיני׳ דמשמע יוסי, דר׳ מהא

 מתפרשא דר״י מילתי׳ דעיקר ]ואע״ג ס״ל, דכר״י רבה דקאמר
מרה, באפי אומר שהי' מה אלא מרה באפי שלא אמר שלא לרבותא

 באפי ושלא כויכוח או כתוכחה נראין מרה דבאפי מילי איכא מ״מ
 דכל נקט דהא שרי, זה דאף מדר״י ושמעינן כלה״ר, נראין מרה

 ס״ל ולשון מרה, באפי שלא להאמר שראוי כש״כ מרה באפי דנאמר
 לה למישמע דאיכא נמי דקושטא אלא קאמינא, דכר״י ועיקרו ל״ד,

 וכש״כ אסור, בפניו אף האסור, דלה״ר רבה מודה אבל מדר״י[,
בשטמ״ק ראיתי כותבי אחרי וכדאביי, בישא ולישנא חוצפא דהו״ל

זה. כעין שפירש הר״י עליות בשם ל״ט ב״ב
כש״כ אביי דא״ל דהא עוד ונראה ורבה, אביי פליגי לא ולפ״ז

 אדרבה דהא כלומר שאלה כעין הוא בישא, ולישנא חוצפא
 דאביי לחלוק, שבא לא אבל חוצפא, נמי דהו״ל לאסור ראוי טפי

 פשיטא דהוי י״ל וגם לישנא, בכהאי עלי׳ פליג הוי ולא דרבה ,תלמידי
כונתו, לו שיפרש אלא שאלו ולא בפניו, להתיר נחכוין לא דרבה לי׳

 דהא ועוד וכמש״פ, פליגי דלא לפרש יש נמי רבא גרסינן אי ואף
 רהיטת וגם יוסי, אר׳ פליג מצי אביי ואטו ס״ל דכר״י אסיק ^כה

 בפניו דאף הרמב״ם מש״פ בזה וניחא תשובתו, קיבל דאביי הסוגיא
שם ובכ״מ ה״ה, דעות מה׳ פ״ז וכמ״ש בישא לישנא משום איכא

.,כוותי פסק לא למה ונתקשה רבא גריס
הוא דמוש״ר דאזהרתי׳ א׳ מ״ו בכתובות דאמרינן מהא ובאמת

 גם הוא רכיל תלך דלא דלאו מבואר רכיל, תלך מלא
 פאה ובירו׳ לה״ר, כש״כ[ ]או ה״ה בפניו, גם הוא רכילות ואם בפניו,
 תוד״ה — רכיל. תלך מלא ג״כ הוא דלה״ר דאזהרתי׳ אמרינן רפ״א

 כמו ודלא תלתא דבאפי אמימרא דקאי עיקר דגירסתנו משמע כל
 הוו לא מרה, דבאפי אמימרא קיימי הוו דאי בשטמ״ק, שהגיה

 דמשמע ב׳ ל״ט ב״ב בדבריהם ועי׳ יוסי, ,דר הא מלפרושי משתמטי
תלתא, דבאפי הא רק אלא מרה דבאפי הא בסוגיין בגירסתם הי' שלא

סק״י. לק׳ ועי׳
 הוא שאמר, ממה חזר שלא ר״ל לאחורי דחזרתי שפרש״י שני לשון

הבעל מן הדבר להעלים צריך הי׳ שלא דר״ל הראשון כפי׳ נמי
 שהזכיר ומה הבע״ד, בפני אומרו הי׳ פלא דבר אמר לא דמעולם דבר,
שלא הוא דר״י דרבותי׳ משום לאו אמת שדבריו ב׳ קי״ח בשבת רש״י

הבע״ד. בפני גם להאמר שניתן אמת שהוא ר״ל אלא שקר, אמר
 חבירו בפני לה״ר המספר אחד ה״ה דעות מה׳ פ״ז רמב״ם י(

דא״ל ,ב ט״ו ערכין דאביי היינו בפניו, שלא או
 אמרה לא אביי דגם עלי׳, פליג לא ורבה בישא, ולישנא חוצפא כש״כ

סק״ט. לעיל וכמש״כ למילתא, לפרושי אלא

 להזיק איש מפי איש נשמעו אם שגורמים דברים והמספר שם
הר״ז להפחידו או לו להצר ואפילו בממונו או בגופו חבירו

 דיהודה מהא נלמד שהוא בכ״מ כתב בגופו חבירו דלהזיק הא לה״ר,
 נראה בממונו חבירו דלהזיק והא בתו׳[, ]ועי״ש ב׳, ל״ג שבת גרים בן

 השכם בבקר גדול בקול רעהו מברך א׳ ט״ז דערכין מהא נלמד דהוא
 נפיק למחר שפיר קמי׳ וטרחו לאושפיזא דמיקלע כגון לו תחשב קללה
 הללו דדברים דשמעינן נהי מיהו לי', ואנסין ואזלין כו׳ בשוקא יתיב

 לה״ר, באיסור שהם שמענו לא אכתי אבל רעה, שגורמים אסורים
 ונראה להפחידו, או לו להצר שגורמים דברים רבנו דהוסיף מהא ברם

 יאמר שלא לדיין מנין א׳ ל״א א' כ״ט בסנהדרין דאמרו ההיא דהיינו
 בהגהמי״י, וכמ״ש רכיל, תלך לא ת״ל כו׳ מחייבין וחבירי מזכה אני

 פסק הדיין אם ]דאטו גנאי, שום בהם שאין דברים דלומר שמעינן
 לדיין נוח שאין כיון אפ״ה גנאי[, השיב מי כיו״ב או חייב דמזיק ד״ת

 דהיינו רכיל, תלך לא משום כאן יש המחייב, שהוא ידע שהבע״ד
 לענין א׳ מ״ו בכתובות וכן פאה, ריש בירו׳ כדאמר דלה״ר אזהרה
 הרי נמי דאכסניא, ההיא וכן גרים, בן דר״י ההיא ה״נ וא״כ מוש״ר,

 על איסור אין זה מסוג דלה״ר נראה ומ״מ — לה״ר. בכלל הם
גנאי. של דבר שאינו כיון המקבלו,

ונודע הדבר נשמע כבר שלשה בפני אלו דברים נאמרו ואם שם
 משום בו אין אחרת פעם השלשה מן אחד הדברים סיפר ואס

 רבנו מדברי יותר, ולגלותו הקול להעביר יתכוין שלא והוא לה״ר
 לישנא משום בה לית תלתא באפי דמתאמרא דמילתא דהא נלמד

 דאסור פשיטא דזה לחבירו, גנות בו שיש דבר על נאמר לא בישא,
 שאין בדברים אבל תורה, אסרה חבירו בגנות דסיפור לכל, בידוע אף

 להצר או להזיק עלולים איש מפי איש ישמעו שאם אלא גנות, בהם
 משום בו אין לשלשה ידוע כבר הדבר דאס נאמר בזה לאומרם,

 וכן מפורסם, הדבר וכבר לי׳ אית חברא דחברך כיון בישא, לישנא
 הלתא באפי דמתאמרא דמילתא להא ענין דסמכו שם בערכין משמע

 גרים בן דר״י טעמי' נמי דהיינו ואפשר גדול, בקול רעהו דמברך להא
 הלתא באפי דאיתאמרא דכיון שם[, שבת תו׳ כמ״ש רבה גברא ]דהוי

 נסתבב דסו״ס משום ענפי׳ דרשב״י והא בישא, לישנא משוס בה לית
הדבר יפרסמו לא שהשומעים להבין לו דהי׳ גם ואפשר ידו, על הדבר

המלכות. סכנת מחמת
 באיסור סיפר השלשה בפני דהמספר דאע״ג רבנו מדברי ומשמע

כבר ממנו השומעים מ״מ ידוע, הדבר הי׳ לא שעדיין כיון
 דאי א' ל״ט בב״ב חזינן הרי אמאי לעי' ויש מלספר, מוזהרים אינם
 משום מחאה, הוי דלא שותא תפיקו לא בפניהם שמחה לאלו אמר

 סיפר שהמספר יודעים כשהשומעים ה״נ וא״כ מלספר, שימנעו
 הדבר, פרסום ימנע דעי״ז מלספר, מוזהרים הם שיהיו ראוי באיסור,

 כדי שותא, תפיקו לא להם לומר נתחייב ודאי בפניהם המספר והרי
 יאמר, בבל שיהיו בסתמא כן יחשב לא אמאי וא״כ חטאו, להקטין
 שיהיו אף דנמי שותא, יפיקו שלא חלתא להני יאמר אם דאף ואפשר

 מפורסם שהדבר דכל לה״ר, בעוון זה על יהיו לא מ״מ מלספר, מוזהרין
 רכיל, תלך בלא ליהי׳ וממילא סוד, מגלה רכיל הולך בי׳ קרינא לא

 איירי גם ושמא מלספר, אסורים אינם הזהירם כשלא והלכך
 סיפר שלא עד ידוע הדבר שכבר בהיתר סיפר הוא שגם כשחושבים

 סיפרו שאם אלא לספר, שרשאים אינו הרמב״ם לשון ובאמת לפניהם,
לה״ר. מפום בו אין

 תלתא באפי דמיתאמרא מילתא כל רבר״ה אמר א׳ ט״ז ערכין
שהבעלים פרש״י כר, בישא לישנא משום בה לית

 זה טעם והנה שיתגלה, חושש שאינו דעתו וגילה ג׳, בפני אמרוה
 שאין בדיינים וכמו הדבר, גילוי על הבעלים שקפידת במידי שייך

 ב׳, ל״ג שבת דרשב״י כההיא או המחייב, שהוא שידעו חפן המחייב
 להתיר, ראוי שפיר הדבר, בפרסום לי׳ איכפת דלא דעתו כשגילה דבזה
 שיספרו דחפץ למימר לן לית שלשה, בפני כשגילה גם דגנאי במילי אבל

 ראוי בגנותו שידברו לי׳ איכפת דלא בפירוש יאמר אם ואף בגנותו,
 דעתו גילה דאפילו לאדם, הוא דחוב מילי בכל וכמו בי׳, דהדר לומר
 התקבל ריש בירר וכדאיתא בי׳, דהדר דאמרינן לו לזכות א״א בו שחפן
 רק איירי מימרא דהך כהרמב״ם רש״י דעת ולפ״ז שם, בר״ן הובא
אמרוה כשהבעלים דרק טפי החמיר דרש״י אלא גנות, דלאו במידי

באפי



דובאוריםא סימן פאהחדרשים
 דאינו דביון לעיל, שכתבנו מטעמא דהיינו ואפשר שרי, תלתא באפי
 כשהבעלים רק ולכן לספר, אסורים השומעים גם ממילא לספר רשאי

שרי. אמרוה עצמם
 אפי׳ כו׳ פלוני בי דנורא כה״ג כגון פי׳ כל תוד״ה ב׳ ט״ו שם

דמילתא מימרא דהך כונתם כו׳, בפניו אומרה הי׳
 דמיתאמרא מימרא דהך דומיא מתפרשא תלתא, באפי דמיתאמרא

 גם לומר יכול בפניו אומר שהי׳ דכל יוסי כדר׳ דהיינו מרה, באפי
 מרה לבאפי דמי תלתא דבאפי סק״ט, לעיל וכמשנ״ת בפניו, שלא

 מרה באפי אף גנאי בו שיש וכל לבעלים, יגיע שהדבר שיודע משום
 ואיצטריך גנאי, בו שאין במידי אלא איירי לא ולכן וכדאביי, אסור

 קמ״ל בישא, כלישנא ומתחזי גרע בפניו דשלא נימא דלא לאפמועינן
 שלא אף שרי בישא, כלישנא מתפרשא לא תלתא באפי או שבפניו דכל

 הא תלתא דבאפי עלה מייתינן דבסוגיין כתבו ב׳ ל״ט ובב״ב בפניו,
 הוי דלא ומשמע לאחורי, וחזרתי דבר אמרתי לא דמימי יוסי דר׳

 דכש״כ אביי אמר תלתא דבאפי ואהא בסוגיין, מרה דבאפי להא גרסי
 קאמר. יוסי דכר׳ ומסקינן בישא, ולישנא חוצפא

במידי רכילות לענין לה דמפרש משמע א׳ שם ב״ב וברשב״ם
 אמר שכך תלתא באפי מפורסם שהדבר דכל דגנאי,

 לאיגלויי, עבידא דממילא לשמעון, לספר מותר הר״ז שמעון, על ראובן
 לית לאיגלויי דעבידא מילתא דכל אביי אמר דבסוגיין כתב ]והתם

 השומע דכל דכיון וצ״ע נמצא[, לא ולפנינו בישא, לישנא משום בה
 רכילות, איסור היינו דהא לשמעון, לספר שלא רכילות באיסור מוזהר
 לן אית הרי היתר, הדבר יעשה השומעים שברבות תיתי מהיכי

 לא וממילא לו, יספרו ולא רכילות באיסור יזהרו דכו״ע לאמזוקי
 מילי עליו אמר שראובן לשמעון דכשמספר ועו״ק לאיגלויי, עבידא
 שיש דבזמן ונהי ראובן, על לה״ר דמספר איסור כאן יש הרי דגנאי

 משום בו ואין רכילות באיסור הכתוב דקבעו י״ל רכילות איסור בזה
 והרכילות ראובן, על הוא הלה״ר דהא כן נראה דאין ]אף לה״ר,

 את הרכילות איסור שיפקיע בדין ואינו לשמעון, הידיעה מצד הוא
 בי׳ לית תלתא באפי דבאיתאמר נימא אם אבל הלה״ר[, איסור
 ובלה״ר ראובן, על לה״ר משום בו שיהא הוא דין א״כ רכילות, משום
 של בגנאי ההתעסקות הוא דהאיסור תלתא, באפי מהני לא דגנאי
 לאותו דגנאי לה״ר והמספר ומפורסם, ידוע הדבר ואפילו חבירו,

על עבר למחר דגם מסתברא למהר, לו ומספרו וחוזר היום אדם
לה״ר. איסור

 תלתא, באפי שמעון על גנאי אמר שראובן הרשב״ם דכונת ואפשר
ואמרו לכו תלתא להני אמר ראובן כאילו חשיב דכה״ג

 הרי מילתא מיפרסמא דבהלתא דכיון עליו, אמרתי שכך לשמעון לו
 שותא, אפיקו להם כאמר חשיב שותא תפיקו לא להם אמר שלא כל

 וכן שיספרו, מסכים שהאומר כיון רכילות איסור כאן אין ובכה״ג
 דבריו, שיספרו מסכים שהוא כיון ראובן על לה״ר איסור כאן אין

 שראובן תלתא באפי לוי*אמר אם אבל וצ״ע[, י״ג, ס״ק לק׳ ]ועי׳
 לא לספר רשאים ואינם לקבל, רשאים אינם שמעון, על גנאי אמר

 בעצמו כשראובן וכן ולה״ר, רכילות דהיינו אדם לשום ולא לשמעון
 לא אבל לשמעון, אלא לספר רשאים אינם נמי תלתא באפי אמר

 הרי אבל לזה, גס הסכים דראובן נימא אם דאף אחרים, לאנשים
 — זאת. להם התיר ומי שמעון, של גנות גם מזכירים הם בדבריהם

 ולאו בהיתר, תלתא באפי דמתאמרא מילתא לפרש דראוי ונראה
 נוגע הדבר כשהי׳ ומשכח״ל והמקבלים, המספר איסורא בעבדו

גווני. שאר או שמעון, של לתועלתו
דמתאמרא מילתא דכל בהא הפירושים דלכל נתבאר האמור מן

 להפר היתר אין בישא, לישנא משום בה לית תלתא באפי
 בירו׳ מבואר וכן חלתא, באפי שנתפרסם בגנות אפי׳ חבירו בגנות

 דשרי אלא כלה״ר אדוני׳ על לדוד נתן סיפור דחשיב פאה ריש
 מ״מ נתכוין, לתועלת הנביא דנתן ]ואע״ג מחלוקת, בעל שהי' מפני

 דאיכא איתא אם שבע, בת ע״י הדבר יסודר כבר שמא להמתין לו הי׳
 דהי׳ דכיון אלא הרבה, מפורסם הדבר הי׳ והתם לה״ר[, איסור
 ובתוך כשאמר הנביא ישעי׳ וכן כגנות, לה״ר בדין הו״ל חטא, הדבר

 וכמו חוטאים, שישראל ידוע הדבר הי׳ יושב, אנכי שפתים טמא עם
דאיסור נענש, ואפ״ה וגו׳, חוטא גוי הוי ספרו בתחלת שהוכיחם

 תליא. דמילתא בפירסומא ולאו חבירו בגנות הדיבור הוא לה״ר
ניתן בפשיטות כו׳, כתבי היכי מיכתב א׳ ל׳ סנהדרין יא(

 שיכתבו והיינו בע״פ, שאומרים כמו לכתוב
 היו אם גילוי שום בזה ואין חייב, ופלוני זכאי שפלוני דינם שנגמר

 פלוני איש לומר יכול בדיינים שגדול וכשם לאו, או אחת בדעה כולם
 הפסק על לחתום יכול ה״נ מחייב, הי׳ שהוא בזמן גם זכאי אתה

 דבכתיבה מסברא לגמ׳ דקים וע״כ לזכות, זה של שנגמ״ד בו שכתוב
 טענותיהם עם הפסק דכשכותבין משום הטעם ונראה לפרש, ראוי

 מזה לנטות כתב שם ]ובסמ״ע סי״ט, הרמ״א כמ״ש איירי דבהכי
 גם להזכיר ראוי ולעולם לדורות, הלכה כתיבת מעין הר״ז עי״ש[,

 כו׳, היחיד דברי מזכירין ולמה מ״ה פ״א בעדיות כדתנן היחיד דברי
 דלא והיינו זכאי, ר״י וקאמר כתבינן, היכי מיכתב דפרכינן והיינו

 היחיד דברי בו להזכיר חיישינן ולא בע״פ, כפס״ד אלא לי׳ חשבינן
 כולם פי על הדבר הי׳ אם מפרשינן ולא זכאי, שיצא סתמא וכתבינן

 ופלוני מזכים ופלוני פלוני בהדיא דלכתוב רבים, אחרי דהכריעו או
 הדבר שהי׳ לרמוז רק לפרש ושלא רכיל, ל״ת משום כאן יש מחייב

 הוא אם היחיד מי יודעים כשאין הועלת כ״כ בזה אין במחלוקת,
 אין וגם שם, בעדיות כדתנן אחר ב״ד ראות לפי עליו לסמוך כדאי
 לפרש דראוי סבר ור״ל במחלוקת, הדבר שהי׳ לבע״ד לפרסם ראוי

 הלכה קובע הפס״ד דעכשיו ובברייתא, גמ׳5 שמפרשים כדרך בהדיא
 וכדמשמע דעתו, אומר דיין כשכל רכיל ל״ת כאן שייך ולא לדורות,

 שהדיינים בשמה הבע״ד משאירין היו דר״נ הדעת נקיי לאו דאי לקמן
 משום דליכא בדר״ל שכתבו תו׳ כונה נראה ]וזו דעתם, אומרים

 במחלוקת, הדבר שהי׳ דמרמזים סבר ור״א מהרש״א[, ועי׳ רכיל, ל״ת
 כולם כשהיו אבל מדבריהם, וכותבים שמותיהם, מפרשים ואין

 הרא״ש, על ובפ״ח בסמ״ע וכ״כ זכאי, סתם כותבים אחת בדעה
 דמה צ״ע ולכאו׳ טעמי׳, דמסתבר כר״א דהלכה הרא״ש וכתב
 הי׳ דראוי ובפרט דאמוראי, בפלוגתא להכריע דידן לסברא מקום

 דר״א תקנתי׳ וגם ר״א, ונגד ר״ל נגד כוותי׳ דהלכה כר״י לפסוק
 כעין דהוא דר״ל ואפשר בה, מיאנו ור״ל דר״י וע״כ בסברא פשוטה
 כר״א פסק הרמב״ם וכן המכריע, כדברי דהלכה ואשכחן מכריע,
דר״י לי׳ איה דר״א שהזכיר בהגהמי״י עי״ש ה״ח מסנהדרין בפכ״ב

דר״ל. לי׳ ואית
 וחבירי מזכה הריני יאמר לא לכשיצא מנין ת״ר א׳ ל״א שם

בעמך רכיל תלך לא ת״ל כו׳ אעשה מה אבל מחייבין
 ואומר, מאי בכה״ג בגמ׳ דייקינן בעלמא סוד, מגלה רכיל הולך ואומר
 כל על מסופק הי' דהבע״ד חדא איכא רעות שתים דהכא ואפשר

 מי גילה הוא ועכשיו עליו, שרבו הם וחביריו זיכהו הוא שמא דיין
 לחשוב מעוררו הוא מזכה שהוא שאומר שעי״ז ועוד שחייבוהו, הם

 מודיעו, והוא מחייבים כשכולם ונפ״מ כדין, שלא חייבוהו שהמחייבים
 שאינו מי ואם המחייבים, מי שמפרסם קמא טעמא רק איכא דבזה

 שאומר השני הטעם משום כאן יש מזכה, הי׳ שהוא אומר מהדיינים
 היינו המחייבים מי כשמפרסם והנה כדין, שלא שחייבוהו הדיינים על
 מזכה, הי׳ שהוא כשאומר אבל חייבוהו, שהם דאומר רכיל, תלך לא
 על אומר אינו שהרי רכיל, ל״ת משום כאן אין הדיינים, מן הי׳ אם

 שרשאים כיון המחייבים על לה״ר משום כאן אין ואם מאומה, הדיינים
 הדין, מן חייב שהוא באמת סבורים שהם מודה והוא עליו, לחלוק
 ע״י דסו״ס סוד, מגלה רכיל הולך משום כאן יש דמ״מ י״ל אכתי

 המחייבים, על בלבו מדנים מעורר הוא הרי מזכהו שהוא אמירתו
ואומר. האי הזכירו שלכך ואפשר

 הך אייתו ב׳ צ״ט דבב״ק הא מדוקדק הרי בזה אנו כנים ואם
דהולך הא רק והזכירו רכיל תלך דלא הא והשמיטו ברייתא

 לטבחא, ופערי' רב דטרפי׳ במגרומתא איירי דהתם סוד, מגלה רכיל
 הדין. מן שלא עליו החמיר דרב גברא לההוא אמרו ור״א דר״כ וס״ד

 כאן אין והנה א'[, קל״ט שבת דמחמרינן תורה בני באינן ]כדאשכחן
 הולך משום כאן יש אבל ופטרי׳, טרפי' דרב ידע דההוא רכיל ל״ת

 כאן, אין ולה״ר הדין, מן שלא עליו החמיר דרב סוד מגלה רכיל
 באמירתם דמ״מ אלא עליו, להחמיר ראוי דהי׳ רב על חלקו לא דודאי

 סיפור וכל הדין, את עליו שהעביר רב אחר להרהר עוררוהו זו
רכילות. בכלל הוא הרי שנים בין מדנים שמעורר דברים

ואפשר



ובאורים א סימן פאר, הדרשים
 חייבו, וחבירו זיכה שהוא לאחר מספר הדיין דאם עוד ואפשר

 בזה שאין אף סוד, מגלה רכיל הולך משום בזה יש דנמי
ואומר. והיינו דין, לבעל מספר שאינו כיון רכיל ל״ת משום

 חייטא ר״י כו׳ בבישות רבי בי׳ חזא הדר ב׳ קם״ד ב״ב (3י
הדין דמן נראה הזה, מלה״ר כלך א״ל כתבי׳

 מלה״ר כלך לשון וגם בלה״ר, ברבי ר״ש שיכשל דחלילה לה״ר, כאן אין
 עובדא באידך נמי וכדחזינן הדין, מן אסור שזה לשון אינו הזה,

 אלא להלן, וכמ״ש הוא הדין מן לאו ודאי והתם הזה, בלשון ששימש
 דאין וטעמא לרצון, שאינו בדבר שם להזכיר שאין הוא, חסידות מדת
 כמה שיהיו יתכן ולעולם יבין, מי דשגיאות משום הוא לה״ר, כאן

 בבישות, רבי בי׳ דחזא ואף הקשר, בתוך יותר קצת מובלעים תיבות
 יותר. להשמר זירזו שפיר א״נ טפי, לדקדק הו״ל ברבי דר״ש י״ל
יספר אל לעולם כו׳ הזה מלה״ר כלך א״ל כתבי׳ חייטא יהודה שם

 לספר כשעוסק אלא מיתסר לא הא לעי׳ יש כו׳, בטובתו אדם
 הגרע״א שם והביא א׳, ט״ז ערכין רש״י כמש״פ מדאי יותר בשבחו

 כתב ה״ד מדעות פ״ז וברמב״ם דשבת, פ״ב ברי״ף גם הוא שכן ז״ל
 שבחן, מנה דריב״ז דאבות מהא הביא שם ובהגהמי״י שונאיו, בפני

 ינוחו דשבחי׳ ומאן לשבחי׳ שרי ב׳ כ״ה במגילה וכן טובא, אשכחן וכן
 ואפשר בזה, העיר שכבר קנ״ו סי׳ במג״א ומצאתי ראשו, על ברכות ^ו

 כתבי׳ חייטא יהודה וכשאמר קמייתא עובדא זכורים היו |עדיין
 נזכרו דעי״ז וכיון לשבח, שלא שהזכירו מה כנגד שבחו להזכיר נתכוין

יספר שלא וכדאשכחן להזכירו, שלא ראוי הי׳ שפיר ההיא, בעובדא
רעתו. לידי יבא שלא בטובתו

 דכי לרישא טיבותא מחזקנא אר״מ בירו׳ אמר והכי עיון תוד״ה שם
כונה, לחוסר ראי׳ מזה אין לכאורה מגרמי׳, כרע למודים מטא

 בברכה הכריעה חיוב נזכר הי׳ לא התפלה בכונת מעיונו דאדרבה די״ל
 פ״ב שם ברכות בירו׳ מיהו מגרמי׳, דכרע טיבותא מחזיק ולכך זו,

 שבע באר בשו״ת ועי׳ כוונו, דלא עובדות בהדי לה מייתי ה״ד
ס״ט. סי׳

 ואתי דינא דבי בשלימא מתפקר דאי ומנלן א׳ ט״ז מו״ק יג(
העיני דכתיב בישא כלישנא מיתחזי לא ואמר

 שהם הוא ב״ד ענין דג״ז משום דהוא נראה וטעמא וגר, האנשים
 לחבירו שאומר דמי מכאן משמע ולכאורה תשובתו, לדעת צריכים

 דאינו הגון, שאינו דבר והוא וכך, כך אומר שהנני לפלוני אמור לך
 נתכוונו ואבירם דתן דהא בישא, כלישנא משיב דאכתי לו לומר רשאי

 כלפיו, נוכח בלשון היו דבריהם שהרי למרע״ה, תשובתם את שישיבו
 בישא, לישגא משום כאן הי׳ דינא, דבי שליחא דהוי לאו אי ואפ״ה

וצ״ע. (
 או ונאבירם, לדתן לקרא יחיד שליח הי' אם בהדיא נתפרש לא

כבי מהימן דינא דבי דשלוחא משמע יחיד, הי׳ ואם שנים, שהיו
 שמתא דלענין ב׳ קי״ב ב״ק רבינא וכדאמר בשליחותו, עכ״פ תרי,

מהימן.
 בעלי על לה״ר לדבר דמותר ה״א דפאה פ״ק בירו׳ דאמר לעי׳ ויש

מהא ראי׳ מאי וא״כ הנביא, דנתן מהא לה ומייתי מחלוקת,
 בגה״ש כן הק׳ וכבר בעלמא, דינא דבי לשלוחא וגו׳ האנשים דהעיני

 בעלי על לה״ר לדבר דמותר דאמר דהא וי״ל החת״ם, בשם שם בירר
 בהשתדלות והעוסק לה״ר, איסור דוחה ממחלוקת דהצלה ר״ל מחלוקת

 שאינו אחר אדם בפני לה״ר עליהם לדבר לו מותר מחלוקת למנוע
 וכבר שיתכן באופן ]ואף המחלוקת, למנוע יועיל כשזה במחלקותם,

 לבטל נחוץ הדבר ]דאם להמתין, לו אין בלעדו, המחלוקת תבטל
 מנתן לה דמייתי בזה סק״י לעיל עי׳ דשרי[, פשיטא המחלוקת
 והלכך עמך, מעשה עושה עדיין דחשיבי בגוונא איירי דהא הנביא[,

 תועלת בה אין דינו ובית למשה ואבירם דתן דברי דהשמעת הכא
 פשיטא המריבה להגדיל לגרום עלול ואדרבה המחלוקת, למנוע

 סי׳ במ״א חת״ס ובהגהות שם, הגה״ש כונת נראה וזו לאסור, דיש
 היינו מחלוקת, בעלי על לה״ר לדבר דמותר דהא לתרץ כתב קנ״ו

 שלו, מחלוקת בעלי שהם העובדא את עמו שנחלקים לאיש לספר רק
 לאסור יש עליו שנחלקים יודע כבר הוא אם דא״כ וקשה לא, ותו

 שבע מבת דוד ידע כבר הרי הנביא דנתן ובעובדא לפניו, זה על לחזור
בזה להוסיף הנביא לנתן שרי הי' ואפ״ה אדוני׳, מעשה כל את

 דאדוני׳, מחלוקת כבעל לדוד שחשב מה ]גם ללה״ר, שנחשבים דברים
 לומר מותר הירו׳ לשון גם שלמה[, עם היתה אדוני׳ מחלוקת לכאר

 במחלוקת. שהם לספר רק דהיינו משמע לא מחלוקת בעלי על לשה״ר
יחידי, בו ומעיד בחבירו ערוה דבר והרואה ב׳ קי״ג פסחים יד(

 ה״ה אלא ערוה, דבר דוקא דלאו נראה
 אלא בעדותו נפקותא אין דסתמא ערוה דבר ונקט עבירה, דבר כל

 לאפרושי בעדותו נפקותא דאיכא זימנין דברים שאר אבל להענישו,
עדות מה׳ פ״ה בהגהמי״י כמ״ש יחידי מעיד שפיר וכה״ג מאיסורא,

א׳. ס״ו דקדושין מההיא ה״א
 קא בעלמא רע שם כו׳ לזיגוד נגדי' כו׳ חטא דטובי׳ הא כי שם

דמשום משמע בי׳, מפקת קא בעלמא רע שם מלשון בי׳, מפקח
 חטא דטובי' הא כי דאמרינן מהא ואילו קאמר, מסופק הדבר שהי׳

 בי׳ אסהיד דזיגוד הא כי הול״ל דאל״ה הוי, הכי דקושטא משמע
 הודה, דטובי׳ ואפשר הוא, דקושטא דאע״ג ומשמע דחטא, בטובי׳

 איסור מחמת לנגדי׳ הו״ל ובאמת לזיגוד, נגדי׳ אפ״ה בירור, שאר או
 והכא בזה, נגידא מצינו דלא אלא דקושטא, במידי גם דהוא לה״ר,
 הוברר טרם באמת בו העיד דכד ואפשר נגדי׳, ש״ר דאפיק משום
 נתברר דאח״כ משום חטא דטובי׳ הא כי דנקט וגמ׳ נגדי׳, ולכך הדבר,
 קושטא, דהדבר בזמן דאף למימר חטא, דטובי׳ נקטו א״נ הדבר,
 נתברר ואילו נתברר, לא הדבר באמת אבל יחידי, בו להעיד אסור

 שפירש ומה לה״ר, על דמנגדין מצינו דלא נגדי׳, הוי לא הוא דקושטא
 לאו אי מ״מ אבל הוא, קושטא רכיל תלך לא על דעבר הרשב״ם

לי׳. מנגיד הוי לא ש״ר דאפיק
 נראה למשניי׳, לרבי׳ לי' למימרא מהו לר״א דרבא ברי׳ ר״א אמר שם

ע״י תוכחה של תועלת כאן דאין דאיירי למימר למשניי׳ דנקטו
 לרב לומר ראוי יוכיחו, שהרב תועלת איכא דאי למשניי׳, אלא הרב,

 הרב ויוכיחנו מיבעיא, למיחש דמ״מ תרי, כבי לי׳ מהימן לא אי אף
 הרבה ב׳ ט״ז ערכין וכדאמר לה״ר, מיקרי לא ולתועלת הספק, על

 כף, עביד קא והכי הכי א״ל ושם כו׳, ידי על עקיבא לקה פעמים
 שרי, דלתועלת שמעינן אכתי מ״מ תרי, כבי התם מהימנו אי ואף

 למאי ולפ״ז ש״ר, הוצאת חשיב דלא נראה בצינעא לרב וכשאומר
 דלישניי׳, היכי כי רק היינו לי׳, לימא תרי כבי לי׳ מהימן דאי דמסיק
 ויראה מעשיו אדם יראה אם ח״ה משום בזה דאיכא דזימנין ואפשר
 שונאו שהרב יראה אם לפעמים וגם לספר, ראוי ולכך אוהבו, שהרב
 אסור תרי כבי לי׳ מהימן אפי׳ דעלמא לאיניש אבל בתשובה, יחזור

דעלמא. אלה״ר דהוי מידי לספר,
 וכל לה״ר המספר כל ראב״ע מפום ואר״ש א׳ קי״ח שם טו(

שמע תשא לא בתרי׳ וכתיב כו׳ לה״ר המקבל
 תרגם וכן לה״ר, למקבל אזהרה קרא מהאי ילפינן במכילתא שוא,

 דפמעינן משמע לא לה״ר מספר אבל דשקר, שמע תקבל לא אונקלוס
 ולא מנלן, למוש״ר אזהרה אמרינן א׳ מ״ו בכתובות דהא קרא, מהאי

 מלא או רע דבר מכל מונשמרח למימר ודמקינן קרא, מהאי מייתינן
 עליו תשא דולא דומיא בלב מתפרש תשא לא דהאי ומשמע רכיל, תלך

 שוא שהוא בידוע והנה שוא, שמע בלבו יאמת שלא והיינו חטא,
 לרע, שהוא מסופק דבר בלבו יאמת שלא וע״כ שיאמתו, שייך לא

 ואף לה״ר, לאיסור ענינה אין זו אזהרה ולכאורה שוא, דהיינו
 אינו נמי להצלה או לתועלת לו שסיפרו כגון בהיתר הדברים כששמע

 מה על ורק קיבל, שלא אחיקם בן בגדלי׳ נמי וכדחזינן לקבל, רשאי
 גדלי׳ ביד כתוב דלכך ס״א בנדה אמרינן מיבעיא דלמיחש חש שלא
 רשאי אינו ולחובה לזכות לדונו שאפשר דבר בעצמו ראה אם וכן וגו׳,

 יאמת שלא אלא כתיב לא קרא בהאי דהא קרא, מהאי לחובה לדונו
 דעלמא במילי האדם דבהיות ואפשר בכלל, והכל רע, דבר בלבו

 הלכות בתורה נאמרו ולא לו, שנראה מה לפי דברים בלבו מאמת
 לא חבירו על לרע שהם דבדברים הכתוב גילה הרי עליהם, עדות
 אא״כ שבתורה, עדות הלכות פי על נתבררו שלא דברים בלבו יאמת

 שבת כדאמר הניכרים דברים דחזי או תרי, כבי עליו נאמנים הם
 לא במוחלט בלבו מתאמת דכפהדבר ומפיבושת, דוד בענין א׳ נ״ו

 מסוים, ספק בהם שיש דברים על אבל לו, יתאמת שלא להזהירו שייך
 מצאנו א״כ וא״ת הרע, את בלבו יאמת שלא האזהרה באה זה על

שבת עי׳ כן, ול״מ זכות, לכף אדם כל לדון דאוריתא חיוב קרא בהאי
קכ״ז



הובאוריםא סימן פאהחדושים
 אבל הרע, את בלבו יאמת שלא אזהרה רק קרא דהאי וי״ל ב׳, קכ״ז
 א״נ חסידות ממדה ורק שהוא, כמות בספק הדבר להשאיר רשאי

זכות. לכף שידון אמרינן עמיתך תשפוט מבצדק
שמותם את אשא בל וכמו דיבור נמי מהפרש תשא לא לשון והנה

 ולפ״ז תשא, דלא בלאו יתרו בפ׳ הרמב״ן כמ״ש ועוד שפתי על
 תשא לא ויתפרש שוא, שמע המספר נמי לאו בהאי לכלול אפשר

 אלא השא, לא בכלל לה״ר המספר דגם דסוגיין וכפשטא בשפתיך,
 למוש״ר, אזהרה מהכא ילפינן לא אמאי קשה הנ״ל דכתובות דסוגיא

למקבל. קרא ועיקר אסמכתא מספר א״נ הן, חלוקות סוגיות ושמא

 דמפורש משום דהוא לפרש יתכן שקר, עדות מעיד הכא דכללינן הא
הוא וכן חמם, עד להיות רשע עם ידך תשת אל דקרא בסיפא

 בסמ״ג וכן בגמ׳> כן גרים דהוי שם ומשמע א׳ כ״ג מכות בריב״ן
 דקרא סיפא גם והביא ראב״ע משום דר״ש מימרא הך הביא י׳ ל״ת
 כולן כלל ה״ז סנהדרין מה׳ בפכ״א הרמב״ם אבל וגו׳, ידך תשת אל

תשא. בלא
 ללה״ר, אזהרה הוי דמרים דזכור תצא כי בפ׳ הרמב״ן כתב עז(

בו יהא לא כש״ד השקול דלה״ר יתכן דכיצד והוסיף
 כתובות דאמרו דאע״ג ז״ל מדבריו ולמדנו בתורה, מפורשת אזהרה

 זה בכלל אין דמ״מ רכיל, תלך מלא היא דמוש״ר דאזהרה א׳ מ״ו
 מאדם מלשינות בכעין רק היא דרכילות דמרים, כעין ללה״ר אזהרה
 לאב שכשאומר הוא כן מוש״ר וגם לזה, מזה ומספר כמרגל לחבירו

 עשתה שבתו לו כמספר הר״ז מחללת, היא אביה ואת זינתה שבתו
 עשה או עליך דיבר שפלוני דעיקרו ממש רכילות והיינו וכך, כך לו
 מדאי יותר החמיר שיהודה לשמעון שאומר ראובן אבל רעה, לך

 בי׳ למילף שייך ולא דרכילות דררא כאן אין דמרים, עובדא כעין
 ללה״ר אזהרה פאה ריש בירו׳ שאמרו ומה רכיל, תלך מלא אזהרה

 לכללו דשייך וכיו״ב דמוש״ר דומיא דוקא היינו רכיל, תלך מלא
 דמרים. כעין ללה״ר לאזהרה דמרים זכור בא והלכך ברכילות,

דל״ת לאו על יעברו ומרים שאהרן דחלילה מסתברא, נמי והכי
 יראתם לא ומדוע אלא נזכר לא המקום בתוכחת וגם רכיל,

האזהרה באה שלא לפרש ראוי דמרים בזכור ומ״מ במשה, בעבדי לדבר
לה״ר. על אזהרה והר״ז לדורות, אלא משה, על רק

והולך דברים שטוען זה רכיל זהו אי ה״ב דעות מה׳ פ״ז רמב״ם
 על שמעתי וכך כך פלוני אמר כך ואומר לזה מזה

 בכך וכן עליך, פלוני אמר כך שאומר רבנו בדברי נזכר לא כו׳, פלוני
 הוסיף ובכ״מ וכך, כך לך שעשה דהיינו נזכר לא פלוני על שמעתי וכך
 ורהיטת לפרשו, שלא יתכן לא האי כי דכל קשה הדבר אבל כן,

 וירגלו כלשון היינו בה״א, רבנו בו שהתחיל בחבירו דהמרגל הדברים
 ואפילו אחרים, לרשות האדם של הרה״י את להוציא דהענין אותה,

 מגיף אדם כל והרי בדבר, מקפיד אדם וכל גנות, בהם שאין בדברים
 נמי והיינו גנות, כל או צינעא של דברים עושה כשאינו גם פתחו

 דברים לגלות הרכילות עיקר שזהו סוד, מגלה רכיל הולך דכתיב
 או לעשותם חפץ אדם שאין דברים כל והיינו אחרים, אצל שבסוד

 מספר חבירו את לשמוע יצטער אדם וכל אחרים, בפני בם לדבר
כך, ועשה כך ואכל כך ולבניו כך לביתו אמר הוא כי עליו לחבירו

רע. או גנאי אלו בדברים שאין אף

 אבק הוא קשה כמה וראה בא אר״ח ה״א פ״א פאה ירו׳ יז(
בדאי לשון הכתובים שדברו לה״ר

 זקן ואדוני דאמירת ר״ל כו׳, לשרה אברהם בין שלו׳ להטיל בשביל
 היתה לא אברהם בפני מ״מ גנאי, בו דאין דאע״ג רכילות, אבק חשיב

 רכילות, אבק הוא כן שאמרה לאברהם הסיפור וממילא כן, אומרת
 ואדוני שפרש״י ב׳ ס״ה ביבמות ראיתי ]וכעת ט״ז, ס״ק לעיל עי׳
 רק הי׳ שצחוקה לפי בדאי, לשון וחשיב עי״ש[, בזוי לשון הוא זקן

יש זקנתה, מחמת רק שצחקה וכשמספרים זקן, ואדוני עם בשיתוף
האמת. מן שינוי כאן

 הכתובים שדברו לה״ר אבק הוא קשה כמה וראה בא ארשב״ג שם
נראה כלום, דפקד אשכחן ולא כו׳ צוה אביך כו׳ בדאי דברי

 עליהם, יוסף את שיצוה מיעקב מלבקש נמנעו יוסף דאחי דר״ל
מבקשים היו שאם לפי כן, שצוה אח״כ לו שיכחשו מה על וסמכו

 שחושדים אומרים שהיו במה יוסף על לה״ר אבק בזה הי׳ מיעקב,
 שיצוהו מבקשים שהיו לפי ממש, לה״ר חשיב ולא מהם, שינקום בו

 דבר ליעקב נודע דלא ויגש בפרשת הרמב״ן ולפמש״כ עמהם, שייטיב
 שיצוהו, מיעקב לבקש רצו שלא פשוט הדבר דא״כ קשה יוסף, מכירת

 לה״ר, לחומר ראי׳ מכאן ואין מכירתו, את לו לספר צריכים דהיו
 את יעקב יודע אם ידעו ואחיו יוסף דודאי צ״ת הרמב״ן דברי ומיהו

 אביך ליוסף לומר יכלו איך ידע, שלא איתא ואם לא, או מכירתו דבר
 לומר רחוק והדבר וגו׳, אחיך פשע נא שא וגו׳ מותו לפני צוה

 בקרא ירושלמי ובתרגום מכירתו, את לו שהודיעו לו ואמרו לו שכחשו
 ידע שלא דאף וי״ל יוסף, למכירת דהכונה איתא שור עקרו דברצונם

 הפסים )וכתונת בענין, היתה שידם חשד מ״מ אבל הדברים, פרטי את
שיצוה. אפשר הי' ושפיר מוכיחה(, גם

כר, יוחנן ייתי כו׳ בצינעא לשה״ר זה אר״י חובן ייתי אמר שם
 רע עשה לא דהא מלשינות, אלא לה״ר כאן אין לכאורה

 שמפסיד דהעיקר בדיבור, ענין דאין פשיטא מלשינות ולענין בהעדרו,
 ע״כ אחד ובהעדר לעשות, אנגריא סך להם דהי׳ ואפשר לחבירו,
 אין מ״מ בדין, זה על לתובעו דאין ונהי האחרים, בטורח מיתוסף

 והיינו יותר, לעשות אחרים יצטרכו שעי״ז ביודעו להשתמט לו ראוי
נמי ברמיזא אחרים של גנאי כשמזכיר דאף ר״י ואשמעינן לה״ר,

לה״ר. חשיב
 פרש״י כו׳, ח״ה מפני החנפין את מפרסמין ב׳ פ״ו יומא יח(

צדיק, שהוא שסבורין ממעשיו, שלמדין לפי
 שילמדו דבמה דקאמר, השם חלול מפני מאי יישוב צריך ואכתי

 הי׳ ז״ל ולו״ד ח״ה, בזה אין אכתי אבל עוון, מכשול יהא ממעשיו
 פלוני יאמרו לא הגון, שאינו דבר שכשיעשה היינו ח״ה דמפני נראה
 שאינו לפרסמו ראוי והלכך מעשיו, מקולקלין כמה תורה שלמד צדיק

שיעשה. מה יעשה כאשר ח״ה יהי׳ לא וממילא צדיק,
עמך מתורת יצאו כבר דהמנפין בגוונא איירי אם להסתפק ויש

לפרסמם, דמצוה אשמועינן והכא לה״ר, עליהם לדבר מותר וכבר
 ובמצוות, בתורה שאתך עם בגדר עדיין שהם בגוונא אף דאיירי או

 לפרסמם מצוה עוונותיהם, את ומעלימים מתחנפים שהם כיון דמ״מ
 דכתיב דמייתי מקרא ולכאורה מהם, ילמדו שלא ומשום ח״ה, משום
 עכ״פ או איירי, הראשונות על דבתוהה משמע וגו׳ מצדקו צדיק ובשוב
וקרא לה״ר, עליו לדבר שמותר במי איירי ולפ״ז צדקתו, בעזב

וצ״ע. לפרסמם, דמצוה אשמועינן
 לעשותם האדם שביד בדברים הם הנזכרים לה״ר עניני כל יט(

ועשאם, ראויים שאינם דברים הם ואס לעשותם, ושלא
 כשעשאם בין במזיד כשעשאם בין לה״ר, באיסור עובר המספרם הרי

 שלא ח״ו במזיד שעשה במשה דברו לא ואהרן מרים דודאי בשוגג,
 היינו רעה, דבתם את יוסף ויבא כגון כל,הלה״ר זה דרך ועל כהוגן,

 נתכוין, דלתועלת דמסתבר ]ואע״ג בשוגג, אם במזיד אם שחוטאים
 מ״מ ב׳, קי״ג פסחים כדאמר שרי וא״כ הרי, כבי לאביו נאמן הי׳ וגם
 הוא דמשה לי יאמינו לא והן וכן להוכיחם[, להקדים צריך שהי׳ י״ל

 שלא בידם הרי פלניא בי נורא וכן להאמין, להם הי׳ דראוי חטא
 _נתפרשלא וכיו״ב. קיטע או ננס שהוא חבירו על האומר בלא להרבות,

 סתמא וחבירו חבירו, של בגנאי הוא עוסק דסו״ס לה״ר, בכלל ג״ז סא
 לאחורי וחזרתי דבר ללדאמרתי מעולם ר״י בהכקוכשאמר לי׳ ניחא לא

 ומשום לאומרם, אין ודאי מרס דבאפי בכלל, אלו כגון גם הרי
 דלא סק״י לעיל כתבנו דגנאי במילי הרי תלתא, באפי מתאמרא

 שהרי ,כך נעשה או שנולד במה דגנאי מילי חשיב דלא ו״דא מהני,
 במומיו, אחרים שיעסקו לאדם לי׳ ניחא דלא ואף בו, הדברחלוי אין
 שאינו רכילות, לא וגם כאן, אין לה״ר איסור מ״מ להמנע, הראוי ומן

 דמכריזין אע״ג טיפש או חכם ומיסו חבירו, של צנועים דברים מגלס
 כמו לסחכים סאדם ביד מ״מ ב׳, ט״ז נדס כדאמר נולד שלא עד עליו

 בפיס״מ ומש״כ לס״ר, חשיב וסלכך וכו׳, לסחכים סרוצס שאמרו
 קאמר, סאדם שביד דמומין י״ל לס״ר, בכלל מומיו דאבות סופ״ק

 ה״ס מדעות בפ״ז סרמב״ם דכתב ואע״ג מומם, בניו לא וכדכתיב
 הר״ז נמי לו להצר איש מפי איש נשמעו אם שגורמים דברים דהמספר

ביד״ש, הנעשה ולא אמרם, או שעשאם דברים היינו לה״ר, בכלל
 - וצ״ע. לכל, הידועים וגם

?vs-v fa •tfi כלנא



היריוירא בראשית,חמשלב

וירא פרשת
א< >יח יזזוה אליו וירא

 חולים בביקור כבודו לפי ואינו זקן
בשטמ״ק החולה. את לבקר ברש״י

 את אין חולים דבביקור כתב ל״ט נדרים
 מצינו שהרי כבודו, לפי ואינו דזקן הפטור

 ללכת ומצוה אברהם, את שהק^ולביקד
 סק״ה. של״ה יור״ד בפרישה וכ״ה בדרכיו.
בהג״ה. פ״ב ח״ג חסד ובאהבת

 ולנחם לילך לא פל״ג, רבתי ובפסיקתא
 וכר, גדול אדם שאני לומר האבלים את
 בכבודו והוא וכר מבוראי טוב אני אין

ע״כ. וכר, ישראל את מנחם
 רנלמד ר ל״ד דברים יב״ע ועי׳

 מסכנים. לפרנס הטל שהוריד מהקב״ה
 לפני שרץ בהלל ס״ז: כתובות קוב״ש ועי׳

 הוא ואולי כבודו. לפי ואינו זקן הא העני.
מהקב״ה. דנלמד כיון כנ״ל,

 דגם דלמד שלום, אות יועץ פלא וע״ע
 שמחק מהקב״ה שלום, בהטלת חייב זקן

שלום. לעשות שמו
 ל״ש דלהקב״ה למימר מצינו ובאמת

 כלל מגרע דאין כבודו, לפי אינו כלל
 דילפינן ל״ב בקידושין עי׳ אך מכבודו.

לפניהם. הולך מה׳ כבודו על מוחל דהרב
 ל״ל א״כ שם, חסד באהבת הקשה אך

 מהקב״ה ילפינן ולא בקבורה, לזקן קרא
עיי״ש. משה את שקבר

 דהמצוה מדעות ספ״א בר״מ עי׳ אמנם
 האמצעיות. במידות רק הוא בדרכיו ללכת
 ועבדיך עה״פ בהר בפר׳ בזה מש״כ )ועי׳
 נתרבה מיוחד מריבוי רק ובכ״מ וכר(.

דנכלל מאבל רפי״ד ר״מ ועי׳ זקן.

 כנ״ל. בדרכיו, בוהלכת כתב ולא בואהבת.
 ועי׳ האמצעיות. מידות על רק זו דמצוה

ל״א. יוהכ״פ יצחק פחד
 זקן בדין מש״כ ל״ג מכתבים שם וע״ע

חולים. בביקור כבודו לפי ואינו

 כתב ואתה, ד״ה אדם חיי ובהקדמת
 כיון כבודו, לפי ואינו ל״ש חולים דביקור

 איתא מ׳ שם אמנם בזיון. דבר דאינו
 חכמים נכנסו שלא ר״ע בתלמיד מעשה
 שכיבדו ובשביל לבקרו ר״ע ונכנס לבקרו
 יצא החייתני. רבי א״ל חיה. לפניו וריבצו

 חולים מבקר שאינו מי שכל ודרש ר״ע
 כיבוד שם והנה ע״כ. דמים, שופך כאילו

 אך ר״ע. עשאו ובכ״ז בזיק, הם וריבוץ
 פטור בזה אין ודאי א״כ דפיק״נ, דרש שם

 שלמה חכמת עי׳ כבודו, לפי ואינו דזקן
 פי׳ שם ברא״ש אמנם תכ״ו. חו״מ

ר״ע. בציווי עשו דאחרים

(א ח)י פתח־דואיהל ישב
שב לחולה אומוין אין

 הקב״ה א״ל לעמוד בקש מחז״ל ברש״י
 ממו״ק וצ״ע ע״כ. וכו׳, אעמוד ואני שב
 מצאתי שוב שב. לחולה אומרים דאין כ״ז

 ועיי״ש בזה. שהעיר הורביץ רא״מ בחי׳
בע״א. שפירשו בתום׳

(ד ל" מעט־מים יקודנא
עצמו ע״י אורחים הכנסת ענין

והקב״ה שליח ע״י מחו״ל ברש״י
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עקב דברים,חמששעד

 ת״ת במצות נשים דגם אומרים )ויש
 כתב הלוי בבית אך המצות. לידע כדי

 בנין הקדמת ועי׳ כלל. במצוה דאינם
 מואב, דערבות מברית דחיובן אפרים
 כמ״ש ללמוד גם והוא נשים, דכולל

בסוטה(.

)יאנב( בכל־ךרכיו ללכת

בדרכיו מוהלכת בעכו״ם גמ״ח
רחום. תהא ואתה רחום הוא ברש״י

 "נקרא" המקום מה הספרי לשון )אך
 וחנון. רחום הוי אתה אף וחנון רחום
 רחום נקרא רק מדות, אין הקב״ה דאצל
 פ״א הר״מ כמ״ש הרחמים, שפועל ע״ש

 נח פר׳ הלוי רי״ז מרן חי׳ )ועי׳ מיסה״ת.
וכו׳(. ויעבר עה״ס

 ואתה חסדים גומל הוא ברש״י, עוד
 י״ד. בסמ״ק וכ״ה ע״כ. חסדים. גומל
 אלקיכם ה׳ מאחרי י״ד בסוטה וכ״ה
 ערומים מלביש הוא מה י״ג לקמן תלכו
וכו׳.

 החלק רק הביא מדעות פ״א ובר״מ
 והוא רחום, תהא ואתה רחום הוא הראשון

 אמנם חסדים. גמילות הביא ולא מהספרי,
 ה׳. דרך שציווה מאברהם בהמשך הביא

 )עיי״ש גמ״ח. דהוא ע״ט ביבמות ומבואר
 הזכיר ח׳ עשה ובסה״מ במהרש״א(.

סוף סה״מ רמב״ן ועי׳ בהדיא. שניהם

<עות הי.

 פר׳ של״ה ועי׳ הד׳. בתשובה א׳ שורש
בהגהה. מצוה נר וירא

 גמ״ח ענין איכא אי נפק״ט ואולי
בדרכיו. מוהלכת בעכו״ם

 דגמ״ח כתב ה״א משמחות ובפי״ד
 בזה מש״כ עי׳ כמוך. לרעך בואהבת נכלל

 אדם בין והוא ואהבת. עה״פ בקדושים
פסח יצחק פחד )ועי׳ בגוי. דל״ש ׳"לחבירו

ל״ךן(

 לנכרי גמ״ח תקנ״א חסידים ספר וע״ע
ואדם. אלוקים בעיני וכו׳ חן ממצא

 צדקה מעלת ויחי ריש בחיי רבינו ועי׳
לנכרי. גם

 עניהם מפרנס ממלכים, ספ״י ובר״מ
 הרי שלום. דרכי מפני ישראל עניי בכלל
 מעשיו כל על ורחמיו לכל ה׳ טוב נאמר

ע״כ. וכו׳, נועם דרכי דרכיה ונאמר
 בעובדי הוא שלום דרכי דמפני נראה

 אך תחנם. לא משום לרחמם דאין ע״ז,
 על ורחמיו משום מפרנסין ע״ז עובד באין

מעשיו. כל
 להשיב באיסור "ג ה מגו״א ובפי״א

 עולם. רשעי ידי מחזיק כתב לגוי, אבידה
 שינויי בילקוט ועיי״ש ע״ז. דעובדי משמע

 באיסור הט״ו מרוצח בפי״ב וכן נסחאות.
 בעומד כתב לגוי טובה עצה להשיא
עיי״ש. ברשעו
 הנכרי דאת דעשה תקע״ג חינוך ועי׳

 רלב״ג ועי׳ שלום. דרכי מפני הותר תגוש
ע״ז. בעובד דהוא שם תצא פר׳
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דברים חמש שעד

ת״ת במצות נשים דגם אומרים )ויש
כתב הלוי בבית אך המצות. לידע כדי
בנין הקדמת ועי׳ כלל. במצוה דאינם
מואב, דערבות מברית דחיובן אפרים
כמ״ש ללמוד גם והוא נשים, דכולל

בסוטה(.

(נב >■» כל־יךכיו3 ללכת

בדרכיו מוהלכוג בעכו״ם גמ״ח
רחום. תהא ואתה רחום הוא ברש״י

 "נקרא" המקום מה הספרי לשון )אך
 וחנון. רחום הוי אתה אף וחנון רחום

רחום נקרא רק מדות, אין דאצל._הקב״ה
I I J החכמה* ואוצר

 פ״א הר״מ כמ״ש הרחמים, שפועל ע״ש
 נח פר׳ הלוי רי״ז מרן חי׳ )ועי׳ מיסה״ת.

וכו׳(. ויעבר עה״פ

 ואתה חסדים גומל הוא ברש״י, עוד
 י״ד. בסמ״ק וכ״ה ע״כ. חסדים. גומל
 אלקיכם ה׳ מאחרי י״ד בסוטה וכ״ה
 ערומים מלביש הוא מה י״ג לקמן תלכו
וכו׳.

 החלק רק הביא מדעות פ״א ובר״מ
 והוא רחום, תהא ואתה רחום הוא הראשון

 אמנם חסדים. גמילות הביא ולא מהספרי,
 ה׳. דרך שציווה מאברהם בהמשך הביא

 )עיי״ש גמ״ח. דהוא ע״ט ביבמות ומבואר
 הזכיר ח׳ עשה ובסה״מ במהרש״א(.

סוף סה״מ רמב״ן ועי׳ בהדיא. שניהם

2ל!ב4־־^ותעהירי ב?:
f /W צ.ן

 —־־7פר של״ה ועי׳ הד׳. בתשובה א׳ שורש
בהגהה. מצוה נר וירא

 גמ״ח ענין איכא אי נפק״ט ואולי
בדרכיו. מוהלכת בעכו״ם

 דגמ״ח כתב ה״א משמחות ובפי״ד
 בזה מש״ב עי׳ כמוך. לרעך בואהבת נכלל

 אדם בין והוא ואהבת. עה״פ בקדושים
 פסח יצחק פחד )ועי׳ בגוי. דל״ש לחבירו

י״ח(.
 לנכרי גמ״ח תקנ״א חסידים ספר וע״ע

ואדם. אלוקים בעיני וכו׳ חן ממצא
 צדקה מעלת ויחי ריש בחיי רבינו ועי׳

לנכרי. גם
 עניהם מפרנס ממלכים, ספ״י ובר״מ

 הרי שלום. דרכי מפני ישראל עניי בכלל
 מעשיו כל על ורחמיו לכל ה׳ טוב נאמר

ע״כ. וכו׳, נועם דרכי דרכיה ונאמר
 בעובדי הוא שלום דרכי דמפני נראה

 אך תחנם. לא משום לרחמם דאין ע״ז,
 על ורחמיו משום מפרנסין ע״ז עובד באין

מעשיו. כל
 להשיב באיסור ה״ג מגו״א ובפי״א

 עולם. רשעי ידי מחזיק כתב לגוי, אבידה
 שינויי בילקוט ועיי״ש ע״ז. דעובדי משמע

 באיסור הט״ו מרוצח בפי״ב וכן נסחאות.
 בעומד כתב לגוי טובה עצה להשיא
עיי״ש. ברשעו
 הנכרי דאת דעשה תקע״ג חינוך ועי׳

 רלב״ג ועי׳ שלום. דרכי מפני הותר תגוש
ע״ז. בעובד דהוא שם תצא פר׳
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r 162 ועמוד אליהו חופת )אייזנשטיין( המדרשים אוצר
 להם בצר ה׳ אל ויצעקו שנאמר מנין צעקה מעשה. ושנוי מקום ושנוי השם שנוי צדקה צעקה הגזירה את מבטליז( דברים ^חמשה}?א

 את תקרא לא אשתך שרי שנאמר מנין שם שנוי י״א(, )משלי ממות תציל וצדקה שנאמר מנין צדקה ק״ז(, )תהלים יצילם וממצוקותיהם
 )שם גדול לגוי ואעשך וגו׳ וממולדתך מארצך לך לך שנאמר מנין מקום שנוי י״ז(, )בראשית אותה וברכתי שמה שרה כי שרי שמה

 אין חמשה )ב׳( ג׳(. )יונה האלקים וינחם הרעה מדרכם שבו כי מעשיהם את האלקים וירא שנאמר מנין מעשה שנוי י״ב(, /בראשית/
 )ג׳( ומחזירה. פעמים שלשה או שנים אשתו והמגרש חנם, הצבור על המתגאה ופרנס מנאף, וזקן גנב, ועשיר גאה, דל סובלתן: הדעת
 )ד׳( תאוה. ומוציא אהבה מכניס אף וי״א שבמעיים, שרץ הורג הזרע, מרבה פנים, מצהיל משחין, משביע, בשום: נאמרו דברים חמשה
 לו הויין נגחו יתעשר, בחלום שור בשר האוכל ימות, רוכבו השור ואם לגדולה עולה עליו הרוכב :בחלום בשור נאמרו דברים חמשה

 שנת חלוש שור יראה שובע שנת בחלומו בריא שור הרואה עליו, באין יסורין נשכו לו, נזדמנה רחוקה דרך בעטו בתורה מנגחין בנים
 מתכוון וי״א קמעא, ומוציא הרבה אוכל שינה, ומואס גסה, רוחו מלחמה, אוהב זנות, אוהב בסוס: נאמרו דברים חמשה )ה׳( רעב.

 ונחש חורב, של ועקרב נינוה, של וצרעה מצרים, של זבוב סכנה: משום בחול כמו בשבת נהרגין חמשה )ו׳( במלחמה. אדוניו להרוג
 יריכיו, בין וזנבו סרוחות, ואזניו נוטף, ורירו פתוח, פיו שוטה: בכלב נאמרו דברים ה׳ )ז׳( מקום. בכל שוטה וכלב ישראל, ארץ של

 בה, מקנחים ואין בה, מולין ואין בה, שוחטין אין קנה: של בקרומית נאמרו דברים ה׳ )ח׳( נשמע. קולו ואין נובח וי״א לצדדים, ומהלך
 חלום שינה דבש אש הן: ואלו מששים אחד מהם אחד שכל נאמרו דברים ה׳ )ט׳( השינים, את בה חצין ואין בשר, בה חותכין ואין

 מששים אחד שבת בנבואה, מששים אחד חלום במיתה, מששים אחד שינה במן, מששים אחד דבש בגיהנם, מששים אחד אש שבת,
 וארצה שנאמר ותומים, ואורים הקדש ורוח ארון כרובים השמים מן אש הראשון: מן האחרון בית חסר דברים חמשה )י׳( הבא. מעולם

 ומי מגולגלת, וביצה צרכה, כל שבשלה פת האוכל החכמה: את מעמידין דברים ה׳ )י״א( כתיב. ה׳ חסר ואכבד ח׳( א׳ )חגי ואכבדה בו
 אותם העושה דברים ה׳ )י״ב( זית. שמן לאכול והרגיל פעמים, ושלשה שנים במלח עצמו והטובל העיסה, מן הנותרים מים ששותה

 והדקל שעוברים ושנים דקלים, שני בין והעובר לכותל, דקל בין הנפנה שאולין, מים והשותה שפוכין, מים על שעובר מי בראשו: דמו
 הגזל, מן תתרחקו ואל אמת, תדברו אל בניו: את כנען צוה דברים חמשה )י״ג( לבנה. של ובצלה יחידי דקל בצל הישן אף וי״א ביניהם,

 קשה בשכר: נאמרו דברים ה׳ )י״ד( המלאכה. את ושנאו שינה אהבו וי״א אדוניכם, את ושנאו זה, את זה ואהבו בזימה, שטופים והיו
 ומיבשת פנים, ומוריקות ולעינים, לראש, קשה הנאכל( עפר )מין באדמה: נאמרו דברים ה׳ )ט״ו( ולכח. ולזרע ולגוף ולעינים לראש
 האוכל אבא אמר כך לך, התירה מי ובחול א״ל בשבת, אדמה לאכול מהו יוסי ב״ר ישמעאל ר׳ את רבי שאל הרגל. כח ומכתשת החלב,
 נאמרו דברים ה׳ )ט״ז( :(.קי״ג שבת )עי׳ ורמשים כשקצים ארצות ומשאר ואמו, אביו בשר אוכל [174 ]עמוד כאילו בבל של אדמה

 ויצר עכו״ם כשדיים שבראם: מתחרט הקב״ה דברים ה׳ )י״ז( דעת. מחוסרי כח, יתירי זרועות, בעלי עזות, ובעלי קומה, בעלי בחזנים:
 לשודדים אהלים ישליו שנאמר מנין עכו״ם כ״ג(, )ישעיה היה לא העם זה כשדים ארץ הן שנאמר מנין כשדיים המבול. ודור וגלות הרע

 חנם עמי לקח כי פה לי מה ועתה שנאמר מנין גלות ד׳(, )מיכה הרעותי ואשר שנאמר מנין הרע יצר י״ב(, )איוב אל למרגיזי ובטוחות
 טובע )אם מורידין ולא מעלין לא ה׳ )י״ח( ו׳(. )בראשית בארץ האדם את עשה כי ה׳ וינחם שנאמר מנין המבול דור נ״ב(, )ישעיה
 מעלין. ואין מורידין והמוסרין המינין אבל נבלות, ואוכל מל ולא שטבל או טבל ולא שמל וגר והליסטים והעבדים העכו״ם בנהר(
 השם. וחילול גזילה בידו שיש מי וכל לשוב, מנת על והחוטא זכאי, בדור והחוטא ולשוב, לחטוא המרבה מחילה: להם אין ה׳ )י״ט(

והיא שנים שבע מהלך וכוש מכוש, מששים אחד והוא יום מ׳ מהלך מצרים ארץ חבירו: של משיעור מששים אחד שהן חמשה )כ׳(
 ~ עשאן דברים חמשה שיעותןןכ״א( לה אין ועדן עדן, מגן מששים אחד וגיהנם מגיהנם, םמששי אחד ועולם בעולם, מששים ,.אחד

 אל ויביאה שנאמר מנין חיווגים5אבליםךובקור"חולי ניחום מתים, קיבור ערומים, מלביש לזה? זה זיווגים :חסדים בגמילות הקב״ה
 ה׳ אליו וירא שנאמר מנין חולים ביקור וילבישם, עור כתנות ולאשתו לאדם אלקים ה׳ ויעש שנאמר מנין ערומים מלביש האדם,
 אלקים ויברך אברהם מות אחרי ויהי תיבדכ מנין בליםא ניחום ל״ד(, )דברים בגי אותו ויקבור דכתיב מנין מתים קיבור ממרא, באלוני

ס״ח )תהלים חמד הר האלהים, הר המוריה, הר סיני, הר חורב, הר סיני: הר נקרא שמות חמשה )כ״ב(ב״ה(\ תיראשב) בנו חקיצ את
 )כ״ד( באכילה. אסורין כולן העוקץ, ושעל הכליות, ושעל הטחול, ושעל ביצים, ושל מוח, של לבהמה: יש קרמים ה׳ )כ״ג( ~י״ז(.

 שמשון ולקו: הראשון לאדם נדמו אנשים חמשה )כ״ה( קנאה. עלילה נקמה עזות שנאה בהם: להתהלך רשאי אדם אין דברים חמשה
 א׳= =שמואל )ש״א עליה ויפול החרב ויקח שנאמר בצוארו ולקה בצוארו שאול ט״ז(, )שופטים בכח ויט שנאמר בכחו ולקה בכחו
 את חלה שנאמר ברגליו ולקה ברגליו אסא י״ח(, ב׳= =שמואל )ש״ב באלה ראשו ויחזק שנאמר בשערו ולקה בשערו אבשלום ל״א(,
 שיעורן דברים חמשה )כ״ו( כ״ה(. ב׳= =מלכים )מ״ב עור צדקיהו עיני ואת שנאמר בעיניו ולקה בעיניו צדקיהו ט״ו(, )מ״א רגליו
 מורישין אין לבניהם מורישין ואם לבניהם מורישין אין דברים חמשה )כ״ז( ואזוב. סוכה, ודופן לולב, של ושדרה ושליה, שופר, טפח:
המעשרות. על והמלוין ולויים, וכהנים דקה, בהמה ומגדלין ברבית, והמלוה בקוביא, המשחקים :בניהם לבני
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לא ומוסר חכמה
 רגע בל יחד מצות ורבבות אלפים כטח

 עשה טצוח מישראל אחד כל על כי ורגע,
 האדם על טחנבר היצר ולכן עצטת, בפני
 בכל רב המון טמנו לחאביד בזח, טאד
 יחפוץ ולא לאדם הוא גדול אויב בי רבע,

 גדול כלל שהוא נדבר ובפרט בחצדקו,
על — הנ״ל הכללית וחטצוה כנ״ל, בתורה

 ורגע, רגע בכל מישראל, ואיש איש כל
 יחד. כלליות מצות רבבות כסה

וידאג בזה, עמלו כל שישים לאדם אשרי
שיוכל, מה ככל כנו״ג כ״י לטובת

 זכות, לכף כולו העולם כל להכריע ויחפוץ
ראש אלפם וברב בקדושין כמבואר

חלקנו. יהא טהלקם — השגה

שלום" "אוהב — בדרכיו״ ״והלכת
ובר. חרד.*ג לכגוי-ידידי

 שלום אוהב שלום, איש חיה אאמו״ר
ית׳ ה׳ לי ישלח שלום. ורודף

 ימי כל חדרך כזה לילך מקודש עזרתו
 אין כי אני, מוצלח כטת אדע ואז חיי,

 להיות שעמל מי טזה. גדולה יותר הצלחה
 ההצלחה כי הבריות, אהבת בו תקועה
 לחיות היא בעולטו, לאדם גדולה היותר
 "ואני", שנאמד: כענין להשי״ח, מקורב

 טוב", לי אלקים "קרבת כי יודע —פי׳
 ית', קרבהו רק פה, להשתוקק לנו ואין

 אליו והקרוב חטוב, תכלית הוא כי
 ישתוקק לא וטי הטוב, לכל טטילא קרוב

לטוב.
 כי לכל, אוהב שהוא הקב״ת טדת והנה

קיום להם היה לא כן, לא אם
 היא הבריות אהבת כי ונמצא בעולם,

 קרוץ יכול איך כי להשי״ת. התקרבות
 ומלאכי יח׳, אליו קרוב לחיות מחוטר
 כבודו, מקום איה לזה זח שואלים פעלה

 בטח לנו, הודיעו בקדושתם חז״ל אבל
 "הדבק — יח', אליו האדם יתקרב

וכו׳". בטדותיו

 כסו השי״ת, ממדות גלוי דבר לנו ואין
ידך את "פותח הבריות, אהבת

 רואים אנו — פי׳ רצון״, חי לכל וסשכיע
 נחת מקבלת היא ובדיה בריה כל כי

 אלא זאת ואין שלה, מרצון ושכעה
 בעלי "צער — ומצינו בריותיו. מאהבת

 — יבנה״ חסד ״ועולם התורה״. מן חיים
וצעד. צעד בכל טאו־ גלוי

מוקשה שהייתי מה לי נתברר זה פי ועל
 )בש״ת שכתב ז״ל, יונח רבנו על

 חסדים נפילות עון כי ם״ו( סי׳ ג׳ שער
 ברורה ראיה והביא מגזל, יותר הטור

 עון הי׳ זה "הגה מט( טז, )יחזקאל מפסוק
 ויד ונו׳ לחם שבעת גאון אחותך סדום

 שעיקר הרי החזיקה", לא ואביון עני
 חסדים; נטילות חסרון על סדום חטא

 — גזל הלא טאד, לי מוקשה חיה במה וזח
 מרע וסור טוב, עשה — וגמ״ח טרע, סור

— וזה מעשה, — טרע סור ועוד נרע;
וא״ת? שב

 לי נתגלה שנים כםח זח תהלח, אבל,
עד גדולה, שטחתי וחיתח טעמו,

כידוע — לגלות רציתי לא יקרתו שמרוב
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ומזסר חנטה ' רב
 זוכה אהה אם זוכר, ואיני — דרכי

נ״י. בני או בזה, הראשון
ברכות בנמרא טצינו כי כך. הוא העניו

 לדעת לבבך בכל "גמור :פ״ב פוף
 מוקשה תורתי" דלתי על ולשקוד דרכי את

 דברי על אדם של דינו חחלת הלא מאד,
 דרכי" את "לדעת הקדים ולמה תורה,

נבלל הלא התורה, מן זה גם תאמר ואם
 תורתי"? דלתי על ב״ולשקוד

דבר כי בזה ר״ט כון נפלאה כונה אמנם
 ובהרגשו האדם, בשכל הנקבע

ותשוקה האדם, על חזק רושם עושה היטב,
להפליא. בו גדולה

 על העולם בהנהגת שיתבונן טי והנה
אשר האדם, ובכ״ש בריותיו, בל

 תחת שתה כל תעטרהו, וחדר ב״בנוד
 שכלו של חנם מתנת ידי על רנליו",
 טאד, הוא עשיר שבעניים העני וגם הטוב,

 ואינו רבים" חשבונות בקשו "חטה רק
 שני ומפסיד חטוב בחלקו לשטוח טבין

 ית׳ טובו טבין המתבונן אטנם עולמים,
 תכלית, באין האדם עם ובפרט כל, עם

 שנחנה אחרי מאד טובח לו ומחזיק
מטובו.

 שטקבל למי לאהוב האדם טטבע וחנה
והרבה תמיד ובפרט מטנו, טוב

 — אצלו שהאהוב כן, גם ומהטבע מאד.
 להדמות ורוצה טאד לו מקובלים דרביו
 ז״ל אדמו״ר דרכי כי שזכרתי כטו אליו.

 להדמות ורציתי טאד, בעיני חביבים היו
 וחכמתו בינתו רוחב טעט, הכרתי בי אליו,

 ובל אליו, להדמות טאד ורציתי ויראתו,
 אחת ועל אצלי. ונעימים יפים חיו דרכיו
 —בשכלו להכיר לב לו שיש מי ובמה כמה

איך — יחשוב וישרו, וטובו ית׳ גדולתו

 ויכלתי, בידי חיה אם העולם נוהג הייתי
 קפידא, כמה שנאה, כמה עול, בטח—

 העלטה, כטה נטירה, בטח נקיטה, בטח
 ושעה, שעה בכל לי היה שכחה כמה

 — ואז עצמם, טצד פחותים לבריות ובפרט
 בדרכיו. ללכת וירצה ית׳ בטובו יתבונן
רק הוא ית׳, דרכיו היטב להבין והנה

 בעליל הראינו וכאשר התורה, עפ״י
 בדרביו הליכה טדת וע״ב פעטים, בטח

 דלתי ,על לשקוד גדולה תשוקה לנו תביא
 בכל "נטור ר״ט שהקדים וזהו התורה,

תשוקה לך ותבוא דרכי" אח לדעת לבבך
 הפלא. וזה התורה, על לשקוד טבעית

 קשה אבל לבאר, בזה עוד לי ויש
הכתיבה.

 ללכת כלל תשוקת לו שאין טי וחנה
טחטת לומר רצוני ית׳, בדרכיו

 לעשות בעיניו חביב יהא דרכיו, שחם
 כלל טכיר שאינו לאות זח — כמוהו,

 ולכן ית׳, טובו טכיר אינו ולכן השגחה,
 הנעימים, בדרכיו ללכת תשוקה לו אין

 והשגחה. אמונה הברת חוסר על אות והרי
 נמ״ה, בטול עון על הכתוב תופס ולכן
 בנחת, ודבורו הספ״י במו בגופו, בין — פי׳

 בממונו וכן הטוב, ערכו לפי איש איש
 זח כי — ית׳ בדרכיו לכת בתשוקת —

 פרטי דבר הוא נזל כי מגזל, חרבה גדול
 אמונה הברת מחופר וזח בללי. ולא

ר״ל. והשגחה,
 גדול כלל כמוך לרעך "ואהבת ולכן

להתלמד, טאד טצוי זה כי בתורה",
 תמיד אצלו ותתחזק ית׳, בדרכיו ללכת

והשגחה. אטונה הכרח
 טעלה ונעלה בזח להתחזק שנינו נזכה

מוקירך... כברכת מעלה
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ומוסר חכמה סם
פב

המרות איכות
 ד»ים »מח כאור נ*י ז»1 יקירי לטי רב שלום

נכס״&. יוזי' כ״כ, ד״כ

 חגיעגי כמדומה טו״ם מפרשת יס־תך
לייקר ידעת כי נהגתי לנטן,

 בכמות הוא בקצרה כי אם ם״ח, מאמר
 נ״י רד״ד ידידי באיכות הוא ארוך אבל
 ונכבד בעיני, חן מצא כי תחלה פה, הי׳

 אמרתי אם חזה. לטאטר ג״ב וכה הוא,
מהביל, קצר מטות מפ׳ ההערות להודיעך

 כל״נ ועוד לך, אכתוב מזעיר מעט אבל
 המשך הנ״ל מם׳ אהד מאמר לך אשלח

ונפלאות רע", משכן .הרחק ממאמר
 המאמר יקרת להעריך בטח אין בו, וידובר

אחרת הערה איזו לך אבתוב ועתה
 ישובח לא המוכרח, הדבר כי מהידוע,

בא אשר הדבר והגה ימנה, ולא
 וע״ב כמוכרת, נראה אחד, אופן על תמיד
 חכמי ראש הלבבות חובת בעל כתב

 נברא לכך כי ראשונים, ועוד המוסר
 חבלתי־ יאטר שלא הפוכים, בכהות העולם
 ידוע כבר כי אך הוא. טבע כי מבין,
 לא אבל הטבע", הוא .מי הכוזרי מאמר
 שונים. בטבעים נברא לכן יחכמו, רבים

 דומים אינם האקלימים אוירי בדומה,
 ועל הפכים, הרבה בזח וביוצא לזה, זה

 הכל החכם, מהבורא מבון זח כי כרהך
 חכמת טכחן ולכן תכלית בלתי יטל

 רחמן הפונים, כהות מטנו כשיצאו האדם,
 שיש במקום ואכזר לרחם שיש במקום

 שלטה דברי נעמו טה ולכן להתאכזר.
בי ט׳, ועת עת ג׳ בקהלת ע״ת המלך

ית״ב. בדרכיו להדמות צריך האדם -י

 אכל מאד, משובחת העטה מדת והגה
בעטה, מתנהג שטי כלי תמיד אם

 כהטית כניעה אלא זה אין כי הוא אות
 הפוכים. כהות רע״ה במשה מצינו ולכן

 שנים שרק טדין, טטלחמת כשבאו טציט
 שלמה, מדינה כבשו איש אלך עשר

 רב. ועם מלכים המשה ובצורות פרזות
 ידעו לא אשר הנשים כי להבין וטבל

 היו, זוטח והלא אלך, ל״ב היו זכר משבב
 ורק מואב בבטת חיתת מלכם בת כי

 חיו ובמה אלך, ל״ב חיו ידעו לא אשר
 פח והיית יחן מי !זכר משבב ידעו אשר
 טי בל כי נפלאות חראט אשר גוגער
 תגבור האיש הוא יותר, צדיק שהוא

מגבו כמובן יותר, מענש( )חעלדישער
 מחמשה שלמה מדינה על אלך בי״ב רתם

 ובטי זו. במלחמה חגהנתם כל ועל מלבים
 מכולם. הצדיקים את הלא למלחמה, בחר

 היתח מלחמוחם ברוב כי ידוע רואת
 לשמים, היה לבם ורק המבע, בדרך

 בעי ומהם מקומות, בכמה כמפורש
 גבורתם על עוד וגתטנן הרבה. וכדומה

 ל״ב היו חיים הנשארים הלא בי בזח, רק
 זכר, משכב ידעו אשר היו ובמה אלך,

 אמר אשר הטך כל וגם מספר. אין בודאי
 כל החנו ועתה לא( )במדבר מרע״ה לחם
 כל ונם מספר, אין ודאי חי׳ בטך, זכר

 הנראה שלפי מאד, חרבה מבהמות מינים
 והרבה במלחמה, נחרט בהמות חרבה כי

 וטי- בטושביתם עריהם בשרפת נשרפו
 כסך הרבה וגם באש, שרפו אשר רותם
כנאמר לו, איש ובזזו שללו אשר וזהב
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ומוסר חכמה רצב

 ככסף" "תבקשנה אם שהע״וז, שאטר מה
 מדרך כי כזה, רצונו ד.( ב. )משלי ונו/

 חתירות ולחתור לחפש הכסף, כקשת
 טשא״ב ודאית, על דוקא ולא ספיקות, על

 אכל ודאית, האוהבים גם דשטיא, בטילי
אוהבים. אינם ספיקות

ז״ל רב על שאמרנו טה ידעת וכבל
 אמר יהודה רב אסר פ״ג בשבת

 מבית עצמו את אדם ימנע אל לעולם רב
 כמה שהרי אחת שעה אפילו הטדרש

 מעמה נתגלה ולא זו משנה נשנית שנים
 ופירשה עקביא בן הנינא ר׳ שבא עד

 גזרה נזר לו חסר שהי׳ אחד דבר ובשביל
 למעשה, יו״ד בש״ע זו הלכה ונפסקה

 אחר בין ההפרש דברינו ידעת וכבר
 שמיעה קודם אבל מחבבים, הרבה שמיעה

 ז״ל לו וכדומה רב רק מחבבין, הכל לא
 השבת על והנשאר לגזרתו, והשומעים

 ח״ו טח, עוד ישמע פן הוצאות והוציא
 שם, שבת ז״ל רב של לגזרתו יותר קרוב

 על ככסף" תבקשנה "אם שהע״ה וכדברי
 יפה בעין ודברתי לבי ונמשך ספיקות

 חביב הי׳ אבל בעו״ה, גדול קושי עם
על מאד נתלה שטחה ושמחו הח׳ לי

 ש״ק. יום עוד פה נשארו אשר
 דבר לך אכתוב אבל עתה להאריך קשה

קצר.
 מי בל והתלמדות, חנוך זה מה תראה

טי יותר, מעט להתלמחת שעומד
 אף הבלתי־מהלמד, מטנו רחוק כמה יודע

 כבר למעלה. הוא הרבה מעט, פחות
 הבלתי־נמשך האדם מעלת טדל ידענו
 ודברנו יחכמו, הנלתים העולם, אחרי
 המדבר, דור מגבורות פד. בהיותך כבר

 עדיין, משועבדין במצרים שחי׳ בעוד
מתן ואחר טצרים, יציאת אחר וטכ״ש

 דפרולא כעמודא הי׳ בטח תורה,
 וגו׳. היא הומה אם ממש באמונתם,

ערכם לפי טעט נמשך זח טבח והנה
 הממוצעת המדה מן יותר ונעלה הרב

 אחר הקב״ה אמר וע״ז כל־דהוא. ביתר
 לו ויזבחו לו וישתחוו וגו׳ מהר סרו הפסוק

 שאחרי׳: פסוק ואח״ב ח.( לב. )שמות וגו׳
 עורף קשה עם וחנה הזה העם את "ראיתי

 ]ראה בהם אפי ויחר לי הניחה ועתה הוא
 אם רק הוא הקב״ת של אף חרון כי

 .ויהר לי "הניחה ביקש הלא כי רוצה,
 ית/ בדרכי׳ ללכת מחויבים ואנו אפי",

 כי הרי ואכלם", מאד[ נפלא ט״ח ע״ב
 הוטח "אם במרת שהותירו המעט אף

 במרת נחנו טעט היתר בשביל היא",
 עמד משח לולא לכלי/ וח״ו קשיות־עורף,

 ח״ו. בלל הבלתי-טתלמד זה ומה בפרץ,
לפניך שחטאנו ע״ח נבין ומעתה

עורף. בקשיות
 ומתלטדים המתחנכים מן ישימנו הרחמן

אכי״ר. בחב״י

 בי ת׳ עיח״ק, מירושלים מכתב קבלתי
אשרי ומתלטדים, מתחנכים חם

 להם תעתיק כג״ל. למעלה הניכר חלקם
 יקרת יראו למען הטבתי הט׳ את

 בי לחם ותכתוב ומתחנכים, המתלמדים
 דברי׳ על שטחתי לידי, בא טער״ח מב׳

 ועשה. בקום הבע״ל השנה על והבנתם
 טי מאד. מאד נורא מהבנינים ורעיון

כיונה... אבר לי יחן
טעט למעשה דברנו אשר תשכחו אל נא

 בשבוע, פעמים ב׳ ת״ד למוד טעט.
 יאמרו ע״ב מאז״ל לפרקים ולהחזיק

ישראל. ולכל לט וטוב וגו׳ המושלים
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וטוסר חכמה תד
מהביל. וחגליון הזמן קצר — הכל לכתוב

 גדולה אטז״ל על לנו הוקשה :כקצרה אבל
 השכינה. פני מקבלה אורחים הכנפה
 לאדם אפשר איך וקשה קכ״ז( )שבח
 וילך המלך יעזוב המלך, לפני העומד

 בכבוד פגיעה היש אורחים, פני לקבל
 )שבת אז״ל :בזח ואמרנו מזו. יותר המלך

 רחום הוא מה ואנוהו קלי "זה קל״ג:(
 יודעים כשהכל—קלי" "זזז פי׳, וכו"
 לכבוד רק הוא עושה, שהאדם מה שכל

 לכבודו, רק נברא לא האדם כי חשי״ו/
 ולכבודי בשמי הנקרא כל שנאמר כעגין

 שיודעין ומי ז(, מג: )ישעיה וגו׳ בראהיו
 עובד הוא וממילא שמים, ירא שהוא בו

 וכל וגמ״ח בצדקה ופעולותיו השי״ת, את
 עצמו להנאת לא שעושה, דמיפב טילי

 הוא מה ית׳, בדרכי,• רק/ללכת ולהתפאר,
 כי ית/ ־כבודו יתגדל בזח וכו/ רחום
 טילי כל מכין הוא אשר אכסניא בעל

 בלל. לתודה לא להרויח, לאורחים המיטב
 דורש. הוא עצמו להנאת כי יהשב

 חסד חפץ כי מחטת שמכין טי משא״ב
 שטים כבוד בכבוד. תרום קרנו הוא,

 שסופר וכענין מתרבה, עצמו וכבוד יתרבה
במציאה שטח בן שטעון על במדרש

 האבידח בעל שבא עד הולדות וגדל "־שמצא ׳־■
 הפרה הכל לו והחזיר אחד ישמעאל
 התבונן ]פי׳ מישמעאל ואמר והולדות,

 רק אנושי בכה להיות יובל לא זה כי
 בדרכיו ללכת וחשקו אלקי איש שהוא מי

 שטעון אלקי ברוך לומר ראוי "לזה ית׳[
 וזהו נתל, השם כבוד וחי׳ שטה" בן

 כשיודעים פי', קלי" "זה הפסוק בונת
 אז עצמו, להנאת אינם שפעולותיו
כענין עמו, מתגאה הקב״ח אז "ואנוחו",

אתפאר. בך אשר ישראל

 "בי נאמר עליו אאע״ח כי ידוע והנה
בניו את יצור! אשר למען ידעתיו

 גבורותיו, ודברנו " ונו׳ ה׳ דרך ושמרו וגו׳
 יכול לא האדם מטבע אשר הליו, בעת כי

 חי׳ והוא אדם, בני אצלו שיבואו לסבול
 אחד, יום האורחים עכוב על מצטער כ״ב
 אליו ושלח הרב, צערו ידע שחשי״ת עד

 שקבלם לבד ולא אדם, בדמות מלאכים
 רץ הקשים, וביסודי׳ כחלי׳ אבל בספ״י,
 להם ואטר ארצה, לפני׳ ונפל לנגדם

 עברתם כן על "כי כנאמר אני, עבדכם
 אנושי בחוק כזאת היאוטן עבדכם", על

 אצלו נחשב אחת פעם גמ״ה כ״ב שי׳
 וקרא ארצח לפני׳ שנפל עד כ״ב, הצלחה

 מחנה מחם מבקש כאילו למו, עבד עצמו
 במוחו, גדול לנכבד הראוי׳ נתלה היותר
 ובחכמתו, בעשרו עצום וחכם, עשיר

 ב״כ ימתחגן העולם, לבל בכבודו ומפורסם
 לטובה כ״ב ׳זאת לו נחשב הסתם מן מהם

 מלך כמוהו, גדול שלאדם עד טאד, גדולה
 עלי׳, שהמליכוהו כידוע כמותו. נתל

 מחם, ולהתחנן להתנפל כ׳׳כ עצמו הקמין
 ולשתות, לאכול קלה לשעה אצלו שיכנסו

 חפצו מחמת רק אנושי, בנדר זה אין
 ומזח השי״ת בדרכי ללכת העצום והשקו
 כ״ב מושרש השם בעבד אם יבינו:
 שיבואו כדי ב״כ בעצמו לזלזל עד הטבה,

 אשר עבדו ואם לכה״ם, קלה לשעה אצלו
 וכמה כמה כ״ב, מטיב הוא אדם רק הוא

 כמה בולו, העולם אדון שהוא אדונו,
 ברוך ויאמר: תכלית, בלי מטיב הוא

 יותר. השי״ח כבוד ואין אברהם, אלקי
 בכבות פגיעה זו אין בי זח לפי ונמצא

 אדרבה אורחים, לקראת שהלך בטה ית׳
 שם ויתפרסם השי״ת כבוד יתגדל בזה

תחת יתקרבו ספק ובלי בעולם שטים
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תה ומוסר חכמה
 לנו שיחי׳ יזכנו השי״ת שעשה, חסדיו שהכל יח׳ רצונו וזח השכינה, כנפי

בזה. כן גם חלק יזכו למען השכינה, כנפי תחת יתקרבו
ו»«. בלב vn זר נברכיז בכל אאע״ה בונת הי׳ וזו טובת, לרוב

רכו
בטהרה חולין

 נץ פר ממכיל לבי פזזפד יקירי לטי

ממתים. כאור

 ספרת אשר לידך שבא והחסד יקרתך
ותזכה יתן מאד, לכי שטח לי,

 החבילה מעלה. מעלה עוד כל ית׳ לחסדיו
 טוב כי הנראה לפי קבלתי, לי ששלחת

 מרחה, לך הי׳ כי אם יח׳, בעז׳ חחי׳
 גדולה כי שימושך, מאד עלי חביב אמנם

 ת״ח, איני כי אף מלימודה, יותר שימושה
 שימושה מאמר ידעת וכבר אני, אביך אבל

תורה. של
 פ׳ על וז״ל עזרא באבן מצאתי והנה

וגו׳. נער נון בן יהושע ומשרתו
 שגה, ט״ו כערך נתל הי׳ בי אף בחב

 כנער ששימושו לומר "נער" הב׳ וקראו
 הרי הכם. פי דברי יושק ושפתים קטן.

 והדברים הג״ל, כמאמר לדברינו אמות
 התורה חביבות הוא הכל וקוטב ארוכים,

 בי התורה, מעלת ערך רום בזה מראה כי
 התורה דרך שלמדו לטי הוא נמכר לעבד

צופים. ונופח עולם חיי
שבת דנשא בפרשתא ביארנו רעה

 ענינים בחורה מציגו כי העבר,
 "חסרון" על מאוד סקפדת התורה הפכים,

 חרד״ק שביאר כמו תאוה, של דחו כל
בענין פרשתא האי של בהפטרה ז״ל

 בבשורת ונשלח מבטן נזיר שהי׳ שמשון
 שופט, והי׳ ישראל, כלל להושיע ד׳ מלאך
 מאת אסנם ? פלשתית אשה שיקה היתכן

 עטו שתהי׳ גיירה בודאי כי זאת, היתד. ד׳
 יוכל לטען זאת עשה אסנם בהיתר,
 והנה באריכות. עיי״ש ישראל להושיע

 לא ישראל כי הזה, האיש הי׳ נהל כמה
 לא כי אז, בפלשתים להלחם יכולים הי׳
 עמהם לחם לבדו הוא ורק כ״ב ראויים הי׳

 עיי״ש נ״כ בישראל להלחם פחדו וטפחת
 הפסיד והנה •שכתב, מפליאים דברים
 רצון שהיתה הטובה הראשונה כוונתו

 תאנה כי היא מד׳ "כי שכתוב כטו האלקים
 ד(, יד. )שופטים מפלשתים" מבקש הוא

 לטובה כוונתו היתה בחחלח כי נראה
 עליו גברה ואה״ב מפלשתים, תאנה לבקש

 בעיניו וישרה אותה בראותו חתאוה
 בכוונתי האלקית הטובה כוונתו והפסיד

 בה, התערבה אשר הבהמית הגופנית
 עיניו את פלשתים ונקרו נענש ולפיכך

 וכו׳, כן אמרו ורז״ל מדח. כעד מדה
 נקטת ונקם השטים, מן עזרוהו ואעפ״ב

ז״ל החכם הרד״ק עכ״ל מפלשתים, •עיניו
ועיי״ש. בקיצור

 היא כי לי "קח כתוב כי דקדקנו ודעה
"ישרת" מלת והנח בעיני", ישרה
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תלה ומוסר חכמה
 האדם ומה ביתר, רק ונלקח בחבה, עטחם
 הם ו ם ח ל והחמדה התאוה אשר

נח של התראות כמה ל, כ ו מכל

 ההכרח ע״כ רגע, בכל לו יש
 בתורה הרבה ולעסוק מטרדות, להנצל

למעלה. המבואר ובבירור האפשר, בכל

ר»
הצדיסים" אצל היא רעה רשעים של "טובתן

 ישר האדם את האלקים "עשה כי העגין,
)קהלת רבים" חשבונות בקשו והטה

 הוא שגם להאדם, שנדמה יש ר״ל כט,(, >.
 הוא, טועה אבל בו, וחפץ הישר את מבקש
 אמנם לפניו, שישר טח ישר יקרא אשר

 פה הוא, האטת הישר אכל כן, אינו האטת
 הוא מפורש ומקרא אלקים, בעיני שישר

 והישר הטוב "ועשית — לטביין די —
 שהוא טה לא ר״ל, ", ם י ק ל א י יב ע ב

 בעיני ישר שהוא טה אבל בעיניך, ישר
 הוא הישרות עיקר בי והענין חאלקים.
 וקודשא ישרים", ה׳ "פקודי כנא׳ התורה,

 "צדיק ונאמר חד, ואורייתא הוא כריך
 ע״פ והטתנהג ד( לב: )דברים הוא" וישר

 שישר טה בישרות, המתנהג הוא התורה,
 הראות, קצר הוא האדם אבל ית׳, לפניו
 להתנהג רוצה ואם למרחוק, רואה ואינו
 לכאורה בראשיתו כי אם הגה ישרותו, ע״פ
 משחת ופתלתול עקש בסופו אבל טוב,

 אשר האנשים בעצמך, הגע ואבדון,
 וכותבים אצלם, יקר ית׳ השם שם לדעתם

 "בעזהי״ח", מכתביהם בראש תטיד
 הוא ישר אבל הוא, ישר דבר לכאורה

 כי חשי״ת, לפני ישר זח ואין אצלם,
 על לחשוש האלה האנשים עיני טחו

באשפה, ויתגולל המכתב יאבד יפן הנולד,

 ח״ו. באשפה, מתגולל שמים שם ונמצא
 טוב, יום החכמים שעשו מה ידוע וכבר
 בשטרות שטים שם הזכרת שבטלו ביום

 לכאורה עשה הטלך שאול הנ״ל. מטעם
 וגו׳, הצאן על ויהמול — וישר טוב דבר
 ראה ולא ית', לפניו ישר זה אין אבל

 את ואבד הטן. מזה ויצא למרחוק, שאול
 p לא לעקום, הי׳ הישר ונמצא המלוכה,

 בנו, לשלטה בצואתו ה׳ בחיר דוד עשה
 ואיש מטיבו צרוי׳ בן יואב את להרוג
 שלטה של רבו גרי בן שטעי ואת חסדו,
 נגד לכאורה זה כי ואם ע״ת המלך

 ית׳, לפניו ישר הוא אבל האדם, ישרות
 חייב במלכות הטורד הוא חורה דין כי

 תורה, דין לעד ותבונה עצה ואין טיתה.
 )יבמות שאמרו וזהו זזאטתי. הישרות והיא
 לכאורה ר״ל — רשעים של טובתן קג.(

 משל היא אם לן איכפת וטח היא, טובה
 היא טובתם כי הדבר, כן לא אבל רשעים,

 אבל בתחלה ותחטירו ,ם ת רו ש י לפי
 הצדיקים, אצל היא רעה ולכן בסוף, הקילו
 טח ר״ל ה׳, בעיני הישר יעשו אשר

 עמוק ענין והוא התורה, ע״פ שישר
ונפלא.

 ונו׳ טוב מה אדם לך "הגיד הנביא אטר
אלקיך" עם לכת והצנע חסד ואהבת
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 אפשר אי לפעמים לכאורה ח( ו: )סיכה
 רבים הלא כי בהצנע, חסד עשית שתהיי
 אבל שעושה, מה החסדים ומכירים רואים
 לדבק האדם הכלית בל עיקר כי הוא, חענין

 ,ולרבקה רז״ל ואמרו הקב״ח, של במדותיו
 אחה אך רחום הוא מה בפרותיו הדבק בו

 יבנה חסד "עולם וכתיב ",,ובו רחום
 וא״ב חמדות בל תכלית זח פ״ט(, )תחלים

 הוא מטבעו, חסד ובעל טוב האדם אם
 שטבעו מפני אותו ואוהב חסד עושה

 גם ויש העיקר, תכלית זח ואין טחייבו,
 אבל זח, עם זה חסד עושים חיים בבעלי
 אוהב שחקב״ה מפני חסד לאהוב העיקר

 וזח בטדותיו, לדבק להארם ויש הסד,
 ר״ל — טוב״, טח אדם לך .הגיד שאח״ב

 האדם, הוא באשר להאדם וגאה שטוב מה
 יראו זח חסד". ואחבת משפט ,עשוח —

 .והצנע", אבל חפר, עושה שחוא כולם
 תכלית כי מחשבתו חתי׳ בהצנע, ר״ל,

 ,לכת — הוא ותוא ואהבתו החסד עשיתו
בדרכיו. ללכת ר״ל. אלקיך", עם

 אותו טפייעין לטהר ,הבא :רז״ל אמרו
)שבת לו" פותהין לטמא הבא

 ביס כי לכאורה, נראה הפשטות ק״ד.(,
 ובא חטוב, לבחור מבין אינו שהאדם

 סגיחין ר״ל, לו, פוחחין עצמו את לטמא
 כעצמו, חייב הוא כי השמים, מן אותו
 חבריאח בל יסוד כי כן. אינו האמת אבל
 כענין זח, זולת לא וחסד, טוב רק הוא

 לזכות הקב״ה ורצח יבנה" חסד ,עולם
 ולהנחילו באחריתו ולחטיבו האדם את

 אותו יזכך לטען בטף, אזחו ברא הנצח,
 למען ,והיראה חחורה ועמל העכורה אחרי
 נחטא לו יהי׳ ולא אח״ב, שכרו על יבוא

 כמותו, מאין נורא חסד והוא דכסופא,
 לאדם הגיחו לא השמים מן אילו ולכן

 נהמא הלא ירצח, כאשר א״ע לטמא
 לו מניחים לבן שכרו, ומת דכסופא,
 השטים מן לו טנדילין ר״ל לו, ופוחחין

 עוד, ויתגאל לו פותחין כי חנסיון, את
ורפא וישוב סכלותו, ויכיר שיראה עד

לו,

רמא
יפליא" כי "איש

 נ״י ג־ו יקירי למי סלר. ומלתה ברכת שסע

למשכיל. למעלה לפעלה ישבר. שלומן 4שבעתינ מור

 אחור על החפץ על תתמה אל יקירי, בני
להשיג הכיתי כי היום, עד מכתבי

 בתי לי שאטרח עד לאייראגאלע, הכתבת
 מקבל אני ]אשר תהי׳ נ״ל המשכלת

 טבעח שנתח במעט כי תחלה, ממנה, נחת
ראיתי אשר מעם אחרת, צורח ולבשה

 הרע גם חטוב נם רוב ועפ״י בטוחה,
 באמת מעלה בגדר זאת ואין הם מלידה
 מזכרי זאת כתבתי בזה, לדבר יש וחרבה
 ח׳ פסוק שטוח מפרשה שלמדתי אותה.
 שבעים יעקב ירך יוצאי נפש כל ,ויחי
 ידענו לא ובי כמצרים". הי׳ ויוםך גפש

 צדקתו להודיעך אלא במצרים, חי׳ שיופך
אביו, צאו אח הרועה יופך הוא יוםך. של
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ר&ח

,,חבר לד והגה רב לד "עשה
»מתי« כאור נ״י ־ז1 מזזסו יקירי

סלו- רב ולכל לך מ •לום

 א׳ זו שבוע ג׳ מן הנכבד מכתבך
בו ושפחתי חגיעני נכון לעשירי

 ויאח נאח וכן לחד״ט דואג אתה בי
 חם כי בכלל, עטו טובת לדאוג לסשכיל

 בנים ונקראו עולם מיסדי הם אשר ה׳ עם
 ובפרט פ״א, בקדושין כדאיתא למקום,

 דבר לבי רחש טכתבך ובקראי למקורבים,
 כי אם מזה, מאד הרבה נחפעלחי טוב

 הרבה. בו יכיל אמנם בקצרה אכתוב
פי׳ מדיני נקרא האדם בי ראינו הנה

 לזה זה כטשטשין כולו העולם כל
 כולם שאמרו וכענין בכך, זזה בכך זה
 ואני לי הם פי׳ לשמשני, אלא נבראו לא

 שמצאתי אלא עוד ולא ג״ב, לשמש צריך
 עשה במשנה אבות על הרמז״ל בפירוש

 ממך גדול אינו אפילו אם פי׳ רב לך
 מה מתקיים יותר מטך קטן ואפילו
 דוקא, רב לך עשה לכן מאחר לומד שאתה

 עיי״ש בהשתדלות חבר לך קנה וכן
 החכמה במאמר מבואר ובן באריכות,

 עוד ולא כו׳ הרב טגלין בי בעליה, תחי׳
 שם, ומרי׳ לחרב הישיבה שמגלין אלא
דוקא העולם גברא למה קשי׳, גופא והא

 יצטרך בנפש בין בנוף שבין באופן כן
 ולבוה, לקטן, הגדול נם אף לזולתו האחד
 טן חשנים "טובים כתיב טלא ומקרא

 אל איש ח׳ יראי נדברו אז וכן האחד",
 עי׳ מלאכי, סוף וישמע, ה׳ ויקשב רעהו

 על לדברנו )ואמות נחת ותמצא ברד״ק
 אבינו באברהם בישא" לישנא "האי המדרש

 כל אבל בו/ נדברו אז דוקא ולמה ע״ה(
 נתן וחכמה לקונו להדמות האדם בריאת

 בי שם כתבנו ובבר בתורתו, לעסוק לנו
 תכלית, כאין ית׳ מחכמתו יסתעף הטבתו

 להעניק לגו ורצח תכלית, באין טובו וכן
 טובו בטדת ית׳ אליו להדמות הנם מתנת
 על המרחם כל רהטים, לך ונתן כענין

 וברא השמים, מן עליו טרחמין הבריות
 לעשות יעסוק אחד שכל באופן עולמו
 הגדול בחבטה כין בגוף בין לזולתו חסד
 בדרכיו כולם וילבו לגדול והקטן לקטן
 הליכה לאדם הצלחה תכלית וזה ית׳

 ללכת מתבשר וכשאדם ית׳, כדרכיו
 דרכו לפי אדם כל בי נמצא יח׳ בדרכיו
 רצויה שכוונתו זו בהצלחה היום בל יעסוק

 וזה מאד, נעלה לו צפון טוב ורק בזה,
ית׳. מאתו מאד גדולה מתנה ופרח, כפתור

 ישראל, כלל במוך סוכר. חזתימד. לכתיבה ומכר.
סלה. מוב בכל זכרב מברכך אביך כברכת
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ט
לשמוע אוזן לי יעיר

 להשוטע הדבר הטוזדש דוטה אינו
הסיבות לו חסר כי טטחדש,

 ולכן החידוש. היינו להמשובב, המביאים
 א( קלט, )תהלים דהטע״ה התפאר

 לחקור מחקר לב לי נתת "הקרתני",
 יודע "ותדע", אחה כי ולדעת בשבלי

 ישעי׳ אטר ולכן כשוסע. רק ולא מחשבות
 לשטוע" אוזן לי "יעיר ד.( )נ. ע״ה הנביא
 שאביגם לומד, שאני "בלימודים" בעצמי
 עבודת וזו בשבלי. חדשחים כאלו היטב
כאילו ולשמעם הליטודים כל להבין האדם

 וזו כך. הכל ומוסר, גפ״ת חידשם. הוא
 דרך היא "איזו מוואלאזין ז״ל ר״ח כוונת
 כי מעצמו. — האדם״ לו שיבור ישרה

 בעצמו להרויח יכול ואינו מתנה הטקבל
 אבל ח״ר. יפסיד טהר כי כלום זה אין

 וכן שוב. ירויה יפסיד אם המרוויח
 מאחרים ועושה שמקבל מי השי״ת עבודת
 משא״ב בקל, ילך כן בקל בא כאשר

 בגדר הוא חידש מעצמו כאילו המתייגע
 כן ביגיעתו זה את חידש שכאשר טרויה,

לו. וטוב ביגיעתו, אחרים יחדש

י
המתבוננות תכלית

 העמל כל הנה כי נשגב. עגין ^זברנו
הוא ומדות ביראה והיגיעה

 האדם יבולת כפי ד׳ את להכיר להניע רק
 העמל דרכי כפי בהם עוסק שאינו מי ע״ב

 הא כלל. למטרה יגיע לא בהם המצטרכים
 למקום לנסוע שצריך לטי דומה, וה למה

 שקרב וביון והולך הלון והלך מיוחד
 בא לא זה הרי מהליכתו, עמד למקום
 הב״ה גדולת את להכיר בזה, כן למקום.

 וכיון בדרכיו. ללכת האדם צריך —
 ית׳: למדותיו התשוקה בנפשו שמקנה

 על העברה אפים, אריכות רחמים, כמו
 הללו המרות ית' בו ימצא ממילא טדותיו,

 וכן ית׳. אותו יכיר ומזה תכלית, לאין
 גדולתו בהתבוננות יתבונן כאשר כיראה

וממילא ית׳. גדולתו יכיר כפיו, מיצור ית׳

 לעמול עצמו הכין לא האדם כאשר תבין,
 ועצום רב בכה והמרות התאוות בשבירת

 כשירצה צריך רב וזמן גדול כה כי מאד,
 אחד לצד נכפף כבר אשר קשה עץ להטות
 דבר ההתבוננות וכן להיפוך, אותו לכפוף
 לעולם החיים מעולם לעלות מאד, קשה

 האמיתית ההתבוננות באמת כי הדעת,
 להתפשטות יגיע כשאדם רק אינה

 טרדת הלא זה בלא בי הגשמיות,
 לראות זכה ראי׳ מפריעים ותאותיו החומר

 ההתבוננות תכלית כל וא״כ טוב, מה
 יבין ואזי הגשמיות, להתפשטות להגיע

 ענין הולך סובך וע״ז לרע. טוב בין להבחין
 כמה תבין וממילא התפלה, וענין המומר
הניע לא אשר האדם מהאמת, רהוק האדם

אליו. להגיע יעזתו וד׳ לאלה. .
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קסז

טוב מזבח שמרע

קמז

 ו(. ם, )תהלים וגו׳" עשית "רבות
טי עם לדבר טוב כי חענין,

 על ואמרו חרש. עם ולא אזנים לו שיש
 לרגליו, לפניו ונפל לאחד שנצרך אחד חכם

 אסר: זה. טה תלמידיו לו וכששאלו
 הם. ברגליו האזנים לזה כי אעשה ומה

 באחוריו, שאזניו מי יש כי הענין, זה כן
 מי וכגון לשמוע. צריך שלא "םה ושומע
ועי״ז אמורים" דברים "בםח לו שחסר

 שישמע טי יש בזה, כדין״״״כן שלא יפסוק
 לא שצריך ומה לשמוע צריך שלא מה

 עשית" "רבות דהמע״ה אמר ע״כ ישטע.
 השמיעה א״ב לי" כרית "אזנים ועב״ז

 שאלת", לא וגו׳ "עולה מאוד. גדול ענין הוא
 ז״ל מהרטב״ן ידוע קרבנות ענין כי פי׳

 טי ע״ב לתשובה, האדם לעורר כדי שהם
 משמיעה יתעורר לשמוע, אזנים לו שיש

קרבגות. מהרבה יותר הרבה פ״א

קמח

הרצון הגדלת
 ותורתך חפצתי אלוקי רצונך "לעשות

ם,(. )תהלים טעי" בתוך
 האדם את ינהלו דברים שני כי העגין,

 שתי לו יש הרצון והבטן. הרצון בחוטמו,
 שהיא בשעה הבטן כי חבטן. על ידות

 שבע אינו והרצון רוצה, אינה שבעה
 וכו׳. מאתים טבקש טנד. לו יש לעולם.

 לא רעבה אינה היא אם הבטן ועוד,
 לאכול, רעבה זולתה שתראה מפגי תרעב
 עפ״י ברצון, טשא״ב שבעה. שהיא אחרי

 ראתם לא שאילו הרבה דברים יש רוב
 כוסף הי׳ לא אחרים בשל הרעה עינו

 טרעהו איש מקנאת ,ורק אלי׳, ומתאוח
 מרצונו יותר חרבה ויתאוה יכפוף

הטבעי.
 לו ידוח עשר הרצון בי ונמצא

מעצמו דעבירח במרסורי

 האדם כי רואים אנחנו זה וטפני ושזולתו.
 כי תבל. עלי והנהגתו בדרכו טשתטה

 נכנם אא״ב עבירה עובר אדם אין בכלל
 גם בפרט וכ״ש ג.(, )סוטה שטות רוח בו

 תעתועים מעשים עושים דעלטא, בטילי
 ? ולמה השכל, עד והוא גדולים, ושטותים

 שיתגדל הרצון כח תוקף מהמת אבל
 על מעבירנו ומזולתו, מעצמו ליום מיום

קונו. דעת ועל דעתו
השכל, נגד שקר, של רצון אם והנה

 אשר כך כל עצום כת לו יש
 כהטורים בחוטטם הארץ אילי כל את

 האמתי, לרצון א״ב יש כה איזה ינהלם,
 בקוצים ובעמקים, בהרים האדם לנחל

 לתכלית הרצון כה ושמטה. בצי׳ וברקנים,
 המעלה, ברום ]ביני׳?[ יעוף לרגלו נעלה,

כפו בין ומפריע, מונע שום יעצרוהו לא
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 להגיע האדם לטוד עיקר וע״ב יבלעם.
 להצלחת רצונו להגדיל גדולה-רק להצלחת

 המרכז וזח הוא. נעלה כי הנצחיי האטת
 המעלה, ברום לעוף ותוקף עוז ירהיכהו

 האור טן מעט כי ט״ש. עול עליו ולקבל
 אור. הרבה וב״ש החשך, מן הרבה דוחה

בכל האדם יוליך לבד הרצון אם והנה
 הרצון כ״ש כ״ב, עוז תוקף

 רצונך "לעשות וזהו יחדיו. וההכרח
 רצונך כי תטיד אצלי לחזק פי׳ חפצתי",

 טורה העיקר הוא הרצון כי רצוני, יהי׳
 וטזה להיטיב. להשכיל האדם של וטלטד
 גם פי׳ טעי", בתוך "תורתך לידי אבוא

 ההכרתיות בחי׳ ר״ל כג״ל, הבטן כדז
 טלבד ה׳, פקודי כי בתורה. נכלל בבטן,
 זה זולת הצלחתם, בשביל בהם הרצון

 היא מוכרחת התורה כי הטה. מוברחים
 וזהו היא, טוכרח הישר דבר כי טפני

 "ותורתך ואח״ב חפצתי" רצונך "לעשות
 בי, הטה בטן בחי׳ פי׳ טעי", בתוך

— הנ״ל בחינות השחי אותי וינהלו
 המעלה. ברום — וההכרח הרצון
הלא קשה באמת אשר דברנו ובזה

וסופה גמ״ח תחילתה התורה

 ללמד יסודה כן כי יד.(, )סוטה גט״ח
 טזה. גדול גט״ח לך ואין הצלחתו, לאדם
 ראינו והלא לכל, תלמד לא לטה וקשה

 ולטה חכמה, תתן בשוה לכולם לא כי
 אבל להיטיב? טדרכה אין הכי תקטץ,
 שיש וטי באדם, תלוי הרצון כי הענין,

 החבטה, תתגלה ואליו רב, לו יש רצון לו
 טשא״ב ומורה. רב לו שיש אחרי

 ולמה ומורה. רב לו אין רצון לו שאין טי
 הטורה, שעיקר אתרי בחנם, לו תתגלה

 ישכיל ולא לו, חסר לטוב, הרצון הוא
להיטיב.

 את המקרב כי אנחנו רואים נהנה
מקרבת ג״ב התורה — עצמו,

 .גםחתורח—עצטו שטרהק וטי אותו,
 נלך. בדרכיו אנחנו וכן אותו. טרחקת

 בדרך לילך ורוצה עצמו, שמקרב מי
 ומי אותו. מקרבים אנחנו גם הטוב,

 יותר עליו נחום למה עצמו, את שמרחק
 יותר לקרבו לנו ואין עצמו. על חם משהוא

 לקרב האדם על יש וע״ב עצמו. מטנו
 להשכיל הרצון להגדיל היינו עצמו,

 לו תתגלח התורה זח וע״י להיטיב,
להועיל. ותלמדהו

=•===-—■=

קסט

עקבי ערן
 יסובני עקבי "עון יה.( )ע״ז אז״ל

שאדם עבירות ו( מט, )תהלים
 ליום אותו טטבבין בעוה״ז בעקביו דש

 כ, )טשלי של הענין דברנו כבר הדין"
 "גם נער". יתנכר במעלליו "גם יא(.

עדיין בלבו אם אפילו גם פי׳ במעלליו׳/

 אכל ילדות, תשוקות לו יש כי נער, הוא
 לכן חוצה, יתראו לבל אותם כובש אם

 ווערט עם פי׳ — ״יתנכר״ — זה עבור
 יונג־ דיו — נער״ — פערפרעטדט איהם

 אם אבל זקן. כאיש ונחשב טטנו, שאפט,
טען בזה גרם כי ונטצא יתראה, אחת פעם
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קצג ומוסר חכמה
 אומר הקב״ח עליו כו׳ תורה שלמד
 אתפאר". בך אשר ישראל מט.( )ישעי׳

אם אצלנו, תהלה הדברים ואלה
 כי באיכות, רב אבל בכמות מעט -"כי

 את מושבותם טקומות בכמה מפארים
 יחד, וד״א ודעת בהשבל התורה חנוך

 וזכה מכיריהם. לכל מזה גדול ,ה וקדוש
 עוסק שאני בדבר לתלק ת׳ אמו בזכות ב׳
 הזאת — יודע הבלתי אדם יאמר ואם בו.

 אמור שכר, לא אבל מצוד. זאת הלא ? שכר
 "ואומר טז.( )יחזקאל הוא מפורש מקרא לו
 חיי", בדמיך לך ואומר חיי בדמייך לך

 בשביל ג.( יז. רכה )שמות רז״ל ודרשו
 ממצרים, לצאת זכו ומילה פסח מצות
אז״ל וזהו מצוה. שכר גדול במה יראה

 מצוה". טצוה ,שכר ב.( ד. )אבות
הכמות מעט מכתב לב׳ כתבתי והנה

 נתן גם אם כדאי האיכות, ורב
 זה כתבתי אמנם לשנה. רו״ב המשיט
 אצלו שטור כמה מאוד נתפעלתי טאשר

 ומכ״ש — עושה, שאדם קלים דברים ית׳
 מעט נא "יוקח כמו — גדולים דברים
 מקום מצאתי וכן למעלה. כמבואר מים",

 בשכר טרחתה על ת׳ לאטו חודה להשיב
גדול בדבר ממרתק לחלק שזכה יחי׳ בנה

 מאוד קצרתי בי ואף המציאות. יקר מאוד
 לאי בעוה״ר כי כ׳ ידע הדברים, בבאור

 הכתיבה, גם אף הדבור לי קשה בריאותי
 והוא באריכות. יבין והמבין קצרתי. ע״ב
 עצמי לזכות ועוד מהיום יקרבני ית׳

 חיי תכלית וזה ב״י. בתוך אחרים ולזכות
 ואז״ל דבר. על למשכיל בעמלו האדם
 לפרוזדור דומה "העוה״ז כא( ד. )אבות

 יקבע בעצתי כ׳ ירצה ואם עוה״ב". בפגי
 מחיה וזה מוסר ללמוד עת יום בכל

 תודה לי שירבה ומובטחני כו׳, האדם
זה. על

 יאמר פן שלום. דבר לסיים אמרתי
עם שגטל אאע״ה דוקא :אדם

 משא״ב מרובה. שכר לבניו שלם מלאכים
 !טעות זה אדם. בני עם חסד שעושה טי

 איתא ועוד כערביים. לו נדמו דהם חדא
 "והרי וז״ל להיפוך. לד.( )ויק״ר במדרש
 עם חםד שעשה טי וטה וחומר קל דברים

 לבניו, הקב״ח פרע לחסד צריך שאינו מי
 עאהכו״ב שצריך טי עם חסד שעושה מי

 גדולת לנו ויצא להיפוך. להדיא הרי עב״ל.
 לחיזוק ומכ״ש לחסד• שצריך למי החסד
 הזה החסד יחד. גם וד״א ויראה חורת

מספר! עצום

ריג

רשעים על גם מתפללים
 )בראשית מאברהם" אני "המכסה ן י נ ע

בפירוש מדברים כולם יז(. יח.
 הנח חלקי. אנכי גם ואומר הזה, הפסוק

 של אורחים הכנסת עגין במ״א בארנו כבר
לדעת והראינו בתורה, שנכתב המלאכים

 הגוף חבור על אאע״ה של העקזאם זה כי
 טחציו יחד, שניהם ועוה״ב, עוה״ז והנפש,

 איש. ולטטח וטחציו מלאך ולמעלה
ולמד השי״ת בדרבי הלך אאע״ה והנה

נם ויצוה העולם, עם מהנהגתו

החכמה אוצר תכנת ע״י חח־פס 220 מס עמוד ישראל בן זיסל שמחה זיו, ב - ומוסר חכמה



חכמה קצד
 שלמד מהו בדרכיו?/ לילך אחריו ביתו

 רשעים, עם להתנהג איך סדום, מהנהגת
 עליהם ולבקש רשעים, על גם ולרחם

 — הקב״ה לו גלה למה הבין כי בתפלה.
 שאמרו כענין עליהם. בתפלה לבקש ע״ב

 והבין לי" .,הניחה טב.< )שטו״ר בטרע״ה
 על כוונתו וע״ב ? חופם אני בבגדו דהכי

 הבין בזח וכן מלהתפלל. הניחה התפלה,
לו. גלח תפלה שבשביל

שבאמת וידע הכל יודע השי״ת והנה
 ולמה שינינו, צדיקים שם אין

 לזה תפלתו? הועילה לא הלא לו, גלה
 ואברהם ונו׳ מאברהם אני ,המכסה אמר
 וגו׳, בו" ונכרכו ועצום גדול לגוי יהי׳ היו

 כי אומר ויגזרו ממעשיו, לומדים והבל
 כן לא ובאמת כלל. רשעים על לחום אין

 ,מעשי ג״ס רשעים על לחום יש כי הוא,
 שירה" אומרים ואתם בים טובעים ידי

 כתיב טי חטאים ,יתמו לט:(. )סנהדרין
 וזהו י.(. )ברכות כתיב" הטאים חוטאים
 הזה, הלימוד מאברהם אני המכסה שאמר

 ' על להתפלל כוונתי כי ויבין אודיעו ~»לא
 וזהו עליהם. רהטים ולבקש נ״ב רשעים

 סדום, דבר את לו הודעתי פי׳ ידעתיו", ,כי
 אחריו וביתו בניו את יצוה אשר "למען
 ומשפט", צדקה לעשות ה׳ דרך אח ושמרו

 הרשעים עם עושה שהקב״ה המשפט פי׳
 אך מאריך בי לו, הקידטת מצדקה ג״ב בא

 ומשלם כלל, עול עושה אינו וגם הרבה,
 קלה טצוה על אפילו שברשעים לרשע גם

 שכלפי האדם טבע מרובה, שכר שעושה
 רואה ואינו שבו הטוב מן עין מסיר שונאו
 חי׳ עשיו הקב״ה, כן לא אך כלל, אותו
 כדאיתא אחד טוב דבר לו והי׳ רשע

 ובניו הוא נטל שכר כמה ראה במדרש,
 כדרכי לילך האדם ילמד ומזה מרובה. זמן

להודיע חשי״ת שרצה וזהו כנ״ל. השי״ח

ומוסר
 רחמנותו. דרכי ללמוד סדום ענין לאאע״ח

 ואברהם וגו׳ מאברהם אני ,המכסה וזהו
 הידיעה ותחסר פי׳ גדול", לגוי יחי׳ חי׳

 מלכים רב. עם להנהגת הנחוצה הזאת
 לחם להודיע נחוץ יצאו. מבניו ושופטים
 בדרכי חם גם ילכו למען העולם עם הנהגתי

מאד. ופלא הפלא וזה הנ״ל.
יצחק אהבת ענין לבאר נבוא ובזה

 רצה איך מאד קשה כי לעשיו.
 מאד יובן אבל לעשיו? כזו ברכה לברך

 רב עושר לו הי׳ אחד פילוסוף בהקדם:
 חכמים בניו יהיו שאם מותו קודם ופקד
 בניו כי בהם, ליהנות לאחרים עשרו ינתן

 הרבה ערך באין מחכמתם יהנו החכמים
 הממון כעל משיהנה יותר מאד והרבה
 חכמים יהיו לא אם אבל המדומה. מעשרו

 יצחק והנה בהם. ליהנות עשרו לחם יגתן
 קנאה, ובעל וגאוה תאוה בעל עשיו בי ידע

 אליו ותוהו לאפם והבל גדול חכם ויעקב
 מר׳ מאמר שמעתי וחנה החבטה. נגד

 ע״ה שלמה ר׳ בנו ע״ה. איגר עקיבא
 שהרש״א הכוונה )אולי לשמתו אחד ביקש
 על המו״ל( אחד? את לשמת ביקש
 ואמר אביו, נגד שררה נוהג שהי׳

 פי על מחויב אני בני, אל :לו
 והשיב: למה? לו: ושאל להניח! דין
 אני פי׳ חסר, לא וזח נהנה זה

 נהנה והוא לי איכפת לא כי חסר איני
 אביו בדרכי הלך אע״ה יצחק והגה מכבוד.
 להסיר ומבלי הרשעים על לרחם אאע״ה

 אהב ולכן בהם. שנמצא טוב מקצת עין
 את לשלול הכוונה ואין ג״כ, עשיו את

 וכ״ש ג״כ, עשיו את יצחק ויאהב רק יעקב,
 ורבקה לבאר. צריך אינו זח. כי יעקב, את

 בלל. עשיו את ולא יעקב את רק אוהבת
 כי בתורה, הפלא דבר וראה נא והבט

עשיו את יצחק ,ויאהב נאמר
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חכמה קצח
 שבל ברטכ״ן מצאתי והנה שלו. התורה

ממדרש והביא מיוחדה, כונה לו חי׳ אחד
 מתחילה כזה. גם כן להיות ויכול ^בונחם.

 אדוניו שליחות לעשות הסימן לו הכין
 לבאר רצה ואח״ב כתורה. ונכתב כאמונה,

 השמים מן בי להראות הדברים לאבי׳
 יתרצו למען היתה וכתתו ידו, על הסמיכו
 הכתה ובשביל אחרת, כונה וזו לשלחה,

 כאילו המעשה כל ונתחדש נתהוה הזאת
התורה, חלק עוד ונעשה אחר מעשה הי׳
יכנה למען כוונתו ואולי לש״ש. כוונתו כי

ומופר
 אמנו רבקה הזאת מהצדקת ישראל בית
 עוד נכתב ולכן ישראל לכלל ונוגע ע״ה
 רצון להשריש הי׳ כתתו כי בתורה, פעם

 ולכן ישראל. אבן לאור להוציא בלבם
 מעשה' נעשה השני׳ הכונח כשביל

 חלק עוד ונעשה כתורה ונכפל חדש
התורה.

 אחד מעשה עושה כשאדם כי נבין ומזה
וגם כוונות, בשתי פעמים שתי

 א מים פעם בכל ב״ם אחד דבר כשלומד
והבן. תורה• חלקי כ׳ הוי אחרת, געפיהל

ריח
בדרכיו הליכה תשוקת

 בשכלו מעצמו שחשק מאאע״ה הערה
האדם יובל השי״ת. בדרכי לילך

 השי״ת את ידענו אשר אחרי כי להבין
 הצווי ואחרי מסיני, לנו הנתונה מתורתו
 האדם יוכל אעפ״ב בדרכיו", "והלכת
 התשוקה לו חסר כמה לבו בקרב למשמש

 כדרכיו ללכת לחשוק לבבו כמבע הזו
 של במאדע ללכת האדם חושק כאשר

 צריך וכמו״ב והנהגתם, מלבושי-גנידים
 העולם, אדון אחרי לחשוק כטבעו האדם

 טבעי, חשק לו אין כי נפשו מרת יודע ולב
 לא חשק לו הי׳ לא אילו הרי ואאע״ה

מרוב וע״כ נצטוה, לא כי יען כדרכיו, הלך

 נתחדש בו שחדש החדש וטבעו השכלתו
 הי׳ קשח כמה עוד והבן הזה. החשק בו

 מאכיו זאת קבל שכבר ע״ה בגו ליצחק
 כאילו הזאת התשוקה בו חדש ואעפ״כ

 העתיקה לחדש וטרח מאביו קבלה לא
 והוא ההתפעלות, להגביר חדתא כטילתא

 בקרבו לחדש אאע״ה להתחלת נעתק
 מדבר לאדם הנעשה וחהרגש ההתפעלות

 אע״ה וליעקב אע״ה ליצחק הי׳ כן חידוש.
 ההליכה ותשוקת ידיעתו חידשו הם כאילו

 והבן אחר• כמקום כמבואר בדרכיו.
 להבין הם דקים כי האלה הדברים מאד

לעמקם.

jbj3 £=»=כ:»^ק

רים

ההתבוננות תוקף מחדתא- קשיא עתיקתא
 בן צדיק אע״ה יצחק רשע בן צדיק אע״ה צדיק תפלת דומה "אינו במדרש א ית א

הדעת הלא הבנתי, לא מעולם צדיק". אברהם רשע כן לצדיק צדיק בן
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ומוסר חכמה שיח

 ר״ל פי׳ "אלוק" ואכין "אחזה" אלפים,
 כידוע. הדין טז־ת אלוקים כי הדין. טדת
 ועגין עגין וככל ח׳, א׳י־ולא נאמר ולכן

 הגופני השתדלותו טתאים אם ישקול
 וירחם יצילנו הרחמן הנפשי. להשתדלותו

 עיקר נפשנו לשום אותנו לעזור עלינו
 הבשרי פנינו יאיר ואז טפלה. ובהמתנו

 טלה. הימים כל לנו וטוב כנ״ל. ג״ב,
לך יתבאר אחזה" "טבשרי "ל נ ומה

 היטב טבין היית שאם היטב,
 כי הד״ט. טובת דורש היית טובתך לדרוש

 טובה יותר עצה לכם ואין טובתך. זה
 נטעת כאשר והנה ומבין. להרוצח טזה

 כחנית תהא לא הלא גופך לצורך
 אגב, דרך לכה״פ קבב.( )יבמות כפונדקית

 ואתה הד״ט. לטובת להשתדל צריך והיית
 לטובת עלי׳ פעלת מה מאומה לי הזכרת לא

 עליך. פעל שהוא מה כתבת ורק חד״ט.
 ולא באמת, מבין אתה הד״ט טובת ואם
 שלא אפשרי בלתי לבד, ובשפתיו בפיו רק

 לטובת עמו אתה השתדלת טה תזכיר
 הייתי לא אחרים. בטקוטוח או הד״ט.
 כ״ב עליך יפעל כזה קצר בזמן כי טאטין
שאפילו אלא עוד ולא ריקניות. טרדות

 שמץ, שום לחסרון זאת דעתך על עלה לא
 וטח טאוד• גדול חסרון הוא שאצלי טח

 ז חלילה ריקניות אינן בטרדות יה•׳ כבר
 הוא הלחנם עליכם? עטלי תעלה חכזאת

 עם דעלטא טילי לחבר הבית חנוכי כל
 טה והנה הה! יחד? גם דשטיא טילי

 מדת טחטת לא — טטובתי שנתפעלת
 ואבוא התונן יחנני בעוה״ר בי שאין טובי
 שאנו מה ידעת כבר אמנם — זו מדה לידי

 טחטת רק היא בנים אהבת כי אומרים
 הדעות בפירוד כי והראי׳ הדעות. השתוות

 כוונת זהו כי ואטרנו האהבה. תפסוק
 פי׳ קרוב", שכן "טוב י.( בז, )טשלי הפ׳

 — רחוק״ ״טאח הוא טוב בדעה, לו קרוב
 מגדל בספר מצאתי כי ותחלה בדעה. טטגו

 אוהב אתה טי את לחכם: שאלו כי עוז
 אחי "את :והשיב ? חברך או אחיך יותר

 שתתרחק רוצה ואיני חברי". אטתוא
 ככלי לאבדן נוחין כי בדעה. טטני

 הוא והרפיון טו.(. )חגיגה זכוכית
 כשקראנו פה היום היית ואם שבירתן.

 בערך, ק״ז עד ק״ד מרך עוז במגדל
 ענינים וכטה כמה התאמתות רואה היית

להפליא. שדברנו

S2W a ■■ Q SB ■B = ■B

שכא

טוב לעושה להודות החוב
 רחש אשר את לרו״ב לכתוב לי נכבד

ומתוק. טוב דבר היום לבי
 של בטובתו הכופר "כל ז.( )קה״ר ארז״ל
 הקב״ה". של בטובתו כופר לבסוף חברו

 טובח להכיר כי טהטאטר הנראה נתקשתי,
והלא חברו, טובת מלהכיר יותר נקל הקב״ח

 של טובתו שלהכיר להיפוך, מעיד החוש
 טובתו להכיר אבל מכירים, הרבה חברו

 מכירים, טעשה ואנשי חסידים רק ית׳
 אוסר ואם כלל. מכירים אינם אשר ורובם

 ולא בפה רק אלא אינו ה׳", "ברוך בפה
באטח כי בזה, אטרנו ומכבר טכיר. בלב
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שיט ומוסר חכמה
 יען השי״ת, טובת להכיר לאדם מאוד קשה

 בראי׳ רק חושית בראי׳ זאת רואה אינו כי
 היא לזה היעוצה העצה לכן שכלית
 הכרה חכרו טובת להכיר עצמו להרגיל

 כה בו יתחזק בזה ירגיל וכאשר החושית,
 ית׳ טובותיו להכיר מזה ויבוא הטוב הכרת

 הכופר כי אסרו ולכן רגע. ככל המרובים
 טובות להכיר כח לו יהי׳ לא חברו בטובת

 בטובת כופר גם ר א ש י ולבסוף השי״ח,
 האדם על ע״כ מנשוא. עונו וגדול הקב״ה,

 טובת בין טוב, בהכרת תטיד להשתדל
הנפש. טובת בין הגוף

כוונה עוד בד,עתנו עלה היום אבל
 מה כל להשתומם בדחז״ל. נפלאה

 הענין כמוני. פשוט לאיש אף בדז״ל שרמוז
 ויקרא )עיין במדרש איתא כי הוא. כך

 כאין שהיו אדם לבני טשל ו.( ד, רבה
 א״ל במקומו, לקדוח אחד והתחיל בספינה

 הספינה, נוקב אתה לטח הספינה: אנשי
 אני כשלי לכם, איכפת מאי להם: אמר

 בהנקב הלא שבעולם שוטח א״ל: נוקב,
 כך הספינה. ותטבע בספינה המים יבוא

 )קהלת הרבה" טובה יאבד אחד "וחוטא
 כי נבין לפי״ז והנה העולם. טן — יה.( ט,

 ח״ו, רעה השפעה תבוא רע נקב שע״י כמו
 אחד, זכות פי׳ טוב, נקב שע״י כ״ש א״כ

 כי בעולם, טובה השפעה הרבה תבוא
 כל כי לפי״ז ונמצא טובה• מדת מרובה

 כל טוב, דבר איזה שעושה מישראל אחד
 כי ולשבחו, לו להודות חייבים ישראל

 ונטצא כולו. העולם כל עם טוב עשה הוא
 אינו שהוא א. דברים: ב׳ מקיים שבזה
 הטובה ההשפעה על לו להודות טובה כפוי

 שאף ב. בכלל. והוא כולו, לעולם שהביא
 חייבים מ״!מ השפעה, מביא חי׳ לא אם

 בכל טצוה העושה ידי ולחזק לתומכו אנחנו
אם בממונו אם בגופו אם שנוכל, טח

 שעשה. הטוב כל על לו להודות בנפשו,
 ית׳. בדרכיי ללכת אנחנו מחויבים כי

 "והלכת ט.( כה, )דברים שנאמר כטו
 העושה מאוד אוהב הקב״ה והנה בדרכיו"

 שהצדיק ומשפט הצדק והנה ומשפט. צדקה
 כנאטר אלה. יעשה ית׳ אליו לא עושה
 לו". תתן מה צדקת "אם ז( לה, )איוב

 שנאמר כענין עושה הוא עצמו לטובת ורק
 כל לנו לטוב וגו׳ "ויצונו כד.( ו, )דברים
 "וצדקה ועכ״ז לטובתנו. זה כי .הרי״היטים
 כאילו לכם נחשב יהי׳ פי׳ לנו". תהי׳

 חיך חיש צדקה• עמדו עשיתם כביכול
 ללכת מחוייבים אנו וע״ב !מזה מתוק

 את ולחזק ולחבב לאהוב w בדרכיו
 אם טוב שכר לו לשלם טוב, דבר העושה

 עם עושה שהקב״ה כטו ביכלתנו, הי׳
 כאלו שכר לו ונותן שמחבבו צדק, העושה

 "כל וזהו עטוית׳. צדקה כביכול עשה
 בלבו מחשב פי׳ חבת", של בטובתו הכופר

 לעצמו? מטיב שהוא במה לשטוח לי מה כי
 כי הקב״ח" של בטובתו כופר "לבסוף —
 ישלם הקב״ה כי זה של בלבו יתישב לא

 לעצמו, שמטיב ההטבה בשביל כ״ב שכר
 הזאת מנונה טדה לידי ובא בזה. וכופר

 העושה ידי לחזק התרגל שלא בשביל
 ומכ״ש הזאת. ההבנה מטנו ונחסר מצוה.

 עם טובה עושה מצוה העושה באמת כי
 העושה ידי לחזק יש ולכן כנ״ל. העולם. כל

 אליו חוב עלינו יש כמה נבין ואז טוב,
 ורגע. עת בכל המרובים טובותיו להבין ית׳,

לרו״ב להודות אני מחויב לפ״ז והנה
 בני עם שעושה וחסד הצדקה על

 ט״נ לבריאות ויזכה פעלו ה׳ ישלם תורה.
 עומדת וצדקתו בכבוד תתם קרנו סלה,
 אנשי את לשבח צריך רו״ב וכן לעד.

 הזה בתר המה מצוינים אשר ביה״ת
זח והלא יחד. גם ויראה בתורה לעסוק
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להחייםעשין פתיחה,חפץ

_________—------------------------------םיחח^ מקור--------------------־— -------—

לילך/ בזה שנצטוינו בדרכיו, דוהלכת מ״ע על גם שעובר נראה עוד )יד(
 אף רחום הוא מה ז״ל, כמאמרם לטוב, רק כולם הם אשר הקב״ה של במידותיו

 כמו טובות, מידות בשאר בזה וכיוצא חנון אתה אף חנון הוא מה רחום, אתה
 והטהורות, הקדושות במידותיו בהקב״ה ומצינו דעות. בהלכות ברמב״ם שמבואר

 ז״ל כמאמרם מאד, עד גרוע איש על אפילו אופנים, בכל דילטוריא שונא שהוא
 ואין לטובה וצופה עי״ש. דעכן, מעשה גבי לך, אני דילטור וכי י״א( דף )בסנהדרין

 שכינה פני מקבלות אין כיתות ד׳ ואמרו בפ״א. בתנדב״א שאיתא וכמו לרעה, צופה
 מי וא״כ רע. יגורך לא אתה רשע חפץ אל לא כי דכתיב לשה״ר, מספרי כת וכו׳

 והוא לזולתו להטיב רק שהוא השם בדרכי הולך אינו הזו, רעה במרה עצמו שמרגיל
 הרי\ ג׳׳כ. זו מ׳׳ע על עובר לכן רע, בשם הכתוב כינהו ץה_ ומפני להפכו, עושה |

 מי״ז לבד ורכילות, סיפור־לה״ר ע״י עליהן שרגיליךלעבור מ״ע עשר ארבע שחשבנו
 ובסיפור אחד באיש לבוא יכול אין עשין וי״ד לאוין הי״ז שכל ואף הנ״ל. לאוין
 כולן על יעבור בוודאי זו, רעה במרה ח״ו שרגיל מי אעפ״ב להמעיין כמבואר אחד

 ופעמים חכם, על ופעמים זקן, על לה״ר לדבר לו יארע פעמים כי הזמן, בהרחב
כנ״ל. והכל בפניו שלא ופעמים בפניו שלו בלה״ר יגנהו

_ ___ ——חיים מים כאר_______ ___________________—.

 לעיל שהארכנו וכמו חבירו של גנותו לשמוע אופנים ח׳ בכל היינו וכו׳. נראה עוד )יד(
עיי״ש. ב׳ עשה במצות דאם זו, עשה כן גם שייך דלהמקבל בפשיטות,

—------------------------־----------------------------רוצה היה <לאזי בעצם, טובות מדות בעל היה

—שביליךדזי*פ
 \ מרה אלא כאן שאין וס״ל בו שחזר משמע עצמו רבנו

 קנ״ו ס׳ במ״ב שהרי בלל, מדאורייתא אזהרה ולא טובה
 מליצנות יזהר וז״ל כתב עור דלפני לאו שמנה אחר

 שלא הרי וכו׳ הריחוק בתכלית משקר ירחק וכן וחניפות
 אדם שחייב טובות המרות בין רק המ״ע בין שקר מנה

בהן. להדבק
 אזהרה לא ואף "ע מ כאן שאין לדעות אף אמנם

 האמת, מדת לחשיבות מיעוט בזה אין מ״מ מדאורייתא,
 בפירוש, תורה כתבם שלא טובות מדות כשאר היא אלא
 ז״ל אמרו וכבר הבנין. כל נבנה שעליו היסוד שהם אלא

 הדין על קיים העולם דברים שלשה על פ״ק( אבות )פרקי
 בשלש ע״ב( כ״ג )ב״מ אמרו ועוד השלום. ועל האמת על

 דף סנהדרין עוד ועיין במלייהו. רבנן משני )ו־וקא( מילי
 הראשונים האריכו וכבר קושטא. עיר בענין ע״א צ״ז

 האמת, מעלת וגודל השקר בגנות כולם והאחרונים
, לקוב״ה. יותר קרוב האמת למדת יותר והקרוב

 מאמר בשע״ת כתב יונה רבנו הנה רוצה. היה
 7 ״מרע ד׳( י״ז, )משלי השלום עליו שלמה ואמר וז״ל רי״א

פירוש הוות" לשון על מזין שקר אוו שפת על מקשיב
 זדון... ובעל מרע איש האחת לשה״ר, מקבלות כתות שתי /

חברו על ואשם פגם למצא ואוהב בכשרים חושד הוא כי /

כללית מצוה היא בדרכיו דוהלכת זו שמצוה וראה
 הביטול זמן על לציין שייך שלא לדון מקום הוהי מאד,

 דיבור־־ של פרטית פעולה רבנד־שע״י נקט זזמנםבבירור,ל
 פתיחה של מצוות בכמה כתב וכן מבטלה, נמצא לשה״ר

 היטב ועי״ש י׳, עשין וכדלעיל החינוך דעת היא וכן זו,
וכו׳. זה על וגם בסוגריים ח׳ נת״ח עוד ועיין י׳, בשב״ח

 מאזין הוא גם שקר, איש השניה, והכת כבודו... על וקלון
 מדבר ירחק לא אשר אחרי כי הוות, לשון על ומאמין

 שוא, שמע תשא ואם כזב נפשו תקבל אם יחוש לא שקר
עי״ש. וכו׳ לשה״ר לקבל ימהר כן על

 שחפץ מפני הלשה״ר את קבלתו סיבת כאשר והנה
 הוא אם אבל זה, עשה על שעובר ברור בחברו פגם לתת
 מדת לחוסר ענין כאן אין שקר מחשש נזהר שאינו מפני

זה. בעשה עובר שאינו וי״ל הרחמנות
 וכדי בזדון מספר שאם כן כמו י״ל במספר וכן

 כשמספר אבל העשה, על עובר חברו ערך להפחית
 וכש״ב חידושין וכסיפור בעלמא שיחה דרך לשה״ר
 ועאכו״ב זה. לעשה ענין אינו תומו לפי לשה״ר במספר

 בנתונים שטועה אלא ולש״ש לתועלת לשה״ר כשמספר
 הספרי, דברי פשטות לפי דמרים וכמעשה לכ״ח, שדן או

זו. מצוק מבטל אינו בודאי



£אפדהנרצית העבודהחשב שי

תשס״ה באלול י׳ תצא, כי פר׳ ד׳ יום

בדרכיי מליכה

 חובת וגם חסד עשיית חיוב כוללת: ה׳ בדרכי חהליכח אנ^מצות
חמידות תיקון

 הדברים באותם תלויה החסידות שאין בהקדמה המס״י את הזכרנו שעבר שבוע
 את מביא רבה. וחכמה אמיתי שלימות בדברי אלא הטיפשים, המתחסדים שיחשבו

 אם כי מעימך שואל אלוקיך ד׳ מה ישראל "ועתה י״ג(: ־ י״ב )פ״י, בעקב הפס׳
 ובכל לבבך בכל אלוקיך ד׳ את לאהבה דרכיו בכל ללכת אלוקיך ד׳ את ליראה
 חמישה המס״י מדייק הזה מהפס׳ וגו׳". חוקותיו ואת ד׳ מצוות את לשמור נפשך.

 אהבה, בדרכיו, הליכה יראה, עליהם. בנוי שלו הספר שכל עיקריים, יסודות
 השלימות דברי הם האלה, יסודות חמישה המצוות. כל שמירת הלב, שלימות
הנרצית. העבודה ־ האמיתי

 הבקשה ר״ה, של בתפילות וראינו יראה, ־ הראשון היסוד על דיברנו שעבר שבוע
 ההליכה - ד׳ בעזר השני היסוד על נדבר היום יראה. ־ פחדך״ ״ותן היא שלנו הראשונה

בדרכיו.

 - בדרכיו "הליכה בדרכיו״. ״הליכה של הענין את רב בקיצור כאן מבאר המס״י
 ורחום, חנון הוא מה ז״ל, שבארו מה והוא ותיקונם, המידות יושר עגין כל כולל

 מיני לכל מידותיו כל האדם שינהג - זה כל וכלל ורחום. חנון היה אתה אף
 האמיתית, ההטבה תכלית אל ההולך כל וכד. והמוסר היושר פי על פעולותיו

 בין מצוי שלום שיחיה המדינות". אחוות ותיקון התורה חיזוק שתולדתה דהיינו
 והיא - ברוחניות ההטבה תכלית כן שמים. לברכת ברכה מחזיק כלי שיהיה כדי בנ״א.
הקב״ה. של בדרכיו התדבקות מתוך חסד לעשות וצריכים התורה, חיזוק

 ותיקונן", המידות יושר ענין כל כולל - בדרכיו ״הליכה כשאומר דבריו, בתחילת
 חמא ר׳ "אמר :אי( עמי י״ד דף )סוטה הגמרא לדברי דבריו תואמים אין ולכאורה

 להלך לאדם לו אפשר וכי תלכד, אלוקיכם ד׳ ׳אחדי דכתיב מאי חניבא בר׳
 אחר להלך אלא הוא", אוכלה אש אלוקיך ד׳ "כי נאמר כבר והלא שכינה אחר

לאדם אלוקים ד׳ "ויעש דכתיב ערומים מלביש הוא מה ־ הקב״ה של מידותיו
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 חולים, ביקר הקב״ה ערומים, הלבש אהה אף וילבישם" עור כתנות ולאשתו
 ניחם הקב״ה הולים, בקר אתה אף ממרא" באלוני ד׳ אליו "וירא דכתיב
 בנו", יצחק את אלוקים ויברך אברהם מות אחרי "ויהי רכתיב אבלים

 הקב״ה אבלים, נחם אתה אף אבלים", ברכת וברכו אביו על "ניחמו ברש״י:
 חקב״ה ע״ב. מתים, קבור אתה אף בגיא", אותו "מקבור דכתיב מתים קבר

 התדבק אתה אף ולשפלים, לפחותים וגם לבנ״א מופלאים חסד מעשי עושה
כן. עשה אתה אף במידותיו,

 כיצד כן ואם חסד, מעשי לעשות ־ בדרכיו" "והלכת של שחמצוה הגמ< לפי נמצא
 את לתקן שצריך ותיקועי המידות יושר ענין כולל בדרכיו" ש״הליכה המס״י לומד

ישרים. שיהיו מידותיו

 והישרים הטובים יתעלה ד׳ בררכי להדמות "מצוה תרי״א: במצות החינוך
 דברינו כל ולהטות כוחנו, בכל והטוב היושר בדרך מעשינו כל לעשות שנצטמנו

 שזהו מתורתנו ידענו כאשר והרחמים, החסד דרך על זולתנו ובין בינינו אשר
 נאמ׳ זה ועל הוא, חסד חפץ כי לטובו יזכו למען מבריותיו חפצו וזה ד׳, דרך

בדרכיו". "והלכת

 ולכבוש דרכיו להישיר משתדל ואינו זה על "ועובר החינוך: אומר דבריו בסוף
עשה ביטל - הזאת המצוה ולקיים הקל לאהבת ומעשיו מחשבותיו ולתקן יצרו
 את לכבוש דרכיו להישיר משתדל אינו שהוא שמי דבריו, את החינוך לקח מאין זה".
 לומדים הרי זח. עשה מבטל הוא הרי הקל לאהבת ומעשיו מחשבותיו מתקן ולא יצרו

 ולתקן היצר לכבוש דרכיו ליישר החיוב מניין אך חסד, מעשי חיוב זו במצוה
המחשבות!?

 בדרכיו", "והלכת של המצוה לבין חסד, גמילות של המצוה בין ההבדל מה רבותי,
 מהו א״כ עושה, שהקב״ה כמו חסד מעשי לעשות שצריך בסוטה הגמי לפי לומדים הרי

המצוות? שתי בין ההבדל

 ית׳ אליו להידמות חיוב היא - בדרכיו״ ״והלכת מצות - ב
חסדיו במעשי מחקהו וממילא הערצה מתוך במידותיו

 "חכמה של ראשון בחלק זצ״ל. מקלם האלטר של דבריו לפי הענין, בבאור נראה
 תמיד ובפרט ממנו, טוב שמקבל למי לאהוב האדם "מטבע י״ד: מאמר ומוסר"
 ורוצה מאוד לו מקובלים דרכיו ־ אצלו שהאהוב כן גם ומהטבע מאוד, הרבה

 מאוד בעיני חביבים היו ז״ל אדמו״ר דרכי כי שזכרתי כמו אליו. להידמות
דרכיו וכל ויראתו וחכמתו בינתו רוחב מעט הכרתי כי אליו, להדמות ורציתי
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שלו, החכמה את מכיר גדול, אד□ מקרוב מכיר כשאדם אצלי". ונעימים יפים מיו
הוא שלו, והאציליות הנפלאות המידות ואת שלו היראה את בתורה, בינתו רוחב את

 "ועל :בהמשך שם לגדול. להידמות שרוצה קטן כל כמו ולחקותו, בו להידבק -מעונין
 יחשוב ויושרו, וטובו ית׳ גדולתו בשכלו למכיר לב לו שיש מי וכמת כמח אחת

 כמח שנאח, כמח עוול כמח ויכולתי. בידי מיח אם מעולם נומג מייתי איך ־
 שעח בכל לי מיח שכחח במה העלמה, כמה נטירה, כמה נקימה, כמה קפידה,
בדרכיו". ללכת וירצה ית׳ בטובו יתבונן ואז ושעה,

 כמה בכעסו, אותו לטרוף רוצה - רצונו את עושה לא או בכבודו פוגע מישהו אדם,
 פחותים על מעשיו, כל על רחמיו - והקב״ה אדם. בני בין מצויה העלמה כמה תחרות,
 רצון". חי לכל ומשביע ידך את "פותח וגדולים, קטנים ברואים על מרחם ושפלים.

 הוא בע״ח צער אפילו מזונותיו. את שלו, רוח הקורת את רצונו את בריה לכל מספק
 אם בעולם. ברואים של למליארדים רגע וכל שעה כל גבול, בלי חסד מהתורה.
 בכוחות להבין, שיכול מופלא בשכל האדם את שמחוע הקב״ה של בחסדו מתבוננים

בכך? טמון חסד כמה - מיוחדים נפש

 שכלו של חינם מתנת "ע״י - האדם את מעטר הקב״ה כבוד כמה :בחו״ט שם
 חשבונות ביקשו "המה רק מאוד, הוא עשיר - שבעניים העני וגם הטוב,

 אושר כמה לו, טוב כמה ־ שבעניים עני הטוב". בחלקו לשמוח מבין ואינו רבים",
אלוקים. צלם של בכבוד ולהתעטר תורה ללמוד שביכולתו בידו מצוי החיים

 מחמת לומר רצתי ית׳, בדרכיו ללכת כלל תשוקה לו שאין "מי :בחו״מ שם
 כלל מכיר שאינו לאות זה כמוהו, לעשות בעיניו חביב יהא דרכיו, שהם

 הנעימים, בדרכיו ללכת תשוקה לו אין ולכן ית׳, טובו מכיר איו ולכן השגחה,
והשגחה". אמונה חוטר על אות והרי

גרידה: מעשים על חיוב אינה - בדרכיו״ ״והלכת של המצוה נפלא: דבר אומר
 במידותיו כמוהו להיות החיוב אלא וכו׳. אבלים תנחם עכשיו מתים, תקבור עכשיו
 אף הוא "מה בגלל בדרכיו" "והלכת ית׳. במעשיו כיוצא מעשים לעשות כך ומתוך
 מעדינות מחסדו, מחכמתו, שמתפעל אדם גדול, אדם לחקות רוצה שאתה כמו אתה".

ית׳ חסדו במידות מכיר אדם אם כן כמו הגדול. את מחקה הקטן טבעי ובאופן ־ נפשו
 זאת - אתה״ אף הוא ״מה ־ כמוהו להיות תשוקה בו ומתעורר שעה, וכל רגע כל

בדרכיו". "והלכת של המצוה

 ומתוך טובו, ברוב להתבונן הקב״ה, של חסדיו להכיר היא, ההתחלה א״כ,
 לעיל, החינוך ובלש׳ במס״י הביאור זה כמוהו. מעשים ועושים מידותיו שמסגלים

מחשבותיו ולתקן יצרו ולכבוש דרכיו להישיר משתדל אינו "אם - דבריו של בסיפא
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 מעשי מחמת הקב״ה את אוהב אתה אם כי למה? זה". עשה ביטל הקל לאהבת ומעשיו
 מושגי לרכוש מחשבותיך, לתקן ומשתדל המונעך יצרך לכבוש משתדל אתה אז חסדיו

הזאת". המצוה ולקיים הקל "לאהבת ־ בהתאם מעשים ולעשות רחמיו למדות הערצה

ית׳ אליו האדם את מהרב טבעית ישרות מתוך הנעשה חסד ־ ג

המדות. יושר חסדיו, דרכי - בדרכיו להליכה קורא המס״י למה ביאור צריך עוד
 - ותיקוע״ המידות יושר ענין כל כולל בדרכיו ״הליכה לישרות. חסד בין הקשר מה

והמוסר". פי״ודיושר על פעולותיו מיני לכל מדותיו כל האדם "שינהג

 חלק - ומוסר בחכמה זצ״ל מקלם האלטר לדברי נזדקק שוב בדבריו? ביאור מה
 להידמות מבקש שהקטן כן, האדם שטבע "כמו :שכ״ז( מאמר שכ״ח, )עמי שני

 ׳ישר שנאמ׳ כמו היושר. לאהוב ית׳ ד׳ דרך והנה ובמלבושיו. בדבוריו לגדול
 להיטיב - בבריאה הראשי הישרות ומהו ז׳(. י״א, )תהילים פנימו׳ יחזו

 ילד - לבד משכלו שמבין אדם, לכל הפשוט המושכל יבנה״. חסד ״עולם כי לזולתו,
 זו - סוכריה׳ לו ׳תיתן הקטן׳, אחיך את ׳תלטף טובה׳, ׳תעשה לו: אומרים כבר קטן

 כל הבריות. בטבע הקב״ה יסד כך לזולתו. להיטיב אדם, בכל שיש הטבעית הישרות
 :בחו״מ שם כן. אומר הישר השכל לאחרים, חסדים לעשות ונאה שראוי - מבין אחד
 מן אינו יושר אוהב שאינו מי והנה דאפשר מאי בכל לכלל להיטיב שכן "וכל

 ישר בשכל מבין אדם - ליחיד טובה לעשות ואם השי״ת". של הסוג ־ "הזארטה"
 שייך לא טבעית בישרות חסד עושה שאינו מי וחומר. קל לכלל להיטיב לעשות, שצריך

ית׳. אליו להתקרב שיכול מהסוג לא הקב״ה, אל

 בתוך ה׳ שם השתקפות מגלה - ה׳ בדרכי בפועל ההליכה - ד
האדם

 וההשגחה חדש בשם ונקרא באדם חדשה מהות קובע - אתה״ אף רחום הוא ״מה
לטובה. עליו חופפת העליונה

שם: הספרי וגו"׳. דרכיו בכל ללכת אלוקיכם ה׳ את "לאהבה כ״ב( י״א )עקב
 וגו׳", וחנון רחום קל ה׳ "ה׳ שנא׳ הקב״ה, דרכי אלו ־ דרכיו" בכל "ללכת
 לאדם לו אפשר האיד וכי ימלט". ה׳ בשם יקרא אשר "כל ג׳( )יואל ואומר
 רחום הוי אתה אף וחנון רחום נקרא המקום מה אלא הקב״ה, של בשמו ליקרא

 בכל ה׳ "צדיק שנא׳ צדיק נקרא הקב״ה מה לכל, חנם מתנת ועשה וחנון
 אף מעשיו" בכל "וחסיד שגא׳ חסיד נקרא הקב״ה צדיק. הוי אתה אף דרכיו"

 הנקרא "כל ואומר ימלט", ה׳ בשם יקרא אשר "כל נאמר לכך חסיד, הוי אתה
למענהו". ה׳ פעל "כל ואומר עשיתיו", אף יצרתיו בראתיו ולכבודי בשמי
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 יקרא שאדם יתכן איך שם, הספרי כשאלת והסבר גדול עיון צריכים הספרי דברי
היאי מהות של הגדרה שם קריאת הרי ח׳, בשם

י׳, )מאמר ומוסר" חכמה "דעת של שלישי בחלק זצ״ל ירוחם ר׳ של בדבריו יעויין
 חוקות חמח "החוקים :ה׳( )כ״ו תולדות בפר׳ עזרא האבן דברי את מביא כ״ב(. עט׳
 סוד גילח עכ״ל. בלב׳/ נסיעות החוקות ואלה וכו׳ מעשיו אחרי האדם שילד ד׳

 ־ מחשבותי לא "כי נאמר אשד ית׳ ה׳ בדרכי לחלון כי יאומן, לא אשר גדול
 מהו מאד נורא האדם, בלב חמח נטועים - דרכי׳/ דרכיכם ולא מחשבותיכם,

 התורה לנו גלתה הרי כדמותנו", "בצלמנו הוא מלא מקרא ובאמת ביקר. אדם
 סוד תהו ד׳. שם )השתקפות( ־ פון אפשפיגלונג ר״ל א׳. צלם הוא האדם כי

עכ״ל. ה"/ שם בו יקרא אשר כל ר״ל בשמי", הנקרא "כל

 וחתום נטוע הקב״ה של שמו מהזוהר, היראה, בשער בפ״א חכמה" "ראשית בספר
 של משמו נוצרו האדם של והחיים ההויה כל בישראל. וחומר וקל כול□ הנבראים בכל

 שלפנים עליונות דרגות עם בדרכיו", "והלכת המצוה את לקיים הכוחות הקב״ה.
 זצ״ל ירוחם ר׳ האדם. בלב נטועים - דבורה תומר בספר המבוארות הדין משורת
בשמי". הנקרא "כל האדם. בתוך ד׳ משם השתקפות שזו זה, את מגדיר

 מתוך חסד מעשי בפועל, מעשים כשעושים שהזכרנו. הספרי, בדברי הביאור זה
 לכתיב קרי בין ההבדל ימלט". ד׳ בשם הנקרא "כל נאמר זה על הי, בדרכי ללכת כוונה

 נקראים. לא אבל נמצאים, כתובים, שהם דברים יש בפועל. זה קרי בכח, זה כתיב ־
 המצוות את כשמקיימים אבל, מסוים. בשם להם קוראים לא וממילא ניכרים, לא

 אלוקים, צלם היותו מעצם ־ האדם בתוך בכח נמצאים שכבר הדברים אותם בפועל,
 בשם שנקרא זו בזכות די. בשם נקראים - ד׳ בדרכי כשהולכים המצוות, את כשמקיים

עליו. המעיקים מדברים ונמלט ניצל רחום", אתה אף רחום הוא "מה ־ ד׳

 בלי השי״ת בקירבת נמצא חיחיד בדרכיי" "והלכת מכות ־ ה
ובגאולתם בגלותם הכלל עם שרויה והשכינה מחיצה,

 אומר, שאול "אבא ב׳(: ט״ו ואנוהו״)בשלח קלי "זח קל״ג: דף שבת הגמ׳
 ורחום". חנון היה אתה אף ורחום חנון הוא מה לו. דומה הווי - ואנוהו

 לדבק כמותו עצמו אעשה והוא אני אנוהו, "ולשון - לו׳ דומה ׳הוי וברש״י:
בדרכיו".

 הקב״ה בין אין הקב״ה, בדרכי נוהג כשאדם זו, מצוה בקיום ׳זכית׳ עוד מתבאר פח
אף נמצא בדרכיו שההולך מקום כל הבדלה. שום הפרש, שום מחיצה, שום לבינו
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שטו האפד בדרכיו הליכה • חשב

 אלא לרעה, אחריו מהרודפים ונמלט אותו שמצילים רק לא שם. שרויה ית׳ שכינתו
והוא׳. הקב״ה,׳אני עם יחוד בחדר נמצא

 אני מילא - הדברים פרוש מה נא״. הושע והוא ״אני אומרים אנחנו רבה בהושענה
:ג׳( ט״ו, )בשלח בחיי רבנו אומר !ישועה! צריך הקב״ה מה אבל ישועה, צריך האדם,

 ואמרו בדרכיו והלכת שכתוב כענין לו אדמת כלומר ותוא אני ־ ואנוהו "ד״א,
 על לרמוז בא הזה המדרש ועניו וכר. רחום היה אתה אף רחום הוא מה רז״ל

 "אנוכי הבטחה מלשון בגלותנו ובגאולתנו. בגלותנו עמנו משותף יתעלה היותו
 ובגאולתנו עמהם. שכינה - למצרים גלו מכאן רז״ל, ודרשו מצרימה״ עמך ארד

 האלוקים", מלאך "מסע מיד וכתיב מרעמסס" ישראל בני "מסעו שכת׳ -
 זה ענין אהר לך, יקשה אל "ומעתה וענני". ימינך "הושיעה הוא מלא ומקרא

והוא "אני הגדולה החתימה ביום בתפלה, אומרים שאנו מה לך, שבארתי
נא". "הושיעה

 עם שנמצאת השכינה על רומז - והוא׳ ׳אני א״כ, איתנו. ועלה ירד כביכול, הקב״ה,
 מצוה שמקיימים זה ע״י הענינים: צרוף בדבריו, המפליא ובגאולתם. בגלותם ישראל

ובגאולתנו! בגלותנו עימנו משותף - בדרכיו׳ ׳והלכת של

 רבנו משה אח״כ מהמדינים", ישראל בני נקמת "נקום כת׳ ב׳( ל״א מטות )בפר׳
 כנגד ח״-״שהעומד ׳נקמת רש״י: מבאר ממדין", ד׳ "נקמת ג׳(: ל" )שם אומר

 את שונאים למה ד׳. נקמת זו ישראל נקמת הקב״ה".- כנגד עומד כאילו ישראל
הקב״ח. של מצוותיו את ומקיימים מאמינים שהם בגלל להם, ומתנכלים ישראל

★★ ★

 על - הקודמת בפעם כבר דיברנו פחדך״. ״ותן ר״ה: של בתפילה הראשונה הבקשה
 הבקשה בעולם. ממשלתו את ויקבלו בעולם יראה ישפיע שהקב״ה מבקשים היראה,
 שכבוד בגלל לעמך", כבוד תן "ובכן מבקשים למה ־ לעמך" כבוד תן "ובכן השניה:

 כשהולכים בעולם. ד׳ כבוד מתגלה ישראל הכלל שע״י הקב״ח, כבוד זה - ישראל הכלל
 שם ניכר ־ עמהם שרויה ית׳ ושכינתו בהם הקב״ה של שמו ומשותף ית׳ חסדיו בדרכי

יתי. ד׳ כבוד זה ־ ישראל הכלל כבוד ממילא ישראל, כלל על ד׳

 וק״ו ישראל, הכלל בתוך גמורה אחדות להיות צריכה - הנוראים לימים הכנה בתור
 ספר לומדים היו אלול בחודש - בקלם הקב״ה. אל יותר שקרובים תורה, בני אצל

 במאורעות - האלו בימים בדרכיו׳. ׳והלכת של המצוה על ביאור בו שיש דבורה׳ ׳תומר
אחד כל ישראל. באהבת חברים, באהבת להתחזק ביותר צריכים מסביבנו, שקורים
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האפד הנרצית העבודה חשב שטז

 משותף הקב״ה של שמו די. מכבוד לא זה ישראל, בכלל וקנאה שנאה יש שאם מבין,
בעולם. ד׳ כבוד מתגלה ידם ועל ובגאולה בגלות עמהם שרויה השכינה ישראל, בכלל

 אלוקים "למענך נוראים בימים בתפלה שאומרים מה אמר, זצוק״ל ישראל ר׳ מרן
 מה חיים". אלוקים "למענך נקרא זה לו, צריכים שרבים אד□ להיות הכוונה, - חיים״

 ־ חיים" אלוקים "למענך נקרא זה אותו, צריכים ישראל שכלל אדם אלא ־ הקשר?
הקב״ה. בשביל חי הוא

בני! משותף תקדיש שמי - בדרכיי בהליכה
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C
חרדים וחידושים ביאורים ספר שכב

 שהסתפק ט״ו אות ה׳ סי׳ הד״ט עקרי כס׳ ועי׳ שם- הב״י והביאו תפלה

 חקפ״ח סי׳ הלכה בביאור ועי׳ כ״א. ס״ק י״ט סי׳ חשובה הדרבי והביאו בזה

 חיי״א על ברוך בית ובם׳ ג׳(, סי׳ קדוש )מחניך ברכה עמק ובם׳ ס״ב,

 ברכת ומברך כתב סס״א( תרמ״ד )סי׳ יעקב ובבכורי ק״צ. אות ג׳ כלל

 לולב דיני בפרטי יהרהר שמא דטעמו ואפשר לולב, נטילת קודם התורה

 א׳. אות פקודיך דרך מבעל ישרות בהנהגות ועי׳ ברוך. בבית מש״כ וכעין

 אחד רגע אפילו האדם מעל חיובן יפסוק שלא התמידיות דבמצוות ונראה

4ברה״ו קודם אף לקיימן דצריך מודו כ״ע ובאלה ברה״ת קודם אף חיובן א״כ

 א׳(. אות ט׳ )פרק יום ככל לקיימן ואפשר בלב התלויות התורה מן כמ״ע

החרדים שהביא וממה ו,בדרכי והלכת שנאמר יתברך אליו להדמות

 תלויה אינה בדרכיו דוהלכת דהמצוה נראה בלב, התלויות במ״ע זו מצוד,

 את בנפשו שיקנה היא עיקרה אלא המעשיות, המצות כשאר במעשה

 וכשמקיים יקיימנו לידו מעשה יבוא שאם כזה בשיעור הקב״ה של מדותיו

 שהביא כזה בשיעור המדה בנפשו שקנה מה מצד המצוד, מקיים המעשה

 תקום ולא תחמוד דלא ודומיא תנאי אלא אינו דד,קיום בפועל, קיומה לידי

 העמודים צביון ובם׳ כ׳(. אות כ״א לפרק וחדושים )ביאורים להלן כמבואר

 עצמו תיקון שעצם מזה ביותר כתב א׳( אות סוף מו )מצוה הסמ״ק על

 המצוד, קיום גופא זה יקימנה לידו יבוא שאם באופן הקב״ה של במדותיו

 מדותיו בנפשו קנה לא אם דאף נראה ומ״מ כלל. מעשה לידי בא שלא אף

 מצוה[ חלק עכ״פ ]או המצור. קיים ג״כ בפועל שמקימן אלא הקב״ה של

 מפשטות וכדמשמע במדותיו אחיזה ג״כ היא העשייה סוף כל סוף שהרי

אתה. אף הוא מה הלשון

ל״ג(. אות ,ט )פרק יום. ככל לקיימן ואפשר כלב התלויות מה״ת כמ״ע

וז״ל השבת. יום את השבוע ימי בכל לזכור מהרמב״ן הביא א(

 ר׳ ובמכילתא ח(, כ, )שמות לקדשו השבת יום את זכור עה״פ הרמב״ן

 הימים לשם השבוע בימי מונין שהגויים כדרך מונה תהא אל אומר יצחק

 כנוצרים, המשרתים שמות על או עצמו, בפני שם יום לכל וקראו עצמן

בשבת אחד שבת, לשם מונין וישראל להם. שיקראו אחרים שמות או



שבג חרדים וחידושים ביאורים ספר

 תה יום בכל תמיד לזוכרו בו שנצטוינו המצוה מן זו כי בשבת, שני

 זג טז, שמות ראב״ע עי׳ עכ״ל, ז״ל ר״א פירשו וכן מקרא של פשוטו

 וז״ל ב( )יב, בא בם׳ בקצרה וכ״כ בתחילתו לר״ה בדרוש הרמב״ן וכ״כ

 בשבת ושני בשבת אחד• ממנו במנותו השבת ביום הזכירה שתהיה וכמו

 המכילתא עפ״י ע׳א( )ג׳ השנה בראש הריטב״א וכ״כ עכ״ל. אפרש, כאשר

ח״ז(. ד׳ כלל ג׳ )נר המאור מנורת בם׳ וכ״ב הנ״ל,

וז״ל, כתב מעתה( אמור בד״ה בהקדמה )לפמ״ג נוטריקון ובם׳ ב(

 שבת נקרא לבדו השבת יום אם כי שם להם אין השבוע ימי הימים ובמנין

 זכרון השבת אחר נתיחסו בשבת, שני בשבת אחד אחריו, נמשכים והשאר

 זונטאג כמו לימים שם להם יש והגויים בא. בם׳ הרמב״ן כמש״כ לשבת

 שבשבת שני אחד ולפי״ז ז״ל. כמש״ב לישראל כן יאות ולא וכו׳ מונטאג

 דא״כ השבוע לימי משמע בשבת ראשת יום היום לא שעברה לשבת ר״ל

 ט״ז ועי׳ עכ״ל, כאמור הראש הוא השבת כי אינו וזה טפלה שבת ח״ו

 לם׳ הקדמתו שבסוף וצ״ב ד׳. אות להלן ועי׳ ב׳. ם״ק קכ״ו סי׳ אהע״ז

 מאות וחמש ה״א שנת כסלו חדש ראש א׳ יום חתם הנ״ל נוטריקון

בשבת. א׳ יום ולא העולם לבריאת

 כתב וז״ל, הזה( החדש עה״פ בא פ׳ )להח״ם משה תורת בם׳ וכ״כ

 את זכור בכלל והוא וכו׳ בשבת א׳ יום כך מונין השבת ימי וכן הרמב״ן

 בשבת ראשון יום וכדומה במכתבים שנכתוב מוסר תוכחת וזו השבת. יום

 השביעי ביום וינח ימים וששת וארץ שמים בריאת על להעיד ראשון וחודש

 חתם שבשו״ת וצ״ב עכ״ל. אה״ע של כמספרם ח״ו ולא מצרים יציאת ועל

 אלול ח׳ ד׳ יום )כגת בשבת להזכיר בלי היום בהזכרת רק חותם סופר

תשובותיו(. בכל כה״ג וכן צ״ד, סי׳ חאהע״ז תקע״ח,

 שפיר בלבד שני או ראשון יום רק כשמזכיר דאף צ״ל וע״כ ג(

 מצינו בחודשים וכמו בשבת, להדיא הזכיר שלא אף קאי דאשבת דמי

 איציאת דודאי מצרים ליציאת להזכיר בלא וכו׳ השני הראשון החדש

 ע״א(, )ג׳ בר״ה והריטב״א ב( יב, )שמות עה״ת הרמב״ן וכמש״כ קאי מצרים

להזכיר שלא רק הוא להקפיד שיש מה וכל השבת. ימי לענין גם הוא כן



סג

פאה מסכת תוספתא
ראשון פרק

 חסדים, וגמילות והראיון, והבכורים, הפיאה, שעור: להם שאין דברים אילו א.
 כל העושה מלמעלה. שיעור לה ואין מלמטה שעור לה יש פאה תורה. ותלמוד

 והקרן הזה בעולם האדם מן נפרעין הדברים אלו ב. פיאה. אינה פאה שדהו
 דמים, שפיכות ועל עריות, גלוי ועל זרה, עבודה על הבא: לעולם לו קיימת

 שנאמר פירות, לה ויש קרן לה יש זכות ג. כולם. כנגד הרע לשון ועל
פירות, לה ואין קרן לה יש עברה יאכלו. מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק אמרו

דוד חסדי
ראשון פרק

משום וכר. שיעור לה יש וכר דברים אלו א.
 דברים בכלל פאה מ״א[ ]פ״א דקתני

 שיעור להם דאין דמשמע שיעור, להם שאין
 אבל מדאורייתא, דהיינו מפרש מש״ה כלל,

 פוחתין דאין למטה, שיעור לה יש מיהא מדרבנן
 אין מדרבנן אפי׳ למעלה אבל מששים, לפאה

 בלישניה למיטעי איכא דהשתא ומשום לה.
אם וא״ב כלל, שיעור לה אין דלמעלה דקתני

 עושה. פאה שדהו כל לעשות בא
אינה פאה שדהו כל העושה ותנא הדר טש״ה

 אמרת דהיכי תיקשי, א״כ וא״ת פאה.
 דהא לק״מ, למעלה. שיעור לה דאין רישא

 התחיל שלא דכל היינו פאה דאינה דקאמר
 שקצר אחר אבל פאה, חיוב חל לא עדיין לקצור
 הכל לעשות רצה אה״נ החיוב, דחל א׳ שבולת

 אינה דקתני דהיינו א״ש והשתא עושה. פאה,
 דטעמא דמשמע עושה, אינו קתני ולא פיאה,
 א״ש והשתא פאה. שם עליה לחול דא״א משום

 שיעור לה דיש משום הכא, תרומה נקט דלא
לעשות בא אם החיוב שחל אחר דאף למעלה,

עושה. אינו תרומה כריו כל
]פ״א אמתני׳ וכר. שנפרעין דברים אלו ב.

 טובים דברים אלו דקתני קאי מ״א[
דברים ג׳ והן וכו׳, מפירותיהם אוכל שאדם

 אלו דכנגדן עלה תני והכא כולם. כנגד וא׳
 כנגדן שהם ונראה וכו׳. מהן שנפרעין דברים
 דברים הן במתני׳ דחשיב דטובה דהנהו ממש,
 המפרשים כמ״ש ולבריות לשמים טובים שהן
 ולבריות. לשמים רעים שכנגדן אלו וה״נ שם,

 ועבדתם ט״ז־י״ז[ י״א ]דברים דכתיב זרה עבודה
 יהיה ולא השמים את ועצר וכו׳ אחרים אלהים

 למדין אם העולם לכל מזיק הרי וכו׳, מטר
 אשת על שבא כגק עריות גילוי ממנו. אחרים

 ולשון דמים ושפיכות בעלה. על ואסרה איש
 מתני׳ והך לבריות. רע בהו דשייך פשיטא הרע

 לה ומפיק ]ה״א[ דפרקין בירושלמי לה מייתי
 הכרת ל״א[ ט״ו ]במדבר דכתיב בע״ז מקראי.

 דבע״ז מג״ש. נפקי ואידך בה, עונה וכו׳ תכרת
 ובגילוי גדולה. חטאת ל״א[ ל״ב ]שמות כתיב

 ל״ט ]בראשית הגדולה הרעה אעשה ואיך עריות
 ד׳ ]שם מנשוא עוני גדול דמים ובשפיכות ט׳[.

 ]תהלים גדולות מדברת לשון הרע ובלשון י״ג[.
כולם. כנגד שהיא נמי וש״מ ד׳[, י״ב

נלע״ד קרן, לה יש זכות הכי בתר דקתני והא ג.
 להו תני לא מאי טעמא לשנויי דאתא

 דלא משום שפיר, ומשני במתני׳. דשכנגדן להנך
 נקט, פסיקתא מלתא טובה דמדה דהנהו דמו,

 ג׳ ]ישעיה כדכתיב פירות להן יש עכ״פ דלעולם
 ולבריות, לשמים דהיינו טוב, כי צדיק אמרו י׳[
מלתא לאו דפורענות הנך אבל וכו׳. פרי כי
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דוד ה״ד־ה פ״א פאה תוספתא סד

 דרכם, מפרי ויאכל מקיים אני ומה לו. יעשה ידיו גמול כי רע לרשע אוי שנאמר
לה אין פירות עושה ושאינה פירות, לה יש פירות שעושה עברה אלא

מצרפה, הקב״ה אין רעה מחשבה למעשה. מצרפה טובה מחשבה ד. פירות.
 מביא אנכי הנה מקיים אני ומה ה׳. ישמע לא בלבי ראיתי אם און שנאמר

 למעשה, מצרפה המקום טובה שעושה טובה מחשבה אלא מחשבותם, פרי רעה
 בתחלת פאה אדם נותן ה. למעשה. מצרפה הקב״ה אין טובה עושה ושאינה
רבי יצא. בסוף בין באמצע בין בתחלה בין נתן ואם ובסוף. ובאמצע השדה

דוד חסדי
 י״א[ שם ]שם כתיב דאדרבא היא, פסיקתא

 דאע״ג לו, יעשה ידיו גמול כי רע לרשע אוי
 אפ״ה ולבריות, לשמים דהיינו רע, רשע דהוא

 דמ״מ הכא דתנא אלא לו. יעשה ידיו גמול כי
 כשהעבירה דהיינו פירות, בהו דאית זימנין
 שאחרים העובר חשוב אדם כגון פירות עשתה
 עריות, ובגילוי לא. לא״ה הא ממנו, למדין

 לאחרים. אסרה דלא איש אשת שאינה כגק
 אבל מות, מכת שהכהו כגק דמים, ובשפיכות

 הרע ובלשון ונתרפא. עליו ריחמו השמים מן
המקבל. קיבל שלא

 אחרינא שינוייא נמי דאיכא סיפא קתני ותו ד.
והוא פורענות. למדת טובה מדה בין

 כמעשה, חשיבה המחשבה טובה דבמדה
 ג׳ ]מלאכי שמו דולחושבי מקרא לן כדנפקא

 ]תהלים כדכתיב לא, רעה מחשבה אבל ט״ז[,
 מלתא הך וכולה וכר. ראיתי אם און י״ח[ ס״ו

 ]ע״א[. מ׳ דף דקדושק פ״ק בש״ס איתא •״״
וכף אנכי הנה מקיים אני ומה בה דמסיים ומאי

 נפל גדול טעות וכר, טובה מחשבה אלא
 מצרפה המקום פרי שעושה מחשבה וכצ״ל בספר

 מצרפה הקמח אין פרי עושה ושאינה למעשה
 ועל בקידושין. התם להדיא איתא והכי למעשה.
 המחשבה עכ״פ טובה דאילו קאי, רעה מחשבה
 עשה אם רעה מחשבה אבל כמעשה, חשובה

 ממנו נפרעים ועבר, מחשבתו שקיים דהיינו פרי,
 אם אבל המעשה, על בין המחשבה על בין
 ס״ו ]תהלים נאמר זה על מחשבתו, קיים לא

 אמרינן התם ומיהו וכר. ראיתי אם און י״ח[
פרי עשה לא אפי׳ זרה עבודה מחשבת דמ״ט

ממנו. נפרעין

 קשיא, גופא הא וכר. נתן ואם וכר אדם נותן ה.
בתחלת פיאה אדם נותן רישא אמרת

 קתני והדר נמי, לכתחילה אפי׳ אלמא וכו׳,
 דוקא אלמא יצא, וכו׳ בתחלה בין נתן ואם סיפא

 לא דברישא לק״מ, דייקינן כי אבל יצא. דיעבד
 נותן וה״פ, בין. בין ]קתני[ ובסיפא בץ, בין קתני
 כלומר ובסוף, ובאמצע בתחלה לכתחלה אפי׳

 כשיעור נותן שלשתם ובין מקומות בג׳ דמניח
 כל דמניח כיון לכתחלה אפי׳ דמי ושפיר ששים
 דעיקר לחלוק, מצי לא נמי דת״ק בסוף, שהוא
 תכלה לא ט׳[ י״ט ]ויקרא מדכתיב בסוף פיאה

 במה פרק בגם׳ וכדאמרינן כילוי, בשעת משמע
 ע״ב שם ורש״י ]ע״א כ״ג דף ]שבת[ מדליקין

 לת״ק דס״ל אלא דר״ש, אליביה ומשום[ ד״ה
 במה סגי שיעור, לפיאה אין דמדאורייתא דכיון
 שיעורא שהוא והשאר שהוא כל בסוף שיתן

 חייבוהו ולא מקומות בשאר שיניחנו סגי דרבנן
 סיפא קתני ושוב לכתחילה. אפי׳ בסוף להניחו

 בין באמצע בין לבד בתחלה בין נתן ואם
 הרי לבד בתחלה דאפילו כלומר יצא, בסוף
 משום וטעמיה מיהא. דיעבד לבד כבסוף הוא

 ט׳[ י״ט ]ויקרא תכלה כי קראי, תרי דכתיבי
 דמשמע ]שם[ ולקצור מלוי, בשעת דמשמע

 כאן כיצד הא קצירה, מחוסר שעדיין אפי׳
 וס״ל בתרתי, פליג ור״ש דיעבד. כאן לכתחילה

 דתקון דכל לבסוף, הכל ליתן צריך דלכתחילה
 אם נמי ובדיעבד תקון, דאורייתא כעין רבנן

 מדאורייתא. אפי׳ יצא לא לבסוף כלל הניח לא
 לה דמוקי דר״ש אליביה צ״ל דלקצור ודרשה
 למימר אלימה אצטריך ושמא אחרינא, לדרשה
ופליג וכדלקמן. פיאה שם עליה חל דמ״מ
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 הקב׳יה לפני אמר לו שבאו היסוריס. על מתרעם איוב שהיה פ״ז ן’דר באבות ■מ״ש יד״ן
ולא תמנ׳ יתום אכל ולא לבלי פתי ואוכל צמאים ומשהה רעבים מאכיל; הייתי ־לא

רכש״ע
הייתי ולא jpjy vuj’ '•>׳- ',י׳- ׳-ע/־ ע'.ך ׳וו׳«ע1 ץי<

 שיעור לחצי 'הגע־ת לא עדין איוב לאיוב הקב״ה אמייל ואעפ״ה 'יתריתס כבשי ומגי ׳שנ ערומים מלכיש
 אברהם אבל כו׳ לאכול מדרכו את אצלך נכנסים ואורחי׳ ביתך בתוך ושוהא יושב אתה אברהם של
 שהצדקה" יע"^הרי כו׳ ביתו בתוך מכניסן ורחיםא כשימצאו בעולם• •ומהדר יושב אלא כן שהע לא

 להם לתת עניים ׳ולבקשהיכ^יש לראות ■וברחובות הדרסונבעדרכימבשווקיס להיות הוא המעול׳
 איז לדון לעיר מעיר הסובב הוא בליץ המעולה המעלה לי בדיינות ג״נ מצעו כן וכמו הראוי׳ מנה

 ע״פ לנ״ה בשבת וכמ״ש אותם ידן והוא דינים לי הנע לפניו ובאי׳ במקומו מהיושב יוחד ישראל
 בכל מחזיר הצלייק שמואל שהיה אביהם עשויכמעשה נניובדרכיושלא הלכו ולא בשמואל האמור

 אמך יע׳יש'וכן כו׳ אל בית וסבב־׳אצז כשנ׳ שנה מידי ■והלך שב׳ בעריהם אותם ישראלודן מקומות
 יעלי העולם דרך שנ׳3 שנה תילי והליך י"בזז״ל 'סי׳ א׳ שמואל בילקוט והובא רבתי בפסיקתא

 אני אלא p עשיתי לא ואני אלי בא דבר להם יהיה פי אתר משה כדיין אצל הולכים דינים
אצלסעכ״ל והולך מטריח

 ושמע אחריו יתוכ ואת בניו את יצוה אשר למען ־־ידעתיו כי וירא הכתוביבס׳ כונת יהיה זה
הכווג' די"לדמהו עליו לער אשר את אברהם ה׳על הניא למען לעשי׳צדק׳ומשפט ה׳ דרך

 עקקד ואמנם בשם ואדעך מולעתנו בוע> הלא לאשש מידע כתו חעה ל׳ עי׳ ורסי׳י ורז״ל ידעתיו כי
לטין

ב & הספר פתיחת 85
 דאם אומר ואל יל י טכתג ע״ד דקיי״א בירד הקמח לקט בם׳ ז״ל המגי״וז הרב ל ראיתי ן3|

ההי» היויחא׳ לעטות נוטה בלבו יהיה ולא זתזריזו ה׳ לכבוד דוקא מקנא המקנא יהיה
 לבזל דכי על וישמרהו בידו יעוגנו וה׳לא רעה אליו שלאתאונה לו ערב אני תכליית פניה חכור
עכ׳יל זיאי לשמים לבו בכל היה לא המזהה בי מינה דק להפך רואה מסיה שבעיניך הה וכל טמו

O3V* השוחד אחרי שנוטים פעמים אלסייס שנקראים מומהויז שאינן לדיינים משסהחוש׳ כתבנו 
דכונת פי* חיד״א וכרב לדייני בטודא יעקב^דמיירו ישרש בס< מהרהייא הרב ומורינו

בשוגבדסכר* השוחד אלזר׳י מטיס טפעמיס נמש^מיה גמירי דלא 'וכיון גמילי מומחי«<דלא שאינן החום׳
עבייל מומחים שאינן מחמת להם בא מה אסיר דלא .

 טלאיצרף שהוא לאמיתו אמת דין שפי׳ בב״יי מאן דברי לפי עד״ז התום׳ דברי לפרש |
אלא אסור בלבד ממון טוחד דלא ט׳ סי׳ קייי׳לבה״מ ־והרי החייב ושנאת אהבת'הזכאי

כמ׳יש הלא׳ יה הוי החייב ונלנאלן ה־כאי אהבת כשמציע גס לו׳ אסור נהם כנסנה לברים שוחד 'אפי׳.
 חאווא'החושיות מכל ואח הנאת גדול׳ יותר ליא בשונאו קחה להנאת ח״כסימיןכ״ד בחשו׳ הרא״ס

 בפי״המ הלמבייס המורים בגלול כיתדרשעו ומצאת1 יע״ש בספריהם החכמים שכתבו כמו להיו׳נפשיוח
שהואימ׳הדבריסשאץ כהי״ג הי^ינ׳ושוחד השוחד אחרי שנוטים מומחים שאילן זכו יע״ש־וא״ב חלק פ׳ ריש

 כאמור דברים שוחד דהוי החייב ושנאת ׳הזכאי אהבת עמו שמצרף ממש; כהס
 תיגלה וכי הערב ועד הבהר מן משה על ויעמדהעס מיפחי בר ר״ח לרו תנא זהו־יכונ׳המאמר

תורתו בדקדוק לומר דדייק נעשית מאי תורתו היוסכולו כל ודן יושב שמשה דעתך 'על
 עליה תהא מה התורה עסק דהיינו סתם תורה לומד ־באלו דאס אמת דהן בכח להקשות שהוא בכינוי

 תורתודהיימימהטמחלשחידושי וההוא שקשינעל מה אבל .< כיינותו' נמי דדינא מצעו כבר הרי
 כשעוסק חסר זה בזו״הק כח״ש במ״ב להקב״ה שותף ונעשה החדשה וארץ ־חדשים שמים 'לבורא תורה

 נעשה לאמייתיו אייא ןץד שדן דייו כל לך לומר ’ אלא כמשיב עסי ל\ה בתורה עוסק ואינו בדיינות
 שהעולם עמודים ששה מקיים הוא הלי אחת דין ע־יישדן כי ביארנו דכבר גמע להקב״ה שותף
 לא שדן בדיין נמצא הרי וא״ב ושלום 'ואמת ודין וג״ח ועבודה חורה שהם עליהם ומתקיים1 עומד
 ומחלש טיוכה מה כמו להקב״ה שותף בזה גס להיות זוכה הוא ומקיימתוהלי כעולס שמעמיד אמת

 בם' מוהרי״ח הרב שהבטיחנו מה להודיענו לאמיתו אמת דין שדן דיין כל לומר ודייה תורה חידושי
לא תכליית פניה טוס בלתי לאמיתי הדין את וב"דשדן דיין כל כי ערב אני7 שכתב הקמח לקט

וכמש׳יל כי' און כל לצדיק יאונה
 במעלת חז׳ילביו״הק שהפליגו תה ליאנבי בהצןדמחוליט ־ואדום צח הרב מ״ש עוד £3קרי.31

'המלאכים אוחו לשומרים‘ הוא התעלות דבכלל בתולה ועוסק לילה בחצות הקם *
 דנקדא כנודע מקשיבים חברים שהם תטעם נ"ל־ל׳ט* וז׳יל כתב און כל לו יאונה ולא רע דבר יוכל

 ע״'צ אשר האמצע מן •להתרפאות שחלה דשותף קע״ו סימן בח״מ הוא והדין להקב״ה ■וחבר כותס
 עצמו מצד הדין מלנדכי לי אחת דין שלן דדיין כאן גה לפרש כן'יש א״ככמז אזחויע״ש שומרים

 יוכה הוא הרי ובזה מהרי״ח הרב כדברי תכלייית פניה שוס בלתי לאמיתו ג״ב הוא אמת דין הוא
 רע לבר 'יארע ולא שומרו הקריה הרי להקב׳ה שותף שהוא וכל במ״ב להקכ״ה שותף נעשה כי
 של המיד׳ הוא כך כי רע לבר מכל נשמר הוא וביה צ"וא הרב כלבאי האמצע מן לרפואותו צריך בי

 האב כדברי און כל לו יאונה לא כי זוב' כי כלל פכי׳ שום בלתי לאתעזו אמת הלן׳־לין הדיין
׳מוהרי^חאצ-והר/עך^
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ntfS מנסר ול׳כ יע׳יש כר ומכירו 1ךולע אצלו מקרבו האלה את שראחבב יליעס לטון אלא אעו כולם 

גניו בו והדריך המשפט בדרך הלך אטר על אלא אוהבו וקראו ה' ידעו לא ואייא ""ל א׳
 ושמרו אמריו ביתו ואת בניו אח יצוה אשר למען במ״ש ועול לו׳ יצוה אטר למען ילעתיו בי ידרחי׳
טובי' דרכים מצי׳נו'כמה הרי ומשפט לעשיתצדק׳ אחריו מהשמפ׳ וא״ת ה׳ הלרך מהו לששה ה׳

 ללכתבלרניסהטוביסוהעזרי' אנחנו שמצווץ ה׳ הלכה פ״א דעות הרמב״סבה׳ וכמ״ש לולהקב״הרטי
 קרא הוא מה חנון מיה. אחה אף חנון קרא הוא ימה זו מצוה בפירוט •למדיו לך בדרליו‘ והלכת טל

 וחק גבור תמים וישר חסד ורב אפיה חרך הכינויס אות׳ן בכל לאל הנביאים הראו ועד"! מלוט רקום
 כחו כפי אליו ולהדמות עצמו להנהיג אלם וחייב ־וישרים טובים דרכים שהן להודיע בהם זכיוציז

 אברהם על ה׳ הביא למען מ״ש גס אהדדי בהילי דוקא ומשפט צלקה נקטקרא למה וא״כ יע״ט בו׳
 אברהם על ה׳ שיביא שיהיה בכה״ג שכר לו ׳ולתת זה הוא טעם’ נתינת דתה עליו לער את-אטר

יעודים של ובלשונות מאל הרבה שכרך אתר ולא עליו ההבאה זאת דלמה עליו לער אשר את
בתורה טיט אחרים —

pDmDv עד עט כיןp!v !pj ו7כככו pkj '>ץ!1 ״<P vvpj »j'> *גגעיג
 ודרז״ל אדם בני בנו אשר המגדל ■ואת העיר את לראות ה׳ וירד נח ס׳ הכתיב'בסוף דיבר מלא מקרא

 ירשיעו שלא לדיינים ללמד בא אלא הוצרך לא לראות ה׳ וירד וז״ל שכתב שס בחומש רט״י והביאו
 מצעו הרי .י יע״ש כו׳ ואראה נא ארלה ע״פ וירא בס׳ פרש״י וכן ע״ש ויבינו5 שיראו על ;הנדון

 בתחתונים ומשגיח בעליונים יושב והוא הארץ בכל משוטטות ה׳ עיני כי הגס דן כשכקב״ה דבליעות
 לאלם ה״א ויעש כלכתיב קרא מצעו וג״ח בצקה כן וכמו הלץ את לדון כלץ למטה יורד זסוא”עכ

כותנות ולאשתו לאדם ה״א ויעש ע״א ל״די לסוטה פ״ק בסוף שלחייל וילבישם עור איתנות ולאשתו

 האדם אותם כשיעשה טוניס פאחד שניהם ומשפט בצדקה מצעו כי א״ש •האמור פ״י ע
 יושב והוא מהמקיימם יותר מעלתו לגדלה אותם לקי\ס ללכתצתיבות נמרץ בהשתדלות י
 אחר הלך בדרכיו והלכת שאמרו רז״ל דברי כפשוטו לפ׳ נראה בזה אשר רז"ל כדברי ביתו בתוך

 ■להרי ובתראי קמאי־ רבנן בה והוו הרמב״ס וכדפסק כן אתה אף וחנון רחום כקב״ה מה מידותיו
 דלא בעצמו זה ללמדינו דבא ניחא האמור ע'יפ אבל וג׳יח צלמה לעשות* התורה מן היא מ״ע בלא״ה
 מקבלו •ואני בא והאורח בא והעני ביתי בתוך .יושב *להיות דקא צקה עושה הריני האדם יאמר
 חובותובר בשוקיס בדרכים לצאת •חיוב לי אץ לביתי והאורחים העניים באו כשלא אבל 'יפות לניס בסבר
 בעשיית בין בהיןבימ~כי בלרכיו\ומצימ והלכת לדא לבית כניסךלה אורחיםו עניים יש היכן לבקש

מצעו במשפט שהרי למטה הואי^ד^ממקומו בכבודו הוא עולמו עם שעשה בצלקה בין המשפט

FR31 למשה ג״ח זו הדרך את צכס ־והולכת שם שלישי ע״ב ד״ל בלית שאמרו שפירמה מלקק 
הרומז בא מכוונת בכונס כי נכון הנה האמור ע״פ אבל דרך בלשון לג״ח כינה ללמה

 כתו למקום ממרום בדרנים ללכת וג״ח בצקה יצטרך לאס להודיענו לרך בלשון מסליס גמילות
 חייב כן כמו בביתו יושב היה ולא ענייס לקש בעולם מהדר שהיה ע״ה אבינו אברהם עוטא שהיה

בס״ל למשה דרכיו הקטן בס׳ ועמ״ש •י וכאמור בלרך להלך חשליס גמילות לעשות כאלם. ?ל

 יותר ת־ימ מצוה הוי צקה ועושה ולן בביתו היושב כי הגס ומשפט שבצדקה שמצינו כאופן
מה לחמור לצריך אלא יטריחו שלא למקום מקום נדרכים ללכת חוזר כשהזיז מעולה

 עושי' מיהאשנירס להא ליון בדרכים ומחזר שהילך לזה בביתו ומשפט צקה שעושה זה בין לו *ש יתרון
 אלע שבא למי אחריו ומחזר ומשפט צדקה העושה על ומעלה יתרון לומ"דיש ומשפט'ונראה נקה

ו!״ל מצדקה הרחוקים לב אבירי פלי שמעו ע״פ ע״ב דע״ו לך לך ר״ס בזו״הק כמייש והוא ועושהו
רשנב ישנא צל? לאכב בגץ רשע ותשנא צדק אהבת הה״ל ואקרב לקב״ה לק׳־בא בעי אברהם ת׳־ח

 רחימותאדקבי״כדרחיס צק אהבת לכתיב בנין אוהבי מ׳יט אוהבי אברהם כתיב ׳־ועייל לצקה אתקרב.
לכל כרי ט־׳עכ״ל לאתתר כמה מצדקה רחוקים ואימן לב אבירי לכור דריה בכי מכל אביהם ליה

צדהה אוהב שהיה ע״י הוא להקב״ה ואחקרב מקום של איהבו -אוהבי אברהם להקרא ד!כה א״א מענת
ממתין היה ולא העניים אמר לחזיר כיתה הצדקה במילת אבינו שלאברהם שתילתי כיוו וה״טכי

בביתי

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 8 מס עמוד {3} יעקב בן חיים פאלאג׳י, ב



הספר פתיחת ן
r ממוש של אוהבו נקרא להיות זכה מידה כנגד מידה אצלו ושיבואו מיתר

אצלווהוא
השנינה ממקת ושיהיה ןוה

ויביאה• ששמואל סאמיי כ"־ נ׳ סי־ שמואל יהינאניל״ס ד' סי׳ שש״רפי״ו ח׳יש פפ״י
 נכנה היה תשה לשמו׳ חשה נין למה וראה נא וי״ל טמו׳שתואל נפעם לפעה וקרא ויתילג .

 אמר לד למה נ5ויי!י ס׳ יינא »׳ נא כקנ״ה היה שמואל ואצל הדינור לשמוע הקנייה נ5א ונא
 ,״, שני ונידון אצלו נא דיו לו שהיה ומי יושג היה חטה האדם פס נא אני ינצדקה גדין הקנייה

 אצלו לבא יצטערו שלא כדי וצופט ומדינה מדינה ככל טורח היה שמואל אכל העם את לשפוט משה
אח לדור אהד כמאוס יושב שהיה משה הקב״ה אתר כשנה שנה מידי והלך ־-י׳

 לנקש נעולס מחור א׳יא שהיה צדקה של נמע׳ כן כמי ואייל אצלו נאה השנינה אלא השנינה למקום
 יהיו כי מריאה גלי כמאוס להכנה יצטערו שלא וגס המקום לבקש יטריחו ושלא אכלו שיבואו לאורחים

 אברהס נק׳ להיות זכה כמידתו צדקה לעשות בעולס תחזר להיות צדקה שאהב שכן וכיון בושים
 רוצה שהיה איוב ולכן אצלו יבא שהשכינה גדול קדימת ה קב" לה קירב ולהיות מקום של אוהבו אוהבי

 את״ל חלאה אליך דבר הכסה ע״פ ד׳ מי׳ איוב בילקוט והובא תנחומא ר׳ במדרש כמ״ש כדמות1־

 וכי כר הפלגה כלור אותי דן והוא ואפר כעפר ואתמשל שג׳ לאברהם אותך משוה אתה לאיוב ליפז1
 וכאן בטלסט׳יע״ט ועמד נמיונוח ביו״ד כתנמה אברהם תלאה אליך דבר כניסה כאברהם מעשיך
 סצדק׳השיכ מעש׳ על לאברהם דומה הוא כי היהורין על מתרעם איוב כשהיה דר״ן אבות במאמר

 אברהם אצלך בא והעני בביתך יושב אתה כי אברהם של שיעור לחצי הגעת לא עדין כקב״ה לו
 וקרבו מקוש טל אוהבו אוהבי אברהם שנקרא אבינו אברהם מעלת כי וה״ט יע״ש כו׳ בעולם מהדר
 של אוהבו שיהיה לאברהם להדמות איוב רוצה היה זהו יטריח שלא אצלו נא להיות הקב״ה אכלו
 לאיוב אויב בין להקב״ה שאמר איוב של סייד היה שזהו רז״ל כמ״ט כאויב ח״ו להיות ולא מהזם

 רב כי כאברהם לו והתקרבות אוהבו למעלת זוכה יהיה לא כי הקל׳ה השיבו לכן יע״ש ח״ו בהחלפת

 להיות כמידתו זוכה הוא לעשות בדרכים ומחזר ומשפט צדקה שעושה מי כי י ביניהם המרחק
במאמר שם בשייר רז״ל כיוונו דל>ה לו׳ ונראה וכמש״ל נמ״ר ר.״נ כדברי לא הלא״ה אצלו גא ההגייה

> z , " » |123456 וזק ׳n 41| ן

עם נא אני ובצדק׳ בדין הטול דמהו האדם עם גא אני וכצדק׳ בדין הוא ברוך הקדוש אמר הלזה

מידה הוא מה בצדקה הוא שהדין ובצדקה בדין כי דהטול פירשו המפרשים כי הגט כי האדם
שאמר בפי׳ זה לומר רצו כי דקמן תאי לרמוז דבאו הרואה אנכי ואזיל כדמפרש מידה צעד
לעשותן כדי נתיבות ללכת בעצמו הוא והצדק׳ הדין עש׳ אס כי האדם אניבאעס ובצדק׳ הבדץ”ההב

 וק׳יל הנביא שמואל שזכה כענין האדם עם בא אכי
 דרךה׳דהיינר ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי הכתוב טבת זהו
ינוה אשר למען משוס היינו אוהבי אברהם לקרותו חיבה לשון שהוא ידעתיו בי הטעם כי

.הקב״ה מה בדרכיו והלכת כדנתע ירך דרכיו. יאחר ך1לי2ס12דבן ושמט אחריו ביתו ואת בניו אין

fh

> «v z > j ע! )7 קי<^ני>י7 ך ר) ופערו כותר ייק7 בזה שמוחש עושה
 העיר לראות ה׳ וירד כדכתיב דינים הבעלי אצל ולירד ולדון העני אצל לילך ערומים !ללבוש

 צדקה לעשות ה׳ דרך ושמרו אחריו ביתו ואת לבניו אברהם יצוה כן כמו ואראה נא ארדה וכדנתיב
 ימתיו ולא לקיים בדרכים ילכו בעצמן שהם ע״י לקיים צריכים המשפט ובין הצדק׳ ביו גי ומשפט

 אברהם על ה׳ הביא למען דהיינו מידה כנגד מיד׳ לך שיבא השכר תראה עזה אצלו שיבואו עד
 אצל בעצמו הוא שבא ויבאה׳ויתיצב דכתיבביה בשמואל שמצינו כמו והוא .< עליו דיבר אשר אח

 כמ״ש טירחא נותן היה ולא למקום ממקום לילך המשפט עושה היה כי מסיב׳ אליו לדבר שמואל
אשר את אברהם אל ה׳ שיבוא דהיינו אברהם על ה׳ הביא למען השכר יהיה בעצמו אייכזהו ש״ר3

עליו וידבר ה׳ שיבוא עליו דיבר

 ממרא באלוני ה׳ אליו וירא תוארם וכה וירא בר״ס הכתובי׳ ת כת כמבואר הוא הרי ומזה
וירן וירא עליו בצבים ג׳אנשיס והנה עיניוזידא משא היום כמום האהל פתח יושג והוא

לקראתם

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 9 מס עמוד {3} יעקב בן חיים פאלאג׳י, ב
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 ה׳ אליו ׳וירא אאע״ה ם!כה ז$ י5 להודיענו באו הכחוביס כי תרצה וימתחו האהל מפתח לקראתם
 שיבוא שמואל זה גדו׳כמ״שי־ו״לשזכה מע׳ הוא ההוא במקום לבקרו אצלו השכינה שעא ממרא באלוני

 בדי בפתח שב4מביתול שיצא היום כחום האכל פתח יושג והוא ל-״א מטה זכה שלא מה ה׳ אליו
 שהיה הרי לקראתם וירן וירא עליו נצלים אנשים והנהג׳ עיניו וישא ושביס עוברים אס אורחים לראות

ענין כמו ה־ אליו שיבוא הוא שכרו ולזה אורחיה יש אם לראות וברחובות בשווקים כעולם מחזר אאע״ה
שמואל ,



לב י״י רפו סימן מוחה הלכות י׳ד »*» חקרי
 הרוא׳ייתולין דאין לחייג הויל מת נשאל גם ואלרנא מיד

 טלירן נשיכר לשערו הטעם וחן סניח דלא כיון נשאולה
 אזלינן דסכיח מאי דנתי ניח נטאל לחייב הויל יום ל׳ עי

 יום ל' עד יש־זולה עלית שיטור שטעם ודאי אלא וכמובן
 חכמים שיערו ל׳ דעד אלא ל״י דסח׳שאל? תשני תלוי אינו

 ושכירות נשאלה חולין חחיש האדם שניר ולח דטליח
סתם דשואל ןאה*נ והלח הטלית שקנה חולין טשי

 דהתים יזתום' לגרי יחנאת הענוד ומפרשת
א» כי אתר לא ריח סגס להו שפיט

 או דלשעה לתסיזגר חסי דגחילו׳ נעשה דאיחיה נשאלה
 לעסה ליה ומיהי הנאה ליה תטי ללא חסי זו אין ג׳

 זה והרי כלל מנוה סרך גו לאין כיח נשנירו׳ אכל ■דהלואה
 סיירניה לא וגה חצוה וצא היי דרסו׳ ומחנר מקח נכל

 חצוה לסם ללאו חסל גו אץ או'יחים דניים הטעם
 ססנר וכיון המכירות מעות ליחה אס ני ניחו הסגיר

 סטויס״ת ל׳־יוס אמרי׳דעל ואעסיי מיד לחונעו יגיל יסחס
 נסנייוידלא סלרי סחס נלין סייר ליייס שיטוי טעם ׳שאין
 נלייג^א־־א ואעסיעישטו׳ סיו ,ל כירו׳הויש סחס לומר שייך

 ׳ס“נר מערי^ס׳נטנח שהרי אלו החום' נמרי ק־ל דאגתי
 גס ליה ססיט דר׳ת תתבאר אלם שואל נל״ה דקמיח שואל

 הניח שהרי יוטו? ל' הזי סצירו׳ לסתם ניח בסכירו׳
 דסטור ניח נה.יגר מתיש יוס ל' ד־יי שאלה לסתם דאיה

 גס עליו לחלוח החום׳ לעח אי ואינ ע״ם יזם ל' עד
 השאלה לדין סתירה הסגירו׳ ענין ים עשו איך בסכירו׳

 שלשנינו החום* שתלנרי גס ותה שאינו מה ריח שנחב
 מפיש ואילו א׳ ליו□ נשכירו׳דהוי מודה ריח שגם משמע
 ‘ל הוי גתי שכירוח לסתם נר׳ ר״ת נטס שואל נס׳ נשבח

 מכח ר״ח לנרי שדחו שלשנינו החום׳ נערי קשה עוד יום
 שגירו' סחס אמיינן לא משכירו׳ נית דשוכר הנרייחא

 חענין וביה מיניה ליה חיקשי נוסה דהיא יוס ל׳ הוי
 טלית וה״ה ?•T שאולה טלית אמיינן כי דעיל ציצית
 אית מרווייהו ושוכר־ דשואל יום ל׳ כל דפטורה סכורה

 ומשוס ־>םוחך מלנחיצ נתמעטו דשניהם דינא חד להו
 שכירו׳ דסחס ניין שוכר גני חכמים חיעוהו כסלו ׳דנו־איח

 ייל. ולזה נ׳יוס ער ולא לחייב הו״ל מיד אינ מיד הוי
 חייג ציצית ל׳&וגר ר*ח שדעת לומר מק־ס היה מהא דאי
 קילששיר ־ולכן יוס ל׳ כל פטורה נשאולה ודוקא מיל

קמיית׳ אך מס ני׳ עד דפטור אחתר דנשירושה נית הסונר
קשה ז  מיד סגירות עתס7 ומולה אזיל ר״ח מגס והנ-ל

ל קי וני יום ל הוי שאלה סחס א ודון
 סטור דמלינא יוסה״טדניזו ל׳ על דסטזר טלית נשגר

 חכמים חייבוהו כשל! דנראי' הרואים ומפני כתיב דכסוחך
 ניוןסים חשו.-לרואיה ולא סטור נחי סיגר איכ החסד משני

 כיוץ חשד כאן דשנול׳יוץ ידעי דאי גניה היא להלו׳רשאול׳
 ‘לתוליןדשאול לא לייוס על ידיני וצלא לסטו' לק»יל

 נית שאל שפטרו 6הטע! דחן נית דטונר וה״ט כביה היא
 וזהו בשוכ׳נית ׳ :ג פטר׳ ל׳יוס הוי שאלה לסתם ל׳יוס עד

 יהו* ש^ה .יסתס לראיה ניח לשוני סהני׳עניןזה ר״ח כונת
 חוס׳ לנרי דייקי ודך שואל נר״ס כשמו התו׳ כחיש ל׳יוס

 נית ומשורר שאולה מטלית סאלה לסתם סהציא שאחר 'גזם
 שנס ריח ׳לעח וא כו׳ ל'יום שאלה לסתם אלמא סיימו

 יום ל׳ ושניה׳ שאלה דסחס ליחר יי״ל הכי לינא ’נסנירו
 בשכירות דגם אלא נשכירוח צזודס דר*ת א״ם לת״ש אך

 לעת אך לעחריח זהו נשאולה דהרואי׳תולין ל״י עד פטור
 טלית קטו שלית דגגי דקדקו שהם הוא מרין הרןץס׳סדחו

 ובית בטלית סן והרי בית הסוכר נקטו בית וגני שאולה
 נטלי׳ שאול'־ ,לנקטו ומיס להו איח דינא חד וסוכר שואל

 טלית דגני נהווה חכמיס שדברו סיל ע״כ כי ננוח ושוכר
 נניח אנל שכיח שא;לה אבל להשכיר טלית למנוח דרך אין

 נקטר נטלית וע*נ כנודע להשכיר ניח שחונה ורגיל מצוי
 וע״ז כ'כ ישכיח לא דשאלה שכורח ונניח דסכיח שאולה
 לסטור טעם '«טלית נשגר דנסלמא לריח סשיר הקשו

 ונשאלה א(10 אם כי גיה סכיח צא כיוןדסנירו׳ יום ל׳ עד
 לחולין הני ייא7 בשכר נס א״כ חסל ליכא יום ל' עי

 שכיח ושכורה שנ-־ח לא דשאלה נניח אנל לשכיח צשאלה
 נשכר מיד לחייג הויל איג מיד שגירו׳ סתם דקי״ל־ וכיון
י1ה שכירות לסתם כיון מיד א.• יום ל׳ לי למה החסד מעני

רפט

t l - - •יי"./סחס •יי׳"  שיל לחונעו יבול .
 שלשנינו לחולין התוש* לנרי נכונת ל הג 1! 1»

 נית למוכר ברייתא מהר ריח לגרי שדחו
 שואל דחל״ח דכיון סי־ל י*ח מרי לישב יש זגדומק
 ואילו החשד חסני וחייניהו ומזוזה בציצית שטור ושוכר

 סנתנאר מהטעם ושוני כשואל לחייג מקום איו בציצית
 זר טע& לא? לכתזוזה׳ ג’אע יום ל׳ הו• שאלה לסתם

גמזוזה וגס יכנן סלוג לא מיד לתייג והו״ל ניב מספיק
לטלית “ '

שתינהי
 Sv ומשלמים לעו-יס הטור ימליח יום ל׳ עד שאולה
 ואחיה זה סי' התיש־ שהציעו נמו כסלו מראית ואילך
 שהחום׳ קשה והדני ני' רית תלקלק מכאן הניאו

 ודחו הלזו ריח ראיית הניאי שליח נד״ה ר’דת נתנהוח
 יצוייר איך להלום וקשה כאן שהציעו ראייחונהצעה

 ניל ע'כ כי ריח לכרי כאחת וסותר לנינה זו בהצעה
 ליית לחולק ת׳ש׳ מסתם הם שלשנינו החום׳ להצעת

 לאף שלושים דעד הטעם וכתבי מיד שאלה דשתם וס״ל
 יום שלשים עד להשאיל דרך ח'מ מיד לתוכעו דילול
 ריח ודעת נשלו ונראית להשאיל דרך אין ואילך מכאן
 אחד אנל שלו מיחזי לא לתובעו יכול דאינו יוס ל׳ דעי

 מבואר וין כשלו מיח«י תונייו ואינו לחונעי דיכול שלשיס
 עישוא״נ כמ״ש והחולקים ריח לעת שואל בייש בתום'
 מכאן ומים לריח דחולקים לרעתם הוא יחום׳ הצעח

 אס ני קאי שהציעו לחה אדלעיל לאו ריח הדקיק
 יום ל' הוי שאלה לסתם מעה מדקדק לריח הסיביא לעיקר

 דתיי בחולין נשסקיו נדכריה׳־איש והמעיין פירושו לפי
* עיש התום׳ נדנרי כן שהנץ יראה ראה

 טלית לטעם שכחנו נמי־יהס קיט זה אח
 ואילך ומכאן שטור יום שלשים דעד שאולה

 ־יומר להשאיל דרך לאין נשלו דנראית מסים היינו חייב
 והרי‘ל אחר כמזוזה חייבו איך בית בשוכר ולדנייהיחיקשי

 יותר להשכיר דרך אין למר יכולה הסה אין בעכירות
 וכמו נתנם שאינו כיון שתים או לשנה להשכיר דהלרך

 עיקר שעשו השואל ס־׳ס דשנת התום׳ נדס־י קשה כן
 נריי' להך יעלו דמה יותר להשאיל דרך דאין זה טעם

 נחולץ נפסהיו להראיש קיט וכן הס שהניאו ניח דשוגר
 דאין נשלו מראית שאולה בטלית הטעם שכחנ דקיי
 מכאן שדקדק ריח מרי יניא ושוב יותר להשאיל דרך

 והתם ניח נשונר חמיש מריו ודחו יום ל׳ שאלה דסחס
 מראית כדסרשיח אלא ■יום ל׳ שרירות דסתם- הטעם אין

 הטעם תל? מריו נרים מהרי קשה והדנר ע״ש כשלו
 גני וא*כ יותר להסאיל דרך שאץ לסי כשלא מראיון
 ד׳ג דתכות נפיק נס קשה למריו גס ת1 שייך דלא שכירו׳
 דרך דאץ נשלו דנראיח שאילה טליח דטעס הכריח

 ת1 סוחר נית דשינר דהנרייחא גרגש ולא יוחר להשאיל
 ג נ שעץ הנשר כל נש׳ ל לרש* ראיתי החיפוש אחר וטיב

 דעד והעלה זה טעש ודחה זה על והרא־ט להחוס׳ שחתה
 להנתקי ק*ל כן ונעו ש’ע ענץ כצל טלו חשיב לא יום ל׳

 נמרי שאונה נטלית הטעם שנתב ציצית נה' קטגוח נה׳
 להשאיל דרך שאין לסי כשלו מראית והראיש התום׳

אחר טעם הזכירו שלא המקישים נל שאר דעת זניב יווזר

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)289 מס עמו?* חיים בן יוסף רפאל חזן, ג יו״ד - לב "חקרי



י« רפב סימן מותה הלבות יד* יא חקרי רפח
מראי® לא אי אחי יום דהוי ין רית דעת היה נשאלה גס  דמימזי ייל ראי דני מקים לו שהשכיר מה מזוך מדם

 ביארתי קציח נסימי ולמתן במזווה וחייג מיל »ש
 נתי וסטרו ו׳וילך יום *חל' הרואי חסני חייגו ניח ישואל
 ממזוזה סטור י: ק דשבזרס ידעי דאי יום ל׳ הון* מזכר

 ליס חסדי ולא כשאולש חילץ יום ל׳ על ידעי ל♦ וחי
 זמן נחה מקדם גז שדד ידעו שגבר ובכאן ליה חשדי גוסי
 איד מיד ומייב מיד ליה וחסדי לשאולה לחלוח צד אין
 לי חייגו לא >ז*נ ונס יגע סלע לא דימן דמיונו ניוו
 לא סכיח ללא תילמא טונא מ־ויח׳י וכמיט יום ל' עד אס

 טכחנו חניזזתדחיר החיש' לטעם ונס תקנה רגנן עבוד
 ׳חשיב ל ואחר דירה חשיב ולאי חטיבה עראי דירת ל׳י דעד
 דטוכר דסיל הס שכתבאי ססיגייס ליעש וכן קנע דיריז
 דהסיב יואמהיט ל׳ תוך דהסיטור מדיח במזוזה מייג

 ־ דחייג י״ל מקדם נו דר היה מנגר האי בני עראי דירוז
 דבשכי לעיל ליו״ז נס וחה קבע לירח השיג דחיד מדיח
 התזוזה .דיניה גיל כ’ע כי מיד דחייב יוס מל׳ ליותר

 הוי שוכר דלאו לעצתי מת שננה כמי וכין ויברך מיד
t אלי הטעמים לסי מ*ד לחייב י

 הדר דיזני סס׳דדמנילה כיריטלמי שדאיחי
 מזוזה צ’א ישראל ארץ קי נפיג־ והדר !חיל

 ויעלה נו יחוור ל׳יוס בתיך אולי יאושע שדה הרג וסי׳
 תס נר׳ •ייריו לפי גלש p עטו איי ישע והשוס לאיי
 לדקדק יש וכן נחיל ל"י על דירה משיג לא ניח גקנה
 ? בית נקנה מס סיח הסולר חני ולא נחיל הדר דחני
 נית הס.*כ* דת״ל במנחות שממ״ש אלא ליי געי נח׳ל
 למשו׳ריניחא לדחות ויש מיד חייב דנקנה נראה נו׳ נחיל

 השוכר נתי ימא ו קיט מיד חייג כשוכר נס ינא׳יי דסיסא
 ישוב צריך מיג בי יום ל' עד סטור נקנה שנס ואה״ג

 דמשסק נרי דלהמח נסיכה שיי לה להניח להתיר יש אס
1 מיל להגיח חייג עכ״ס

י סימןקב־ח
 »כר נמת ל» >ותי »י מדי מאח מזיזלתי

סי ד גי לק^ל אלול מ גר מישראל
 שלושים יום והגיע אגמצרזס סטור יוס שלושים מל ויס״ו
 יניחנה או ויכין ריה חערג יניחנס אם ריה גיוס ואחד
 אסור משוס א״א ויזיט משנת ריס שאחר ושנת ריס אחר

 סוכר חיוג אי ביאור חונת עלי חל קלס והן מלאכה
 >׳ בתוך אי לצדד־' יש וגס מדבריהם או מליח הוי במזוזה

י לא אן ולברך מזווה להניח רשאי אי דסטור יום
j ג:»!4547אה»ח

 שאולה טליח בדיה יק״י בחולין להתוס' וראיתי
נו׳ לעולם הטורה מדאורייתא וזיל שכחנו

 צמי דהכי ?זוס ראיה דאין ונראה נוי ח’ר מדקדק ומכאן
 שהניאו }.ראיה בדצריהג; וקיל צו׳ ניח נהחנל׳השוכר אתרי׳
 אע״ג ממזוזה סטור גיח בשוכר תח׳ש ריח דגיי לדחות
 ראוה אלא זה ואין יום שלושים הוי לא שכירות דשתם

 דשתם תקום ת בש נונר סלא אעיג בשאלה שהרי לן־נריו
 יום לי ?נחרה שאולה טלית מת״ט ר״ח p הכריח ליי שאלה
 דשתם לא אס חייג ואילך ומשלושים יסטור ל׳ ימ״ט
 נזכר שלא אע*ג ניח ‘בשוכר ותינה יוס ל׳ הוי שאלה
 מת דשוכר לתני כיון יוס ל' שכירות לסתם מקום נשום

 ר״ת לדעח שמעינן מינה חייג ואילך תנאן סטור יום גל׳
 חייג ואילך והיש ומשל סנוור יום ל׳ הוי י גת שכירות דסת■

 ריש דברי לדחוי? סחירה נוה החוש' מצאו מה אפוא &״נ
 להם היה *יוס ל׳ אינו שכירות דשתם ראיה להם היה »אי

 וכיון ריח דירי לדחות הראיה >יקי סוהגא להניא
 דשתם דעתם משיקול נן להו דסשיט ש'מ הניאו שלא

שהרי עתיא ממה לאו האי ני וכל א׳ יוס מי »ניוווז

וגזירה חק לאז

 הלואה נסחס קייל מי דם־ל דבריהם נסי׳
 מחרא ליה ותסזי במנותד/ יום ל׳ וידה

־ח מרת דא׳ נדבר יש גדול מועם אלא הוי[ ז

 חייג שלא מימי יכעינן וס לדבר כעת בירור מצאתי
 לי נראים לנד יום ל׳ על אס כי לאחר להלוות מחוב

 להלוות זה ירצה שאש נתשמע יש דנלאיה כתיש הדברים
 אץ וזה העשה מלח להלוות חייב זה שיהיה שנים לעסי
 מצית לא אחי ושיעיר נועם דרכי לדרכיה שובלו הדעת
 דעל בכתוב מסורס זה שיעור אך לנו למניין אתית
 אינו יוס לי לעד קרא גלי להלוות הכתוב שחייב הלואה

 שחס על אלא אינו וין להל חייב דכי ומינה לת.ינ;ו יכיל
 ובכלל משובח היי שתים או לשנה להלוות ירצה ואס הלו־*ה

 דסאה צפ״ק צדתנן שיעור לה .דאין נ״ח דמציוח הוי ג״ח
 יום ל' לומן אס כי להלוות חייג אינו אקדהלו עשה מבח אך

דהלואה זה עשה בעיקר נס עוד לימוד צ׳־־יך ^נרלףהדנר

 ביש שוכר לתני כיון לשכירות יפי וחילה שאולה לטלית ו1
. יום ל' הוי שפירית דשתם שמעינן סטור יום ל׳ כל

וחנ-ל
 כסף אס במחיב הצורך בעת לאדם להלוות עשה’מצוות
 נכחוג שיעור לה אין הלואה וזמן כידוע עמי אא וזלוה

 להלוות ירצה לא והחלוה נ׳ או לשנה ללוות ירצה לוה אס
 הלואס דשתם וליתד הכתוב שנא עד יומים או ליום אס כי

 הנאה ליה ליח יומים או ליום ממי דנציר יום ל׳ הוי
 חורה חייבה לא מל* יותר ובס חשד גמילות זה ואין ללוה
 נמעוחיו סחורה הלה שיעשה הקדושה תויחינו ציוה דלא

 מלל הוי יוס ל׳ יעד ונטל יוטב יהיה וחנירו תמרו של
&ץא ץעה־\ קרבה קשר אינו ווה נהגה דוה חשד גמילות

 לא חצינו ובמה כתיב דכסף בכלל כלים שאלת שאין נראה
 הלואה במעות חסיון סיס מה לית כסף דבהלואח אתי
 סחת יבצר דלא כלים נשאלת חש־<'כ שקיל וזוזי יהיב דזוזי
קל למדין ימין חלל חמיו ט שמשתמש מה ע״י נהם

___________vע;! להחמיר מטוזור
MD/ll משסטיסבססו' נס׳ במכילתא שראיתי אמת 

 מלווהו אתה נכסף חלוהדתני כסף דאס זה
 אחה ואי המלוח את נכסף דיא הסי׳ סירו׳ מלוה אחה ואי

 כי מיעט דלא ל י* וא'כ נכסףע״ש וסירו' כסףבסירו׳ מלוהו
 אבל סיתת ולסיוע מעות הלואת או סירות הליאת אס

 לרימחיגקיגו נראהדהמכילתא אכן שתענו לא כלים שאלת
 דלהוצ׳וה נעץ חוזרים ראיצס מעות להלואת לימי סירי

 וימו ניחנו דלהוצאה בעין חוזרו׳ דאינן ‘נסירו וכן ניתנו
 כלים וכיש סירות מיעט בסף לאעס*כ קמיל כשף להלואיז
 כלי׳איתים דשאלת אצא מתמעט לכשף וליד בעין יתווריס

 לאלצוירא ליתיה דהלואה בעשהאבל_ כידוע גימ נכלל
 דיג קידושין התום׳ כמיס ככסף כסף שוה יקייל ישוג’

 אך היא מלוה מה' נסיל המיל בינרי ועיין בסרוטה דיה
 הוא ומינה דוקא כסף דהנא נראה טהבאתי מהמכילתא

 דתסחס ר*ת לעת הסך יום ל' אינו ז שאל ישתם דקי״ל
 לעת אנל דהלואה נעשה ליתיה דנסאלה כיון אחי לא הלואה

 סציותל חסדים גמילות מלל איתיה כיקלעכיס רית
 או שעה בשאלת נהלואה שיש הטעם מה שייך וגס גזורה
 ציותה לא כוו מועטת דהנאה חסד גמילות נה אין שחים
 דסטוד שאולה בטלית חדקייל לדבריו סמך והביא חורה

 לתובעו רשאי אינו יום ‘מל דסחות להיט שית יום ל* כל
 שיהיה לכשהחיל דאף החולקים ולעת כשלו נראה ואינו
 כיוןדלא מית חשליס גמילות מכלל יום לל׳ להשאיל חייג

 עתדתתונו גנל לתובעו יכול יום לל׳ דהוי קרא מה גלי
 שייל גם ומה בדיינים יוצאה ׳איבה חשד וגמילות סוי

 שגי כלים שאלת והיינו שיעור לו דאין ששד גתילו* לגעיגן
.י מיי לת^נעו ויכול א׳ כיוס אף

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)288 מס ־7עמו חיי□ בן יוסף רפאל חזן, ג יו״ד - לב חקרי
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 אפי• ההוא כסקזס וקייס מיורדי' סיהיו ומלבושיו
 הירובלמי *מן וראיה דקור,ר נראה סכק ר הדל ד?ןי-

 ת־־ל »אנןרו 00 הקלייה הימן גסה ה>י' ה-יקן
 יוחנןאס רבי אמר &ה©ך מי כ" ישו במרדכי כחי.:

,והא So פייכולי גבולך ירדן יהא לנולי רן:יר.-ך
<cf לכרית לך מוחי־ יהא ואחה לכר הזכירוך 

ור"יוכנך חזה גדול האגד לכר לך דאין השפן על

 סיקמשי״כדבר לעטי' או למזונות אינו צעראזייאם
 עכיל האכל דבר זה לגס סדי ודאי האבר ' **«*

לו התירו ספק כמוס לאפי" מציגו הרי
 ואפילו למקום ממקום ולברור! למזח

 כצי לפגות להתיר מקוס ים כן נמו איב למיסקיס
מחמת לכרות כדי השפה על למקים ממקום בית!

חיו כעיר דבר 1

 היג אמת זרע להרב ראיתי נזה וכיוצא
סם ד כציד קכג סימו חייל

 כדיי חיו לאבעבועות הרכבה צהבת לעשות להתיר
 העלה כי והגס יע״ס עביען* האב מן ולהציל להגין

 יודה דכליד יראה הרואה סיע״ס בתו נאסור סס
 בסיסי הדמג״א כהי וכבר " וברור להתיר

 אובעניך הגויס בין הוא אס ומיהו ון״ל סז״ב !ה
 יחורהז עיני ראות לכי להתיר ים לזה דומה אהר

 ה־כס ראם בניד להתיר מקיס ים דוכוחא עניל
 to לי־גין כיות היה ילא מ.כה to,מר ספן מחתת

 ההיי כלקח כנין המועל אידס ותשמיש! ביתו כלי
 מיונז ליס ’נר *׳ס כע״ב לחג סמין לברוח כלי

 הכפרי מן ותסמיסיו ביתי כלי להניא גס להשיר
 חסס וגסים רכושו לשיך אחרים דהואמרסיח כיון

 אימי נעיהב אני׳ ואז בכפר המנפה יתרבה סתא
 הוא נתיר למיתר גר* א*נ חסם כליו להוציא• עול
ז״ל הימג״א ובי־כרי הליין עיני ראות לעי והנל

נעת מראהלע״י !הו

החבי־ף טובן£.0
 עד וכ5מ רילור דכע*לן במאי לחקור ויי£|

x ואנוהי אלי זה מיכהיב ונפיל סלים
 ודל״ג דייא נסיכה כדאיהא במצית לפניו המצאה

 לפניו התגאה ןהאלייאנזהו מסוס מציה הידור עיא
מדברי הוי אי ע״ב לידי בכ״ק וכמ״ס במצית

מדבריהם או קורה  בחיר חמ״ס מדבריהם דהוי לע״ר ובראה
מי !כסה ורכך ע״פ מיש אחדי פ*

 מצונן יהיו סלא כרגל יכסה ולא יכסה הוא סספך
 סימן י״ד ו&יע הסיר וכשמו יעים עליו בזדוח

 לקתזהיר דזה ונראה תישכיג הג״הגו סס וכציהג >*ח
 מדרבנן ן!א אינו בזויות הממש יהיו סצא רמזנא
 סיעס׳המצוה ב׳דרסי׳כחלא נפקו קרא בהאי סהיי

 מדרבנן אם כי היי לא וןה וחד50 ע״י ולא □עצתי
 מברכיי כמים מדרכיו הוא מבסלוהו ייתר ני דממה
 נ׳יעיס אות ל״ז סיסן זכא״הע ימיד ימיי כיןד

 עליו בזויות המצית יהיו סלא כדרשת ילד נ זא
 טעמיכמ״סהרי והחל ניביה קרא מהאי לנפקאנמי

 יהיו סלא זה איכמד דאין .*דאי סס ננ״הג וסרב ן״א
 לפניה ככול כ״ס סדרנקיא"כ אם כ• מזמ׳מוייח

הוא וק״ו מדרבנן אס כי הוי דלא לודאי נהליא

p'foh ;ill M

ך לב __
 רח״ס מדרבנן דהוי להכריח נראה רוןל

דרסה ובירוס׳אבר עיב דקציג בסבת
 והובא במצות לפביז התגאה ואנוכי אלי ןה7 הלזו

 לו אדמה אומר סאול אבא דפאה נירוסיפ״ק כ*1
 והלכת עי> 5מ*םח* וידוע כי׳» להיס מההוא
 למד. הלך תלכו ה׳ אמרי פסוק על ובסוטה בדרכיו
 לכרחב*® בו׳ועייןנס׳המצוח רהוס הוא מה מלותיו
 דהויאמד״ת חולים בקיר למצות בה״ג מסס ®הביא
 אלו וכפרה ״ק7 נב׳יק ממ״ס המצות מנין ככלל

 נק״מ ןה הדרן כו׳אח להם יהילעת י״ל מציאות
 הקרא סיצא דאף כתב co בחיבורו כרוהרמכיס

 נס* כמ״ש מדבריהם מנוה הוי לרעך ואמת וככלל
 וקבורת בקי׳ח המצית אלו לבל רפי״ד נה׳אבל היד

 סהטוץ ועם * מדנרירס מניה והוי הוא ג"מ בכלל
 דוהודעתלהסעכ״ן מקרא הביא סליה ביו״דסימן

 באלו ואס מדרכון' סניה להוי הכריסה הרב כסב
 בדרכי! לסדי׳והלכח ציווי בהו דכחיכי סג׳פסלק־ם

 אלו הוו לא עכ״ז כו׳ לרעך ואהבת להם והודעת
 אכ״סאול וק"ולדרסח וכיס מדרבנן אס כי המצית
 לא א קד דהאי ואפהו אלי דזה מקרא גיה למפיק
 דאין דודתי' והודאה לסגח אס כי אחא צווי לעצין
 לחצוץ כלהו קרא מהאי דנפקי דרסיח לכל ספק

 ואפסרלימר כמ״ם עליוריעו דיגיד יוקא מדרבנן
 דלדעתר׳יוגה כמ״א כתסו׳בעניוחי דאפי׳למיס נמי

 דהיינו היא, מדיון כק״ח לתצ-ית דס״ל וכרישכ"א
 קרא האי ח&א״כ' דאוזא הוא לנווי דוהידעת דקי־א

דאחא הוא להכי לאו דקרא יפסטיה זאנוהו אלי דןה
נינהו סתכר״א א לרסוח הגי כל כודאי

 הראיית המים נמרה ראיה ראיתי ושוב
זי סימן ז״טע״ב דביק בפ״ק ז״ל

 סלים עד חמה הידור בגמרא לן דאיצעיא במאי
 הנעיא אכסיטא דלא כיון כת? מלכר או מלגאו
 ,סי באיר בניי מרן דבריו כו״והניא מחוייב דאיצו
 דס•דרבנן מסוס סהטעס ונראה עליו וכתב תרנ״ו
 ממה הידור לחצות כבירור לך הרי v לקולא

 לא עדיין מהא דאי אלא מדיח ולא הואמדרגין
 כסא הגזול לול□ כברק הרייף סהרי ייה יצאנו

 k 1 כהי סס הרין וכמים לחומרא דאזלינן
 ס״אי כוי אדומי אלו בגמרא דאסרו דכיון ונראה
 פחי" דלהידור מ’ס לחמת מחוגו ל נ ציחן לי דאין
 זה כבל תלמוד אצלי צריך ועדיין למי בפיר מזה
 ללאו סימ טפי עדיף דהכי בנתב הרין תדברי וגס

 נח* להריטג״א ראיתי יכן דאורייתא דהוי מסו□
 .לאוגדו קצוה רבנן דללעית ©ס במים די״א לסוכה

 .מסוס מדרבנן חיצןה קסום ומסי? כבר אגדו !אס‘
 מןהחו* ממה החכאהלכגיולמצי׳דאי זאנוה אלי זה

ועח# ביןלכההי־לבדיעבר בדאוריימא איזסילוין
 במיל הסיס בקעס־כללי בעניותי בזה

 על לפירס עיב דקליג כסרח למ״ם "^11
אידן המילה אח המעכבים ציצין

 ומסיר ריה״ב. מל כרי״ר לאוקמיניה אסים וכעי סתר
 ואמה! אלי זה בעינן ללא דסזזרמסוס ליק החס
 י!1 זה מסירי מתר •’פיר" אקילן מילה לגבי הכא אבל

 הוי לא׳ המילה אח המעכבים דציצין ואע״ג ואנוהו
 ואנגהו אלי זה ימקיוס ״מ0 מן.התורה מעכבי
 tHj> דהוי סיס ' ההורה מן דאסור דבר מלחי'

»^0לע -עד>’סגע* יכל גרור־ והוא ללסוון 01
הממס

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 36 מס עמוד יעקב בן חיים פאלאג׳י,
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 כיהחלת השיב שפי׳לא אף כ' כשיקנה החנוה

 לייק וכך מלאכה כס־ום ציה והגה מתחילה מלאכה
 הו!ר איני המעכבים נעץ וכן שכתב רש״י דברי
 כי׳ קנא מ׳אן מי׳ש וכן מלאכה כהתחלת להוי עליו
 הזרה ליה חשיב לפירס ומשום וז״ל פי׳ חתר אינו

 לא כינהו תנוס עיכוב וצא היא'ל1 לנפשה f הילת
 אלי זה תמו׳ מנוה עיכוב לאיכא השתא לש״מ הדר

 הוצרכתי ולא * נכשא כאנפי מילתא הוי לא ואט□!
 ליש כאומרים השמעתי תפני אס כי כזה להאריך
סעיא הר תכח מל־ת הוי ואנוהו אלי לזה להוכיח

--------- דל

בחי
בכל

 ועיין כו׳יע״ם התופר ’בה השמיט
ע״ג דרט״ו מי מל להי׳שבת ועיין אין ד״ה ?רב

לב*ב
 אבי♦ אמד לכריתות דביק הש״ס תקפיגגנוסח

 רגיל איגיש יהא היא לאעדתפימנאמיצהא השתא
 לכגירפתות ואעייג ׳0 אתרוגא התא בליש למיכל

מרלכ• מאמר וכהפר בכיי וכמ״ש ליתנהו הלנו
 ביקש יוסף יאט הרב מורינו כבד מ'מ כיע״ש דל

 טעסאדרכח׳יש נהר״י הצעיר אנכי וגס לדבר טעם
 בסיד תקפ״ג הימן שם נחי׳לס״ע

 לאכול רוצה אס ןה בלא לבלא״ה וירוד*
 מכניזם כי בילו הרשות ני״ט אתרו:

 כתו באתרוג בחג מוקצה איס;ר בשבת לליכא קי*ל
 לאכיצ״כת״ש עומד הוא כיוגלמעיקדא בהדס שיש
 דמציוו הרי יע״ש סקייא הרנ״ב סימן ״ז”כא הטין

 לנאו׳נר" ו?״כ וצהרים לאכינה הזי ביו״ט דאכךוג _
מוקצה כאן לאין u ־*“*

׳ ׳ אכל
ודווק

ש»לה

ידז הימן
 פ״אראג״י אברהם גי• וקרו׳ הגביר החכם כדרישת

 יע״א ס^יגיקי חוש׳ הייו
 אהד שבעיר הי? כך שהיה מעשה ;ך!

ר״ה קולם אתרוגים להם כא
 יו״הכ אחר להלי־ם כלי צימיעם בתי:ה אותם ושתו

 מהלך סייכותיהס אסר לעיירות ולשלוח כנהוג
 רהויק״מהלן י.ר-ת שבעיר מקרה ואירע יומיס 1א יוח
 ביום מהם ושלהו להםאת״וגיס היה לא ימים י׳יי
 כחחיריכקם׳ להם יש אשר הזאת ר"הלעיר 5ש סני

 הגא הכקש• כ׳גככצל או אחד אתרוג להם שישלחו
 אשר הפושסא גיי ר״הע״י ב׳של ביו׳ אות! שישלחו

 של כיו׳ראשץ הנק׳באנפירשכא לר׳ים הולכת היא
 כיום לידה להניע שיוכל כ״כלי ביום ונושע ריס

 יש יעץ מיתר אס הניעו ולשאול השיכות חג אישל
 שנית תוקצה איסור ראשונה k לאסור סיכות כמה
 לתחיש חץ כי״ש לכר צשל־ח גיי ז־ע״• מ אז

 מעיר אתרוג להם לשליח חיוב אשיש ועודאעיקרא
 ספה הוא אס לחקור מאוס יש בס . אחרת לעיר

 לביני לבמאי לאפשר לא או אחייג להם יהיז אץ
 גס אס אחרים ממקומית אתרוגים להש יגיע כיני

 . לא אן מי ע״י לשלוח מיתר כנט״ג
 אע״ג לעיר מעיר אתרוג לשלוח ירצו לא אם גש

 אש כלל להם שאין לעיר רביס אתרוגים לחם דיש
 יורנו הכל על לא או איסור ואינא אותס כופץ

 ושכמיה הדין לצלמה המורט
 לכן * טירדא לכרזשעתא 'ז,מת

 יען * באו״מריס נא אלקטה אמרתי
 כיפורים יום כי לעשור כסא כץ המעשה ימיי הם

 תפלתי ותכון .«הקוצ׳ריס אמרי ללכת לקצר ועת
 * משרים ודובר לץ נ כמענלי ה׳אלהי ינחני כי

 ספק אין מוקצה אישור צענין הנה בש״ד היולי ז!ה
 דאע״ג בהגה חרנ״ח רשיי ס’גא דקי׳יל דאע"ג
 עכ״ז כאבן דהוי לטלטלו אשור כשבת דלולב
 * כיע״ש בו להריח לראוי מזחר אתרוג

 להריח לראוי מוקנה אישור ליכא דכאתרוג הרי
 גאחריג ליש * ממה לשש אחקצה לנכר ואפי׳

 ראוי דאפי״לאכילההוא למצוה לאאיחקן דעליין
סימן ר״ה בה• המור שנתב גופיה גליה גס מה1

 תוקצה לאיסור *נראה •ן העי אח׳ ^כ^
כאתרוג ןה ד־ן לכרי עליה רביע
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 י ר סל בייש מהם ליקח אדעתייהו או דל
 וגי לתציתן לאתקצי הלאשעצייהו לאכילה לא
אוית שממיעין כיון כדעת היה להדיה לא
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וחש א שתמיעין כי'} . _ . . _
 לבל היטב העומרים להיוא מהחד המייס

 מסתמא א'כ כידי' יפסלו Co בלש יגעי
 ס ש כתב למור״ס אע"ל הם. ועי׳זלים מיקרה

 הוראת קנלנו אנן אפי׳כי״ט מוקנט תירץ ת דיש
 מורים למ״ש ואף . המחמירץ ניעת לאש־ר חץ
 פירוין של אוצר כגוי ג״א שאינו תוקנה דכי שש

 שירשום וא״ג נוטל אני מכאן ’&י:מ• סכי ועיים
 מאתרוגי׳ מכאן ט’י מערב אומר היה אם כנ״י כץ
 5יח היה כי להריח כדי לעמד צ1ני אוי אני

 ר&ימא היה כשלא מטאיכ . כי״ט לטלטלו
 להד לודאי לעחייהו אשהו אם כי ואפי׳אזיר?

 מהירוון האתרוגים אלו גרעו לא ני גמור מוקנה
 בה׳סכחסימף בש״ע מק לסמוייהשכתב השתיות

 לאכילה ד־־אוי תצום אוכל שום אץ וליל ס״ב ש״י
 פיררועיתלי" ושאר ושקדי□ כתמרים לשכת מוקנה

 שזרעו ואפייחטץ כשבת מסם לאכול מותר לסחורה
 התרנגולת ניתח* ה&ריסייכצים לא ועדיין בהיזע

ע״ש לטלטלן מיתי ‘
איסור משים שמותרים אלו דברים 5ן*ד
יכן ביו״ט להם אפרו בסבת מוקצה **
 ואיך. .. יע״ש רפ״ג שימן בחא״ה הדבי״י >תב
היבריס מאלו טגכא גיעי אלו לאתרוגים ספן

-. 1 ־. — - .
 יעים יו״מ חושםי\מםו׳מוהנה אין

מוגי פץ כרור □ילוק לחלק נראה "
 סמן שתוכר כיון לבנוני לסוחר

 לכלנהס ישרם הרגילים מהדברים וכדומה ובצים
 למכירה או לביתי יצטרך שאס א1ה דעתו מסתמא

שנותן

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 37 מס עמוד יעקב בן חיים פאלאג׳י, א



יוסף בית ורפואה חולים ביהוד הלכות שלד-שלה דעה יורה חדש בית הסח
 שכתבתי הדברים מן חוץ ובו׳ דברים קוצר א שלה

מכל קיצור כאן ממצא שלא כלומר אחרים. במקומות
 אחרים במקומוש מדבריו כתבתי עוד כי ספר שבאותו הרמב״ן דברי
 ופורים מועד של ומולו טוב ויום ושבח ומפילה ק״ש בהלכות כגון

ונישואין: וטבילה ונדה באב ותשעה
 בפרק ובו׳. יצחק רב אמר ג

ומ״ש ל״בא )דף דשבת שני
 כלומר וכו׳. האדם שחלה וכיון

 כדאשכחן האדם שחלה מיד מדינא
 ביום אברהם שחלה שמיד בהקב״ה

 נה( לד )בראשית כדכמיב למילתו שלישי

 כואבים בהיותם השלישי מום ויהי
 ועוד ה׳ אליו וירא כדכמיב בקרו

 להתרשל ואין וכו׳ היא גדולה דמצוה
 בירושלמי אימא דהט אלא בה

 אין שהרחוקין ארץ דרך דפיאה
 שלישי מיום אלא החולה את מבקרין
 היכי ט הוא דהטעס ונראה והלאה.

 שם עליו להטיל מזליה לימרע דלא
 גס מיד לבקרו כשיכנסו חולה

 טן אין בפרק וכדאמרינן הרחוקים
 קמא יומא רבא מ׳.( )דף המודר
 דלא לאיגשי תגלו לא אמר דחליש
 קרוטס אבל וכו׳ מזליה ליחרע

 גס בטחו תמיד שנכנסו וחברים
 הן ליכא ]חולה[ )חולי( כשאיננו

 הט ומשוס מזליה דליתרע חששא
 דכבר והכטד החולי עליו כשקפץ

 הרחוקין אף חולי שם עליו הוטל
מיד: אותו מבקרן

 כנחש הדבר ונוטר נוקם אלא )עד( התורה בזיון
 :לו ויסלח מחילה ממנו שיבקש עד

 ורפואה חולים ביקור הלכות

שלה סימן

הסימן בזה המבוארים דינים ושי פרטי

 כמה נב[ מיד: מבקרין חולה איזה חולים: ביקור מצות גודל ]א[
 שעה ובאיזו ישב כיצד המבקר ]ג-ז[ החולה: מבקרין ביום פעמים
 ובשבת: בחול רחמים עליו יבקש לשון ובאיזה ]ה-ו[ מבקר:

 מבקרין אין חולים אתה ]חן לחולה: אומרים דברים מה ]זן
 מבקרין ]ם[ אותו: מבקרין כיצד עלמא ליה דתקיף חולה אותם:

 הנאה המודר לאיש: ואשה לאשה משמש איש אם ]י[ גוים: חולי
לבנו: או לו לבקרו יכול אם מחברו

 שחיבר p האדם תורת לספר דברים קוצר אן גא!
 אחרות דעות קצת עם הרמב״ן הגדול הרב

 מסקנת אכתוב ודבר דבר כל ועל בו שאכניס
 הרב שסידר הסדר ועל ז״ל הרא״ש אבי אדוני

 אחרים: במקומות שכתבתי מהדברים חוץ ]א!
 יבקש לעולם יהודה דרב כריה יצחק רב אמר א

 לו אומרים חלה שאם יחלה שלא ]רחמים[ אדם
 על מצוה האדם שחלה וכיון והפטר. זכות הבא

 הוא ברוך בהקדוש מצינו שכן לבקרו אדם כל
אליו וירא )א( בפסוק שדרשו כמו חולים שמבקר

 לאדם שנידה אחד חכם על רע״ו סימן הדשן בתרומת כתוב מה
בקנס השררה וגזרו הגוים לערכאות לחטרו שהולין על אשד

 מחוייטם הצימר אין ההוא האיש על הנידוי שישזיק מי כל על חמור
 אמנם כך אחר וכתב לדבר ראיה והטא השררה עונש בסכנת ליכנס

 שנחנדה גונא בכהאי דדוקא נראה
 עניני ובעטר לחטרו שטנו בדברים

 ונידוהו החטמוהו אם אבל ממון
]או[ בפרהסיא עטרות שעבר בשטל

 מחוייטן המקום לטן שטנו בדברים
 להחזיק כדי עונש בספק ליכנס אנו

 קדושת מפני ותורתנו דחינו
כתב הבית! ]בדק קכון: השם

 לנדות לרב אין קס״ט בשורש מהרי״ק
קכזן: דינא ציית להיות רוצה הוא אם

 על שנשאל תס< סי׳ !ח״א הרשב״א כתב
 הוא ונידהו רבו ועמד ברבו שזלזל אחד

 וטען והתירו אחד רב ועמד ותלמידיו
 שום ינדה שלא צרפת רבני שהסכימו

 שנידהו נידוי כי והשיב לכבודו חכם
 מדעת אלא להתירו ואין נידוי הרב

 הריב״ש כתב בו: וכשחזר המנדים
 נראה אין ]קצ״ח[ )י״ב( סימן )בח״ב(

 בלא שינדה מי שכל הקהל שהסכמת
כלל[ בנידוי הוא ]שיהא הנאמנים רשות
 נראה שאין דין הבית שעשו למה כנגד

 ביחיד אלא הקהל הסכמת שתהיה
יי.( )מו״ק דרבי אמתיה כגון המנדה

 גדול לבנו דמחי גברא לההוא דשמתה
 כדי לכבודו המנדה חכם בתלמיד אף או

אבל לעצמו שררה אחד כל יטול שלא
 ציית דלא מאן מנדין דין שבית במה

 כל זה בדין לעשות יכולים היו כבר כן ואם ביניהם דין לעשות אותם שביררו מהנאמנים רשות להם היה דין הבית שאלו ועוד להם חלילה -דינא
 שעדיין כיון להתירו האחרים השלשה יכולים היו ולא דין הבית חרם עליו חל שבועתו על הנשבע וכשעבר הדין מן לעשות שראוי בעיניהם שיראו מה

 מהבית השלישי כמו קכח[ גדול אינו השנים עם בהיתר הנסכם השלישי אם שכן וכל היתר היתרם אין ולזה דינו בעל את פייס ולא במרדו עומד
הרב כבוד על דמנדין כלום אינו שמשון ר׳ הרב שהחרים החרם כי נראה ]רי״ב[ )ר״ו( בסימן עוד וכתב עכ״ל: בהיתר הסכים שלא הראשון דין

 גורע המוסיף שכל עליו חל לא נידוי ואפילו חרם חרמו אין להחרים אבל נידוי נידויו לכבודו שנדה חכם תלמיד וכן קכט[ אמרו לא מחרימין אמרו
 משתים מאחת ימלט לא כי בחרם יהיה להחרימם לי שייך אי באומרו "שמא" בלשון באומרו כהוגן עשה לא נידוי בלשון היה אם שאף נראה וכן
 להחרימם ליה שייך ואי נידוי או חרם ]לשון[ עליהם ]בהזכיר[ להזכיר( )אסו׳ בפרהסיא אותם בזה הנה חרם חרמו ואין להחרימם ]ליה[ שייך לא דאי
 או ליה שייך אי ידעו לא שהם אחר נידח ולא חרם לא עמהם לנהוג חייבים השומעים אין שמא בלשון אמר שהוא מאחר הנה החרם עליהם וחל

כאן(: ]עד חכמים דעת הימנו נוחה ואין חרמים ומשטח לפניהם מכשול נתן המחרים כן ואם מחזיקינן לא איסורא ואחזוקי לא
וכו׳. יחלה שלא רחמים אדם יבקש לעולם יהודה דרב כריה יצחק רב אמר וכו׳ האדם תורת לספר דברים קוצר א שלה

וכו׳. החולים שמבקר בהקב״ה מציגו שכן לבקרו אדם כל על טצוה שחלה וכיון ומ״ש )לב(: דשבת ב׳ בפרק

 מדותיו אחר הלך אלא וגו׳ תלכו אלהיכם ה׳ אחט ה( יג )ינריס דכתיב מאי חנינא בר חמא רט אמר )יד.( דסוטה[ קמא סרק ]בסוף
חולים: בקר אתה אף ה׳ אליו וירא א( יח )בראטת שנאמר חולים בקר הוא מה וכו׳ הקב״ה של ודרטו

פרישה

 חנן והא הגמרא שמשני נ״ג דן ביימא רש״י פירש וכן ישתוק המשפנו )כקיום ממנו נקמתו לנקום נא אחד שאס פירוש כנחש. הדבר ונוטר נוקם אלא )עד(
ממש(: ד״ה לטור )מיאורו ורט מוט קל[. בסמ״ג כדאיחא המגיה( כאן עד שס. עיין ונו׳ עולבים ואינן הגעלניס

לכקר אלא עמו לדבר נא שלא מינה שמע אליו טבר מה במטה כתיב מדלא למדנו הזה הלימוד וכו׳. שבא מלמד ה׳ אליו וירא )א( שלה
.................... דרישה

לו ואין באידו ששמח יחשב דלא אבל ינחם ולא שונא יבקר דלא רמ״א פסק וכו׳. שחיבר האדם תורת לספר דברים קוצר ]א[ שלה
המתים עם חסד גמילות אבלים )שניחום חולים לביקור קודם אבלים ניחום המגיה(. כאן עד משה. בדרכי עיין קצ״ז סימן ממהרי״ל )ולאפוקי צער אלא

המגיה(: כאן עד ש״ס. בסימן ב״י והביאו י״ד פרק רמב״ם החיים. ועם

הגהות חדושי
 ק״ש בהלכות כגון אמטם במקומות מדבטו בחוב עוד ט שפר שבאותו הרמב״ן דבט מכל קיצור כאן תמצא שלא כלומר וכו׳ מהדבטס חוץ ]א[ שלה

)ב״ש(: ונישואין וטבילה ונדה באב ותשעה ופוטם המועד וחול טוב ויום ושבח וחסילה

והערות הגהות
 עוד כתוב ד״ה ע״א רפ לעיל עיין קכט[ ע״א: רסג לעיל עיין קכח[ מהרי״ק: כתב ד״ה ע״א רפ לעיל עיין קכז[ ה: ס״ק ד״מ לעיל עיין קכו[

עייןב״ח: קל[ משמע: בקונדריסין
זו: למהדורה צוינו המ״מ וציוני שעוול( )מהדו׳ תשכד ירושלים רמב״ן בכתבי נדפס ב[ הספר: סוף ועד שמכאן הסימנים לכל הקדמה הוא וה קטע א[ שלה
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פ

ר
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קסט חדש בית ורפואה חולים ביקור הלכות שלה דעה יורה יוסף בית
 >שםות בה ילכו הדרך את להם דוהודעת אקרא ופסטה וט״ש

 לבקר היא גדולה ומצויד! )ל:(: דמציעא שני בסרק כ<. יח

 וגם אותו מחיה כאילו ונמצא רחמים עליו יבקש כך שמתוך

 משתדל דבר לשום יצטרך אם בענינו ומעיין שרואהו מתוך

שיכבדו ועושה לו להמציאו בו

 בין אין בסרק לפניו. וירבצו
 הרמב״ן וכמב נג(. )נדרים המודר
 מהנא שמפיק יז( )ע»׳ האדם במורח
 וירבצו שיכבדו כיי חולים דביקור

 למליו הצריכיס צרטם לו ויעשו לסניו
 כדי ועוד חביריו עם רוח נחח וימצא
 עליו ויבקש לרחמים דעמו שימין
 ביקש ולא החולה אח המבקר הלכך
 )א(: זו מצוה קייס לא רחמים עליו

לבקרו. מיד נכנסים והקרובים

 על יסעדנו ה׳ שנאמר עד וכו׳ מטה ע״ג ישב ולא ומ״ש ג

הרמב״ן כמבה וכן י״ב:( >דף ישבח קמא סרק בריימא דוי. ערש

 קרא מהאי ראיה מביא דהיאן להקשות ויש האדם. מורת בססר
 ראיה מביא דאינו לומר וצריך מולי של ממראשותיו למעלה דהשכינה

אבל המולה. אח סועד שהשכינה אלא , , ,
החולה לבקר אליו שבא מלמד ממרא באלני ה׳

(p אקרא ואסמכוה m לבקר היא גדולה ומצוה בה. ילכו הדרך את להם והודעת 
 שרואהו מתוך וגם אותו. מחיה כאילו ונמצא רחמים עליו יבקש כך שמתוך
 שיכבדו ועושה )ד( לו להמציאו בו משתדל דבר לשום יצטרך אם בענינו ומעיין
 ימים. שלשה אחר והרחוקים לבקרו. מיד נכנסין והקרובים לפניו. וירבצו

 ואפילו >ה( ב מיד: נכנסין ואלו אלו החולי עליו קפץ ואם כקרובים. והחברים
 גילו בן הוא ואפילו © ביום. פעמים כמה ואפילו הקטן. לבקר ילך הגדול

© !p שלא ובלבד משובח זה הרי המוסיף וכל בחליו. מששים אחד שנוטל 
ספסל גבי על ולא כסא גבי על ולא מטה גבי על ישב ולא (0) ג יטריח:

 ומ״ש שממוח: במסכת ימים. שלשה אחר והרחוקים וט״ש )ה״ט(: ג׳ סרק סוף דסיאה ובירושלמי נק שמחות במסכח
 לון אמר יומין מלמא בסר יונה לרבי מבקרא סלקין חזקיה ורבי סנמס ורבי מולא רבי *[5] )שם( ירושלמי בפיאה כקרובים. והחברים

 ואלו אלו החולי עליו קפץ ואם וט״ש מיד: אצלו ונכנסים כקרובים שהסברים לומר w בממיה סירוש מתנימין מקימה בעיתון
שמחות: במסכת מיד. נכנסין

 שנוטל גילו בבן ואפילו ומ״ש )למ:<: המודר בין אין סרק ביום. פעמים כמה ואפילו הקטן לבקר ילך הגדול ואפילו ב

ו[: [7] יטריח שלא ובלבד משובח זה הרי המוסיף וכל ומ״ש )שם(: דמציעא שני בפרק בחליו. מששים אחד
שם( )נדרים הר״ן וכתב )שם(. המודר בין אין ובפרק )יב:( דשבת קמא בפרק ברייתא וכר. כסא ע״ג ולא מטה ע״ג לא ישב ולא ג

משה דרכי
 סני דהוה מההוא מ.( )מו״ק מגלחין אלו מפרק ז״ל מהרי״ל שהביא שונאו לבקר יכול דשונא קצ״ז סימן מהרי״ל בתשובות )א( שלה

נראה אין לבקרו הלך יהודה רב וכשחלה יהודה רב והחרימו שומעניה גדול כהן פרק בסנהדרין מוכח וכן דאסור נראה ולי החולה

 ואפשר בדין החרימו יהודה רב אלא הוי שונא לאו דההוא ראיה לביקור־־־״לי הדין והוא אבלים לנחם אסור דשונא אבלים ניחום לענין >יט.(

 שומעניה רסני דההוא לן לימא דמאן ועוד מאהבה הדין עליו דקיבל ילך לא שעבר משוח אבל בו שאירע גדול כהן התם דאמרינן חולים

עדיף: תעשה ואל דשב לי נראה כן ועל דעביד הוא חכמים ברצון והראיה שם. ועיין ביה חדי דלמא סבר דעתיה דחלשא משום אצלו

פרישה
 משה אל ה׳ וידבר שכחוב וכמו אליו ה׳ וירא כמיב מדלא י״ל גם החולה

 העניו על וגס עצמו של אלענין ר״ל ד״אליו" למדונו ה׳ אליו וירא וכתב
 ר״ל וכר. אקרא וסטכוהו )נ( הראיה: הימה בפרשה וה לפני הנזכר
 ואיזו בה. ילכו )אשר( הדרך את להם והודעת )ג( מצוה: שהוא
 נראה המח. והלויח חולים ביקור זהו אומר הוי הליכה ע״י מקיימין מצוה

כדאימא עקיבא דר׳ כמעשה לפניו. וירבצו שיכבדו ועושה )ד( לי:
 לבקרו חכמים נמשו ולא מתלמידיו אחד שחלה )».( המודר בין אין בסרק
 החייתני רבי p לו אומר היה לפניו ג[ וריק שכיבד ובשביל עקיבא רבי ונכנס

 וכתב דמים שופך כאילו החולה את מבקר שאינו כל ודרש עקיבא ר׳ יצא
 לו ויעשו לפניו וירבצו שיכבדו כדי חולים דביקור מהכא שמעינן הרמנ״ן

 ויבקש דעתו שימין כדי ועוד תביריו עם רוח נחת וימצא לחליו הצריכיס צרכיו
 וכתב דקדק ורבינו המצוה. קיים לא רחמים מבקש שאינו וכל עליו רחמים

שיצוה אלא עצמו המבקר שיכבד צריך שאין לומר רצונו וכו׳ שיכבדו" "ועושה

 לכאורה והריבה הכיבוד וטעם לפרו: וירבצו שיכבדו החולה של בימו לבני
 ומזיק עולה היה והאבק הארץ על יושבין שהיו בימיהן דדוקא נראה היה

 כשהבית פסי ונוחה צלול אדם של דעמו בזמניט גס לומר אפשר ומיהו להמולה
 מכל נפשו לשמור צריך וחולה מיאוס מקום על שורה רעה רוח וגם נקי
 ואפילו )ה( הסכנה: בשעת מקטרג שהשטן אחרינא מאינש טפי דבר

 אברהם: אצל לבקר הלך שהקב״ה שמצינו כמו הקטן. לבקר ילך הגדול
 רש״י אחד. במזל שנולדו בשעתו הטלד פירוש וכו׳. גילו בן ואפילו ©

מששים אחד שנוטל )ז( )ע״ב<: כ״ז דף )סוף( >נ״מ( מציאוח אלו בסרק
 ועיין חבירז ששייר ממה מששים אחד סלק נוטל אחד כל פירוש בחליו.
בסרק וכו׳. כסא גבי על ולא מטה גבי על ישב ולא )ח( בדרישה:

 דדוקא דאמר מאן איכא הסוססוח בשם קמ״ג( )דף הר״ן כסב דשבח קמא
 השכינה. ממקום גמה יושב המנקר שנמצא הקרקע גבי על שוכב כשהחולה

וכו׳ ממראשומיו למעלה שהשכינה שאמרו מה אבל הלכוח בסוף ה״מ וכמב

דרישה
pj מה עישור טטלת השניה להן אמר כלום לבן לו אין אחד ובן )לס:( המודר בין אין בפרק בחליו. מששים אחד שנוטל 

 גילו ובבן הרא״ש[ שם ופירש ןע״כ. שלישית וכן הראשונה שהניחה אחד נוטל החולה את המבקר כל חנינא בר אחא א״ר דגרסינן
 דדוקא קאמר מילתא דחדא לרבינו ליה וסבירא עכ״ל במזלו שנולד ולוקמוהו גברי ששים ליעיילו כן אם לרבא אביי א״ל מצערו מששים

 דבבא שני בפרק ועיין כלל החולי ממעט דאינו אחר ולא ממעט גילו בן מנכסי הנזונת בת אומר רבי דתניא גילו ובבני דרבי כעשירייתא א״ל
ל׳: דף סוף מציעא בנות עשר לו שיש מי לדבריך לו אמרו נכסים עישור נוטלת אחים

pj ובמסכת שממוח למסכח מחום הראה ב״י הרב זה בסימן פעמים הרבה 
 מסרו ירוחם רנינו גם חולים ביקור מעטט כלל מצאמי לא שלפנינו שמחוח
 לומר אנו מוכרחים כן על שמחוח מסכס בשם זה כל הביא וחיה אדם תולדות

 נאנד מהן והרנה מרווחות יומר קטנות מסכתות אומן היו שלפניהם
הוא כן יוסי לר׳ סלקין מזקיה ור׳ פנחס ור׳ הונא רב ]נ*[ ב*[: מאמנו

דשם בתמיה בלשק הירושלמי לפרש בזה הכוונה שעמי לא ]ג[ בירושלמי:
וכו׳ שהוא כל קרקע שייר ממנימא מיקיימה בעיתון כי אימא הכי בירושלמי

הגהות חדושי
 לידע משנסיט לקיים מרצו אם ממטמא מיקיימה בעיתון ס הרא״ש ופירש

 בירושלמי אחרס גירסא לסטו שהיסה ואפשר וכו׳ קרקע שייר הוא הכי פירושה

 כמב כן יטריח. שלא ובלבד וכו׳ המוסיף וכל וט״ש p] הן: וצ״ע
 גיוס פעמים מאה אפילו בנדרים שם מדאיתא ק שלמד ונראה קינ< )שי׳ הכלט

 החולה אח שמטריח בעמן הוא אם אך משובח זה הרי המוסיף דכל ממילא
 שאמר כמו עליו לשאול הסיצק לבית יכנס אלא עדיף מעשה ואל דשב פשוט

בסמוך: רביט והביאו מעיים בחולי שם

והערות הגהות
 להלן: הפרישה למ״ש סמך וזהו ר״ע בצווי הרא״ש ופירש וריבצו שכיבדו הגירסא בגמרא לפנינו ג[ ג: אות שצ סי׳ לקמן בזה מ״ש עוד עיין ב*[

p ובדפוסים מאומה כאן הוסיף לא הב״י ו[ משה: בפני שם עיין ה[ יעקב: בעין ועיי״ש בתוה״א. וכ״ה וכד לו" אמר "היה. הגירסא בגמרא לפנינו 

ע־ז: לציין ובלי בפנים זזה״ג בעל הגהת את העתיקו האתרוגים

0) החכמת אוצר תכנת ע״י הודפס)198 מס עמוד )הרא״ש( אשר בן יעקב תג( - שה )יו״ד יא ־ דבורה< שירת >מכון טור



יוסח בית ורפואה חולים ביקור הלכות שלה דעה יורה חדש בית
 המבקר שנמצא קרקע גד על שוכב כשהחולה דדוקא דאמר מאן איכא
 אבל הלכוש בסוף מיימון הגהות כמט וכן השכינה. ממקום גטה

)ב(: א( אות )פי״ד
מפני יום של ראשונות שעות בשלש אותו מבקרין ואין ד

 למעלה שהשכינה ז•[ לפניו ויושב מתעטף אלא

 ה׳ א< מא )חהלים שנאמר חולה של ממראשותיו

 אותו מבקרין ואין ד דוי: ערש על יסעדנו

 שכל מפני יום של ראשונות שעות כשלש )ט<

 לבקש יחוש ולא בבוקר הליו עליו מיקל חולה

 של אחרונות שעות כשלש לא וכן רחמים. עליו

 עליו מלבקש ויתייאש חליו עליו מכביד שאז יום

אם )בי( רחמים עליו וכשמבקש ה רחמים:

 בין לשון בכל בין לבקש יכול ס בפניו מבקש

 אלא יבקש לא M לא( בפניו ושלא הקודש בלשון

 ויכלול ו יחיד: תפלות כשאר הקודש בלשון

עליך ירחם המקום שיאמר ישראל חולי עם אותו

 חליו עליו מיקל חולה שכל
 שעות בשלש ולא וכו׳ בבוקר

 מימרא וכו׳. יום של אחרונות
 והרמב״ם )מ.(. המודר דן אין פרק

 טעם נמן ה״ה< אבל )מהל׳ י״ד בפרק
 מתעסקים הן השעות שבאומן מפני

החולה: צרכי בכל
ה

קע
 וישמחו לא( מז )כראשית שנאמר היא כן )ה:( שם האלססי גירסח
 ניחא דהשמא דוי ערש על יסערנו ה׳ וכמיב המטה ראש על ישראל

 ומקרא השולה אח סועד דהשנינה לן נפקא יסעדנו דה' דמקרא
 ממראשומיו. למעלה דהשכינה לן נסקא המטה ראש על דוישמחו

ישב( לא ד״ה )שם במוססוש וכתבו
 וכגון ל( סי׳ )פ״א אשיר״י ובהגהות

 ממנו נמוכים שולי של שמראשושיו
 כסוף מיימוני הגהוש כשגו וכן

 גשם הר״ן כמט וכן אבל הלכוח
המוספוש:

 בג׳ אותו מכקרין ואין ומ״ש ד
דן אין בפרק וכו׳. שעות

 שם ג״כ רבינו שכמב והטעם המודר.
 אבל הרמב״ן הביא וכן בגמרא

 לא מבקרין ואין וז״ל כשב הרמב״ס
 ולא יום של ראשוטש שעוש בשלש
 ממעסקין שהן מפגי אחרונות בשלש
 שמה וכבר ]עכ״ל[ החולה בצרכי
טעם השמיט למה משגה בכסף

עכ״ל: בגירסמו היה שלא ואפשר הגמרא
וכו׳. לשת בכל לבקש יכול רחמים עליו וכשמבקש ה

 בלשון ביחיד לבקש שלא ליזהר צריך רחמים בקשח שאר כלומר
 חולה אצל אבל ארמי בלשון ממרין השרש מלאכי שאין מפני ארמי

 ששילמו להעלות נזקקין שיהיו השרש למלאכי צרין אין עמו דהשכינה
 כלומר יחיד שפילוש כשאר רדנו ואמר הוא. ברון המקום לפגי

ק״א: בסימן חיים באורח כמ״ש שירצה לשון בכל משפלל דבציבור
 שבח יאמר וכשבת וכו׳ ישראל חולי עם אותו ויכלול ומ״ש ו

 אש לבקר הנכנס ש״ר דשבש קמא בסרק וכר. מלזעוק היא
 מאיר רד לטא קרובה ורפואה מלזעוק היא שבש אומר בשבח החולה
 שכבדוה אם שמרחם היא יכולה רש״י )פירש שמרחם היא יכולה אומר

ישראל חולי ועל עלין ירחם המקום אומר יהודה ר׳ בה( מלהצטער

 רחמים עליו וכשמכקש

 לבקש יכול לפניו מבקש אם

 הקודש בלשון בין לשון בכל בין

 אלא יבקש לא בפניו ושלא

 הרמב״ן כמב כן הקודש. בלשון
 מדגרסינן ים( >עמ׳ האדם בשורש
 רבה אמר >יב:( דשבח קמא בסרק

במריה אזלינן הוה כי חנה בר בר
 אמר זימנין המולה אש לבקר פירוש במסיחה לשיולי אלעזר דרד

 רחמנא אמר וזימנין ח[ לשלום[ ]יפקדן לשלם( )יפקדינן המקום
 ישאל אל לעולם יהודה רב p] והאמר הכי עדד היכי לשלם ידכרינן

 ארמי בלשק צרכיו השואל כל יוחנן רד ואמר ארמי בלשון צרכיו אדם
 ארמי בלשון ממרין השרש מלאכי שאין לו נזקקין השרש מלאכי אין

 מלאכי לו שיזדקקו צריך המתפלל ואין בלומר עמו דשכינה חולה שאני
 כלומר יחיד. תפלות כשאר ומ״ש מסילמו: להנדס השרש
 סימן חיים אורח בטור נמבאר ש שירצו לשון בבל ממסללין דציטר

)מופו(: ק״א
 )י□( דשבח קמא בסרק וכו׳. ישראל חולי עם אותו ויכלול ו

מלזעוק היא שבש אומר בשבש המולה אש לבקר הנכנס ש״ר
סכומה שמרחם שבש יכולה אומר מאיר רד לטא קרובה ורפואה

 התוספות בשם >ה:( )קמ״ג( דף דשבת קמא בסרק הר״ן כתב וכן )ב(
נותלין יש פרק יוסף נמוקי כתב )ב♦( ישב(: לא ד״ה יב: )שם

 דרש קטז.( )שם בגמרא גרסינן גרסינן( ד״ה נג. )ב״ב י״ד( דף )ע״ב
 ויבקש וזכם אצל ילך ביתו בתוך תולה לו שיש מי כל פינחס רבי

 ואיש מות מלאכי מלך המת יד( טו )משלי שנאמר רחמים עליו
 ביתו בתוך חולה לו שיש מי שכל בצרפת זה ומנהג יכפרנה חכם

 שמזה ונראה עכ״ל. אותו שיברך ישיבה התופס הרב פני מבקש

פו
 הכל על טפס גוחן הר״ן שכתב מה ולפי ז[ העיטוף על טעס נותן
 גד על לפניו אס כי גטה דבר גד על ישב לא שם שהשכינה דמון

שעות כשלש לא )ט( מהשכינה: גטה ישב שלא כדי קרקע
 עברו שאז הכנסת דם יציאת אחר בשבת לילן נהגו ולכן ראשונות.

 סימן חיים באורח וכמ״ש התלמוד מדין הוא וכן היום על שעוח שלש
עמו שהשכינה לסי וכו׳. לשון בכל בין לבקש יכול )י( רס״ו:

משה דרכי
 עליו ולבקש הכנסת בבית החולה לברך המדינות באלו נהגו

 דין גזר מבטל השם שינוי כי חדש שם לו לתת נוהגין גם רחמים.
 ותפילה תשובה כי בעדו לעניים צדקה לתת ונוהגין טו:< >ר״ה אדם של

 נוסח כתב קמ״א סימן בו ובכל ויז )שם הגזרה רוע מעבירין וצדקה
 )ח״א כ״ח נתיב ירוחם( )וביט• וחוה אדם תולדות ובספר לחולה. ברכה

 חלק סוף שם ועיק ברכתו וסדר לחולה השם שינוי סדר ע״ג( רלא
ט(: כ״ח נתיב א׳

פרישה
 אלא יבקש לא )יא( מפילחו: להכניס השרת מלאכי לו שיזדקקו צריך ואין

 כדאיתא לשון בכל מתפלל דנציטר יחיד. תפילות כשאר חקודש בלשון
 לשאר נזקקין השרת מלאכי דאין משום ביחיד ולא ק״א סימן חיים באורח
 לשון דלכל ל( )סי׳ הרא״ש דעח אבל ה:( מ6) שם הרי״ף דעח בן לשוטס
 ושמא אדו הרא״ש כנגד כאן שסתם תימה כן ואס ארמי מללשון חוץ נזקקין

והא ארמי מלשון מק שירצה לשון בכל לבקש יכול כן גם דהכא לומר יש

דרישה
 לשק דוקא דלאו הרא״ש יפרשו וכאשר נקט הגמרא לשק הקודש לשון אלא דבינו שכתב דמה לפרש אין הקודש. בלשון אלא יבקש לא ]ג[

 האי נזכר לא בגמרא דהא אינו רזה ק״א סימן סוף חיים באורח קצת וכדמשמע רבינו דעת כן גם נפרש כן ארמי לשון לאפוקי אלא הקודש
 כמו נראה אלא שם עיין ק״א סימן חיים ובאורח כאן ב״י כן גם שכתב וכמו ארמי בלשון יתפלל שלא אלא הקודש בלשון אם דכי לישנא

בפרישה: שכתבתי

הנחות חדושי
להיות: צדן p נתבאר. כאשר ]ו[ רב: אמד יהודה רב ]ה[

 )בשבת( ועיי״ש קרקע גבי על הישיבה על ולא לבד העיטוף על פירוש זן
 שב: לחולה לומר דאין שעו סי׳ ריש לקמן ועיין ז*[ ודו״ק: בפירש״י

 א״ל חימנין בלה״ק א״ל זימנין הר״ן ופירש ובתוה״א וברי״ף בגם׳ כ״ה ח[
 ע״ז וסימן ל״ט סימן שבעה נחלת בעל בתשובות עיין ט[ ארמי: בלשון

שם מתרווייהו ונעלם בפניו שלא חולים ברכת מענין שכתב מה פ׳ ע״ט ע״ה

והערות הגהות
 בתירוץ וכו׳ ד״הדילמא ע״ב ל״ט דף מציעא בבא התוספות שכתבו מה

 לעיל וכמ״ש הפוסקים שכתבו כמו התוספות בדברי העיקר שהוא הראשון
 וכן עיגונא משום קיים שהוא בחזקת אמרינן דוקא גט דגבי סק״ג צ״ד סימן

 ממתניתין ראיה שם שהביא מה כן אם עכ״ד ותרומה קרבן אכילת בשביל
מישור(: )אורח שם. עיין התוספות שכתבו מה לסי ליתא דגיטין
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קעא

 יוסי כר׳ כמאן ישראל חולי נחון
הלכה. וכן עלה הרמנ״ן וכתב

 דפליגי נמאי שכת דלענין משמע
 דאילו יוסי כר׳ הלכה פסק מנאי
 ונפסקי כמידי פליגי לא כחול

 הא אזלא כמאן להדיא גרס הרא״ש
 יק "נשכח" חולה לו שיש מי דחניא
 מולי כמון שיערמו צריך ססו כמון

 ואע״ם יוסי כר׳ כמאן ישראל
 כשנח גרס לא דהרמכ״ן דמשמע

 מיירי דלא ליה ססרא מקום מכל
 פלוגמא ליכא נמול דהא נשנס אלא

 הא אזלא כמאן קאמר מאי וא״כ
דהא מפרש רסנו אבל וכו׳:

 ליה ססרא כשכם דאפילו כיון פירושו הס וכו׳ אזלא כמאן דקאמר
 דמצטער למימר דאיכא אע״ג ישראל מולי כמון שיערמו יוסי לר׳

 מכל כרפואמם מלויה רפואמו כאילו ישראל מולי מוך כשיכללנו מפי
 נשכח אפילו המירו רסם של סכומן נשמעם מפילמו שמהא כדי מקום

 כרס ישראל מולי עם אומו שיכלול בהול פסק ולהס נמול שכן כל
 נכניסהו ירושלים איש שמא דמלשון כשמא פסק כשכם אכל יוסי

 שכנא לומר לו היה פליג דאי דפליג משמע לא וכו׳ שלום אומר
 הס כרמו נעל אלא וכו׳ מלזעוק היא שנמ יה אומר ירושלים איש

 אמא למעשה והלכה נוהג כן היה ירושלים איש שכנא קאמר
 כס״ק. פסק שנמ מהלכומ כ״ד נפרק הרמנ״ם אבל לאשמועינן:

 סימן חיים וכאורח כהרמכ״ס פסק כאן ערון דנשלמן לחמוה ואיכא
 וכן חיים כאורח שפסק ממה שמזר ונראה כרסנו. פסק )ס״א( רפ״ז
 נהגו שכך וכחב כהרמכ״ס לפסוק שם( )בא״ח נהגהסו הרב דעם היא
לפי אכל נהגו כן בעירו אולי נהגו שכן לו הגיד מי זעמי ולא

 כתוך רש״י ופירש יוסי כרכי נמאן
 עם שכוללו שממון ישראל חולי

 של סכומן נשמעם מסילמו האחרים
 דרכי דכיון נראה ולכאורה רכים.
 כמוחו הלכה יוסי כרכי אמי חכינא

 סם( האדם כמורח הרמכ״ן פסק וכן
 כשמא יא[ נשכח פסק רבינו אכל
 כ״ד נפרק והרמכ״ם ירושלים. איש

 ואף כמ״ק פסק )ה״ה( שנח מהלכוש
 כרכי סנינא לדרכי דאוקימנא גב על

 כרכי הלכה לפסוק דלא אפשר יוסי
 לומר אלא כן אמרו נשכח יוסי

מולי עם דכשמערט מיניה דילפינן

, חדש גית ורפואה חולים ביקור הלכות שלה דעה יורה יוסף בית
 רש״י )פירש ישראל פולי כמון עליך ירחם המקום אומר יוסי רס יוסי רס ישראל עמו חולי ועל עליך ירחם המקום אומר יהודה רבי

 של סכומן נשמעח מסילמו האחרים עם נשכוללו[ )שמללן( שמשון י[ ירושלים איש שמא ישראל עמו מולי נחון עלין ירחם המקום אומר
 שכח אומר וביציאתו שלום אומר נמיסמו ירושלס איש שמא רניס( ורפואה מלזעוק היא שנח אומר ביציאמו שלום אומר בכניסתו אומר

 כמאן כשלום ושכחו מרוניס ורחמיו לטא קרונה ורפואה מלזעוק היא דאמר הא אזלא כמאן כשלום ושכחו מרוסן[ ]ורחמיו לנוא קרונה
שיש מי חנינא רכי דאמר הא אזלא , , כמון מולה לו שיש מי חנינא רני

 שיערמו !רן משו מון שולה לו ®°׳ יאמר ובשנת ישראל. עמו חולי בתוך m צ'6,>ש 4שז ־ם ,ומ"
ורחמיו )יג< לבוא קרובה ורפואה w מלזעוק היא

ומזכירין ז טח: בשלום ושבתו לד( מרובין
 אדם משעלה דתניא עניניו. על דעתו שיתן אותו

 דברים לא לו ואומרים אצלו נכנסין למטה
 שמא או הלוית שמא ממיתים דברים ולא מחיים
 או אדם בני אצל הפקדת שמא או אדם הלוך

 על דעתו שיתן לו אומרים פירוש אצלך הפקידו
המות: מן יותר זה מפני יפחד ואל )טס עניניו

 העין לחולי ולא מעים לחולי לא מבקרים אין ח
ביסופא. משום מעים חולי הראש. לחולי ולא

להם. קשה שהדיבור מפני והראש העין חולי
ליה וקשה עלמא ליה דתקיף חולי כל הלכך

 ונפקא יומר נשמעח תפילתו ישראלרפה
 דלא חניגא דרט לישנא דייק והכי כחול המולה על למתפלל מינה
 פסק ולפיכן כמאן הלכמא שמעינן לא שכם לענין הילכן מיירי נשכח

 דהכי אפשר ורסנו המקומות. כרוב הפסק דרן שכן כת״ק הרמנ״ס
 דנרי על למלוק לא ירושלים איש דשננא ליה דססרא אלא פוסק נמי

כמותו: פסק ולפיכן דבריו לפרש אלא נא ח״ק
 אדם משעלה דתניא עניניו על דעתו שיתן אותו ומזכירין ז

 ולא מחיים דברים לא לו ואומרים אצלו נכנסין למטח
 נמסכח וכר. אדם הלוך או אדם הלוית שמא ממיתים דברים

שממוח:
 לחולי ולא העין לחולי ולא טעים לחולי לא טבקרין אין ח

ומ״ש )מא.(: המודר סן אין פרק נריימא וכו׳. הראש
 אין דיבורא ליה וקשה עלמא ליה דתקיף חולי כל הילכו

 ׳)עמ האדם כמורח ז״ל הרמנ״ן כמב כן וכו׳. בפניו אותו טבקרין
יס:

 ולא כשמא ופסק להרמכ״ס אמרון שהוא כרסנו לנהוג נראה ענ״ד
 דרסנו דאפשר כעיני נכונים נ״י ודברי ט. יצטערו שלא נמנמומיס דעמס להכריע כדנרים להוסיף שלא כדבר יש פקפוק מה הממי
 נא לא דאפילו אומר ואני עכ״ל כמומו פסק ולפיכן דבריו לפרש אלא נא ס״ק דנרי על למלוק לא ירושלים איש דשמא ליה ססרא
 שלא סה דעמס הכריע דכנר סגי לטא קרונה ורפואה מלזעוק היא שנם שאומר דכמה אומר דמ״ק אלא פליגי לא להוסיף אלא לפרש

 נקטינן והס י־3נ פלוגמא. וליכא הכרעה דברי הוסיף ושמא צריך שאין אלא רשאי כאלו דנרים להוסיף נא דאס מ״ק ומודה יצטערו
טהג: אני וכן וכדפרישים מלשוט כדמוכח לאשמועינן אמא למעשה דהלכה כשמא

משה דרכי
 לפניו היה קיב< )סי׳ בו הכל כתב יד[: מתירין ויש בשבת החולה לברך דאסור קטס סי׳ תשובות ת. סי׳ והלכות )דינים ווייל מהר״י כתב )ג(

 י״ד פרק הרמב״ם דברי והמה עכ״ל החיים ועם המתים עם חסד גמילות אבלים שניחום תחלה אבלים מנחם אבלים וניחום חולים ביקור

ש״ם: סימן ב״י וכתבו )ה״ס

 חולה לערן הכא שמדבר הואיל קאמר הכי וכו׳ בלשון אלא יבקש לא דכחב
 שהוא הקודש בלשון אלא יבקש שלא לו טוב טובא רחמים לבקשח שצריך
 לומר רצה יחיד מפילוח כשאר שכמב ומה הלשונום. מכל המובחר )מ!( הלשון

 בכל לאמרה יכול שלא ציטר לשל יחיד מפילח בין במסילה חילוק שיש כמו
 ועיין בפרו שלא בין החולה בפני סן חילוק יש נמי הכא הדין הוא לשון

עם שכוללו שמסון רש״י פירש ישראל. חולי כתוך )יב( בדרישה:
 ישלם ה׳ לומר p5 )אין( זה ולפי רסס. של סכומן נשמעה חפילמו אחרים

חיים באורח וכר. ורחמיו )יג( ישראל: עמו מולי במוך שלמה רפואה לן

פרישה
 כחכמים שפוסק כהרמב״ס דהמנהג רמ״א בשם כמנחי ג( )אום רס״ז סימן
 דשנמו נראה בשלום. שבתו )יד( וכו׳: מרוסס ורחמיו לומר צריך שאין
 רש״י וכדפירש לב( לב )בראשים השמש "לו" ויזרח וכמו שלו זה שבח ר״ל
 הסי. והביאו שם עיין לרחם שנח זכום יכולה דאומר אימא ננריימא וגם שם

 כשירצה לטא קרובה ורפואה עלין ומלהחפלל מלזעוק היום שבח קאמר והס
 וגס מרובים ורחמיו שאמר תהו מעצמה הרפואה חטא לרחם יחמץ השם
מן יותר זה מפני יפחד ואל )טס השלום: לו יגרום שבחו זכות

:צוואה עשה לא מאם יוחר זו צוואה מחמח שימוח יפחד אל פירוש חמות.

והערות הגהות
שם וברמזים ליתא, ברא״ש לפנינו יב[ שבת: לגבי פירוש יא[ ב׳׳ת: ועיין אומר למלת ליתא ורא״ש ורי״ף בגמי אמנם ובתוה״א בדפו״ר כ״ה י[

 סו׳־ס באו״ת עיין יד[ שם: שהערנו ומה בב״י הגירסא ועיין ט״ס כאן שיש כנראה יג[ ישראל: חולי בתוך לערבו צריך "בתול׳׳ וכשמבקרו איתא

 נתנאל >קרק התי״ו. תחת ומלאסום הבי״ת תחת ושו״׳א השי״ן תחת בקמץ לנקדו יש ולפ״ז בשלום, בשבתכם נוחו פירש״י טו[ ונו״ב: בטוש״ע רפת

פרישה: ועייז הרא״שז. על
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יוסף כית ורפואה חולים ביקור הלכות שלה־שלו דעה יורה חדש בית קעב
 באריכות זה טארשי מר שלום. דרכי מפני גוים חולי טבקרין

שם: מק )סי״א( קנ״א מימן
 האשהן לא אכל הטעים כחולי !האיש משמש האיש תניא ז

מלפניה גילוי איכא דכשנפניח מעיה בשולי דוקא משמע וכר.
 של ייצרו חששא איכא ומלאשריה

 האשה על לטא תוקפו יהיה איש
 שולה כשהאיש אבל בשליה כרשה בעל

 לפניו באיש גילוי דאיבא אע״ג
 הוקפה יהא האשה ויצר ולאשריו

 לפתותו ולא לכופו לא יכולה אינה
 דהכל שולה שהוא כיון עליה שיבוא
 אבל לי נראה כן ממנה ולא ממנו

 מה מפני ישיישב לא ב״י פירוש לפי
 שם: עיין מעים שולי נקנו

 קצ״ז סימן מהרי״ל בחשובש כתוב
 והארין שולה לבקר לילן יכול דשונא
 שמש שהוא שיאמרו לשוש דאין לבאר
 ערון שלהן בהגהוש והרב לאידו
 ששמה שיחשוב לשוש שיש כשב )ס״ק
 לא ולכן צער אלא לו ואינו לאידו
 שהוא חולה יבקר ולא אבל ינחם

 שקל״ז סימן שסידיס ובספר שונאו.
 ומש לשבירו שונא היה דאחד כשב

 ללוותו לצאח רוצה היה ולא חבירו
 בן ישכבד המס גס הזקן לו ואמר

 אדם ימנע ואיבה שנאה בעבור לא
 אס רק שונאו אח כשמוציאין לצאש

לפלוני שניחו אל החולה צוה

 פרק בסוף בריישא שלום. דרכי מפני גוים חולי מכקרץ ט

יס: פא.( )כימין הניזקין

 את לא אבל מעים כחולי האיש את משמש האיש תניא י
 רבחי באבל וכר. והאיש האשה משמשת והאשה האשה

והטעם הפוסקים. וכשטהו י״ב פרק
 שיישינן שולה דכשהאשה ברור בבית נכנסץ אלא כפניו אותו מכקרין אין דיבורא
 אבל כרשה על עליה יבא שהאיש ככדל צייכיז אם בו ודורשים ושואלין החיצון
ומבקשין צערו ושומעין בו וכיוצא לפניו ולרבץ

 מפני גוים חולי מבקרין )נח( טרחמים: עליו
 האיש משמש האיש )יס תניא י שלום: דרכי

 והאשה האשה את לא אבל m )יש( המעים בחולי
 ראובן לט( המעים: בחולי והאיש חאשה משמשת

 יכול שמעון וחלה שמעון על הנאתו שאסר
 למי שכר שנותנין ובמקום ולבקרו. לו ליכנם
 אלא אצלו ישב לא לו לצוות החולה אצל שישב
 יכול שמעון של בנו חלה ואם מעומד. מבקרו
 נכסי ואם ולבקרו. עמו ולישב לו ליכנס ראובן
נכנם שמעון וחלה ראובן על אסורין שמעון

 על שיבא שיישינן לא מולה כשהאיש
 שהיא דכיון כרשה בעל הבריאה אשה

 ששנצל היא יכולה חולה והוא בריאה
שאסר ראובן :0) מייי

 שמעון וחלה שטעון על הנאתו

 עד וכר ולבקרו לו ליכנם יכול

 כסימן נמבאר כבר הסימן. סוף
)קלד:(: רכ״א

 ישמעאל ר׳ דכי תנא א שלו

נא )שטות ירפא ורפא

לרופא רשות שניתנה מכאן יט< :(סה. )נ״ק החובל בסרק לרפאות. """ ™יי ',׳,י"/" 1 ״״״ 1״“״ 1 י אינו בנו חלה ישב לא אבל מעומד לבקרו ראובן
:בשוק עליו שואל אלא כלל נכנס

שלו סימן

הסימן נזה המבואריס ז־יניס רמזי פרטי

 יש ואם בקי. הוא כן אם אלא ברפואה יתעסק שלא ליזהר לו יש וכמה לרפאות. לרופא רשות ניתנה ]א[
 או לאביו דם להקיז רשאי ואם המית. או והזיק ריפא אם דינו בזז! להתעסק שלא רשאי ואם ממנו. גדול

 ופסק חולה וחברו סמנים לו שיש מי ]ג[ שכר: ליטול לרופא מותר אם ]נ[ בבשרו: התחוב קוץ להוציא
לרפאותו: מותר אם מוזברו הנאה המודד הרבה: הרופא בשכר שהתנה או הרבה. בדמיהם לו

 עכ״ל: ט ישעסק אל ט להמעסק
 לרפאות. לרופא רשות שניתנה מכאן ירפא ורפא ישמעאל דבי דבי תנא א אש דללווש להכריע נראה ולי

לאידו לשמש למישש ליכא השונא
 שהן מה ולפי השנאה שהיא מה לפי הכל ומיהו לכן. לשוש יש שונאו שהוא חולה לבקר או אבל לנשס אבל האדם כל סוף הוא באשר

ועם המייס עם שסד גמילוש אבלים שלשום שולים לטקור קודם אבלים שנחמש לי יראה דאבל י״ד בסרק הרמב״ם כתב השונאים:
 קודם שולים טקור שלהם לקיים כשאפשר אבל אבלים מחמש ועוסק השולה אש מלש שלהם לקיים אפשר כשאי והיינו עכ״ל המשים

 עיין וכו׳. וחלה שמעון על הנאתו שאפר ראובן משייהו: כאילו דששוב לפלו ולכבד לרק או שישיה עליו רחמים לבקש כדי
המבאר: לשם רכ״א בסימן לעיל

 המוססוח וכשט ס״ה.( )דף המובל בפרק לרפאות. לרופא רשות שניתן מכאן ירפא ורפא ישמעאל רבי דבי תנא א שלו
שמים טדי הבא שולי אבל אדם טדי מכה מילי הל אמינא דהוה מ״ל ליה שמעינן לחודיה מרפא והא וא״ת שניתנה( )ד״ה

משה דרכי
 פריצות יש שיותר ופריצות גנאי משום דטעמא לי נראה ולכן טעמא האי שייך נמי חולי בכל דנקט מעים חולי שנא מאי כן ראם וצ״ע )ד(

 סימן לקמן מוכח זה וטעם אשה משל גדול איש של יצרו כי לאיש המשמשת מנקבה כאלו ודברים בקינוח לנקבה משמש כשאיש וגנאי
שנ״ב:

פרישה
 דוקא לאו טז[ ישראל מולי עם דקאמר ומלמודא גויס. חולי מבקרין )נח(

 )נהגהופיו רש״ל( כשב p) )רמס:( קנ״א סימן סוף לעיל וכן הטור[ לדעש ]כצ״ל
 צדקה באינן וק שולי "עס" בגמרא שאמר הט דמשוס ונראה הטור(. על

 שהוא רואה דהגוי דטון ופיאה שכשה ולקט ולנממן והספק המת והקכרת
גם עושה שאינו הישראל על אינה לו היה לישראל אלו מכל אסד עושה

 וק״ל: ישראל עניי עס p שעושה נהיות ר״ל עם שאמרו תהו לגוי
 אבל לנו( זכור: למשכב מיישינן ולא פירוש האיש. טשטש האיש )יו(
 כשהוא כן שאין מה כרמה בעל עמה ישכב שמא וכו׳. האשה !את! לא

 דרישה: ועיין נ״י. כרמה. כעל בריאה אשה עם לשכב יוכל שלא תולה
רכ״א: כסימן נמנאר הסיטן. סוף עד וכו׳ הנאתו שאוסר ראובן )יט(

דרישה
 משא״ב ברחה בעל עמה ישכב שמא וכו׳. האשה ]את[ לא אבל ]דן

 שנא מאי כן אם וקשה לשונו זה זה על כתב משה בדרכי ב״י. וכד

 דטעמא לי נראה ולכן טעמא האי שייך נמי חולי בבל דנקט מעים חולי
 לנקבה משמש כשאיש וגנאי פריצות יש שיותר ופריצות גנאי משום

 את ומגלה צרכיה לעשות שעה בכל שעומדת ״ל1) כאלו ודברים בקינוח
כי לאיש המשמשת בנקבה שיש ממה פירועד.( את רואה והוא עצמה

 רבינו שכתב שנ״ב בסימן ועיין עכ״ל. אשה משל גדול איש של יצרו
 כורכת והאשה האשה לא אבל האיש ומקשר כורך האיש תניא לשונו זה

 במת דודאי משה דרכי כדברי משמע וזהו עכ״ל והאשה האיש ומקשרת
 דאין משום מעים חולי דנקט נראה יוסף בית ולדעת שכיבה שייך לא

 עליו יבא שלא חליה מפני שירא חולי שאר לה שיש מי עם לשמש דרך
וק״ל:

והערות הגהות
 הטור ולדעת קאמר לזה בפירש״י שם וכ״מ לבקרם יש יחד שוכבים כשהם דדוקא לכאורה ומשמע ישראל חולי עם גוים חולי מבקרין הגם׳ לשון דוה טז[

רנא: סי׳ ריש לעיל ובד״ם שסו סי׳ ריש לקמן ועיין יו[ בב״ח: קנא ם־ם לעיל ועיין כן אינו

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)201 מס עמוד )הרא״ש( אשר בן יעקב תג( - שה )יו״ד יא - דבורה< שירת >מכון טור



י^י׳ חכמים וכבוד ותקנות הסכמות הלכות ל?=׳
 לנחיר עשי רב שהערב שדרש לאותו יספיקו ננוים ובילדי :ברית צורת בהס פציירי רז׳ל וסררשי

 ולא שפעת נרניש ויפרסם ת' אל ישוב אשר עד וקללו וגדפו חירפו ושתק בידיעתו אליה פרע״ה ה'
 וסיים בכבודו נגע אשד בחירו ופסשח ותודתו סרוס סאלהי וסליחח מחילה ושישאול קאסד טאי ירע

 1 נקיים ישראל וכל בחירו עלבון את יבקש והאלהים ויותרם לו שיודיעו בי יחסיר לא שאס בדבריו
 דאגדתא טילי בעני! דיב׳ל פשם דנאסריס הפאסרים שני סתירת דפתרק רל׳ב נרדנ׳ז עיין עוד

 ש״ש יחללו ולא סחסוס לפייס שישפרו שמפנים להדרשניס לאזהרה סוב ני ע׳ש אליהם והנמשכים
 סי׳ ב״י דוד נשאל בס׳ ועי* .ורוסיהם חנו׳ המאפרים ישוב פחאדוםים עיגים מאור ובס' ע״ש בפרהסיא

 עיש: נענש: דיחטיר וחילוקים הרבבות לעשות ומדרשים הקדמות שנודי׳לחס לחכמים פוסר דפראה ס׳ה
הדנים שפיכרי פמעם ניח עבור עד דנים יקנו שלא ולהסכים לנעור הק״ק פנהיני ורשאים יבולים ד»ין

 לכבוד לחוש דיש ערך יקר שהוא אף שבת לכבוד קינים שהיהודים שרואים לפי השער מייקרים
 בהלכות נכתב ונבר ע׳ש• ׳ח נ נפי' להסכים והתיר חולק צדק והצמח ע״ש נינתו דאורייתא ודנים שבת
 שפרע וקודש וחייבוהו עליה עבר וראובן נקנס חסכסח שהסכימו קהל :רי״ה( הלל )בית פי'. י״ר שנת
 במינוי ונכה שהחזיק ת׳ח :ט׳ז( אהרן )בני .וקנסות מנפים בהלכות נכתב .הקנס סן ספור הבן מת

 טמנו גדול שיש אפי׳ מחזקתו להעבידו יכולים ואינם חזקה ליה דהויא וכיוצא ברבים לדרוש ושדרה
 ות״ג קיו ח״א סהרש׳ך הרשנ״א חשובת כ׳ב א׳ח הנ׳י ע״ד ורינ׳ש ע׳ש ■ בה חכר. סאתר בחכמה

 דקדט מעות לשנות דינולין והעלה הוכיח !ק׳י( )שם . נ״נ ט״ש י׳א ודנ״ז • קי׳ו רינות דברי • ט׳ו
 דאינא נפקוש דוקא אלא לשפת אין המצות לשאר םת'ת אך , טלם כנגד שהיא דוקא לת״וז עניים
 דלא העלה ושם לת׳ה דוקא לשנותם יטל הגנאי ליד נא לא אם א׳י לעניי שנדד וביחיד .נפשות סכנת

 ם״נ ח׳א מהרי׳ם עי' צדקה הל׳ לעיל נכתב ונבר • ע׳ש הרבים מנסי ולא ההקדש מבס' חזקה מהניא
 י׳ו(: רב שלי)לחפ ובתשובה קנ״ח ופוהריט״ץ ק׳י וח׳ג מ׳ם ה״א ודיב׳ל וקט״ם. וב׳ם ב׳ח ח׳א וושד׳ם

 רקהל מיחידי מתלמידיו א' קם ׳"ש אחר ותנה תורה למדניק הכס ש*ה3 עליהם שקבלו נדולה סיר
מ׳א כ׳א קהלה נבל דורש איש תורה תסרביין ההכם ני במענה ההוא נקהל לדרוש ורצה הא'

 והעלה פנים הורה . הדרשה שסיעת בלא שנתות נ' ממרין ההוא הקהל אנשי נמצאו ווז״ו נחדש
 לו שוח או גדול והוא היסס חכמתו רוב למד שלא ואפילו בשניו לדרוש לתלמיד דשות לו דאין

 . הרב בכבוד יזלזלו ואל ט דורש שהוא לקהל לו ילך ת’ד לשמוע והרוצה דרכיה אתרי' דהוא סאחר
 ולמיזל כטדו על למחול רצח אם לח׳ח נתונה הרשות ז ע״ג( )שם • ב״ב בית מררד״ך עיין

אותו לנוף אבל ולוסד ליעיל הארק העם עם או מיניה דנציר דיינא בפני לדין לעסוד או לאסהודי

זהב טורי

קסז
 ויש» לב*ד יבא אז שבועה •החייב ואם שליח למנות ויטל מעולם ארם אמרח לא שילך
 ויצליחו בחייהם לחם, שיעמוד באו•) לתלמידים; הליטוד ואופן סדר יבאר : )ררנ״זקי׳ם( . ע׳ש

 ולנו ופיו ידו אח דטילא ס׳ח פנ׳י דוד נשאל ובם׳ . ע״ש באשכנז הנהוגים סהחילוקים והרחקה
 תוכחתו: סתיטח עי״ש ניניהם הנדונים החילוקים לד לחכמים מוסר טראה פנולח בהוכחת לסונה שוין

לכבדי שחייב דטצינו מאחר א סוס שתוא רט מפני לעמוד אדם דמייב טםכסח בנו הרב ודעת דעתו
 שלא לטמא נם לאטד שליח נעל הגאון סט׳ש אבן זאוע דאיח גם דחח ני ואף בפניו שלא

 מטח לח יליף נס חרב ני ע׳ש טלפניו לעסוד חייב רואח איש שרנו דאף תעלת אשח אחרי ילך
 שם של טדדשו בטח לוטד שהיה אותן על נענש ולא לבן בנית שהיה השנים אוחן על יעקב שנענש

 נטצא יה הרי האגדה נעלי ליה חשיני קא ססש ונסיסא פראות עיניו נדו יצחק אביו והא ועבר
 טאניג יותר ומוראו בכבודו שחייב לרט טיניח תיליף נענש ולכך טמא שהיח אע״פ לכבדו חייב שהיה
 עוד ע״ש מתחייב דוה רבו בכבוד חזינא דקא דיתורא לישנא מכת פמור היה דנאניו תיטא דאפי'
 .זקנח אשת מקמי לעמיד חייב אס דנסתפק קנ״ד סי' ת״א נהלק״ט ועיין נטחות בראיות ירו יוסיף

 חיינק המחבר נדון מק ניקתה חזי דלא אפי' או דוקא ניק-יה דחזי וקן מקמי לפיקס נעינא ואי
 .ע׳ש טפניו לעטור חייב אם טנדו יושב זקן מצא טשנתו וכשניעור ישן שהיה טי שם ועוד לעטור
 וחייב לקרותה אטד דרנט׳ה ופגיין עליה שנתיב וחתוסת סתוסח אגרת המוצא :ע״ח( אפרים )שער

 ונסי' ע׳ש עסקיו לאחדים יודעו שלא מקפיד הטשלחד. שפא בפחותה להחסיר יש נטי וכן להחזירה
 להכירו שיוליך נתב לו נחנו שאם נתב נ’קע ובסי׳ . ופני׳ן עליה כתוב היה לא אם אף רמחסיר דע׳ו

 עי׳ש לים אותו לזרוק או נאש לשרפו אלא תקנח לו שאין לאוריה לו שנתן דוד בכוזב תהיה פן וחושש
 שכבשוה תונדסה טעיי הערים באחוז דיים שחיו ושסעון לראובן להתיר יורה :נ״ם( )הלקט . ח׳א
 וילכו שט לשני ואשר לחרב לדרג אשר החריפו בת אשר נל ואת אותה ושללו הארק ספלני נוים

 זמן ואחר נשט או נדרנו אם להן היה סה לבעליהם פרע ולא נשותיהן ולאה רחל שם העיר ובתוך
 ולא דרנט״ח הרם חשש באן ואין לישא דיטלין בחב . נשים להם לישא ריש טח לחנם שאלו טה

 חיתת שעליהן האשעזים פםשפתה היו שרו״ש חיטא אטלו הנישואין בשעת שנשבעו שנועה חשש
 מרחו נתפשמה שלא תונרטח נערי דדים היו שרו״ש טנ׳ש חשש נזה באופן אין הבז' החרם סטר

 ם״ם י״ר ח״ב ופוהריים קי״ז פי' ח*נ פשה ופני כ' ט׳ ח״ב והראנ׳ח ע׳ש בלל לחוש אין דודאי
ונפחנר עי״ש ס׳ב דף בתשובת וסוהריק״א ע׳ס ח״ב והרש׳ך פ״ו אלשיך וחר׳ם ב״ב ח״ב ורינ׳ל

ז ס׳ו( אהרן ספד, )פרח .צ' פי' זח בחלק עצסו

כה! שפחי חולים ביקור הלכות שלה דעה יורה
 זיל מו״רז פירש .מיד נכנסים והחברים הקרובים )א( שלה

מולה שם עליו להטיל מזליה ליחרע דלח היכי כי הטעם

 תגלו לא אמר דחליש קמא יומא רבא מ'( )דף בנדרים כדאמרינן

 תמיד שנכנסים וחברים קרובים אבל כו' מזליה ניתרע דלא לאינשי

, כשקפץ ומיה כ״כ הרגשה ליכא בביתו

ביקור הלכות

הגולה באר

1I
 יבקר לא אלא ב :בחליו מם׳ א׳ שנוטל .גילו בן ואפי' א שלף,

לשמת למימש ליכא השונא את דללוות הב״ח וכתב .בו׳

 שהוא מולה לבקר או אבל לנחם אבל האדם כל הוף הוא באשר לאידו

 שהם מה ולפי השנאה שהוא מה לפי הכל ומיהו לכך למוש יש טנאי

. לפניו מבקש אם ג :השונאים
 השכינה בפני כביכול מבקש הרי

 מולה של מראשותיו היא שהרי טצמה

 אין בפניו שלא מבקש אם אבל

 לשון בכל מכירין השרת המלאכי

 בתוך ד : ק״א ס״ס בא"ח ועיין
 עם שכוללו שמתוך .ישראל חולי

: יותר נשמעת תפלתו אחריה

 ובא״ח . לבא קרובה ורפואה ה
 ורחמיו המחבר מסיים רפ״ז סי׳

 הב״ח וכ״פ בשלום ושבתו מרובים

 משום . מעיים לחולי לא ו׳ ע״ש:

 קשה שהדבור .כו׳ ולא ז :כיהופא

 עובדי חולי מבקרין ח : נהם
 עובדי חולי אפי׳ משמע .בו׳ בוכבים

כוכבים

 ורפואה חולים
 וגוסס למות ונוטה

 הולים ואיזה החולה מבקרין מתי שלה
. עליו מתפללין וכיצד מבקרין

: סעיפים י׳ ובו

 הכךוביםנ ]ב[ )א( חולים לבקר מצוה * ]א[ א
ג׳ אחר והרחוקים מיד נכנסים והחברים

 נכנסים ואלו אלו החולי עליו קפץ ואםנ ימים )א(
:להרמנ׳ן( ח"ה מס׳ בקיצור )שור . טיף

במה ואפילו הקטן לבקר ילך הגדול אפי' י ב
 וכל נג[ גילו בן )ב( ואפילו י• א ביום פעמים

:לו יטריח שלא ובלבד ני( משובח ה׳ז המוסיף
 שהוא אגל ינגוס ולא מולה יבקר לא אלא י לי נראה ולא ]ה[ קצ״ז( )יוהרי״ל חולה לנקר לילך יכול דשונא י"א הנה

:ב״ב( פ׳ )ש"ס לי נראה כן • צער אלא לו ואינו לאידו שש»מ ימשב שלא שונאו

 אלא ספסל ולאע״ג בפא ולאע״ג מטה לאישבע״ג החולה את ׳המבקר ג
מראשותיו: למעלה שהשכינה לפניו ויושב מתעטף

 ומום' סיימוני והגהות הר״ן נשס )ב״י וספסל כסא על לישב מומר המסה על נששונג אגל ממנו גבוה דהיושב המיז על שוכב כשהחולה וייקא ]ו[ הגה
:נוהנין ונן והנ׳יא(

 לבקש יחוש ולא בבקר הליו עליו מיקל חולד. שבל מפני יום של ראשונות שעות בג' החולה מבקרין אין ׳ ד
 )יכל ]ז[ רחמים עליו מלבקש ויתייאש חליו עליו מכביד שאז יום של אחרונות שעות בג׳ ולא רחמים עליו
:הרמנ״ן( בשה )ב״י המצוה( קייס לא רמטיס עליו ביקש ולא שניקר

 •לא בפניו שלא מבקש ואם שירצה לשון בכל )ג( לבקש יבול לפניו מבקש אם ג רחמים עליו "כשמבקש ה
:הקדש בלשון אלא לד( יבקש

 שבת אומר ובשבת י" !ח( ישראל הולי בתוך עליך ירחם המקום שיאמר ישראל חולי בתוך ד אותו יכלול ־ ן
:לבא )נ( קרובה ורפואה ה מלזעוק היא

 אצלו הפקידו או הלוו אחרים או אחרים אצל הפקיד או הלוה אם ענייניו על דעתו שיתן לו אומרים3’]ם[ ץ
:מהמות זה מפני יפחד ואל

 עלטא ליה דתקיף חולי לבל וכן י’ ]י[ הראש לחולי ולא ז העין לחולי ולא מעים לחולי לא ו ייאקמבקרין ךן
 צריבין אם בו ודורשין ושואלים החיצון בבית . נכנסין אלא ]יא[ בפניו אוחו מבקרין אין דיבורא ליה וקשה
:רהטים עליו ומבקשים צערו ושומעין בו וכיוצא לפניו ולרבץ לכבד

: שלום דרכי מפני כוכבים עובדי חולי מבקרין » ]יב[ ח ט
כיאור

 ופ״ב ׳(6 )ק׳ רנ״ק ס’י£ א( )יןכ*ז דשנת ושי׳וז «' י*ר טפח .נו׳ טצוה ]א[ שלך!
לםסח ונס׳ש שמתוח מס׳ . נו' הקרובים ]כ[ ז >י( )ל*מ דנרריש יס׳ד דנ״ם

 דנ׳ב פ״ם הרא״ש והביאו רפאה וספ״ב סטיו שם הרא׳ש והניאו התקבל ׳0 יידוישלמי
 והרחוקים סיד אצא נכנסים הקרובים זסק דרך החולי עליו קפץ שלא כל ש׳ט איזהו ט׳ח
 פנהם ד' ד״ה דלמא מיד אצלו נעסין ואלו אלו ההוא עליו קפץ ואם ימים שלשה אהר

 י'ל מהני' סקייטא בעיתון בי א״ל יוסין הלתא נתר יוסי לד׳ לטנק-א סלקין הזקיה ד׳
 ובלבד ]ד[ :מ׳ אמר רנא בנדרים שס .‘ט הטוסיף יכל ]ג[ : כקרובים הן שהוזס־ים

 ד״ה שם תוס' ט'. ודוקא ]ו[ א': י׳ם סנהדרין מ". א נראה ולא ]ה[ •י נשיגיא שס .נו'
נריח אר״ש סמש׳ש . ט׳ שביגך ובל ])[ :מ׳ לא ד״ה א׳ ם׳ בנדרים והר״ן כו׳ לא

 הרחוקים גם נכנסים החולי עליו

 שסלד פי׳ . גילו בן )ב( :מיד
 השני וכן ממליו מה׳ א׳ ונוטל בשעתו

 :ס' מלק נוטל הראשון ששייר ממה

 שייך ולא .שיחיה לשון בכל )ג(
 ללשון נזקקין השרת מלאכי אין כאן

 ה׳ שנאמר התולה עם דשכינה ארמי

 אז א״צ וש״כ דוי ערש על יסעדנו

 ההודש. בלשון אלא )ד( למלאכים:
 מלאכים אין לשונות שאר דבכל משמע

 והוא דוקא הקודש מלשון חוץ נזקקין

 ק״א סי׳ באיח הביאו הרי״ף דעת

 ללשון הרא״שדדוקא דכ׳שסבשם אנא

 לשונות שאר אבל נזקקין אין ארמי

 על קשה וא״כ (’ קודש לשו! כמו הוי

 אביו נגד כאן החם למה הטור

 ונראה הקודש לשון דוקא ומצריך

 על טובא רחמי בעי דחולה דמשום

: דכ״ע אליבא שיעשה כאן כ' כן

נחילי הנר״א
 .ט׳ ובשבת ]ח[ ! המנקר בל דד״א אוזא ני ושם נש״ע ונט׳ש נו׳ אסעור לא דר״א
 בסס' ואינה ם*ש נשם הח״א • ט' שיתן א אופרים ]ם[ :רפ״ז ט' נא׳וז עס׳ש

 ואוסרים אצא נננטן לספח טלה סשאדם ה׳ר א״ר דחיא נט״ש שס ה׳ל שלנו שסוזווז
 הפקרה עוטא אדם הליוך שסא או דולוית שסא מסיתים דברים ולא סהייס דברים לא א

 בשלישי אלא בשני ולא בראשון לא אצא נכנסין ואין אצלך הפקידו שמא או ארם בני אצל
 שיעור: אקלה הואם שביקור שעוז נבל אצא נכנסין וחקרובין בראשון אפי' ססורף חיה ואם
 אם ט* אלא ]יא[ :‘ט דיבורא דאר״י נדר״י סעטא טאי ספש״ש בלט׳. ובן ]י[

 סנקרין ]יב[ רד״אט"ז אחא ני ט׳ סעשה א׳ ם' נסש׳ש . ט* ושוסעין ,מ צריבין
ט"

 להשיל פזציה לייורס דלא סיבי כי השעם הג׳גו פירש .יטיס (6) שלה
שמנסים ומנדים סרוגים אכל מי[ דף בנדרים )נדאיסא מולה שס עליו

הרחוקים נס מנסים המולי עליו כשקפן ומיה נ*כ הרגשה לינא בניהו שנרד

היטב באר
 ושבמו מרובים ורממיו המחבר מסיים רפ״ז סימן ובאיה .לבא )ב( :מיד

:ע׳ש הנ'מ וכיס נשלוס
ומפה

ה״נ( )יו״ד

 דף נ״מ ונו׳ יוסף רב תני א
 וסאה בירושלמי : פ״נ ל׳

 : שס נ : שמטת ומשנת ספ״ג
 נ ע״ב ל״ע דף נדרים ד

 נגזל־ו מפי א' שנועל הפי׳
 ]נדרים ע'כ( צ' דף )נ״מ
 וף שנת ■תת מדי ו : פס[
 מ־ דף נויים ז ע״ב: י״ב

 נר ורנה ממימרא ח : ע״א
 ר״א נהר אזיל סוס ני תנת נד

 שהוכיגה מפגי כשנת שס ונו'
 תיכנת למלאכי וא׳ג .עמו

 אין נס פ :תפלתו לתמים
 שאי! לו גזקקין תשרת מלאני
 בושת ארמית כלשון מנירין

 שם ננרייתא י : ע״א ל״נ דף
 דרכי ונמימרא יופי וכרכי
 רש״י רש ושי נמול or תנינא
 האחרים עס שכוללו שמתוך
 של בזכותן נשמעת מפלתו
 כ׳ וכן שם נס״ק יא :רכים

 מהלכות כ״ו כפרק סרמנ״ס
 :רפ״ז פי׳ נח״ת ועיין שכת

 : שמתות כמתנת ברייתא יב
 מ״א דף נורית ברייתא יג

 :נפת״ת תרמנ״ן יד : ע׳א
 דף ת׳ פור, גיעין נר״תא סו

 ר,בםף נקודות
 די( ס׳ק נט״ז של״ה )סימן
 ככר . ט' קשה נ; ואם
 : זת ככל כפרישת קומו

 יהודה להם בית
 אי( סכיף שו״ב של״ה )סימן

 הולי׳.ינקו:>ורת לנקר מצוה
 תכיא כפנים נהס של אמרון

 אמונת שנילי נשה דנריס נמת
 ואס יוזית אס המולה לנשות
 לעשות שלא נראה לי1ת״ו. ינער.

p ה׳ עס מפית המיס שנאמר 
 תעשידות על יתקור וקל אלתיך

 ואס תולה על רתמים לנקש דק
 תיו למיתת סימן איזה תראה

 כמ״ש רתמים מליו ינקש לא
מ מנקוין שאין פ״ד נשז״ע
 שאז יום של אהרועת שטח
 מלבקש ומתייאש עליו מכניו

 כשרואר׳ ומנ״ש רתמים עליו

הלל בית
 נ׳( שכיף נש״ע של׳ה )סיסן

לפניו ויושב מתעטף
 פראשותיו. לטעלד. שהשכינה

 ‘ודווקא נתנת״ת מור״ס וכתב
 כארן על שוכב בשתוזולת

 אכל עעע נכות דתיושנ
 לישב מותר המעה על נששוכב

 נוהנין וכן השפל או כפא על
 גמרא נירסת לשי פכ״לותנה

 פכתנו תשוסקיס כל ונם שלנו
 פשנינת ל»יו וישב מתעעף
 זה מלשון .מראשותיו למעלת
 גו ככל לישר שמותר משמע
 אך מראשותיו אפילו שירצה

 . מתחולת נכות יהא שלא
 סכמת נפרשת הזוהר כפפר אכל

 שאסור משמע שכ״ע עמוד
 שלא אפילו מראשותיו לישב
 כשהן אפילו אף מתחולת נטה

 שהשכינה מנועם נשות יושנין
כללו וטו מראשותיו למעלת

 ברבה שיורי
 נחג״ה( נ׳ סירי׳ של״ה }מימן

 . וט', כסא על לישב סותר
 מעני עיין מראשותיו ישנ ולא
תרו״ק ׳1 פ׳ ג׳ מאמר ינק

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס)335 מס עמוד אפרים בן יוסף קארו, ג יו״ד - >הרגיל< ערוך שלחן



זהב פורי חולים בקור הלכות שלו שלה דעה יודה «ז שפתי 834מגולח באר
 משנוש כשאיש דפריצוח מעם נתן בד״מ .ט׳ טעים בחולי )ה( כיון דחיישיק .בו׳ טעים בחולי ט :קנ״א וע״לפי׳ לחוד כוכניס איל’ *"איי׳א

fee גדול איש של יצרו כי לאיש מאפה יותר כאלו ודברים בקינוח לנקיבה משמשת האשה אבל במיכ עליה יבא שמא בריא והוא חולה שהי& >״£■ נרי?; !היא חולש 
 פעמים הרבה המולה צריך מעיים דבמולי המעה נראה ולי משלאשה בע״כ בריאה אשה על שיבא למיחש ליכא חולה שהאיש דכיון האיש שיא»נצלפיוי.יושיענ״ס

 לאשה המשמש האיש ונמצאשיבא צרכיו לעשות לקום לסיוע לו להיות עמ״ז ענ״ל מידו שתנצל היא יטלה מולה והוא בריאה שהיא דביק & » » 0»ע
כיוןדמחעשק קושי לידי שאת ®חולנית“^ והב״ח הד״מ אבל ב״י מדברי והוא נמילו־חסדעםמוייכוהטחים:

צ’שא חולי בשאר משא״ה תמיד עושה את משמש האיש אין מעי□ בחולי »)א( ט )ה( י ופירשו בזה הב׳י על השיט והדרישה ש£ פיי^נא׳ח
........A  האיש את משמשת האשד. אבל )°(האשה :

 cpre שנעיר מנס אצל ילך בביש מולה לו עיש י״אפמי ]יג[ ועד■
מיה חוליה לברך )ב( נמו וק י י״נ( ס׳ י’)> רמפים עליו

 נימוס ]טו[ יא ניט מר קורע השה שינוי כי ]יד[ חדש שם להס לקרא
: )»(ט( בל )י> מלים לנקוד קורס אבליה
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 מסים חולי גבי זה דין דמדאיתמר לכקיו »>*■ אם »אי. כמוי
מעים מולי גבי M שייך דלא ש״מ ,״■ .

 מלפניה גילוי איכא דכשנפנית ימנ״ן נ :ע״א ־״ם ק< נ״י,
fcXfeS™, תקפה דיצרו ומשא ואיכא ומאחריה 

 ס׳ק קצ״ה סי׳ וע׳ל מ״ש ט׳ מליו ש״יפ״א יף יומא נ שנ׳ח:
 נהגו ובז י :ס"ג ב“שנ סי' ולחמו ייט ™׳ייעלעי י: ’׳ נ*ש1 ופ«נ

 סי נא״ח עיין . בו החולים לברך •m מהתוספתא י
 לברך טהגין דיש ס״בנתבהרב נ׳ד '»׳ פ־י ־ול1»

בדינים וכתוב ניוצר בקישתבח המולה "; ™נואיונס ”
 לברך שאין ח׳ סי׳ מהרייו של והלמת "'י<]י״'ש ידי יו •»״» »א
 סי׳ בחשובה וכיה וידיכן בשבת החולים נ^ ««ע»י »?לתא ”

 דמוחר הרב כ' רפ׳ח ס״ם קמ׳גובא׳ח שם הרמבץ י : כס וכו׳
:ביום ט המסוכן מולה בשבת לברך :'*ר־נoc 0’ ״-^33?

 שניחום קודם אכלים ניחום יא יהודה לחם ביה
 החיים שעם חסד כואגמילות אבלים

לקיים כשא״א הביח המתיסוכתב ועם החילו׳ ™ לברך ניעי וכן

 לקיים כשאפשר אבל אבלים׳ בנחמות »״•־«•״» של״י( מן לס
 לבקש כדי רודס הולים ביקור שניהם

ולכבד לרבץ או שיחיה עליו רחמים :לימי. ל
 סי׳ וע׳ל מחייהו כאלו דמשיב לפניו <’״ ®יו ״'׳׳י!6נ®
« ™ X' T על הנאתו שאפר מי )דין סי״ב ר״מ 

 בסי׳ נתבאר לבקרו יכול אס מבירו ל’5’ לא לא־» לי״זז י»ל
רכ״אספיףד׳(: , :ייי"

 שלא .ט׳ התורה נתנה א עןלן
 שמא הזה לצער לי מה יאמר

 ואם ב בשוע: הורג ונמצאתי אעעה
 וטעה ב״ד ברשות שלא ריפא

 אם אבל .בתשלוטין חייב והזיק »ינ היי! מרח נ»ר יליפע
ב״ד כישות ריפא אפי׳ במזיד הזיק $

:סיו בפרישה וכ״מ אדם בדיני חייב יסמד» ל לים ושמין לכיסא
למטע א״צ ומ"מ

 דנריס

הלל בית
 ומלאן מפזם לרגליו לישג
 לאום ודוקא לרגלי! 615 המות
 ׳0 ר1נמ צדיק אכל גינוני

 ישכינתא ווי עיש על •סעונו
רגליו פו גיסי גל שנינ

 אוקמוה וא ונגין ווי ערש על
 שמולם אנו המנקר מתגי׳ מארי

 נסה מראשותיו לישג 6ל
 לרגליו ולא רישי על דשנינתא

 לאו האי לרגליו ת1המ ומלאן
לנינה! אלא נש נר לכל

 ט' הטית ואם ג
בו׳ אסור ד :שנתבאר כמו היא ומצלה טעות חשש בשביל

סעיפים: ג׳ ובו .הרופא דיני שלו
 לרפאות לרופא רשות התורה נתנה * א )א( א

הוא נפש פיקוח ובכלל8 היא נא(וטצוה
W יואפי׳ ]נ[ דמים שופך זה הרי עצמו מונע ואם י 
 זוכה אדם הכל מן שלא שירפאנו טי לו■ יש

 אא״ב ברפואה יתעסק לא י׳ומיהו ני[ להתרפאות
 הרי כן לא שאם טמנו גדול שם יהא ולא בקי הוא

 בית ברשות שלא ריפא יואם ]ה[ ב רמים שופך זה
 ריפא ואם בקי הוא אם אפי׳ בתשלומין חייב דין

 אדם מדיני פטור והזיק וטעה )א( ב״ד ברשות
 לו ונודע הטית ואם ]י[ ג שטים בדיני וחייב

ידו: על גולה ששגג)נ(
 החכמה שבר ליטול אסור ד )ב( הרופא ,בוי[
 הטורח שכר אבל ]ח[ והלימוד 0) ה
I)®מותר: והבטלה

 להם וצריך חולה והכירו סמנים לו שיש מי " י[1 ג
הראוי מן יותר בדמיהם להעלות לו אסור להם

 הרבה בדמיהם לו פסקו אפילו אלא עוד ולא6
 בירו אלא סמגין מצאו שלא השעה צורך מפני

 בשכר החנה אם אבל י ניא[ דמיהם אלא לו אין
 לו מכר שחכמתו לו ליחן חייב הרבה הרופא

דמים: לו ואין

 לאיש אשה אבל כ״ב ולסעדה להקימה
 באים נח אין כי מותר גווני בנל

 :ההיא בעת ,להתקשות
 בו׳ רשות תורה נתנה )א( שלן

 כיון קשה .בו' היא וטצוה
 תחלה לה קרי למה היא מצוה דבאמת

 הפגין טונח הוא דהכי ונראה רשות
 בקשת עים היא האמיתית דרפואה זה

 כמ״ש רשאה לו יש דמשמיא רתמים
 האדם שאין אלא ארפא ואני מחצתי

 רשאה לעשות צריו אלא לכך זוכה
 יתברך ושא העולם עבע פי על

 מבע ע״י הרשאה ונתן זה על הסכים
 הקדוש של רשת נתינת וזהו הרפואות

 כך לידי האדם בא שכבר וכיון ב״ה
 רפואתו לעשות הרופא על חיוב יש

 )דף הרואה פרק בגמרא מטאר וזה
 להקיז הנכנס אחא רב דאמר ס״ב(

 פסק שיהא מלפניך רצון יהי אומר דם
 רופא אל כי ותרפאני לרפואה לי זה

 שאין לפי אמת ורפואתך אתה נאמן
 פירש״י לרפאות אדם בני של דרכן

 ברפואות לעסוק להם היה לא כלומר
 לימא לא אביי אמר רחמים לבקש אלא

 ישמעאל רבי דבי דתנא הכי אינש
 לרופא רשות מכאןשניתנה ירפא ורפא
 הזה בדרך הגמרא פי׳ נראה לרפא
 שכן לישנא האי לומר הצריך אחא דרב
 התפלה בנוסח אדם בני של דרכן אין

 שמא דהייע דם המקיז שאומר
ידי על רשאה מבקש למה מתנצל

 שאיט אף הטכע לש שהוא ההקזה
 מ״מ מפלה של רחמיה עיי להנצל רחמים לבקש אלא כן לעשות הראוי מן דאבידת .

 ועל כן פושה אני גם הטבע ע״י רשאה לעשות נהגו שכבר מאחר .והלימוד ה גוש: אבידת לרטת לו והשמתו אמרה ורחמנא היא גוש
 זה וטל אתה נאמן רופא אל כי ידך מל בא שמל מודה אני פנים כל כלומר

זכאי יהיה שלא האדם דעת לסוף מרה ירדה כי המבע ע״ס רשאה שיהא זה על השכימה התורה דנם נהגו שכן לימא דלא אביי מלק =׳ ק55 ל’א
ואדרבה לכך צריך דאלוהאדסזכאיאיט מטה קמ״ל ירפא דרפא קרא דהאי לומר שייך אין וע״כ ממיס מן גס ע׳י רשאתו שתנא כך כל אשמי״"ס

 האדם מעשה דלפי כיון היא ומצלה בדבר שוב האידנא מה וע״ב לו מא רשת אדם של דרט דלפי אלא שמים ע״י דשאה דוקא צריך היה יי-ליי א=ף’י ®"זג $אי יא
 מקום לי יש אך :כמ׳ש ירפא ורפא בשרוש משמע ומדבריו רשאות ש! זה בענין האריך בחקותי פ' ברמב״ן ועיק נטן נ״ל כן בכך תלוי חיותו ש״ס^^ 'ושאון ים

 משמע עכיל קרא לא לביפיה אומנא אפילו רבה דמלך שנה כלכ״ב אמרו וכן הצדיקים בבית רשמת מעשה שאין שה שכתב במה עיון לי־ אשמי ־מוסיי! נ״יר
מדיות בסוף ראיתי שב .לביש אוש לקרוא בעצמו כטד נהג שלא רק האומן לבית הלך דמא משמע ובגמרא לרשאה הוצרך שלא דמסדם אם״־6 ה-י!

 ולזה לאומן כלל הוצרך שלא נרמה יוסף רב של עטה של הזכות קאמר דהכי גאון פירוש שם יעקב עין בעל ומביא זאת אגדה כן נם מביא מוריקות ופניו דליה תרנא
והסטתו אמר ורחמנא היא גופו שאבידת לש רשאה לעשת שש שעמד .ש׳ והלימוד החבטה שכר ליטול אפור )ב( טקנסהרמבין:

 הגנו יומי דוניא וא נצענה
 י' הודף )שם :ענ״ל ■וקנא

 שישלו י׳אשפי "ח( ברב
 חנם אצל ילך נניתי יולה

 רווסיס גליו שינקש שנעיר
 81 כשנהג כי׳ן מל' זוהו .נו׳

 נמוך מולה ל! שיש מי גציפם
 ונ8 שני וינקש ילך ניכו

 אותו שינון ׳שינה הופשי
 ש״ע של״ו )סימן : ענ״ל
 אשיר הרופא נ׳( סעיף

 והלימוד ההנפה שנר ליפול
 והבשלת הפורח שנר אנל

 ואין ואפ״ג ונראה . סוהר
 השעם מ״מ כורם שוס ן נא

 שיא גושו ואניות משוש הוא
 לו והשנותו אמרה ורחמנא
ואמריק גושו אניות לרטת

רע״ק חידושי
 איווא הספר( שבסוף )בלקופים נסהד׳ל .לרופא רשות התורה נתנה (,א T1® ',של י'0)

 ארם ראין ששום אותם לנסות אנזד חתלסוד שננל הרפואות נל סתרי׳ל לנו אפר תיל
 דאיחא חא פלנד הנשים רנרי על וילגלגו ילעגו ora יעלו לא וני עיקרן על לעטור ינול

 עצם סין שאותו ר״ל גרן שאותו שניא בגרונו עצם לו שיש שי אשה( נשה )ם*פ בשנת
 ניזק הזה וחלחש הר( חד נורת בלע בלע נחית הד )חד תני ויאשר קרקרו על לו ויניחו

 שנתב לקש שושני נכפר ודאית׳ . עכ׳ל יותר א׳ שום ולא מתירו לנר אותו לבן ושניסה
 וזיל שרה( )סי' נשפעלות אחרת הנוסתא אודיעך לכן נוסחאות שינוי ששמתי ושחשה

 רגלך ותשים באר שן קרים שים עם כלי יקה אוזר דבר או נצוארו עצם שנטש שי
 נורת בלע נורת בלע בלע נתית הד חד נאונן• ילחוש אחר ואיש השים נחוך חששאליח

 המנר הלחש ואחרי נ*פ הנובר לחש ויאשר קרקרו על שין שאותו להניח וצריך הד חד
 עצם פירשיי לאדרא שם בנ' עיין חשסדר ]אשר ענ׳ל יזר( מר בלע בלע יור )יור יאפי

 וחד ארנעין שפרשי ודלא סי אניי אשר נ’» סיי ף1 ושש נו' נפחם מתא ע נישא ת של
ו ר*פ( )סי' ואב בנימין בת' ול • תתנת אס 73X נ'( יף50) • רסני[

.נו׳ שד ולא נו' סי ]י[ :דנ׳ס

" וער״א ביאור
 ניב .נו׳ י׳א ]יג[ : שס*ו[ נר׳ס ]ושרש יוקא לאו עם ושפרש א׳ שיא נפין .נוי

 שש בפירושו וערא׳ש נ׳ שיא ונדרים נפ׳ד בשיש . ודא ושצות )עיקום[ ]א[ עמתי שית במי' עם'ש נו׳. ניודם ]פו[ "(נ9 )ר* יי׳י׳ • °׳ נישיניי ]יד[ :קש״ו,א'
 פ׳ג אצל בירושלמי נמיש ט*. שונע ואם [3] ורם שם ונפסקיו נו' רפואת ריח ”

 ירושלשי . מ' ואשלי )ליקום( ]נ[ : וז׳ושיד השואל ומשא בחרא בת׳ הרא׳ש ותביאו
 . ט׳ ושיחי ]ד[ :ט' רפואת אלא דית שש ונר״ג עיש שם נסשקיו וורא׳ש והניאו שם
 רב דסנהדרין נרפ׳י ואפריון ננהיג לא אס שאסור שבתורת והוראות רתק ששאר קיו
 ריפא ואש ]ה[ •י (נ)י' ני' שברופאים «נ קדושין ובסוף ט׳ אחר איה ט׳ שנק לא
 ארש סדיני ספור נ׳ד נרשות שריפא אישן רופא דביק )פ׳ו( תוספתא .ט׳ ואם ס׳

 נתז׳א( ששנמנ׳ן )הניא תוספתא ט׳. ואם ]ו[ נידו ברשות דוקא וששפע לששים שסוד ודינו
 )נכשרי דאשדיק .ט' הרופא )ליקום( ]ז[ :נולה היו ותויק ביו■ ברשות שריפא אופן רופא
 ליטלשנר אשור ששמות וכל טפו אבירת ות לי והשטתי א'( מיג נ'יס;שורין עיא ונ*ק
 שש נסיש . ,ט אבל ]ח[ !)»יכ( באניית וכן .(f> )נ*ז ובטחת נפ׳ד ש’נם ציו

ם[»י  ומשיב תם' נפתני' שם .וחנפלה ]ם[ 1 ם' שנר באן קשיא לא בנם׳ [דקדושין ]ישפ׳ב
אבירה השנת ששום להצילו דזדיב ששוש דטדזז דשעפא שיים דלא .ט* ואע׳פ טי התגר. אס אבל )לקיש( ]יא[ 1«' קיו דינשות שהא

היטב באר י■■!■■ ««ר»! בה1הט החי3 מס המגיש עשיית כעניו
 מייג מן ניש נרשוס ריפא אפי׳ מנויד הזיק אם נל6 . וטעה )א( שלן פ"גו: אדעשיפן ועייןנתשונתנו׳גמלק שי שיק סוף עמיו משלשעיש. )א( עןלך! שלמי נמנם את-. א« נח־ס
ten נשניל למנוע א״צ ע״ע קע״ך נחג .טלה )נ( : ״ך8 . אדם בדיני י* ** יל סשיי״יי סיב 5ש נסיע .עיין חלם לברך )ב( אשיר ושלימוד שחכמה שנר 2*S85fW :«»אולקסמסשק ™""ל־ .ל״י ־ל» )ל(«»י »»״
:שיא סימן עד שיו מט׳ עיייש לו וששיש מור ושיא משרי? וגרי ללאמיו נתג אמו וגדול זים שהוא בפיקס לס נושן מלש i זן י«;0 ואשילן מטעין ואים ושגיא ויוער אס ■סלן■ ג^ מותו נשלה שנר גל

נ׳
מה

אכל

tpv ברכי
 מעיים גמולי וווקא עסמע .וכוי תאשדז את סשפש האיש אין פעים בועלי נש״י( >׳ סעיף של״ה )ס-מן

 לנ׳ג סי׳ שדשן תרועת הרג ואסר ושא לשמשה >א'» לי׳ שרי וכיוצא ולששניג׳ להקיל אף מלי שאי אנל
 ולהשנינם להקימם נגק לשמשה נוי גש ליגע לנעלה אפור נום ושיא מולש ואשש קצ״ש סי' לעיל מרן פסקו י

:•צרים ותקיף נס וגייסא הוא אשם ונעל סתם שאני נום נששיא לשמשם לנעלה אסור מלי ננל אלעא
לאי :שור י ־ ־ ........................................

&׳

ברכה שיורי
 גשסכמת משוש תהוא דאוס שנשג פי יש . וכא החולים לברך נתנו

 מאסר ינק עענר קהל. ספנסת וצריו ששום פתיטס נמצאו ט"יננועס לותו' אין'לנון עלם אש כקהל
 אני אווני לועי אין וט א אניו על הסתפלל : ג״י נשנשותיו שרד״ק נ» ויסס .יו״ד פ' אמת שסח

.ש״ס צדק שש® מאמר .ינק נמסר רני או אני יאפר אלא המקום לפני נמת ואץ וכיוצא ואלו® וגי אן
: נ״י נהנשותיו שרד״ק
אברהם יד

 וידע לסמים לנו שישא ונלנו . הי« ושצוח לרפשת לרופא רשות תתורת טעו! *'( סעיף )נדם!
 את ורש & נסליו נס ונש״ש סווסא ונאיש סלוני נסס עלו* שסכל יטק ולא וידרשנו עמנו שושאש שאמיתם

.יוו על גולש ששנג לו ונודע נמית ואש ט• יששז נ״ר נרצית ויעא ואם )»ס( :נרוסאם גי *0
 ר״ל .מנלוס ששור הסצוה ששיית נסעת ושתו ששגב וכיון רוצת נש׳ שרסנ׳ם וססק נסננם ושסיתו לוק לטא ממנע כדין נמל אש שהנש נ׳ד שליח או תלמידו את הפנה מהרג שנא מאי ייקח מפשס נס׳ שקשה
 שמג יושן גרנו »׳ שונא נשתונס שרשרן מ״ש נתנוון תלוש ואסתר .לוין תכזפיס או תורש שלמדז נטש קעניו מצום תמש אף תם שרמנ״ם דקמשינ הגי ננל מתא״ג .כשמס נרסואסו שצום עסס שלא שכא ושאני

: ®•ש וימין סהרמק יושן נרכי נפל ע׳ש אנל .לשנן רופא נין ואיכאלאסלוגי

 שכשיר ליוי האשם ותנוא נמים מלי תהוא ואף נראש

טהרש״א נליון
 נרורעו יסוד לתרופת א■ יחיה לא פש אשי 00 נותן ואם .לרופא רשות (,א ®יז לי'6 )°*
רס״דו סי׳ סוף גויס עי׳ לו.יממן ך|«בליתן'(3 )עי״נמיף קג׳חג ט' ריש עלייןי' עוד

(מיישיקאבלהאשי׳ )שם(

 וכן f’ ׳'.ו0 )״° :רי נכנשיעיי
'נו ק! אותו ־ י

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס)336 מס עמוד אפרים בן יוסף קארו, ג יו״ד - >הרגיל< ערוך שלחן
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 אך לתיקונה, הבריאה ישיב והוא צדיק איש נח קם היקום כל ומחיית המבול הבאת
 על מבול הבאתי הקב״ה שאמר בפסיקתא המבואר וזהו מרה. אכזבה באה לבסוף
 תוהו של למצב תזכה ושוב תוקנה לא הבריאה גדול, כה הפסד והפסדתי הארץ
שלה. ובוהו

 לעת אמנם בריאה, והשלימו האבות שאר ועמו אברהם קם הנה זה ולעומת
 ולכאורה מהם. הובטח לבוא העתיד שגם אף ישראל כלל מציאות ביצירת עתה
 הם שהאבות הוא ההבדל כי בזה לומר אנו ורגילים לאברהם. נח בין ההבדל מהו

 תורה וידע למד נח שודאי ואף "תורה". של מעלה להאי זכה לא נח ואילו "תורה"
 מצאו שאף קרבנות הקריב ואף וקרבנות וטמאה טהורה בהמה מענין ידע שהרי

 נעשו הם אבות משא״ב תורה. של ליצירה נהפך לא עדייו מ׳׳מ אך ה׳, בעיני חן
 ולהשלים לחדש בידם עלה ע״כ עצמה, תורה של וליצירה תורה של לחפצא ונהפכו

 התורה תכנית פי על והושלם הוקם אשר הנפלא הפלטרין את ולהקים עצמם בהם
 אלא אמון תקרי אל בראשית בריש חז״ל שדרשו כפי ודקדוקיה, פרטיה כל על

 קומתם להשלמת נפלא חומר לאותו עצמה התורה להם שימשה כך ולשם אומן.
 אשר ומעלתם "אבות" מדרגת וזוהי שלהם. לפלטרין נעשתה והיא גופא בתורה
 לא עדייו שבו החסד מעשה למרות אשר נח אצל משא״ב נפלאה, בשלימות נעשו

 לעומת אך שלימות. אותה בה היתה שחסרה כיוון התבססה ולא הבריאה הוקמה
 המעידה היא עצמה שהתורה כפי השלימות בתכלית הסד היה אברהם חסד זאת
 החסד. שלימות כליל בזה היה אשר ערביים לג׳ האורחים הכנסת בתאור כך על

 ברוחב עושה זה מעשהו ואת יכולתו בכל לשמשם הכן ניצב וחולה תשוש זקן אדם
 כלל שזכה מה לכל ליסוד שהיתה היא היא זו חסד מעשה שלימות וזריזות. לב

 יסוד שהרי במדרשים. המבואר כפי לבוא ולעתיד ישראל ובארץ במדבר ישראל
 תורה שמלאי ר׳ אמר יד.( )סוטה בגט׳ כדמבואר תורה של יסודה הוא החסד

 החסד. מדת גבי גם אמור בדרכיו" שה״והלכת גם ומבואר חסד, וסופה חסד תחילתה
 נשלם החסד במדת דוקא מדוע האריך כבר א׳ פרק חסדים גמילות נתיב ובמהר״ל
 שהוא לומר שייך לא במשפט שם, ומבאר בדרכיו", וה״והלכת בו" ה,,לדבקה

 ומרצונו מעצמו ועושה עצמו מצד הולד הוא ההולך כי יתברך ה׳ בדרכי הולך
 ואילו מעצמו, דבר עושה כאשר השי״ת בדרכי הולך שהוא נקרא זה ומדעתו
 כאשר רק הקב״ה בדרכי שהולך זה נקרא ולא משפט לעשות מחוייב הוא המשפט

 שהולך שייך בזה ומרצונו, מדעתו עושה והוא הדין משורת לפנים חסד עושה הוא
 שיאמר זה בכל אין צדקה ונותן עליו ומרחם עני יש כאשר הרחמים וכן השי״ת. בדרכי
 לא ולכד עושה הי׳ לא כי אפשר בצרה העני הי׳ לא אם כי השי״ת בדרכי שהולך

ואינו מעצמו עושה הוא שהחסד חסד עושה כאשר רק השי״ת בדרכי שהולד בזה יאמר
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צאדעתמלכיותטוב
 אחריו. והולד ה׳ בדרכי שהולך עליו נאמר הזאת המדה ע״י ולפיכך בזה, מחוייב

 מדת לא לאדם, שייך והוא האדם מדת היא בפרט חסד גמילות כי שם מוסיף ועוד
 לאדם מיוחדת שהיא זאת במדה ולפיכך זאת. מדה רק המדות ולא,שאר המשפט

 היא זאת מדה כי השי״ת אל גם מתייחסת הזאת והמדה הקב״ה, אחר שהולד יאמר
 שייך ולכך עצמו מצד עליו זאת מדה כן גם והאדם עצמית מדה היא השי״ת מדת

עיי״ש, עכ״ל השי״ת אחר האדם שהולד בזה לאמר
 והיא האדם של ה״אני" מדת היא הזאת המדה ובקצרה עמוקים והדברים

 במעשה שלו ה״אבי" נראה זה שבמצב הדין משורת לפנים נעשית כאשר מתקיימת
 נפשות, וסכנת פטור של מצב הי׳ שמצבו אבינו דאברהם בהא כמו הלזה. החסד

הוא היום כחום אף שקט ולא נח לא מנוח, לו נתן לא אברהם חסד של ה״אני" אך
 שלו שהעצמו והוא שלו העצמיות של הבחינה זוהי חסד. למעשה ומצפה יושב

 מתפרצים שחייו כפי האדם של ועצמיות חסד. של ויצירה לבריאה ונהפך נעשה
 שהאיר וכפי אברהם, של ה״אני" שהוא אברהם, אצל החסד מדת היא כן וזורמים

 רק כי ומובן פשוט א״כ עצמית. מדה היא הקב״ה של החסד מדת דגם המהר״ל לן
 בדרכיו" וה״והלכת תדבק" ה״בו של הקיום בזהו שלו ב״אני" האדם מתעלה כאשר
 שמעשה כיוון אברהם. של זה חסד במעשה דוקא התורה אריכות פשר לן יובן ובזה
 לן המהווה והוא אבינו אברהם של וה״עצמי" ה״אני" של חסד התורת הוא זה חסד
נובעים כולם כל הם אשר ומעש_יו_ אבינו אברהם מעלות כל על ולימוד גילוי

חכמה"! אוצרה

 הי׳ לא בכ״ז ציווי, מכח נעשתה לכאורה אשר העקידה במעשה ואף מה״אני".
 ה״כי וזהו אבינו, אברהם של וה״עצמי" ה״אני" שלימות אלמלא מתאפשר הדבר
 במדת עמוק ביאור עוד לן נתוסף בזה והנה אתה". אלקים ירא כי ידעתי עתה

 נעשתה שהיא מעלתה אותי", וידוע "השכל של במדת ה׳ יראת שמים, יראת
 בחינתי השם, ויראת אהבה חדור כולו כל וה״עצמי" שה״אני" עצמו, שלו למדתו

ממש. חייו וסוד ליסוד ל״לבבו" נעשה שהדבר לפניך", נאמן לבבו את "ומצאת
 האדם רץ לא עוד שכל זצ״ל המשגיח מרן בזה לומר רגיל שהי׳ מה וזהו

 לחסד צה""רי ידי על רק שהרי חסד, בעל בגדר הוא אין עדיין חסד מעשה לעשות
 שוב חסד הוא שה,,אני" במצב ואמנם ממש. של ביטוי לידי שבחסד ה״אני" בא
 אחד לכל דבר כל יחסוך לא וגם בפניו יעמוד לא דבר ושום לו שיוכל בעולם כח אין

 חרדל של לשון להטעימם כדי מיוחד בקר שחט אשר אברהם אצל מצינו וכך ואחד.
 חרדל, עם לשון טעם מעולם טעמו לא ודאי אשר כערבים לו נראים שהיו ואף
 מה שכל מחייבו אברהם חסד שוב זה טעם והכיר ידע כן אבינו שאברהם כיוון אך

 האחרים. את בהם להאכיל עליו הללו המטעמים מן ויודע לעצמו מרגיש שהוא
שהיא היראה למדת האהבה מדת להקדים יש כי הר״מ לן שמבאר מה גם וזהו
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דעת מלכיות טוב צב
 תשוקה מתון• נובעת היא כאשר היא המעשה דשלימות שביארנו, כמו לחסד יסודה

 הן והתאוה התשוקה כי חי, לקל לאלקים נפשי צמאה של בגדר גדולה ותאור. עזה
 ה׳ מציאות נעשתה כמה עד בקרבו, ותוססת חי׳ ה׳ מציאות כמה עד המוכיחות

 אשר נח פרשת שבתורה, הפרשיות ב׳ הן ואלו והבן. ממש, שלו ול״עצמי" ל״אגי"
 הכרח מתוך בא נח של זה חסד בכ״ז אך חסד, על נפשו מסר לכאורה הוא אף

 במציאותו כן על אשר נח, נפש של לחסד הנפש כלות בה היתה שלא ונמצא וכורח
של החסד מעשה פרשת זאת לעומת אך האדמה". "איש נח נשאר שלו וב״אני"
 כאותו שבחינתו לחסד, והתאוה התשוקה מתוך נבעה כולה שכל אבינו "..,אברהם

 וחיפוש אליו ריצה של זה חסד תדבק", ו״בו בדרכיו" ה״והלכת של ממש חסד
חותמין. ובך אברהם האלוקי את שהשלים הוא אחריו

 "בו של עליונה מעלה בהאי לן נתחדש גדול חידוש אלו פרשיות מתוך והנה
 את הוא משלים זו במעלה אשר י״ז[ אות שלישי שער יונה רבנו ]עיין תדבק"

 היאך ועצומה, גדולה היא השאלה דהרי האדם. נברא שבעבורן העליונות המעלות
 ועד כולה הבריאה כל ומפרנס מזין שיהי׳ כהאדם ושפלה קטנה ברי׳ על מטילין

 שחיוב שביארנו לפי אבל חטא. ואף תביעה זוהי בתפקידו עמד שלא שבאם כך כדי
 שבכחו האדם את חנן והשי״ת ה׳, חסד בחינת החסד, מדת מכח הוא זה תפקיד

וה״עצמי" שה״אני" שבחסד, השליטות כל עם חסד מדת האי בו להשלים ובאפשרותו
 תדבק" ה״בו היא מעלתו ואשר ה׳ כחסד ממש שגדרו לחסד נעשים האדם של

ה/ כמעשי בחינתו גרידא המעשה מצד רק שלא באדם מתחדש תדבק" "בו בהאי
 ה׳ חסד במעשה שהם כפי סופיים, האין והכוחות הסגולות כל גם בו יש ששוב אלא

 יבנה, חסד עולם הבריאה. כל את בו ומקיים נוהג שמו יתברך הבורא אשר ממש,
 האדם של החסד מעשה בחינת ממש היא כן חסד, וסופה חסד תחילתה תורה
 ואפשרותו בכחו זהו כי מנח זה עניין ודרשו כולה. הבריאה כל לקיים בכוחו אשר
 הרגע ולמן כולה הבריאה כל הפקידו בידיו אשר בעולם תפקידו מחיובי אף וזהו
 מכחו, הושלם לא ואף נתקיים לא בבריאה והחסד בשלימותו זה עניין השלים שלא

 מכח זאת ולעומת האדמה". "איש נשאר אלא תדבק" "בו האי השלים שלא נמצא
 ולעתיד ישראל ובארץ במדבר ישראל יצירת את אבינו אברהם השלים אברהם חסד
 וסופה חסד שתחילתה התורה, כל בזה נתגלתה וגם במדרשים, כמבואר לבוא
 הפסוק על מש״כ יתרו רבה מדרש עיין אברהם. מזכות קיבלה משה אשר חסד,
 הגדול האדם אברהם, הוא והאדם באדם, מתנות לקחת שבי שבית למרום עלית

 חסד, וסופה שתחילתה תורה ישראל לכלל שהנחיל הוא אברהם וחסד בענקים,
ועיין.
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משה רבע!/
X

ז״ל מימון ב״ר

המדע ספד
כי״ק בעצם חתום כ״י פי על

ז״ל הראב״ד והשגות
מקורות וציוני השלמות עם כי״י עפ״י

עם

פשוטה יד פירוש
ובירורים ביאורים מקורות

מאת

רבינוביץ אליעזר נחוט
זלחה״ה איתמר אמו״ר בן

מעליות הוצאת
 אדומים מעלה משה ברכת ישיבת שע״י

תשמ״וו • ירושלים



דבר פתח
 אמר כך אחא, ר׳ בשם הוגא ר׳ אמר אזמרה׳. ה׳ לך אשירה ומשפט ׳חסד

 עושה אתה משפט ואם אשירה, עמי עושה אתה חסד אם הקב״ה, לפני דוד

אזמרה. ה׳ לך כך ובין כך בין אשירה, עמי

 לאור יצאו שכבר אחרי פשוטה" יד עם דעות "הלכות היום בראותי

 — תשד״מ בשנת כרכים בשני אהבה ספר וכל תשל״ז בשנת תשובה הלכות

 והמשפט, הדין בימי לדפוס הנוכחי הספר הכנת בעת אולם אשירה. ה׳ חסדי

 למסירותה זכרון הזה הספר יהי הכ״מ. מורתי אמי ממנו נלקחה תשרי, ח׳

לצדיקים. הצפון טוב לרב ותזכה התורה מבועי על לגדלני

 בדפוס. כולו החיבור את בראותי אזמרה ה׳ לך לקיים שיזכני תפילה ואני

עם ת׳ מלכה רחל רעיתי את לברך מרום יושב לפני פרושה בקשתי

 מנחם הר״ר הרופא חתננו עם טובית בתנו המה הלא ה׳ חננו אשר צאצאינו

 בננו ואליהו; דוד, משה איתמר, אהרן דוב, ישכר ובניהם קרקובסקי יצחק

 ונתנאל ידידה, פשא, אלישבע זכריה, וילדיהם חנה זוג׳ עם מרדכי הרה״ג

 ובנותיהם יצחק ובנם ברנשטיין זאב צבי הר״ר חתננו עם תמר בתנו איתמר;

 קליין יעקב יצחק הר״ר חתננו עם שושנה בתנו ובת־ציון; פשא אביבה

 שרגא; ברוך הר״ר חתננו עם דינה בתנו עזרא; ויואל יוסף אברהם ובניהם

 כולם לראותם ונזכה ובנעימות בטוב שנותיהם ה׳ יאריך — יונתן יו״ח ובננו

בבי״א. שילה יבוא בי עד ה׳ ואהבת בתורה מעלה מעלה עולים

משה. תורת זכרו שגת — לרבנו הזכרון יום — טבת כ׳
נ.א.ר.
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לקורא הערות

 בעצם רבנו עליו שחתום Huntington 80 אוקספורד ב״י של הוא הפנים נוסח א.

 המחיקות כל עם שהוא במו כה״י את העתקתי הוא. מספרו שהוגה לאשר בי״ק

 עיקביות בלי חסר ולפעמים דמלא מלא לפעמים — הייחודי והכתיב וההגהות

המסורה. נוסח העדפתי שבהן בלבד במקראות אם כי בזה שיניתי ולא —

למחקם. ציין שהמגיה ופיסקאות תיבות מסמנים עגולים סוגריים ( ) ב.

 שנתוספו או השיטין בין הסופר שתלאן תיבות מסמנים מרובעים סוגריים [ ] ג.

בגליון.

 נייר הדבקת ע״י אותיות או תיבות נתכסו או הדיו נשחק מועטים במקומות < > ד.

 בסוגריים מסומנת וההשלמה כתבי־יד שאר פי על השלמתי וביו״ב. קרע לתיקון

חדים.

 ניקוד, הסופר הוסיף בקריאה לטעות עלול שהקורא מספר במקומות ניקוד: ה.

שהוא. כמו אותו והעתקתי

 לא שרבנו ומוכח ההלכות, מספרי צויינו לא כה״י של ברובו :ההלכות בין רווח ו.

 לפיסקאות החלוקה ומעתיקים. סופרים ע״י שנתווספו אלא במספר מנאן

 ישנן הלכה כל ובסוף להלכה, הלכה בין פנוי רווח ע״י בבה״י מצויינת נפרדות

 אע״פ רווחים, ע״י החלוקה את העתקתי הפוך. סגול כמין נקודות שלש

 המקורית לחלוקה לב לשים הקורא על הנהוג. המספור את גם שהכנסתי

 מספר הכניסו שהמדפיסים במקום הדברים. להבנת היא חשובה שלפעמים

 להפסקה המספר את שהעברתי או כך על שציינתי או — פיסקה באמצע

הענין. כפי הקרובה

 שלשה פי על בעיקר הגהתי ז״ל הראב״ד בהשגות הנוסח את הראב״ד: השגות ז.

 96 מונטיפיורי כת״י והם בזה, זה תלוים שהם נראה מהם שנים — יד כתבי

 הצורך במקום )כי״פ(. ו 01 פריז כ״י והשלישי )כי״ק(; 1562 קמבריג׳ וכי״י )כי״מ(,

 ההשגות של בד״ה הרמב״ם של מלשונו המובאות גם אחרים.■ מכי״י גם הבאתי

חשובים. גירסאות חילופי כמה בהן ויש העתקתי,

 הכנסתי בפנים בהשגות. וכן רבנו של בלשונו מלא פיסוק סימני הוספתי :פיסוק ח.

 הם מקום מראי — בהשגות גם בסוגריים. קטנות באותיות למקרא מקום מראי

בסוגריים. בפנים

 נבוכים ומורה האיגרות, המצוות, ספר המשנה, מפירוש פשוטה ביד המובאות ט.

 שליט״א; קאפח הר״י של מהדורותיו פי על הם — תשובה( מבהל׳ )חוץ

 את ציינתי והשאר נ״י; בלאו י. ד״ר מהדורת פי על — רבנו מתשובות

 בשנת לראשונה נדפס תשובה להל׳ פשוטה יד )הפירוש אתר. על המהדורה

 הם המורה מן והמובאות נבוכים, למורה קאפח תרגום שהופיע לפני תשל״ז

תרל״ב(. ורשה מדפוס
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דעות להלכות מבוא

 הן יתברך, לבורא האדם יחס שענינן מצוות עשר נתבארו התורה יסודי בהלכות

 והן צרופה, אמונה בדעתנו שתתגבש עד ולפתח לחקור שעלינו האלהות על המושגים

 העולם. והיה שאמר למי הרגשות את להפנות כדי לטפח שעלינו הנפשית הפתיחות

 אשר האור באותו השגנוהו שאנו "כמו אמנם באו. עצמן על ללמד רק לא הללו מצוות

 עצמו האור באותו כך י(", לו, )תהילים אור׳ נראה ׳באורך שאמר כמו עלינו, השפיע

 פי על אף נב(. ג, )מורה ומציץ" משקיף תמיד עמנו יתעלה "הוא ובגללו עלינו. הופיע

 אם כי לבד מעלה כלפי רק לא מבטו להפנות וחייב הבריות בחברת גם נמצא האדם כן

 לא להתבטא חייב לבוראו האדם יחס בו. מוגלם אלהים צלם הוא שאף הזולת כלפי גם

 שהבורא כמו לחבירו. אדם שבין בדברים גם אם כי בלבד למקום שבינו בענינים רק

 אותה להשתקף חייבת בהם אף בצלם הנוצרים ברואיו כך אדם, בני אל עיניו יתברך

 יסודי הלכות אחרי מקומן דעות שהלכות מכאן חבריהם. אל עיניהם ותהיינה מידה

בחברה. להתנהגותו ליישם ניתן האלהות על אדם שלמד מה כי התורה,

 התורה אמנם בדרכיו. להדמות הצווי הוא דעות הלכות סובבות שעליו המרכזי הציר

 אפשר אי אבל לחבירו; אדם בין חובות שהן פרטיות מצוות וכמה כמה עלינו מצווה

 להדמות הנפש בכוחות הטמונות האפשרויות כל את מסויימים מעשים במספר למצות

 שהוא אלא הפרטיות, המצוות שאר בתוכו כולל שהוא רק לא זה צווי היוצר. בדרכי

 לתוצאות רק לא מתייחס זה צווי לעשות. מסוגל שאדם המעשים כל של לשרשם מגיע

 וכה רצונו לעצם אם כי אדם, של רצונו מתבטא שבהן ובמעשה, בדיבור, במחשבה,

 רישומי ובעקיפין ומעשה, דיבור, מחשבה, בתחום הוא הישיר שענינן מצוות יש בחירתו.

 באה שהיא ט( כה, )דברים בדרכיו׳ ׳והלכת המצוה היא שונה יותר. עמוק ניכרים פעולתן

ותנופה. כה הרצון שואב שמהם הנפש כוחות את ולווסת האדם, של רצונו את לעצב

 הקיימת שהמציאות למדי רחבות אפשרויות שיש פירושה בחירה בעל האדם היות

 שהם השינויים אותם את לחולל שונים בכיוונים לפעול כח לאדם לו ויש תשתנה

 אם בחירה, כה בו יש והנגר לשלחן, להיהפך האפשרות בו יש עץ בול למשל, אפשריים.

 אין אבל שלחן. שיווצר עד וכו׳ הנסרים את לחבר לחתכו, לנסרו, העץ, את לפסל ירצה,

 עד )עכ״פ באוויר אין שהרי מאוויר, שלחן לבנות לו להועיל יכולה הנגר של בחירתו

מוגבל אינו הבחירה כה שלחן. להיות כדי עד להשתנות האפשרות עכשו( שידוע כמה



דעות הלכות ב

 האדם - בחירה לאדם לו יש הוא עצמו לגבי גם בלבד. לאדם מחוץ שהיא למציאות

 הדבר אין לנפש אשר ברם כל. לעין וברור גלוי הדבר לגופו אשר עצמו. את לשנות יכול

 הרחב המיגוון את לגלות כדי אדם בבני להתבונן ראוי לפיכך ראשון. במבט מאליו מובן

 כסאות, שלחנות, אנו מוצאים אם לעיל, שהוזכר המשל טי על אופיים. שבתכונות

 אותם לכל להיהפך האפשרות בו יש עץ בול שסתם מוכח מעצים שנעשו וכו׳ ארונות

 תכונות אדם בני אצל מוצאים אנו כן כמו לכך. הדרושים הגורמים יופעלו רק אם הכלים

 מיושבת שדעתו מי וכנגדו תמיד, כועס חמה בעל שהוא מי כגון מזו, זו ורחוקות שונות

 תכונות גם וכך יותר, או פחות לכעס נוטה שטבעם אנשים וכן כלל, כועס ואינו עליו

 להסיק ניתן א-ב(. א, לפנינו )השווה וכיו״ב רחבה ונפש לב, גובה כגון אחרות אופי

התכונות. אותן כל את לפתח האפשרויות בו יש אדם בן שסתם

 אדם של נפשו היתה לא אילו אומרת, זאת - הן קיימות הללו אפשרויות אלמלא

 תכונות לו לאמץ האדם על לצוות יתכן לא אז כי - כיוונים אותם בכל להשתנות בכח

 הרקע את מקודם להציע בלי להבינה ניתן לא בדרכיו׳ ׳והלכת המצווה מסויימות. אופי

להתבצע. ניתן הצווי קיום שאמנם המוכיח הטבעי

 תכונה שבכל רחבה קשת אותה מכל האדם. שלימות מטרתה - התורה מצות

 ואליה תורה התכוונה שאליה השלימות נקודת היא איזו - בכלל ומכולן בפרט נפשית

 הולם השלימות מושג בלבד. זה לנידון מוגבל אינו שלימות המושג לשאוף? אדם צריך

 כמו שונים. בכיוונים להתפתח אפשרויות בו ויש השתנות של תהליך בו שיש נושא בכל

 אדם, במפעלי שלימות יש גם כך חיים, ובבעלי בדומם - בטבע שלימות מושג שיש

 שהמושג ומסתבר מישורים. בהרבה וכך העיוניות, בחכמות כמו המעשיות בחכמות

 "שלימות" שנקרא מה עם משותף מכנה בו יש מסוים שטח לכל המתאים שלימות

 כדי - בו שיש חסרון מחמת אלא משתנה אינו ישתנה אשר ״שהדבר אחר. במקצוע

 כח(; א, )מורה תוספת" אותה תוסר ואז צורך, בה שאין תוספת בו שיש או שישלם;

 דבר שום ולא סרח בהם ואין כלל, חסרון ישיגם לא השלמות, "בתכלית הם אשר ודברים

)שם(. צורך" לו שאין

 גם אבל לגרוע, והן להוסיף הן שאפשר ממוצעת, מרה לעולם היא שהשלימות נמצא

 "שכל שאמרו זהו השלם. את ומפסידים הן מקלקלים שניהם הגירוע וגם התוספת

 בהם "אין שהשלמים המדעים בכל המקובל חוק והוא א(, כט, )סנהדרין גורע" המוסיף

 שלימות שגם מכאן יד(. ב, )מורה תוספת" ולא לבטלה דבר שום מהם ואין חסרון שום

 בכל האפשריים הקיצוניים הקטבים בין ממוצעת היא אף תורה עליה שצוותה האישיות

הדעות.

אל הדינין להקריב הזה החיבור בכל "שכוונתי - רבנו לו שהתווה בקודש דרכו



ג מבוא

 בביאור דעות הלכות את פתת לפיכך (.461 עמ׳ רנב, סי׳ )בלאו( רבנו )תשובות השכל״

 לידי להגיע אופיו את ולתקן לשנות אדם של ידו לאל שיש להוכיח הטבעי הרקע

 תאריו אח משקפת זו שלימות הממוצעת. המידה אחר מישור בכל כמו שהיא שלימות,

 אותנו מחייבת בדרכיו׳ ׳והלכת המצוה במקרא. שהוזכרו כפי הוא ברוך הקדוש של

 נרצה אשר לדרגה שנגיע עד הדעות, הן הנפש, תכונות את לתקן המיועדים למעשים

 כוחות של נכון אתון מתוך אם כי החוץ, מן וכפייה אילוצים בגלל לא באמת, הרצוי את

 מידת היא וזו מנוגדות נטיות בין שיווי־משקל של מצב יוצר זה אתון ושאיפותיה. הנפש

 כדי רצויה הקצוות אחת כנגד והטייה יש הבינונית. המדה היא שהיא ה( )הלכה חכמה

חסידות. מדת היא וזו הנפש ולרפאות לתקן

 מדות יש טובות. בדעות להתאמן ואיך רעות דעות לתקן ניתן איך מסביר השני בפרק

 המדות ובין ביניהן משקל שיווי ליצור יספיק ולא לגמרי לעקור צריך שאותן רעות

האמצעית. המדה היא וזו זה את זה לבטל צריכים ההפכים שני אדרבה, ההפכיות.

 לבחור יספיק שלא כמובן ודעה? דעה שבכל הבינונית המדה את לזהות ניתן איך

 שאינן ישנן דעות הרבה שהרי עליה, להוסיף וגם ממנה לגרוע גם שיתכן נקודה

 רבנו מציע מפתחות שני החכמה. דרך שהיא הרצויה הבינונית אינן גם אבל קיצוניות,

 או לעשותן צוותה שהתורה למעשים מתייחס הראשון זו. בעיה לסתור כדי שלישי בפרק

 עשיית החכמה. בדרך תורה אותנו מובילה האלה הצוויים שבכל הוא ברור מהן. להמנע

 הן - עליהם מוזהרים שאנו מדברים ההמנעות וכן עליהם, מצווים שאנו אלה מעשים

 לכל יפה וכוחו ביותר כוללני הוא השני המפתח הבינוניות. בדעות אותנו מרגילות

 וזו קרובה תכלית לה יש פעולה כל רשות. של מעשים הן שברובן אדם של פעולותיו

 שיכוין אדם צריך הסופית. התכלית עד הלאה וכן יותר, רחוקה לתכלית להוביל יכולה

 של בסופו שמוביל מה כל ב(. )הלכה בלבד הוא ברוך השם את לידע כולם מעשיו כל

 יהיו מעשיך "וכל חכמים שצוו והוא החכמה מדרך הוא הרי זו, עליונה לתכלית דבר

ג(. )הלכה שמים" לשם

 להנהגת רביעי פרק הוקדש לפיכך - הוא ה׳ מדרכי ושלם בריא הגוף והיות הואיל

נפשו. לתיקון במקביל גופו שלימות את מקדם החכמה בדרך הנוהג הבריאות.

 ילמד איך ברם בדרכיו׳. ׳והלכת במצוה דנים כולם הראשונים הפרקים ארבעת נמצאו

 שהם ביודעיו להדבק המצוה באה כך לשם בהם? שילך כדי ה׳ דרכי הן מה האדם

 מצוה פרטי את לפרש שניתן עד אבל השם. אל להתקרב האדם יוכל שבחברתם החכמים

 הוא מי א( )ה, במעשיו ניכר שיהיה החכם התנהגות של מספיק תאור להקדים יש זו,

חמישי. פרק הוקדש כך לשם בו. להדבק שצריך החכם



דעות הלכות ד

 הוא בה הסביבה ומן מחבריו מושפע שהאדם המציאות מן בקביעה פותח ששי פרק

 כדי - בחכמים להדבק למצוה טעם משמשת זו עובדה לרעה. והן לטובה הן - נמצא

 אדם של המצאו מתאימה. חברה לו לבחור האדם על ב(. )הלכה ממעשיהם ללמוד

 שכן ומכל הגרים, את לאהוב הריעים, את לאהוב - חובות גם עליו מטילה בחברה

 אינו בסביבתו; הנעשה עבור באחריות לשאת הוא חייב כן כמו חבריו. את לשנא שלא

 חבירו. את להוכיח הוא חייב - אחרים ידי על הנעשות הרעות מן להתעלם יכול

 להזהר עליו - בעצמו רשע יוסיף שלא להבטיח עליו מוכיח שהוא בזמן בו אולם

 - ויתום אלמנה - אומללים לגבי לו נודעת יתירה אחריות חבירו. פני את מלהלבין

 הללו המצוות כל י(. )הלכה וכבוד גדולים וברחמים בנחת עמהן להתנהג אדם שחייב

ותיקונה. החברה לגיבוש תורמות

 מפני תורה שאסרה בדברים דן - אלה בהלכות האחרון הוא - השביעי הפרק

 הרע ולשון רכילות והן תקינה, חברה ומסכנים הארץ ישוב קיום תחת חותרים שהם

 שאפשר הנכונה הדעה לו מאמץ אלה מכל הנזהר ונטירה. נקימה וכן ואביזרייהו,

זה. עם זה אדם בני של ומתנן ומשאן הארץ ישוב בה שיתקיים

* * * *

 י(: )ה, אבות במשנה מקורו - אופי תכונות במובן בו משתמש שרבינו דעות המונח

 קשה לרצות... וקשה לכעוס קשה לרצות... ונוח לכעוס נוח - בדעות מדות ״ארבע

 כשם הזה המונח את מיחד ורבינו לרצות..." וקשה לכעוס נוח לרצות... ונוח לכעוס

 לכל לא ברם וכר. ורחמנות לב, ואומץ הלב וגובה הכעס כגון, לעצמה תכונה לכל כולל

 הצביע כבר כך ועל בהן לדון קשה כך בגלל ולפעמים מיוחד שם יש הפרטיות הדעות

 רוב באורך הסביר שבה - פרקים״ ״שמונה - לאבות לפירושו בהקדמה רבינו

 וכן כאן דבריו בהבנת להעזר יש ומשם אלה, בהלכות שיטתו בנויה עליהן העקרונות

פרקים. משמונה ארוכים קטעים הפירוש בהמשך מקומות בכמה הבאתי ולפיכך להפך.



ה מבוא

דעות הלכות
 לא מצוות ושש עשה מצוות חמש מצוות, עשרה אחת בכללן יש

ביודעיו. להדבק ב( בדרכיו. להדמות א( פרטן: הוא וזה תעשה,
 אחים. לשנוא שלא ה( הגרים. את לאהוב ד( רעים. את לאהוב ג(
 שלא ט( אמללים. לענות שלא ח( פנים. להלבין שלא ז( להוכיח. ו(

 המצוות כל וביאור לנטור. שלא יא( לנקום. שלא י( רכיל. להלוך
אלו: בפרקים האלו

פשוטה יד

 להדמות ח: עשה מצות תורה למשנה בהקדמה הקצר במנין בדרכיו להדמות א(

ט(. כת, )דברים בדרכיו׳ ׳והלכת שנ׳ והישרים הטובים בדרכיו

לכאן. והשלם ומצווים(, ד״ה ו )א, להלן שהבאתי המצוות שבספר הנוסח את ראה

 קדוש לעם לו ה׳ ׳יקימך אומר הכתוב הנ״ל. מקרא של פשוטו עומק רבנו לנו השמיע

 שם כי הארץ עמי כל וראו בדרכיו. והלכת אלהיך ה׳ מצות את תשמר כי לך נשבע כאשר

 מוסבת בדרכיו והלכת שהפיסקה לפרש ניתן לכאורה ממך. ויראו עליך נקרא ה׳

 המצות את תשמר כאשר קדוש לעם אותך יקים ה׳ כך: הוא הפירוש דהיינו למעלה,

 כל שיראו זאת מה כך, אם ברם כלל. צווי כאן אין זה פירוש לפי בדרכיו. תלך וכאשר

 זה מה אבל המצוות פי על מתנהג אותך שיראו יתכן ה׳? שם עליך שנקרא הארץ עמי

שם( )ספרי מקום?" של בשמו ליקרא לאדם לו איפשר היאך "וכי ה׳? לשם ענין

 ומה אמורה, מצוות שמירת הרי ה" מצות את תשמר ׳כי שאמר אחרי לשאול יש עוד

בדרכיו? בהליכה להוסיף יש

 מה - זו מצוה בפירוש למדו ״כך ו(: )א, לקמן בשמם מביא ורבנו חכמים דרשו ברם

 זה פירוש לפי וכו׳." אתה אף רחום נקרא הוא מה חנון; היה אתה אף חנון, נקרא הוא

 משמעות היא וכך למטה, וממשיכה צווי של ענין התחלת היא בדרכיו והלכת הפיסקה

 רחום, דהיינו בהן נקרא שהוא התארים אותם לך תאמץ כלומר, - בדרכיו לך הכתוב:

 הבורא נקרא שבהם הכינויים באותן נקרא אתה שגם יראו האומות וכאשר וכו׳, חנון,

הרוממות. יראת בהם יעורר זה - עליך׳ נקרא ה׳ שם ׳כי - יתברך

 בן אברהם רבנו )תשובות זו מצוה ביאור על רבנו של בנו אברהם רבינו נשאל

סג(: סימן התרצ״ח( ירושלים פריימן, )רא״ח הרמב״ם,



דעות הלכות ו

פשוטה יד

 עשה ממצות השמינית במצוה מצות בספר זק״ל רבנו שאמר מה בדבר ובנו ילמדנו

 כמו תנאי שהוא ונראה עשה. מצות שהוא בדרכיו׳ ׳והלכת יתעלה שאמר מה בדבר

כה, )דברים וכו" בקול תשמע ׳כי התנאי והשיגוך׳ האלה הברכות כל עליך ׳ובאו הכתוב

 ומוצא בתוכחה. □ודוגמת יג( שם, )שם למטה׳ תהיה ולא למעלה רק ׳והיית כן וכמו ב(.

 אחרים׳ אלהים אחרי והלכת אלהיך יי׳ את תשכח שכח אם ׳והיה שומע שאינו במי בו

 נראה ת( ל, )שם וכו" והשתחוית ונדהת תשמע ולא לבבך יפנה ׳ואם כן וכמו יט( ח, )שם

 מן שמתבאר כמו המצות את כוללת היא הרי מצוה היתה לו וגם תנאי. דרך על שהם

 )שם תלכו׳ אתכם אלהיכם יי׳ צוה אשר הדרך ׳בכל ככתוב זה בענין החוזרים הכתובים

 וכו׳ היום מצוך אנכי אשר ]לעשותה[ הזאת המצוה כל את תשמור ׳כי כן וכמו ל(, ה,

 מעמך׳ שואל אלהיך יי׳ מה ישראל ׳ועתה כן וכמו ט( יט, )שם הימים׳ כל בדרכיו וללכת

 הכוללים הצווים את למנות ראוי שאינו הרביעי בעיקר ז״ל רבינו אמר וכבר יב( י, )שם

כפול. ושכרו אדוננו יורנו המצות.

 כי קשי. מזה יתחייב לא הרי תנאי, שהוא ונראה מצוה שהוא שאמרת מה תשובה

 בראשונה אומר הוא כי בכתוב תתבונן הלא בו. מצווים שאנו מה בעשיית אלא התנה לא

 בפרוש אומר הוא הרי א(, כח, )שם היום׳ מצוך אנכי אשר וכו׳ תשמע שמע אם ׳והיה

 לפי שזה בסוף חזר אחר זה. על הגמול את הזכיר אחר שצוה. מה בעשיית התנה שהוא

 והלכת אלהיך יי׳ מצות את תשמור כי יי ׳יקימך שכתוב למה כונתי המצוה, קיום

עשה. מצות מצורת הוציאו לא שהתנאי התבאר כבר הרי בדרכה׳.

 שאנו מה זה אכן המצות, את כוללת היא הרי מצוה היתה גם ולו שאמרת: מה ואולם

 והיא הראשונה הזאת. ההשגה את המבטלות תשובות שתי כאן ויש בו. להתבונן צריכים

 אנו שאין הוא העיקר וזה הקראים, משטת הרבנים עדת אנו נבדלנו ובה בדת גדול עיקר

 הכתוב עליו שמורים מה על אלא הכתוב של פשוטו עליו שמורה מה על סומכים

 וגם שאמרנו. מה ותמציתה מתאימים מקומות יש הזאת האמונה ולבאור ביחד, והקבלה

 אנו חייבים כן פי על אף המצות, כל לקיום בו שהכונה בהחלט הזה הכתוב פשט יורה לו

 חנון נקרא הוא מה אליו: בנוגע מפרשת שהקבלה מפני פרטית מצוה שהוא להאמין

 ומה העינים. מנגד שיסור ראוי שלא עיקר והיא זה בדבר האחת התשובה וזאת וכו׳.

 מתחייבת אין המצות, הכוללות עשה מצות למנות ראוי שלא זצ״ל מארי אבא שאמר

הקבלה. שבארה מה לפי כוללת מצוה זאת אין שהרי השגה מזה

כוללת, מצוה בדרכיו׳ ׳והלכת ר״ל הזה, המקרא היה לו השניה: התשובה היא וזאת

 בכל ללכת אלהיך יי׳ מצות את תשמור כי אומר: היה אלא זה, בסגנון נאמר היה לא

 לנו שיש ואע״פ מעמך׳. שואל אלהיך יי׳ מה ישראל ׳ועתה בפרשת שאמר כמו דרכיו,

 ספר תוך אל הכנסנוהו וכבר להזכירו המקום כאן אין הזה הכתוב נענין רחב פרוש

בחבורו. עוסקים שאנו הדרשות



ז מבוא

פשוטה יד

 זה אבל המצות. לכל כוללים הם הללו הכתובים - וכו׳ צוה׳ אשר הדרך ׳בכל ועוד.

 ׳כי שאמר אחרי כי כולל. צווי שהוא הדעת על להעלות אין ראיה, ממנו להביא שרצו

 ׳והלכת ואמר עליו הוסיף המצות, כל כולל הוא אשר אלהיך, יי׳ מצות את תשמור

 המצות, כהכרח מוכרח שאינו הדעת על להעלות אפשר היה זה אל שבנוגע בדרכיו׳

 שפרשה כפי במדות התלויים דברים אלו בדרכיו׳ ׳והלכת מעשיות, הן שהמצות מאחר

 ענין יש ובזה מעשים. כן גם האלה המדות תכלית כי אף וכו׳, חנון נקרא הוא מה הקבלה

 התנאתו על בדרכיו׳ ׳והלכת שמהוספתו הוא דבר של וכללו בראשונה. רחוקה שהבנתו

 כלומר, בתחילה, המפורשות המצות זולתי לדבר היא שהכונה יתבאר בכלל במצות

 ביר׳ אברהם וכתב דק. ענין הוא כי זאת והבן האמתית. הקבלה שבארתו דבר לאותו

זצו״ל. משה

 )דברים תדבק׳ ׳ובו שג׳ בו לדבקה וז״ל: ו עשה הקצר המנין השווה ביודעיו להדבק ב(

 בפירוש חכמים אמדו כך אלא בשכינה? להדבק לאדם אפשר וכי ב: ו, לקמן וראה כ(. י,

 )ד״ה המצוות בספר לשונו גם הבאתי ושם ותלמידיהם". בחכמים "הדבק זו מצוה

מצות(.

 שם אין הקיצור ובגלל והואיל הצווי, מפורש שבו מקרא להביא דרכו הקצר במנין

 לפיכך בשכינה, כדביקות נחשב וזה בחכמים להדבק באמת היא שהכוונה להסביר מקום

 את מונה בספר, חלק כל בראש כדרכו כאן, אולם בו. לדבקה וכתב כלום פירש לא

 היא שזאת ביודעיו להדבק כאן כתב הלכך בכתוב. המקור ובלי תוכנן לפי המצוות

 והפירוש הפסוק. כאן הובא שלא מאחר לאי־הבנה לחוש ואין המצווה, משמעות באמת

ששי. בפרק לקמן מופיע המפורט

 לרעך ׳ואהבת שג׳ ברית מבני אדם כל לאהוב רו: עשה הקצר במנין רעים את לאהוב ג(

 המצוות בספר לשונו את הבאתי ושם ג ו, לקמן המצוה פירוש יח(. יט, )ויקרא כמוך׳

מצוה(. )ד״ה

 הגר׳ את ׳ואהבתם שנ׳ הגר את לאהוב רז: עשה הקצר במנין הגרים את לאהוב ד(

 בספר לשונו הבאתי אהבת( )ד״ה שם והשווה ד ו, לקמן זו מצוה ביאור יט(. י, )דברים

המצוות.

 ׳לא שנ׳ בלב לשנוא שלא שב: תעשה לא הקצר המנין השווה אחים לשנוא שלא ה(

 שעל מאחר בלב" לשנוא "שלא ביאור הוסיף שם יז(. יט, )ויקרא בלבבך׳ אחיך את תשנא

 איבה מעשי להוציא בלבד, בלב היא שהשנאה עוד כל אם כי עובר אינו זו מצוה

 שהבאתי שם וראה ה-ו ו, לקמן נידונים המצוה פרטי כתוב. גם וכך לפנינו(, )כמבואר

המצוות. בספר לשונו



דעות הלכות n
פשוטה יד

 עמיתך׳ את תוכיח ׳הוכח שנ׳ החוטא להוכיח רה: עשה הקצר המנין ראה להוכיח ו(

 שם מובא המצוות בספר לשונו והשווה והלאה, ו ו, לקמן המצוה פירוש יז(. יט, )ויקרא

הרואה(. ד״ה ז )הלכה

 שנ׳ מישראל אדם פני להלבין שלא שג: תעשה לא הקצר במנין פנים להלבין שלא ז(

 והשווה ח ו, לקמן והשווה יז(. יט, )ויקרא חטא׳ עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח ׳הוכיח

כך(. )ד״ה שם מובא המצוות בספר לשונו גם

 זה את זה מלהונות שהוזהרנו האזהרה רנא: תעשה לא עם בה משותף הרבה זו מצוה

 עצמו. לאושש יוכל ולא אותו ומחרידים אותו המצערים דברים לו שנאמר והוא בדברים,

 פלונית מדרך העבירך אשר לה׳ תודה לו, ויאמר מהם, ושב נערות מעשי לו שקדמו כגון

 אמרו והוא כמתלהלה. המצערים מומים מאמירת בזה וכיוצא הזו. הטובה הדרך אל

 נח, מציעא )בבא אמרו יז(; כה, )ויקרא מאלהיך׳ ויראת עמיתו את איש הונו ׳ולא יתעלה

 הרי - עמיתו׳ את איש תונו ׳ולא אומר כשהוא ספרא: ולשון דברים. אונאת זו ב(,

 מעשיך זכור לו, יאמר לא תשובה בעל היה אם כיצד? אמורה... דברים אונאת

 לאיוב, חביריו שאמרו כדרך לו יאמר לא עליו... ]באים חלאים היו הראשונים...

 ]מבקשים המרים ראה ז(.[ ד, )איוב נכחדו׳ ישרים ואיפה אבד נקי הוא מי נא ׳...זכר

 אף אומר, יהודה ר׳ מימיו. חיטה מכר לא והוא פלוני, אצל לכו להם, יאמר לא ..תבואה.

 ואמרו ליקה[. רוצה אינו ]והוא זה? חפץ בכמה לו, יאמר ולא המקח( על עיניו יתלה לא

 אומר הוא דברים שבאונאת ממון מאונאת דברים אונאת גדולה ב(, נח, מציעא )בבא

עכ״ל. מאלהיך׳. ׳ויראת

 והואיל שומען, את לצער שיכולים דברים לומר מחייבת בהכרח תוכחה מצוות אולם

 צוותה שהתורה אלא דברים. אונאת איסור עליהן חל לא לפיכך נאמרו שלהוכיח

חבירו. פני להלבין שלא להזהר חייב המוכיח שגם מיוחדת באזהרה

 מכירה בהלכות רבנו הביא לגר( הנוסף המיותר הלאו )וכן דברים אונאת אזהרת את

 במקח שהונייה "כשם יב(: )יד, שם לשונו כך וממכר. במקח לאונאה הלאווין עם ביחד

 חז״ל ולמדו תונו׳, ׳לא בלשון נאמרו ושניהם הואיל בדברים." הונייה יש כך וממכר

 שניהם על לדון לנכון רבנו ראה לפיכך מדובר, אונאה סוגי בשני כי הכתובים מייתור

ביחד.

 שלא וז״ל: הכתוב פי על פירט רנו( תעשה )לא הקצר במנין אמללים לענות שלא ח(

 כלל י ו, להלן גם כא(. כב, )שמות תענון׳ לא ויתום אלמנה ׳כל שנ׳ ואלמנה יתום לענות

י(. הלכה ריש שם )הובא המצוות בספר גם וכך אחד, בלאו אלמנה וגם יתום גם

הרב לדעת נאות שאפילו אומר ואני וז״ל: המצוות בספר משיג ז״ל הרמב״ן אולם



ט מבוא
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 פרטי לאו שהוא נאמר כאן אבל אחת, אלא פרטיו ימנו לא שבכללות שהלאו ונאמר

 מדרש וזה כב(, כב, )שמות אתו׳ תענה ענה ׳אם באמרו הכתוב חילקן שהרי שתים, וימנו

בו. כיוצא מקום רכל חכמים

 מוסב לכאורה שזה אתו׳ תענה ענה ׳אם וכתוב הואיל כך: היא ההשגה כוונת נראה

הכתוב. שחילקן נמצא בלבד, יתום על

 שכל והסביר המצוות לספר בהקדמה התשיעי בכלל רבינו הקדים כבר והנה

 ענין לכל ייחד שלא "כיון אתר לאו אלא כאן אין החיבור בוא״ו וחוברו פרטים שנתפרשו

 אחד לאו אמר אלא מבושל׳ בשל ולא נא ממנו תאכלו ׳אל אמר ולא עצמו בפני לאו

 תאכלו ׳אל אמרו כי שנתבאר וכיון האחר... על מהם אהד והוסיף הענינים שני הכולל

 יא( ב, )ויקרא דבש׳ וכל שאר ׳כל אמרו וכן אחת, מצוה ט( יב, )שמות ובשל׳ נא ממנו

 אמרו וכך אחת, מצוה ד( כג, )דברים ומואבי׳ עמוני יבא ׳לא גם נמנה כך אחת, מצוה

 ממנו תאכלו ׳אל כמו הוא הללו הלאוין מן לאו שכל לפי תענוך... לא ויתום אלמנה ׳כל

 וגם יתום גם כאן רבנו כלל זאת שיטתו פי על ביניהם." הבדל אין מבושל׳... ובשל נא

 בני של אחד בסוג אלא המדובר שאין לנו רמז ובזה אמללים, - אחד במונח אלמנה

בלבד. אחד לאו אלא כאן שאין וממילא אדם

 חזר לכאורה אתו׳, תענה ענה ׳אם באמרו הכתוב שחילקן ז״ל הרמב״ן שכתב מה ברם

 אתו׳ תענה ענה ׳אם ואמר וז״ל: הסביר זה פסוק על לתורה בפירושו שהרי זו מטענה בו

 וצעקתה, האלמנה בעונש אלמנות׳ נשיכם ׳והיו אחריו כתוב כן על מהם. יחיד כל -

 שלא הרי עכ״ל. אויב. בחרב אותם שיהרג בכאן ענש היתום... בצעקת יתומים׳ ׳ובניכם

 רבינו מנאן לא כן על ללאו; הכתוב חילקן שלא לעיל ראינו וכבר לעונש, הכתוב חילקן

בלבד. אחד בלאו אלא

 רכיל תלך ׳לא שג׳ לרגל שלא שא: תעשה לא הקצר במנין השווה רכיל להלוך שלא ט(

 הבאתי הפרק בריש שם וראה שביעי. בפרק לפנינו ונתפרש טז( יט, )ויקרא בעמיך׳

המצות. בספר לשונו

 שלא שד: תעשה לא - בכתוב המקור בהוספת אבל הקצר במנין גם כך לנקום שלא י(

 ספר לשון הבאתי ושם ז; ז, לקמן זו מצוה ביאור יח(. יט, )ויקרא תקם לא שר לנקום

המצוות.

 שלא שה: תעשה לא - בפסוק המקור בתוספת הקצר במנין גם כך לנטור שלא יא(

 גם הבאתי שם ח. ז, לפנינו זו מצוה ונתפרשה יח(; יט, )ויקרא תטר׳ ׳ולא שר לנטור

המצוות. בספר לשונו



ראשון לפרק פתיחה

 את להסביר כדי בדרכיו. להדמות במצוה הדנים פרקים לארבעה ראשון הוא זה פרק

 האדם של נפשו כוחות על יסודיים פרטים כמה להציע תחלה צריך זו מצוה תוכן

 שונים. לכיוונים אלה נטיות לפיתות הרחבות האפשרויות את בקצרה ולתאר ונטיותיו,

 במחשבה, החוצה המתפרצים הם הם הנפש במעמקי הפועלים הרגשיים הדחפים

 וזקוקים ביותר הם חזקים כוחות אילו להכיר ניתן אלה גילויים מתוך ובמעשה. בדיבור,

)א-ב( לחתוק. שזקוקים ויתכן הם חלשים ואילו לריסון

 הנה הקיצוניות בינונית. מידה היא - אחרת שלימות כל כמו - הדעות שלימות

 את רצויים. אינם כאחד ושניהם מוגזמת, תוספת של או רציני מחסור של או תוצאה

 בנפש. הפועלים המנוגדים הכוחות איזון ידי על רק להשיג ניתן המיוחלת השלימות

 האדם וגם והנסיבות שוטפים, החיים שהרי מאד עדין מטבעו הוא זה איזון ברם

 נכון, שיווי־משקל שהושג אחרי שאפילו כך מתחדשים, לחצים מיני וכל תמיד, משתנים

 תמיד אותם ולמדוד ודעותיו דרכיו לשקול אדם חייב לפיכך בנקל. להדרדר עלול המצב

 כל זו בדרך שהרי השלימות, לו תושג ככה האמצעית. בדרך אותם לכוון כדי מחדש

 לבטלה. בריאתם תהא ולא מתאים, פעולה מרחב להם ימצאו בנפשו הטבועים הכוחות

)ג-ד(

 דרך נקראת ולפיכך במציאות התבוננות מתוך המתחייבת היא הבינונית הדרך

 הבינונית הדרך מן מסויים לצד שהטייה לפעמים ויש חכם. נקרא בה וההולך החכמה,

 היא וזו הדין, משורת לפנים הוא וזה וכיו״ב, בחברה או בנפש פגם לתקן כגון רצוייה,

)ה( חסיד. נקרא הוא זו מדה לו והמאמץ חסידות, מדת

 לו להדמות אנו שנשאף• ללמדנו כדי פעולה תארי להקב״ה מייחס המקרא

 אינם - וכו׳ וחנון, רחום, - הללו התארים יתברך לבורא ביחס ברם אנו. בפעולותינו

 וכל להשיג. אין מהותו את שהרי בלבד, פעולותיו מצד אם כי בעצם לו מתאימים

 בעפר אשר חומר בתי שוכני השפלים האפלים לגופים אלא מצויים אינם האלו הדברים

 אולם ט(. א, התורה יסודי )הלכות זה כל על ויתרומם יתעלה הוא ברוך הוא אבל יסודם

 בנפשו. השוררות הדעות ומן אישיותו, מטיב נובעים בהכרח מעשיו כל לאדם, באשר

 וכן ומעשה; דיבור, במחשבה, מתבטאות הדעות דו־סיטרית. השפעה כאן שיש אלא

 דעותיו את מעצבות האדם בהן שמתרגל והמחשבות, הדיבורים, המעשים, - להפך

 פעולות ידי על דעותיו לתקן ניתן כך אותן. ומכוונות רגשותיו עוצמת את וממחנות

 המובילה בדרך ללכת - נצטוינו כך ועל החכמה. דרך פי על ושקולות מחושבות

)ו-ז( ה׳. דרך נקראת והיא לשלימות,



יא ראשון פרק

 מדבריו להביא וכדאי אלה, ענינים רבינו הסביר אבות המשנה לפירוש בהקדמה גם

לשונו: זו דעות. בהלכות ושני ראשון לפרק מקביל שהוא הרביעי בפרק שם

 ששניהם קצוות שני בין הממוצעים המאוזנים המעשים הם טוב הם אשר המעשים

 בין ממוצעים והרגלים נפשיות תכונות הם והמעלות מיעוט. והשני הגזמה האחד רע,

המעשים... אותם יבואו הזו ומהתכונה חסור, והשניה יתור שהאחת רעות תכונות שתי

 ומעלה טוב הקצוות אחד את וחושבים הללו בפעולות אדם בני טועים ...ורבות

 מעלה הנפש חרוף שחושבים כמו טוב האחד הקצה את שחושבים יש הנפש, ממעלות

 הנפש חירוף בתכלית שהוא מי רואים וכאשר אמיצים, נפשם למחרפים וקורין

 אותו משבחים במקרה שינצל ואפשר בכוונה לסכנה עצמו ומוסר לסכנות וההתמסרות

 - הנפש קריר על ואומרים האחרון הקצה את שחושבים ויש אמיץ. זה ואומרים בכך

 פרוש. - טבעו רדמות מחמת בהנאות ההרגש נעדר ועל עין, טוב - העצלן ועל מתון,

 כל המשובחים, המעשים מן וההתהדרות הפזרנות את חושבים הללו הטעויות דרך ועל

 מעשיו כל ויכוון להתכוון, האדם צריך ואליו המצוע, באמת משובח אלא טעות, זה

הזה. המצוע כלפי תמיד

 במה אלא בנפש ומתחזקים נקנים אינם המדותיות והמגרעות המעלות שאלו ודע

 וכאשר ממושך, בזמן רבות פעמים המרה מאותה הבאות הפעולות אותן על חוזר שאדם

 הרי רעים היו ואם מעלה, לנו נקנית הרי טובים המעשים אותן היו אם הרי בהם, נתרגל

 מגרעת בעל ולא מעלה בעל לא אינו מתחלתו בטבעו שהאדם ולפי מגרעת. לנו נקנית

 לנוהג בהתאם למעשים מקטנותו ספק בלי מתרגל והוא השמיני, בפרק שנבאר כמו

 או הראשון בקצה שהם ויש ממוצעים, המעשים שאותם ויש עירו, ואנשי משפחתו

 שמתנהגים כדרך שיתנהג וראוי נפשו, חלתה כבר שזה ונמצא שביארנו כמו באחרון

 נגדו ונעשה ויצא נטה צד לאיזה ראינו מאזונו נטה אם שהגוף כשם הגופות, ברפואת

 במה להתמיד ונחזור ההפך, מאותו נסתלק יאוזן וכאשר לאזונו, שיחזור עד הפכו

 לו נקנו שכבר אדם ראינו אם בזה, המשל במדות, גם נעשה כך אזונו, על שיעמידנו

 הנפש, ממגרעות מגרעת שזו עצמו על מאד מצמצם שהוא בנפשו נפשיות תכונות

 לרפא רצינו אם זה, בפרק שביארנו כמו הרעים המעשים מן עושה שהוא הזה והמעשה

 בו שגברה מי את שמרפא כמי שזה לפי בנדיבות, להתנהג נצוהו לא הזה החולה את

 בפזרנות שינהג לזה לצוות ראוי אלא מחליו, מרפאו זה שאין המאוזן בדבר החמימות

 התכונה מנפשו שתסור עד הפזרנות במעשה פעמים כמה ויחזור פעם, אחר פעם

 נסלקנו ואז לה, קרוב יהא או הפזרנות תכונת לו תושג שכמעט עד לכיליות שהביאתו

 ולא יפליג שלא תמיד כך ויתנהג הנדיבות במעשה להתמיד ונצוהו הפזרנות מפעולות

נצוהו לא אבל פעמים, כמה הכיליות בדרך לנהוג נצוהו הרי פזרן ראינוהו אם וכן יחסר.



דעות הלכות יב

 היא זו ונקודה הפזרנות. במעשה שצוינוהו כמו רבות פעמים הכיליות מעשה על לחזור

 משיחזור וקרוב קל יותר הנדיבות אל הפזרנות מן האדם שחזרת לפי וסודו, הריפוי חוק

 וקרוב קל יותר הפרישות אל ההנאות הרגש נעדר חזרת וכן הנדיבות. אל הכיליות מן

 ההנאה העדר פעולות על לחזור לתאותן נצוה ולפיכך הפרישות, אל התאותן מחזרת

 הלבב רך את ונחייב התאותנות. פעולות על לחזור ההרגש לנעדר שנצוה ממה יותר

 השפל את ונרגיל במורך, לנהוג נפשו המחרף את שנצוה ממה יותר נפש בחרוף לנהוג

 זכרהו. המרות רפואת חוק וזהו בשפלות. המתהדר את שנרגיל ממה יותר בהתהדרות

 אלא בשוה, הממוצעות בתכונות נפשם תכונות מעמידין החסידים היו לא זה ענין ובגלל

 משל דרך נוטים שהם כלומר סייג, דרך החסור או היתור כלפי מעטה נטייה נוטים היו

 ומן מעט, הנפש חרוף כלפי האומץ ומן מעט, בהנאות ההרגש העדר כלפי הפרישות מן

 השאר, בכל וכן מעט, הרוח שפלות כלפי ומהענוה מעט. ההתהדרות כלפי הרצינות

הדין. משורת לפנים באמרם הרמוז הוא זה וענין



יג ראשון פרק

ראשון פרק

 מזו משונה וזו אדם, מבני ואחד אחד לכל יש הרבה דעות א
 אדם ויש תמיד; כועס חמה בעל שהוא אדם יש ביותר. ממנה ורחוקה
 מעט כעס יכעס - כעס ואם כלל, כועס ואינו עליו מיושבת שדעתו
 עד רוח שפל שהוא ויש ביותר, לב גבה שהוא אדם ויש שנים. בכמה
 ויש בתאותה; מהלוך נפשו תשבע לא תאוה, בעל שהוא ויש מאד.
 צריך שהגוף מעטים לדברים אפילו יתאוה לא ביותר, גוף טהור שהוא
 העולם, ממון מכל נפשו תשבע שלא רחבה נפש בעל ויש להם.
 שדיו מקצר ויש ט(;)קהלתה, כסף ישבע לא כסף אוהב שר כענין

 ויש צרכו. כל להשיג ירדוף ולא לו יספק שלא מעט דבר אפילו
 אלא משלו פרוטה אוכל ואינו ידו על וקובץ ברעב, עצמו מסגף שהוא
 אלו דרכים ועל לדעתו. בידו ממונו כל מאבד שהוא ויש גדול; בצער
 ורך ורחמן, ואכזרי ושוע, וכילי ואונן, מהולל כגון, הדעות כל שאר
בהן. כיוצא וכל לב, ואמיץ לבב

פשוטה יד

 כעס, של זו בדוגמה התחיל שלכך נראה וכו׳ תמיד כועס חמה בעל יש... א הלכה

 מדות ארבע י: ה, אבות במשנה "דעה" בלשון חכמים השתמשו זו תכונה ועל הואיל

וכו׳. לרצות וקשה לכעוס קשה לרצות... ונוח לכעוס נוח - בדעות

 שלשת את רבינו מנה כאן כסף אוהב רחבה... נפש בעל תאוה..., בעל לב..., גבה

יז: ה, אבות במשנה התנא ששנאן המדות

 בו שאין מי וכל אברהם, של מתלמידיו זה הרי הללו דברים שלשה בו שיש מי כל

 טובה, עין - אברהם של תלמידיו בלעם. של מתלמידיו זה הרי הללו דברים שלשה

 ורוח רחבה, ונפש רעה, עין - בלעם של תלמידיו אבל נמוכה. ורוח שפלה, ונפש

גבוהה.

 - נמוכה ורוח הפרישות; - שסלה ונפש ההסתפקות; היא טובה עין שם: פיהמ״ש

 המשגל ותאות רעה; עין והוא לממון הלהיטות הם: שכנגדן והשלש המופלגת... הענוה

גבוהה. רוח והוא והגאוה רחבה; נפש והוא

 לענין ז( ב, להלן )וכן רחבה" "נפש במונח רבינו משתמש שכאן כך על עמדו כבר

כך על לעמוד יש כן כמו המשגל. תאות לענין מפרשו הנ״ל בפיהמ״ש אבל ממון, חמדת



דעות הלכות טז

פשוטה יד

 אשר כזה למצב לשאוף אין לעולם כי בינונית. רבינו קורא ולזה הרצוי הממוצע הוא

 לא ודאי וזה אחת כל לגבי אפס של מצב זהו כי השניה את אחת ההפוכות הדעות יבטלו

טוב.

 על רק אם כי כוחות איזון על לדבר אין והפוכה מנוגדת דעה להן שאין בדעות אבל

 קצה מן רחוק אמנם שהוא הגמור, האפס היא השפל שנקודת וממילא וגירוע, תוספת

 ובין ושלילה. חיוב - והעדרו דבר רק כאן יש והיפוכו. דבר כאן אין אבל היתרון,

אמצעית. נקודה יש הקצוות שני

 היא הבינונית המרה האפס. נקודת פירושו אין לעולם בינונית שהמונח להדגיש יש

 בהלכות רבינו בדברי המפרשים שהעלו קושיות כמה יתיישבו )ובזה חיובית. מדה תמיד

אלה.(

 וגם הפכים, שני של ביטולה שהיא האפס למדת גם מתאים אמצעית המונח מאידך

היפוכה. עם מזווגת שאינה אחת במידה כמותי לממוצע

 ההקדמה של הערבי הנוסח מבדיקת מתאשר ואמצעית בינונית במונחים זה פירושנו

 את אלמתוסטה. ב( אלמעתדלה א( מלים בשתי רבינו משתמש בערבית לאבות.

 הוא אלמעתדלה משמעות עיקר אמצעי. - השניה ואת בינוני, כאן תרגם הראשונה

 השני, כנגד אחד פועלים שניהם הכפות בשתי שהמשקלות במאזניים כמו כוחות אתון

 במנוחה המקום על עומדים ששניהם בזה מסתכמת פעולתם שיווי־משקל נוצר וכאשר

 יותר שימושו - אמצעי - אלמתוסטה המונח מאידך יורד. זה ולא עולה זה לא -

מרחקים. ומדידת לגיאומטריה מתאים

 המונחים שני בתרגום עיקביות על הקפיד לא שליט״א קאפח הר״י של )בתרגומו

 משמונה במובאות לפיכך לזה. ופעם לזה פעם ו״אמצעי" "בינוני" במלים והשתמש הללו

רבינו.( של המקורית לשונו לפי לדייק כדי בתרגומו הצורך במקום שיניתי פרקים

 כסף׳ ישבע לא כסף ׳אהב בקהלת הפסוק והזכיר הואיל וכו׳ עצמו מסגף שהוא ויש

 רעה זה ׳וגם טו(: )ה, ממון חמדת אחרי פרשה באותה שם המוזכרת במידה המשיך

 אשר טוב אני ראיתי אשר הנה וקצף. וחליו הרבה וכעס יאכל בחשך ימיו כל גם חולה...

וגו". עמלו בכל טובה ולראות ולשתות לאכול יפה

 המוזכרות הדעות וקבוצת חדשה, הלכה פה מתחילה שבכה״י לעובדה לב לשים יש

לעיל. שביארתי וכמו קודם, שהוזכרו הראשונות מן בטיבן הן שונות פה

ירבה׳. יד על ׳וקבץ יא: יג, משלי הכתוב פי על ידו על וקובץ



יז ראשון פרק

 דעות האחר בקצה ממנה הרחוקה ודעה דעה כל בין ויש ב
 לאדם שהן דעות מהן יש - הדעות וכל מזו. רחוקה זו - בינוניות
זה שלאדם שטבעו דעות מהן ויש גופו; טבע לפי ברייתו מתחלת

פשוטה יד

 אונן אינו וגם לגמרי מהולל שאינו מי יתכן שהרי הם, הפכים אלה שני ואונן מהולל

אדיש. אלא

 הוא רעים, כליו וכלי שוע... יאמר לא ׳ולכילי ה-ז: לב, ישעיה פי על ושוע וכילי

 וחומס החומד הוא שכילי הרי משפט׳ אביון ובדבר שקר באמרי עניים לחבל יעץ זמות

 )הל׳ ונותן" לעצמו שמצר או לו הראוי מן יותר צדקה "נותן הוא ושוע אחרים של ממונם

גמורים. הפכים ושוע כילי נמצאו יא(. ז, עניים מתנות

כש״נ. הפוכות דעות של זוגות הן אלו אף לב. ואמיץ לבב ורך ורחמן ואכזרי

 הקצוות בין פירוש: מזו. רחוקה זו בינוניות דעות ודעה... דעה כל בין ויש ב הלכה

האחרת מן רחוקה נקודה כל - שונות בנקודות חלוקה תתכן בקו וכמו רב, מרחב יש

 במרחקים בינוניות דעות הרבה יש בדעות גם כך לקצוות. ביחס בינוניות וכולן -

הקצוות. מן שונים

 - זו באומה יש סימנים שלשה א: עט, יבמות וכו׳ ברייתן מתחלת מהן... יש

 להדבק ראוי הללו סימנים שלשה בו שיש כל חסדים... וגומלי והביישנין, הרחמנים,

זו. באומה

לישראל הקב״ה נתן טובות מתנות שלשה דוד, אמר א: ד, קידושין ירושלמי והשווה

 עמדו שלא בריא דבר פנים בושת לו שאין וכל חסדים... וגומלי וביישנין רחמנין -

וכו׳. סיני הר על אבותיו

 מי וכל אבינו, אברהם של מזרעו שהוא בידוע הבריות על המרחם כל ב: לב, ביצה

אבינו. אברהם של מזרעו שאינו בידוע הבריות על מרחם שאינו

 או פנים עזות בו שיש מי כל יז: יט, ביאה איסורי בהלכות זה דבר העתיק רבינו

 גבעוני שמא ביותר לו חוששין - חסד להם גומל ואינו הבריות את ושונא אכזריות

חסדים. וגומלי רחמנים, בישנין, - הקדושה האומה ישראל שסימני הוא,

 הנכון. ולבם ישראל זרע של דרכם וזהו - יטור ולא יקום לא י: ב, תשובה ובהלכות

ליחסו. לחוש יש מרחם ואינו אכזרי שהוא מי וכל ב: י, עניים מתנות ובהל׳



קינט שישי פרק

 . עעזח מצוות שתי - השכינה כנפי תחת ונכנס שבא הגר אהבת ד
אמרה והתורה גר, שהוא מפני ואחת, רעים; בכלל שהוא מפני אחת,

פשוטה יד

 עזרו־דז 70 לפניב! של ענינים כמה נתבארו שם גם ממילא ושופטים. משפטים, קנין, נזקים,
 5־1 י־־ו־כ כא דן כבר טובות ומידות דעות על ועוד(. יז יא, ואבדה גזלה הלכות )כגון הדין

 תכניה שלפי נמצא עניים.( מתנות הלכות גם )וראה אלה. בהלכות הקודמים בפרקים
 סלבד, כללי ביאור אם כי במקומה הריע אהבת מצות בביאור לרבנו לו נשאר לא ספרו,
ו!־ כ ס כב גדוליכ« חלקים הרבה על לחזור צריך היה הפרטים כל לפרש בא אילו שהרי

 לרעך ׳ואהבת מצות קיום משום גם בהן יש שונות במצוות רבות הלכות אותן שבכל
כמוך.

 "לד T״־k חביד־ר בקלון המתכבד חנינה, בן יוסי א״ר א: ב, חגיגה ירושלמי וכו׳ והמתכבד
הבא. לעולם חלק

יד. ג, תשובה הלכות ראה

 דה רזתמצ = )עשין< המצוות ספר השווה וכו׳ עשה מצווח שתי הגר... אהבת ד הלכה
 את בבתם 7־1 ׳וא יתעלה אמרו והוא הגרים, את לאהוב שנצטוינו הצווי - ומאתים השבע

 באפלרר ישראל את שכולל מה זה בענין אותו שכולל פי על ואף יט(. י, )דברים הגר׳
 לדו! ככככז שעתה מפני אבל צדק; גר הזה שהגר לפי יח( יט, )ויקרא לרעך׳ ׳ואהבת

 לא ׳ר ד־ 70 א עז אונאתו על באזהרה שעשה כמו נוספת, מצוה לו וייחד אהבה ה׳ לו הוסיף
 <ור־ רבתב כ<• כב, )שמות תונה׳ לא ׳וגר עוד ואמר ת( כה, )ויקרא עמיתו׳ את איש תונו

 1אר "־עז א תוכו־ ׳ולא משום הגר אונאת על שחייבים ב( נט, מציעא )בבא הגמר בלשון
ין־"700 ־־1x7־לד־ ׳ואהבת משום לאהבו אותנו חייב גם וכך תונה׳. לא ׳וגר ומשום עמיתו׳
 ד מ לעז ש^ברה כמו הגר על צונו שה׳ בארו המדרשות וברוב ..הגר׳. את ׳ואהבתם ומשום

הגר׳. את ׳ואהבתם ואמר אלהיך ה׳ את ׳ואהבת אמרו והוא יתעלה,

 ורצה"■ ה׳פעלך־ ׳ישלם יב(: )ב, רות גבי הכתוב פי על השכינה כנפי תחת ונכנס שבא
כנפיו׳. תחת לחסות באת אשר ישראל אלהי ה׳ מעם שלמה משכרתך

 = ס ריקר־א )בובר( תנחומא מדרש גרים אוהב עצמו הקב״ה הגר... אהבת על צוה
הגר־יבז יל הזהיר־ בתורה פעמים ושמונה* ארבעים מוצא אתה שלום, בר יהודה ר׳ אמר

ואמרי. ותוד״ה ב נט, מציעא בבא היטב עיין



ריגמדע פ״ז דעות הלכות

 עם האדם הנהגות כל בתורה לבאר אפשר אי שכבר לפי גדול. ענין מה התורה
 דרך על בהן• ולצווח כולם. והמדיטת הישוב ותקוני ומתנו משאו וכל ורעיו. שכיניו
 לא תגנוב לא תגזול לא כגת מהן. בהרבה ופרטה שביארה אחרי לזאת פרטי.
 שיבה מפני חרש תקלל לח חטור לא תקום לא רכיל תלך לא תונו לא תעשוק
 ההיתר כל על כלל נדרך לצוות חזרה בהן. כיוצא ורבים שכרו תחן ביומו תקום

 עד דברי. בכל וההשויה היושר והוא והטוב. הישר ועשית ואמרה הנשאר והרשות
 שהזכירו מה וכגון חביריו. לרצון הדין משורת לפנים וכל הפשרה בזה. שנכנס
 עד הבריות. עם ננחת ודיבורו נחה פרקו שאמרו מה ואפי׳ מצרא. דבר בדינא

כאלה עניניס כל הכניס למק התורה כיוונה זאת וכל וישר. תם ענין בכל שיקרא
r____תורה;ה שמן הועש בציווי--------------------------------------

בה ילכו הדרך את להם והודעת פסוק על נזה •חכמינו אמרו עוף )לג( )לב(

 אח חייהם. בית זו להם והודעת יעשון. אשר המעשי ואח
 זה המעשה ואת קבורה. זו בה חולים. ניקור זו ילכו חסדים. גמילות זו הדרך
 שני חדא בדבריהם. לדקדק יש והנה הדין. משורת לפנים זו יעשון אשר הדין.

 כיוונו מה .הדין זה המעשה את אמרם ועוד .והטוב הישר של וגם זו לי למה דרשות
 לא וכי לאזהרתם צריכין אנחנו וכי התורה. של הדין על להזהיר כוונתם אם ׳"־"מה.

 החוקים את ועשית ושמרת פעמים. וכמה כמה התורה הזהירה ובפירוש בביאור
 המה הלא ועוד חורה. במשנה וכהנה כהנה נזה רבים פסוקים ועוד והמשפטים.

 חולים וניקור חסדים גמילות כמו בתורה נזכרו לא אשר עניניס לדרוש רק כיווט
 אתהם והזהרת הפסוק. נזה נאמר כך כי והוא גדול לענין כיוונו באמת אבל ושאר.

 ותורות חוקים באזהרות והנה גו*. הדרך את להם והודעת והחורות החוקים את
 נה ילכו הדרך את להם והודעת זה אחר אמד ולכך כולם.. המצות כל נכנס כבר
 כלליי ענין להם שתודיע הכתוב משמעות פשוט לפי והוא .יעשון אשר המעשה "ואח

 להם שישאר והרשות ההיתר בכל והיינו עסקיהם ובכל דרכיהם בכל להתנהג האיך
 חוקים בדרך לבאר אפשרי בבלתי יהיה שכבר לפי כלומר והתורות. החוקים אחר

.פרטי דרך על בכולם ולצווח ענינס וכל זה עם זה אדם בני הנהגות כל ותורות
 שישאר מה בכל אף לו אמר לכך וכנ״ל. השתנותס לגודל הנמנע מן זאת כנר כי

 שבק העניניס בכל נשאר שיהיה והרשות ההיתר כל והיינו והתורות החוקים אחר
 הענק וזה הדרך זה על כלומר כלל. דרך ענינים להם תצוה בזאת גס האדם. בני

 ואתם השם רצון הוא הענק וזה הדרך זה כי יעסקיכס דרכיכם בכל תעסקו
 . זוכר יהיה בזה ונמצא רצונכם. על ולא השם רצון על מעשיכם כל לעשות מחוייניס

 חכמינו הכניסו ולפיכך יתברך. לו העבודה דרך יגל תנועתו כל ויהיה בה׳ תמיד
, הגמילו׳ וכל חולים וביקור הקבורה כמו בתורה נזכרו לא אשר יניסענ פסיקה בזה

 לעשות שמחויינין די לח והרשות. ההיתר עניני בכל אשר עוד אמרו חסחואחע >
 חסר לא וזה נהנה נזה כדוחה מחייבם. שהיושר הדנרי׳ כלומר הדין. דרך על בהן

 הדק. משורת לפנים דרך על בהן לעשות מחוייביס אפי׳ אם כי בהן. וכיוצא
 וזאת חבירך. נגד בה תדקדק אל בדבר. קפידא איזה לך יהיה אס אפי׳ וכדומה

 הדין דרך על הרשות כל לעשות כלומר הדין זה המעשה אח אמרם. כוונת היא
לעשות הרשות בדברי אפי׳ כלומר הדין. משורת לפנים זה יעשון אשר והיושר

לפנים
עני מנחח

.* סציאוי׳ אלו סרק מציעא )לנ(.ננא

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)432 מס עמוד יעקב בן בריש דוב גוטליב, הקטנה



מדע פ*ז דעות הלכות <
 כיוונה התורה אשר והטוב הישר ועשית בציוות ולפיכך וכנזכר הדין משורת לפנים

 בהן לעשות הנשאר והרשות ההיתר כל על כלליי ציווי כלומר הדרך זה על ג*כ בה
 עוד בה חכמינו הכניסו לעיל. שבארנו וכמו ה׳ בעיני וישר טוב הוא אשר את רק

 .הדין משורת ולפנים הפשרה הציווי בזאת נכנס כבר אשר והוא דק. יותר ענין
 גדר בה התורה הגבילה שכבר מה התורה. מן הוא אשר ממש בדק אפי׳ כלומר
 הפרטים כל כי הרין. משורת לפנים בה לעשות מחוייב נפש הבעל זאת בכל וגבול

 בעצמו. ומרגיש המבחין הנלבב המשכיל אבל להמון. אלא נאמרה לא והגבול והגדר
 אשר הכוונה היא זאת וזאת והגבול. מהגדר לפנים לעשות אותו התורה חייבה
 של הדק ללפנים'משורת שוה זה. הדק משורת לפנים אין וכבר באמרם. כיוונו

 אק וכבר התורה. דיני ממיני כיוונו וכאן הרשות. בעניני כיוונו שם כי והודעת
 ענין שהיא המעלה כאן כי וחסרון. מעלה יש אחת לכל כי מזה. זה ללמוד ינולין

 אמינא והוה וגבול. גדר התורה בה הגבילה כבר אשר החסרון זה נגד התורה. מן
 לענינה אין אשר המעלה ושם התורה. שהגבילה מה על להוסיף אין כבר אשר
בה לדקדק מחוייביס שאין אמינא והוה רשות. רק היא אשר החסרון זה נגד גבול

 זאת: בינה דרשות. לשבי הוצרכו ולכך מזה זה ללמוד אין לפיכך כד. כל ■
)לד( שאמרו. כענין בתלמוד רבים מאמרים יובן בארנו אשר הדרך טל )לג(

 לגלימייהו שקול דחמרא. חביתא שקולאי הני לי תברי חנן רב בר רבה
 אין ליה אמר הכי. דינא ליה אמר גלימייהו. להו הב ליה אמר לרב. ואמרי אחו

 לן וליין וכפינן יומא כולא וטרחינן אנן עניי ליה אמרי טובים. בדרך תלך למק
 וארחות אק. ליה אמר הבי דינא ליה אמר אגרייהו. הב זיל ליה אמר מידי.

 האיך כזה. גדול דיק שהיה רב על ומאוד מאוד להפליא יש והנה תשמור. צדיקים
 שיתנהג לרבה כופה והיה בריבו. תהדר לא ודל נאמרה תורה של לאו על עבר

 לגבוה כי והוא )לה( מאוד. נכון שבארנו הדרך על אבל עניים. שהן לפי בחסידות
 תורה. דין אלא חסידות מדת זה אין דלים. וחומל וחונן צדיק היה ודאי אשר רבה
 לפי אבל לכולם. בתורה ק נכתב הדין היה רבה. כמו שוק העולם כל היו ואלו
 זה כלומר הדין. משורת לפנים נקרא הוא לכך שוין. כולם להיות הנמנע שמן

 לעשותו מחוייב האיש זה הנה הדין. משורת לפנים המון אצל נקרא אשר הענק
 ולכך והמדה, המדריגה בזאת הוא אם אותו חייבה התורה כבר כי גמור. בדין

 דק הוא לגבך ודאי כלומר אין לו ואמר השיב הכי דינא ליה ואמר רבה כששאלו
 רבך אני אבל בכך. אותך מחייב ואינך נזה מרגיש אינך בעצמך שאתה ואף גמור.

 .מקום בכל אמרם היא הדרך זה ועל טובים. בדרך תלך למען לך להועיל ומלמדך
 תיוב מצד הדבר לעשות מחוייב והוא המין מן מובדל שהוא כלומר .שאני חשוב אדם
 דק על דבריהם שהעמידו על אלא ירושלים חרבה לא אמרו וכבר תורה. של גמור
 החכמים גדולי שהיו לפי דייקא. ירושלים הדין. משורת לפנים עשו ולא תורה
כייפינן אנן דגם פוסקים עוד שם ומביא המרדני פסק וכבר )לו( .מידות ובעלי

לעשות: בידו היכולת אשד יודעים אנו אם הדין משורת לפנים למיעבד
אשר השני הספק הותר כבר שבארט. והדברים הוצעות כל אחר מעחה )לד<

 אחת במצוה ולמה .מצוה על למצוה יתרון מה ושאלנו התעוררנו
כלל. ודיברו ביארו לא אחלת ובמצוה דפים vbnn יותר בפנינה החכמים ביארו

והוא
עני טנחח

עציאוח: אלי נס׳ מרדכי )לו( )לה(של״סשס; :האומגין ס׳ סוף מציעא כבא )לד(

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)433 מס עמוד יעקב בן בריש דוב גוטליב, הקטנה יד



לט המלך ג הלכה ב פרק דעות יד
 כפליים. כפלי עוד לו להיות מלהתאוות נפשו תשבע ולא

 ורצונו נפשו יזכך אדם שכל רבינו פה הזהיר זה ענין ועל

 לחיי הכרחיותו די יחפוץ רק המותרות, אחר ירדוף לבל

בעוה״ז ועונג שמחה תמיד ישיג זה ובדרך שעה,

—> ובעוה״ב. _____

 ויתרחק ביותר עצמו על מדקדק שהוא ומי ה הלכה
נקרא זה לצד או זה לצד מעט בינונית מדעה

 האחרון קצה עד הלב מגובה שיתרחק מי כיצד חסיד.
 ואם חסידות. מידת וזהו חסיד נקרא ביותר רוח שפל ויהיה

 מידת וזו חכם נקרא עניו ויהיה בלבד האמצע עד נתרחק
חכמה.

 כסותרים דנראיס וכוונה, ביאור צריכין אלה רבינו דברי

שני בפרק לקמן ]לבינו[ שכתב מה עס עצמם את

 בהם לנהוג לאדם לו שאסור דיעות ויש וז״ל ג׳ הל׳

 הקצה אל האחד הקצה מן מהם יתרחק אלא בבינוניות

 עניו אדם שיהיה הטובה דרך שאין הלב גובה והוא האחר,

 סותר וזה ע״כ. נמוכה ורוחו רוח שפל שיהיה אלא בלבד,

 חכם נקרא זו במדה הבינוני דבדרך כאן שכתב מה אל

 שאר בכל ממש הוא כן וכמו חסיד, נקרא האחרונה ובקצה

 מידת בין חילוק אין כאן שכתב מה דלפי הרי המידות.

 והאריך בזה התעורר הלח״מ גס מידות, לשאר הלב גובה

ליישבו.

 באמת האדם זכה אם דודאי הוא בזה הנכון ולדעתי

דרך אזי לשפלות, גבהות בין האמצעי דרך לכוין

 ומידת הענוה במידת גס הצדק דרך הוא הבינוני הזה

 וזה בכלל. המידות לכל הוא כאשר האדם לדרכי היושר

 פה כוונתו אשר זה, ובפרק זו בהלכה רבינו כוונת הוא

 בכל אדם בני של המידות לעצם גבול ולהגביל חוק להשיס

 מידת בין חילוק אין באמת המדות ובעצם תהלוכותיהם.

 קו הוא האמצעי קו דבכולם המידות, שאר ובין הלב גובה

 גובה במידת לבוא הכלל מן שיצא ומי אדם, בני לכל היושר

 נקרא הרוח שפלות עד דהיינו האחרון קצה עד הלב

 מאיכות לדבר רבינו כוונת אין בפ״ב לקמן אמנם חסיד.

 בפ״ב רבינו דכוונת רק המידות, גוף גבולי של ומהות

 דעותיו, לחולי רפואה להמציא האדם לנפש עצות להשית

 ילכו אשר הממוצע דרך אל לבוא הישרה מסילה ולהראותס

 הדרך הלב גובה במידת לבחור רבינו שפט בצדק ולכן בו.

 שיהיה בכדי הרוח, שפלות של האחרון קצה עד להגיע

 אבל הממוצע, בדרך עכ״ם שהוא בטוח לבו נכון האדם

 קרסוליו ימעדו לבל בטוחה דרך לאדם אין זו עצה מבלעדי

 מידות שאר מכל הלב גובה מידת בזה דמשונה זו. במדה

ונקמה והקנאה החמדה כמו מידות שאר דבכל מגונות,

 בנפש המה מושרשים כאלה רעות שתכונות אף וכדומה,

 לדעת בנפשיה ליה וקיס עתם את האדם ידע זאת בכל

מהם. להזהר איך

 מהם נזהרנו אשר הרעות המידות שאותן מצינו ולפיכך

כמו בתורה, מפורשת אזהרתן הרי איסור בכת

 תשנא לא יד[. כ, !שמוח תחמוד לא יח[. ינו, ]ייקרא תקום לא

 מידת משא״כ וכדומה. יו[ יכו, ]ויקרא בלבבך אחיך את

 לב, גבה כל ה׳ ושנא מאד מגונה נמדהן שהיא אף הגאוה

 רק בתורה, מפורשת אזהרתו מצינו לא זאת בכל ]אמנם[

 אלהיך ה׳ את ושכחת לבבך דורם אקרא אסמכוה חז״ל

 כלל, אזהרה בזה יצויר דלא הוא והענין יד[. ח, ]דברים

 דהאדס הוא, הלב גבהות של המגונה המידה דתכונת

 יאתה אשר מאת יתירה ומעלה בדרגה עצמו אח מחזיק

 תתגאה, דלא אזהרה כלל סובלת זו מדה אין ולכן לו,

 כלל, מזה מלהזהר יודע אינו בעצמו המתגאה האדם דהלא

 והגדולה הכבוד כל כי בלבבו ויתברך בנפשו מדמה הוא כי

 הוא אשר ערכו יקר לפי לו יאתה כן לעצמו מבקש אשר

 המידות הרחקת רק בתורה נאמר לא ולפיכך עצמו, בעיני

 בכדי הגאוה, מידת ]אח[ יסובבו אשר והמתועבות הרעות

 נפשו ]את[ להתעות שלא דרכיו לשמור לבו אל האדם שיתן

 של פרטי ענין על אזהרה אמנם הזה, המסוכן הדרך אל

כלל. המדה בזו שייך לא הגאוה

 האדם את להעמיד דרך שם כאשר רבינו גס ולפיכך

די לו היה לא המיצוע, דרך על זו במדה בטח

 כבוד יבקש שלא דהיינו הממוצע, הדרך אל ליעצו בזה

 מועיל היה לא זו דבעצה לו, יאתה אשר מאת יותר וגדולה

 המדות שאר בכל רק שייך לא זו דעצה ]משוס[ מאומה,

 בטבעו. שם עומד אשר המקום את בעצמו האדם דיודע

 דרך וכל גאותו, כלל יודע אינו המתגאה כל בגאוה אבל

 עומד שהוא בנפשו ומדמה בעיניו, הוא ישר המתגאה איש

 עצמו את שירחיק רבינו לנו הזהיר וע״כ המיצוע, דרך על

 דאז והשפלות, הענוה שהוא האחרון הקצה עד זו במדה

 הגאוה, שהוא השני הקצה על ]עומד[ דאינו ובטוח נכון לבו

 הוא דרגתו מעלת לפי ואס המיצוע. דרך על הוא ועכ״ס

 בכך הפסיד לא עכ״ס אזי הענוה, קצה על ]עומד[ באמת

חסידות. במידת בזה ]נמצא[ דהוא ואדרבה

שני פרק
 אלא בלבד עניו האדם להיות הטוב דרך שאין ג הלכה

למאור נמוכה רוחו ותהיה רוח שפל שיהיה
 בלבד עניו נאמר ולא מאוד עניו במשה נאמר ולפיכך
רוח. שפל הוי מאוד מאוד ד[ ד, ]אבות חכמים ציוו ולפיכך



יד ו הלכה ב פרק דעותמ

 שחס על רק קאי דלא שפק אין זאת חכמינו אזהרת הנה

בכבוד, עצמו את לנהוג חייב מלך אבל אדס, בני

 יז, נכמונות מחול כבודו אין כבודו על שמחל מלך ואדרבה
 רוח, שפל שיהיה זו האזהרה קאי עליו לא ובודאי א[.

 אל הנביא שמואל וכמאמר מעש, מורס ה׳ בחיר והוא

 ראש בעיניך אתה קנון אס הלא י![. טי׳ א נשמיאל שאול

 ענות בו להיות צריך מקום מכל אמנם אתה. ישראל שבטי

 אותם ולנהל קדוש, עס על לבו בשרירות ישתרר לבל צדק

 הענוה וככל וחשד. חן ובדברי המושר בחכמת לאט

 שובל שהיה קדשים צאן רועה במרע״ה היה הזו היתירה

 והא עליהם. נפשו למסור רוצה והיה ותלונתם, טורחם

 אשר האדם מכל מאוד עניו גז ע, ]במדבר במרע״ה דכתוב

 הוא באדם העטה מידת שמהות לפי הוא האדמה. פגי על

 זאת ובכל מעלתו, רום ויודע גדולתו ערך יקר שמכיר

 פני על ברמה עצמו את וינהוג ישתרר לבל עצמו את מונע

 כי בלבבו יתברך לבל אדם, כל ומעלת בטובת ורוצה אחיו,

 המידות שכל ולפי והחשיבות. המעלות יאתה לבדו לו אך

 במעלת מעוטר זה כמלכנו ומי במרע״ה, היה האלה

 לכלום, עצמו את מחשב היה לא זאת ובכל ערכו, קדושת

 מחכמתו שחלק ב״ה להבורא הכל גדולתו כל מיחס והיה

 כך כל מישראל אחד כל בטובת רוצה והיה אליו, ומכבודו

 אמר לבבו ובתום עליהם, קנאה שום ברוחו היה שלא עד

 נביאים. ה׳ עם כל והיה יתן ומי כמן יא, ]במדבר נגדם

 משה והאיש ג[ יב, ]במדבר נאמר זו לפרשה סמוך ולפיכך

 ענוה דכל האדמה. פגי על אשר האדם מכל מאוד עניו

 מקום בכל א[ לא, ]מגילה וכמאמרם הגדולה, ערך לפי הוא

 ענותנותו. מוצא אתה שם הקב״ה של גדולתו מוצא שאתה

 השגתו אשר אדם וכל הגדולה, ערך לפי היא דהענוה

 ויתירה עצומה ממילא הקב״ה של בגדולתו ויתירה עצומה

 של גדולתו ערך לפי כן וכמו ענותנותו, במדת השגתו

ענותנותו. ערך היה כן מרע״ה

 נביא עוד קם ולא י[ לד, נדברים העיד הכתוב והנה
אדם מכל יותר גדולתו ערך והיה כמשה. בישראל

 נחשב היה לא כזו יתירה וגדולה האדמה, פני על אשר

 ענותנותו דהיה ממילא הרי בה, להתגאות בעיניו לכלום

 דאין דכיון האדמה. פני כל על אשר אדם כל מענות יותר

 הרי כך, כל ומעלה גדולה אדם בני לשאר באפשרות

 יתירה לענוה אדם בני לשאר באפשרות אין [0ןג ממילא

 גדולה למעלה זוכים היו אס ארן ענוי •tip דכל כזו,

 בזה ויצדק למעלה. גבוה רוחם גס עולה היה כמרע״ה
 מכל עניו שהיה ג[ יב, ]במדבר הכתוב לשון על שתמוה מה

מורה האדמה פני דעל ולשון האדמה. פני על אשר האדם

המלך
 עוד עניו ויהיה היה שלא בכלל האנושי מין מציאות על

 שהבטיחה דכיון לנכון, יובן שהסברתי מה ולפי כמותו.

 לא העולם ימות ושכל כמותו, נביא עוד יקום שלא התורה

 פנים, אל פנים ה׳ ידעו אשר כזו למעלה אשה ילוד יזכה

 בילוד עולם ימות כל למצוא באפשרי יהיה לא ממילא א״כ

כמרע״ה. ענוה מידת אשה

 אלא ידבר ולא בשתיקה האדם ירבה לעולם ד הלכה
לחיי להם שצריך בדבר או חכמה בדבר או

 שיחה שח שלא הקדוש רבינו תלמיד רב על אמרו גופו.
אדם. כל רוב שיחת היא וזו ימיו. כל בטלה

 )סוכה הישן בפרק הלשון, בזה ע״ז ציין משנה הכסף

רב על אבל ריב״ז על כן מצאתי ע״א( כ״ח דף

 ס״ה סימן שמואל מקום ובתשובת מקומו. כעת ידעתי לא

 הפסוק על ק ]ה, דחגיגה מפ״ק דהוא ספק דאין כתב

 שיחה אפילו רב אמר שיחו מה לאדם מגיד יק ד, ]עמוס

 והנה דינו. בשעת לאדם לו מגידין לאשתו איש שבין קלה

 דף )ברכות הרואה פרק דסוף גמרא הזה מהרב נעלם

 דאבא פומיה דמי דאמר כהנא דרב עובדא ע״א( ס״ב

 תמוה רבינו על וגם דתבשילא. טעמא טעים דלא כמאן

 כל אשתו עם לדבר צריך שהיה לומר ודוחק זו. מעובדא

 רש״י כדמפרש הוא בטילה שיחה דעכ״ס לרצותה בכדי כך

תשמיש. ריצוי של בטלה שיחה שם

 חלקות בדברי עצמו את להנהיג לאדם אסור 1 הלכה
 אלא בלב ואחד בפה אחד יהיה ולא ופיתוי
כברו. תוכו

 חנופה דמידת בבלי בתלמוד הרבה במקומות הוא זה

אמרו וכך ב״ה. המקום לפני מאוד ומתועב שנוא

 בגיהנס נופל חנופה בו שיש אדם כל p מא, ]סוטה חכמים

 וחנפי יק לו, ]איוב דכתיב אקרא וסמכוהו לעולם. אף ומביא

 דכתיב השכינה פגי מקבלין דאין ואמרו אף. ישימו לב

 זה ענין נרמז וראיתי יבוא. חנף לפניו לא כי ט׳] יג, ]איוב

 כה, ]ויקרא עבדים ישראל בני לי כי א[ י, ״מ3] חז״ל בדרשת
 להורות הוא וכוונתם לעבדים. עבדים ולא הס עבדי גה!

 דהאדון אדוניו, אל עבד כעבודת אינו השם דעבודת לנו

 בריות כל ב״ה ה׳ האדון כן לא העבד, של לעבודתו צריך

 ויתעלה יתברך הוא אבל אליו צריכים כולם ומטה מעלה

 קרבנו אשר המקום כוונת וכל לבריותיו. צריך אינו

 שלא קראנו ה׳ ועבדי אותנו קנה שהוא היינו לעבודתו

 בידינו אין ואזי אנחנו עבדיו אם כי לעבדים, עבדים נהיה

 וזאת זולתו. דבר לשוס עוד לעבדים עצמינו את למכור

ונפשינו לבנינו לישא שלא האמיתית ה׳ עבודת עיקר היא



. ט׳ פ התורה יסודי הלכות המדע ס׳
 מצות אלא (רות. ולדור לעולם אינן ישראל. בהן שנצטוו המצות שאותן שאמר או

 בחנק. ומיתתו משה של נבואתו להכחיש בא שהרי שקר נביא זה הרי היו. זמן לפי
 הזאת שהמצוה למשה צוה שמו ברוך שהיא ציוהו לא אשר ה׳ נשם דבר שהזיד על

ויכזב: אישיאל ולא עולם. עד ולבנינו לנו
לעשות לא .כמוך אחיהם מקרב להם אקים נביא בתורה נאמר למה א״ה )ח(

 יעררו שלא העם ולהזהיר התורה דברי על לצוות אלא .בא הוא דת
 בדברי ציונו אם וכן .עבדי משה תורת זכרו שבהן האחרון שאמר כמו .עליה

 בנו תעשו. אל או היום מלחמה עשו תלכו. אל או פלוני למקום לכו כגון הרשות.
 שמיס בידי מיתה חייב דבריו על והעובר לו. לשמוע מצוה מבנהו. אל או זו חומה

 אדרוש אנכי בשחי ידבר אשר הנביא דברי אל ישמע לא אשר האיש והיה שנאמר
שמיס בידי מיתה חייב נבואתו. והכובש עצמו. דברי על שעבר נביא וכן מעמו.

מעמו: אדרוש אנכי נאמר ובשלשתן
 מצות מכל אחת על לעבור נביא. שהוא לנו שנודע הנביא. לנו יאמר אס )ט(

.שעה לפי חמורות בין קלות בין הרבה מצות על או .בהורה האמורות
 לך יאמר אס בכל השמועה. מפי ראשונים מחכמים למדנו וכן לו. לשמוע מצוה

 והוא מעכו״ס. חוץ לו שמע הכרמל. בהר כאליהו תורה. דברי על עבור הנביא
 חייב בחוץ והמקריב בחוץ. עולה שהקריב אליהו כגון שעה. לפי הדבר שיהיה
 שאלו ואילו תשמעון. אציו נאמר בזה וגם לו. לשמוע מצוה נביא שהוא ומפני כרת.

 מקום. בכל עולותיך תעלה פן בתורה שכתוב מה נעקור האיך לו ואמרו אליהו את
 בחוץ היום אקריב אני אבל לעולם. הזאת המצוה עוקר אינני חלילה אומר היה

 לעבור הנביאים כל צוו אם הזאת הדרך ועל הבעל. נביאי להכחיש כדי ה׳ בדבר
 שהתורה בחנק מיתתו לעולם נעקר שהדבר אמרו ואם להם. לשמיע מציה שעה. לפי

 השמועה. מפי שלמדנו מדברים דבר עקר אס וכן עולם. ער ולבנינו לנו אמרה
 פלוני. כדברי והלכה הוא כך שהדין לו צוה שה׳ תורה. מדיני בדין )א( שאמר או

 שאמרה תורה להכחיש בא שהרי אות. שעשה ואע״פ ויהנק. השחר נביא זה הרי
בכל: לו שומעין שעה לפי אבל היא. בשמים לא

O לפי ואפי׳ לו. שומעיי אין בעכו״ס אבל מצות. בשאר אמורים דברים במה
 שתעבד צוהו שה׳ ואמר גדולים. ומופתים אותות עשה ואפי׳ שעה

 צוה זה ועל .ה׳ על סרה דינר זה הרי בלבד. זו בשעה או בלבד. היום ע״ז
 על סרה דבר כי ההוא הנביא דברי אל תשמע לא והמופת האות ובא ואמר הכתוב

נביא שהוא בודאי נדע ולפיכך משה. של נבואתו להכחיש בא שהרי אלהיכס. ה׳
ויחנק: עשה וכישוף בלאט שעשה מה וכל שקר.

כאד אות. לעשות צריך אינו שלחו. שה׳ ויאמר לנו שיעמוד נביא בל* )יא(
 של מנהגו שינוי בהם שיש ואלישע. כאליהו או רבינו. משה מאותות

 שנא׳ דבריו. ויאמנו בעולם להיות העתידים דברים שיאמר שלו האות אלא עולם.
 במל׳'!ט׳ לנבואה הראוי אדם כשיבא לפיכך וגו׳. הדבר נדע איכה בלבבך תאמי וכי

 אומרי׳ אין התורה. במצות ה׳ את לעבוד אלא לגרוע. ולא להוסיף יבא ולא השם.
 לו אומרים אלא בך. נאמין ואח״כ באלו. וכיוצא מת החיה או הים לנו קרע לו

לראות מחכים ואנו אומר■ והוא להיות. העתידים דברים אמור אתה נביא אס
היבאו

עני מנחת
:שם משנה כסף .המהיר אח ולמהר .הטמא את לממא ההלכה אח כמון ’,אפ )א(



קצח י׳ פ״ט התורה יסודי הרכות ץזדע פ׳
 באו ואס שקר. נביא שהוא בידוע .קטן דבר נפל ואפי׳ יבאו. נא אס דבריו היבואו
 דבריו נמצאו אס הרבה. פעחיס אותו ובודקין נאמן. בעינינו יהיה כולן דבריו

 ועד מדן ישראל כל וידע בשמואל שנאמר כמו אמת. נביא זה הרי כולן. נאמנים
 הרי נביא. שהוא אחר נביא לו שהעיד נביא לה׳. לנביא 12שמו נאמן כי שבע באר
ליהושע. העיד רבינו משה שהרי חקירה. צריך השני זה ואין נביא בחזקת הוא

לדורות: וכן אות. שעשה ישראלקודס כל בו והאמינו

ג תעשה לא י פרק
:אלהיכם ה׳ את תנסו לא שנאסר .ה׳ את לנסות שלא

לו שהעיד או .פעס אחר פעס בדבריו והאמינו נבואתו שנודעה נביא )א( )א(
 ולהרהר אחריו לחשוב אסור הנבואה. בדרכי הולך והיה נביא.

 שלא בהס. אותנו שיעדו והיחוליס היעודים וכן (3) אמת. אינה שמא בנבואתו
 שיספר הנביא נבואת אמתת שנדע אחר בהס שנספק הספק צד על אצלינו יהיה
 שנא׳ לעולם. ומנסים הולכים נהיה ולא מדאי. יותר לנסותו אסור וכן )ג( בהם.

 אין. אס בקרבנו ה׳ היש שאמרו במסה נסיתם כאשר אלהיכס ה׳ את תנסו לא
יחשבו ולא יהרהרו ולא בקרבם. ה׳ כי וידעו יאמינו נביא. שזה שנודע מאחר אלא

:בתוכם היה נביא כי וידעו שנאמר כענין אחריו
.הנסיון דרך על יתברך השם מצות לעשות שלא זו האזהרה בכלל וכן )ד( )ב(

 במעשר מלבד אתברך אס ואראה זו מצוה אעשה אדם יאמר שלא
 חותר יכן בזאת. נא בחנוני שנאמר שתתעשר. בשביל עשר אמרו שהרי מותר.
 לא או יחיה אם בלבו שיגמור ובלבד ובני, אני שאחיה בשביל לצדקה זו סלע לאמר
לאוין: ושלש עשין. שש מצות. נתבא׳תשעה ובה התור. יסודי הלכות נשלם יחיה•

(X
I

V3

דעות הלכות
עשר אחד מצות יתבאר ובה

חמש עשין
 בדרכיו: להדטות א
 ביודעיו: להדבק ב
 :ריעים את לאהוב ג
 הגרים: את לאהוב ך
להוכיח: ה

שש: לאוין
 : פנים להלבין שלא א
 אומללים: לענות שלא ב
 :אחים לשנא שלא ג
 :ליקום שלא ד
 לנטור: שלא ה
רכיל: לחלוך שלא ו

ז עשה א פרק
:בדרכיו והלכת שנאמר בדרכיו להדמות

M )חנון היה אתה אף חנון נקרא הוא מה זו. מצוה בפירוש למדו כך )א.
קדוש נקרא הוא מה רחום. היה אתה אף רחום נקרא הוא מה

עני מנחת
 הרעב"ם לשון )ג( ם״ד: תעשה לא המצות בספר לשונו )נ( שם: עשירי ס׳ סוף הרסנ״ס לשון )א(

א': נסרק שם תרמנ׳ס לשון )א( די: לאו הסע׳ג )ד( שס:

C

11.



( מדע פ״א דעות הרכות
 הכנויין אותן בכל לאל הנביאים שקראו מה הדרך זה ועל )נ( קדוש היה אתה אף
 טובים דרכים הם אלו כל בהן. וכיוצא תמים וישר צדיק חסד ורב אפיס ארך כמו

 והלכת שנאמר כתו. כפי אליו ולהדמות בהן עצמו להנהיג אדם וחייב וישרים.

 אחר בלשון נכפל כן וכמו דרכיו. בכל ללכת ואמר הציווי זה נכקל וכבר )ג( בדרכיו.
 מלביש הוא מה הלכו מדותיו אחר בו ופירשו תלכו. אלהיכס ה׳ אחרי ואמר

 ומנחם גו׳. ה׳ אליו' וירא שנאמר חולים ומבקר גוי. לאדם ה׳ ויעש שנאמר ערומים
 בגי אוהו ויקבור שנאמר מתים וקובר .גו׳ אביהם מות אחרי ויהי שנאמר אבלים

 הנכבדו׳. והמדות הטובות בפעולותיו )ד( ההדמות כולם וענין כך. עשה אתה אף
 הטובות במדות שמתנהג כביכול המשל. צד על יתעלה האל בהם יתואר אשר
 אשר וגדול רב עלוי הכל על יתעלה יתברך הוא באמת אבל בריותיו. עם האלו

 עם יתברך ודרכו טובו ורב מעלתו גודל להשיג הנבראים בכל ולא כלל כח בנו אין
גו׳: מארץ שמיס גבהו כי הברואים

שדעתו ויש תמיד. כועס חימם בעל יש אדם. לבני יש הרבה דעות )א( )ב(
 רוח שפל ויש ביותר. לב גבה יש כלל. כועס ואינו עליו מיושבת

 יתאוה לא מאוד טהור לב ויש בתאוה. מהלוך נפשו תשבע לא תאוה בעל יש ביותר.
 מכל נפשו תשבע לא אשר רחבה נפש יש .להן צריך שהגוף מעטים לדברים אפי׳
 אפי׳ דיו אשר שפלה נפש ויש .כסף ישבע לא כסף אוהב שנאמר כענין העולם ממון
 לדעתו. בידו ממונו כל מפזר יש צרכו. כל להשיג ירדוף ולא לו. יספיק שלא דבר

 ועל גדול. בצער אלא משלו פרוטה אוכל ואינו ידו על וקובץ ברעב עצמו מסגף ויש
ורך ורחמן. ואכזר. ושוע. וכילי ואונן. מהולל כגון הדעות כל שאר אלו דרכים

בהן: וכיוצא לב ואמיץ לבב
הדעה והיא דעה שבכל בינונית המידה היא שבהן. הישרה הדרך 0) )ג(

 לזו לא קרובה ואינו שוה. ריחוק הקצוות משני רחוקה שהיא
 ומכוין ומשער תמיד דעותיו שם אדם שיהא הראשונים חכמים ציוו לפיכך לזו ולא

 מרגיש שאינו כמת ולא לכעוס. נוח תימה בעל יהא לא כיצד האמצעית. לדרך אותם
 יעשה שלא כדי עליו. לכעוס שראוי גדול דבר על אלא יכעוס לא בינוני. אלא

 אפשר ואי להן צריך שהגוף לדברים אלא יחאוה לא וכן אחרת. פעם בו כיוצא
נפש בעל יהיה לא וכן נפשו. לשובע אוכל צדיק שנאמר נענק בזולתן. לחיות

ראבה
עני מנחת

 שהן להודיע כוי. אסים ארך הכנו״ן אותן נכל לאל הנביאים קראו 1( דרך ועל הרסנ״ס לשון אבל )נ(
 יתברך אצלו גס )ד( :מ' מצוה המצות בספר לשונו )ג( :שם כו׳ אדס ומייב וישרים טובי׳ דרכים
 האלה במדות כשסתנהג באמת אבל בהן. כיוצא רבי׳ ועוד לנו אל ויתעצב יכן ה׳. אף ומרה נאמר

 מבריותיו העולם בהן מקיים הוא אשר במדות להתנהג מייניס אבל .מבריותיו לעולם תקומה אין
 אין אמרו ונביאי־ רע. שוס יתברך הנהגותיו ובכל בדרכיו אין נאמת כי האמת. והוא ועוד :)עכ"ד(

 כענין עצמם מצד היא לעולם המגיע הרעות וכל המקבלים מצד היא הרע כל אלא סלסעל' יורד רע
 הרי יתברך מצידו אבל לכס. היתהזאת מידכם ואחר .מטאיו על גבר מי אדס יתאונן מה שנאסר

 שתשתנה התנאי זאת על אותה שהמציא אס כ׳ לאמיתה הטוב שלימו׳ על המציא שהמציא מה כל
 אמיתת על הכל יושלם סוף כל סוף כי לטובה. היא הזאת הרעה ואף האדם. במירות מצד לרעה
 על שיהיו איך יהיו יתברך והנהגותיו דרכיו כל ולפיכך . למאוד ועסוקים ארוכים נזה והדבר׳' הטוב

 אנסנו הדרךממיייביס זה ועל יבנה. מסד עולם וכעניןשנאמר ומסד. טוב אך אם כיהאמתאינ׳
 .בדרכיו והלכת וזהו רע. שום יצא לא ושמאתנו .טוב רק ופעולותינו ענינינו כל להיות אליו להדמות
א'אבל בפרק שס הרסב״ם לשון )א( הרעות: במדות אדם ישמש איך יתבאר נפ״ב ולקמן ובינה.

:נ' פרק סיף סן גס וסלוקט נקיצר הרסנ״ם לשון )נ( בקיצר:



קצט מדע פא דעות הרכות
 ועסוק עסק מעט טובה עין בעל אלא ממלאכה. יבטל עצב ולא להק. נבהל רחבה

 המעט ואותו שעה. לחיי לו שצריך דבר להשיג אלא בעסקו עמל יהיה ולא בתורה.
 ולא ביותר. ידו יקפץ לא וכן לצדיק. מעט טוב שנאמר כענין בו. ישמח חלקו שהוא
 יהא לא וכן שצריך. למי כראוי ומלוה ידו. מסת כפי צדקה נותן אלא ממונו. יפזר

 פניס בסבר אדם כל ומקבל ננחת ימיו כל שמח אלא ואונן. עצב ולא ושוחק. מהולל
 אמר ששלמה והוא החכמים. דרך היא זה ודרך דעותיו. שאר בכל כן וכמו יפות.

 שלהן. דעות מטין היו הראשונים החסידים )ג( יכונו. דרכיך וכל רגליך מעגל פלס
 האחרון. הקצה כנגד אותה מטין שהיו דעה יש הקצוות. שתי כנגד האמצעית מדרך

 אבל )ד( הדין. משורת לפנים וזהו הראשון הקצה כנגד אותה מטין שהיו דעה ויש
 עלתה ולא יוחאי בן שמעון כר׳ עשו הרבה וכאמרס לכך. וזוכה ראוי אדם כל לא

 השם את ליטול הרוצה כל לא לפיכך .להם ועלתה ישמעאל כר׳ עשו והרבה .להם
גדולה: ובהדרגה ובנחת בלאט טובות המדות בשער לכנוס וצריכין יטול.

הקצה מן יתרחק אלא בבינוניות. בהן לנהוג לאדם לו שאסור דעות יש )ה( )ה(
 שיהיה הטובה דרך שאין הלב. גובה והוא האחר. הקצה עד האחד

 נאמר ולפיכך למאוד. נמוכה רוחו ותהיה רוח שפל שיהיה אלא בלבד. עניו האדם
 הוי מאד מאד חכמים. צוו ולפיכך בלבד. עניו נאמר ולא מאוד עניו רבינו במשה

 את ושכחת לבבך ורם שנאמר בעיקר. כפר לבו המגביה שכל אמרו ועוד רוח. שפל
מקצתה. ואפי׳ הרוח גסות ביה דאית מאן בשמתא אמרו ועוד )ו( אלהיך. ה׳
 ואף מאחיו. לבבו רום לבלתי המלך על אפי׳ הזהירה התורה אשר מצינו וכבר )ז(

 מה עתה רוח שפל יהיה היה אך בהנהגותיו. השתרר גם עליהם להשתרר שצריך
 המאבדות החמורות העבירות מן והגאוה .העם אחד ואף העם שאר יאמרו

 מרומיו וגנזי עשרו רוב יועיל ומה לב. גבה כל ה־ תועבת שנאמר הנפש ומכלות
בזאת אם כי גו׳ בחכמתו חכם יתהלל אל ונאמ׳ ה׳. לפני ונאלח נתעב הוא כי אחרי

אלהיך: והוא תהילתך הוא שנאמר בו והדבקות הש״י ובעבודת גו׳.

עד ממנה שיתרחק לאדם וראוי למאוד. עד היא רעה מדה הכעס )ח( )ו(
 לכעוס שראוי דבר על ואפי׳ יכעוס שלא עצמו וילמד האחר. הקצה

 פרנס. היה אם הציבור על או ביתו. ובני בניו על אימה להטיל רצה ואם עליו
 כדי כועס שהוא בפניהם עצמו יראה למוטב. שיחזרו כדי עליהן לכעוס ורצה

 בשעה כועס מדמה שהוא כאדם עצמו לבין בינו מיושבת דעתו ותהיה לייסרם
 ע״ז. עובד כאילו הכועם כל הראשונים חכמים אמרו כועס. אינו והוא כעסו.
 נבואתו הוא נביא ואם ממנו. מסתלקת חכמתו הוא חכם אם הכועס שכל ואמרו

 עד הכעס מן להתרחק צוו לפיכך .חיים חייהם אין כעס ובעלי ממנו מסתלקת
 ודרך הטובה. הדרך היא וזו המכעיסים. לדברים אפי׳ ידגיש שלא עצמו שינהיג

מאהבה עושים משיבים ואינם חרפתם שומעים עולבין ואין עלובין הן הצדיקים
:בגבורתו השמש כצאת ואוהביו אומר הכתוב ועליהם ביסודי׳ ושמתים

לעולם

עני מנחת
 שר דאסר כמאן לא )י( :נס״ב הרסנ״ם לשון )ה( פשוט: והוא )דע( )ד( שם: הרסב״ס לשון )ג(

 ילל בר נממן כר׳ אלא שם. דאמרינן מאן כשאר ולא שבשמינית שמיני נו שיהיה צריך ת״מ בסוטה.
\ סיימו׳ הג״ה לשון משמע שהוא כל לב גנה כל ה׳ תועבת ביה דכתיב .מקצתה ולא מינה לא דאסר

שם: הרסב״ס לשון )יז( :התשובה נשער יונה רנינו )ז(



מדע פ״א דעות הרכות
M )°( בדברי׳ או חכמה בדבר או אלא ידבר ולא בשתיקה. אדם ירבה לעולם 

דברים. אדם ירבה לא הגוף בצרכי ואפי׳ גופו. לחיי להם שצריך
 לגוף מצאתי לא ואמרו חטא. מביא דברים המרבה כל ואמרו חכמים ציוו זה ועל
 מעטים האדם דברי יהיו חכמה. ובדברי תורה בדברי וכן שתיקה. אלא טוב

 דרך לתלמידיו אדם ישנה לעולם ואמרו חכמים שציוו והוא מרובים. ועניניהס
 וילמד לדבר ירבה ולא להשיב. ימהר לא לפיכך שתיקה. לחכמה סייג ואמרו קצרה.

 דברי שלמה שאמד הוא לשון. אריכות ובלא צעקה בלא ונחת בשובה לתלמידים
:נשמעים בנחת חכמים

בפה אחד יהיה ולא ופיתוי. חלקות בדברי עצמו להנהיג לאדם אסור )י( )ח(
 וכן )יא( שבפה. הדבר הוא שבלב והענק כברו תוכו אלא בלב ואחד

גניבת ושל פיתוי של אחת מלה ואפי׳ הנכרי דעת ואפי׳ הבריות דעת לגנוב אסור
והוות: עמל מכל טהור ולב נכון ורוח אמת שפת אלא אסור. דעת

רודף ולא תאוה בעל ולא קנאה בעל ולא קטטה בעל אדם יהיה לא )יב( )ט(
 מוציאין והכבוד והתאוה הקנאה חכמים אחרו כך הכבוד. אחר

 והכבוד והתאוה והקנאה הואיל האדם יאמר שמא )יג( העולם. מן האדם את
 ואתרחק ביותר מהן אפרוש העולם. מן האדם את ומוציאין הן רעה דרך בהן וכיוצא

 נאה בדירה ישב ולא אשה ישא לא יין ישתה ולא בשר יאכל שלא עד האחרון לצד
 דרך ג״ז ע״ז. כהני כגון בהן וכיוצא הקשה והצמר השק א1ן נאה מלבוש ילבש ולא

 בנזיר אומר הוא שהרי חוטא. נקרא זו בדרך והמהלך בה. לילך ואסור היא רעה
 אלא פירש שלא נזיר אס ומה חכמים אמרו הנפש. על חטא מאשר עליו וכפר

 שלא חכמים ציוו לפיכך עאכ״ו. ודבר דבר מכל עצמו המונע כפרה. צריך היין מן
 בנדרים עצמו אוסר יהא ולא בלבד. התורה שמנעתו מדברים אלא עצמו אדם ימנע

 תורה שאסרה מה דייך לא חכמים אמרו כך המותרים. דברים על ובשבועות
 בדרך אינן תמיד שמתענין אלו הזה ובכלל אחרים. דברים עליך אוסר שאתה אלא

 לסבול. יכול אינו אס )יד( בתענית עצמו מסגף אדם שיהא חכמים ואסרו טובה.
תתחכם ואל הרבה צדיק תהי אל ואמר שלמה צוה בהן וכיוצא האלו הדברי׳ כל ועל

תשומס: למה יותר
 וישנה יעשה בו. שיקבעו עד הטובות בדיעות עצמו אדם ירגיל כיצד )טי( )יא(

והטובות האמצעיות הדעות פי על שעושה במעשים וישלש
 עליו. טורח בהם יהיה ילא עליו. קלים מעשיהם שיהיו עד תמיד בהם ויחזור

בנפשו: הדעות ויקבעו
 המדות. בדרכי הטובה הדרך על איננו הוא אשר בעצמו מרגיש האדם אם )יב(

מי רפואתו. הוא כיצד )טז( הקצוות לאחת הישר הדרך מן יצא וכבר
 וילך כלל. ירגיש לא וקולל הוכה שאס עצמו להנהיג לו אומרים תימה. בעל שהוא
 עצמו ינהיג לב גבה היה אם וכן מלבו. החימה שיתעקר עד מרובה זמן זו בדרך
 לובשיהס. את המבזים סחבות בלויי וילבש הכל. מן למטה וישב הרבה בבזיון

 האמצעים לדרך יחזור ואח״כ .ממנו הלב גובה שיעקור עד .אלו בדברים וכיוצא
יעשה זה קו ועל ימיו. כל בה ילך האמצעית לדרך ולכשיחזור הטובה. דרך שהיא

בשאר עני מנחת
 תגנוב דלא נלאו נמקוסו נעז״ה יתבאר דינו )יא( :שם הרמנ״ם לשון )י( :שס הרסב׳ס לשון )ט(

 אס אנל תענית בהלכות ש״ע )יד( ג׳: בסרק שם לשוןהרסנ״ם )יג( שסי הרטנ״ס לשון )יב( עייןשם:
:נ' נסרק שם הרמנ״ם לשון )טז( א׳: נסרק שם הרטנ״ס לשון )טו( שם: קדוש נקרא לסבול יכיל



ר מדע פ״ב דעות הרכות
 וינהוג השני לקצה עצמו ירחיק האחד. לקצה רחוק היה אם הדיעות. כל כשאר

 ודעה. דעה שבכל בינונית מידה והוא הטובה לדרך בו שיחזור עד רב. זמן בו
בארנו: וכאשר

ב פרק
הוא ברוך השם לעבודת כולם מעשיו וכל לבו שיכוין האדם צריך )א( )א(

 וכל עניניו וכל ודיבורו והילוכו וקומו שבתו ויהיה בלבד.
 לא שכר ליטול מלאכה יעשה או ויתן כשישא כיצד .הדבר זה לעומת הכל .תנועותיו

 האלו. דברים יעשה אלא בלבד. תאותו בהן למלאות כדי ממון לקבוץ בלבו יהיה
 בית וישיבת ושתיה מאכילה להם. וצריך מוכרח שהגוף דברים בהם שימצא כדי

 שלימים וגופו נפשו שיהיו כדי וחזק. שלם ויהיה גופו יתקיים למען אשה. ונשיאת
 כשיאכל וכן גופו. וקיום שלימות מבלעדי ה׳ את לעבוד אפשר שאי ה׳ לעבודת וישרים
 לנו על ישים אלא בלבד ליהנות כדי דברים-האלו לעשות בלבו ישים לא וישתה.

 בלבד גופו להנאת יעשה לא כשיבעול וכן ה׳. את לעבוד שיחיה כדי וישת' שיאכל
 אינו זה גס לצורכו ועמלין מלאכתו עושין בנים לו שיהיה כדי נתכוין אם ואפי׳
 שתהיה כדי וחזק שלם גופו שיהא רפואה דרך על לבו על ישים אלא טובה דרך
מצות לקיים או השם. לעבודת בנים לו שיהיה או השם. עבודת על ישרה נפשו

יתברך: השם בה ציונו אשר עונה
דברים יאכל אלא וחמור. ככלב מתאוה שהחיך כל יאכל לא לפיכך )כ( )ב(

דרי׳ יאכל ולא מתוקים. אס מרים אם לגוף המועילים
 י , שיהיה הכלל להן. מתאוה והגוף לחיך מתוקין שהן פי על אף לגוף הרעים

 כדי אלא יבעול לא וכן .שלם ויעמוד בריא שיהיה כדי בלבד רפואה דרך ואי׳כל
 גופו להנאת שיתאוה זמן כל יבעול לא לפיכך הזרע. את לקיים וכדי גופו להברות

אח לקיים או הרפואה. דרך על זרע שכבת להוציא צריך שהוא שידע עת כל אלא
עונה: למצות או הזרע

(U)שיהיה כדי יתכוין לא .הגוף וקיום בריאות לצורך שיעשה הענינים בכל )ג 
כדי וחזק שלם גופו שיהיה יכוין אלא .בלבד שלמים ואבריו גופו כל

 לעבודת וגופו נפשו ולכוין להכין אפשר שאי לפי השם לעבודת ישרה נפשו שתהיה
מהכרחיו: אחת חסר או כואב מאבריו אחד או חולה או צמא או רעב והוא השם
שיכול שבזמן לומר צריך אין לישן רוצה הו׳ אס עניניו. בשאר כן כמו )ד( )ד(

 אלא .עצמו לענג בשינה יתגרה שלא ..ובמצות בתורה לעסוק
 דרך אינו גופו להנאת עשה אס מיגיעתו. לטח כדי לישן וצריך יגע שהוא בזמן אפי׳

 תטדף שלא הבריאות לצורך לגופו. ומנוחה לעיניו שינה לתת יתכוין אלא טובה.
 אפי׳ וכן השם. לעבוד יוכל ולא יחלה שלא או השינה. מניעת מחמת בתורה דעתו
 להנאת עושה אס תמימים. בעצת ולילך צדיקים במקום ולעמוד ישרים בסוד לישב
 ולעבודתו שמיס לשם עושה כן אס אלא .טובה אינה וחאותו חפצו להשלים עצמו

או הבורא לעבודת כוונתו שיהיה צריך חכמה. ברברי לספר אפי׳ בדיבור וכן יתברך.
לדבר

עני מנחת
 תינו נשס רל״א סימן נא״ת הענין זה הניאו וסש״ע הטור שגס ולפי הרסנ״ם לשון מ׳( ל ג׳ ג׳ )א׳

:הרטנ׳ם לשק נקצת שניתי לכן שניהן טדנר׳ ולקטת׳ יונה



מדע פ״ב דעות הרכות
 ולצרכו. להנאתו יכוין לא בעוה״ז יהנה או שיעשה מה כל וכן עבודתו. המביא לדבר

:בלבד השם לעבודת אלא
ותנועותיו. דרכיו כל על ולבו עיניו לשום אדם חייב דבר של כללו )ה( )ה(

 עבודת לידי שיביא דבר וכשרואה שכלו. במאזני מעשיו כל ולשקול
 את עובד ימיו כל זו בדרך המהלך נמצא יעשהו. לא לאו ואם יעשהו. יתברך השם

 וציוו למאוד. קצר במאמר הראשונים החכמים כללו כולו הענין זה וגודל תמיד. ה׳
 דרכיך בכל בחכמתו ואמר שלמה קדמם וכבר שמיס. לשם יהיו מעשיך וכל ואמרו
 מדרך וירחק החומר. תולדת אחרי נמשך התאוה אתרי שההולך ולפי )ו( דעהו.
 פן ונאמר ויבעט. ישורון וישמן שנאמר כענין עליו יצרו יתגבר ואז המשכלת. הנפש
 העליון. משרשה הנפש וכורתת מבדלת והתאוה וגוי. ושכחת גי' ושבעת תאכל

 הגוף כטבע הגוף מן בפרדה וענינה תולדתה ויהיה הגוף. לטבע ענינה להתהפך
 רוח יודע מי בחכמתו החכם אמר זה ועל .הבהמה נפש וכטבע לעלות ולא לרדת

 ופירשו לארץ. למטה היא היורדת הבהמה ורוח למעלה היא העולה אדם בני
 והיתה ונאמר .הרשעים אלו הבהמה ורוח הצדיקים אלו אדם בני רוח החכמי׳

 כף בתוך יקלענה אויביך נפש ואת אלהיך ה׳ את החיים בצרור צרורה אדוני נפש
 כל עושה האדם אם אבל .אור יראו לא נצח עד הרשע נפש על ונאמר הקלע.

 הרע היצר אין אזי בארנו. אשר הדרך ועל השם לעבודת ותאוותיו גופו עניני
 )והוא עניניו ושאר ושתיה אכילה כמו הגוף בעניני עסקו בעת אף בו לשליט יכול

 אורחותיך. יישר והוא ואמר החכם שסיים והוא יוקשו( מפח להצילו עתרו יתברך
אורחותיך יישר יתברך הוא אז דעהו. דרכיך בכל אשר הדרך על תהיה שכאשר ירצה

היצר: פגע מכל ויצילך
אינו פנים. בשום לעולם בהם משתמשים אין הרעות שהמדות תאמר אל (0 )ו(

 המדה על נצטוינו וכבר בס. להשתמש השם בדרכי נמצא כנר כי כך.
 הוזהרנו תכסה. ולא תחמול ולא עינך תחים לא באמרה הקדושה בתודה האכזריו׳

 החכמים ואמרו .אדם בני והמכשילים המחטיאים על ולרחם לחמול שלא בזה
 וכמו .הרחמנים על אכזרי נעשה לסוף האכזרים על רחמני הנעשה כל הראשונים

 האמת על והחילקיס העבירות. ואנשי הרשעים נגד בה להשתמש העזות במדת כן
 והגדנלים. הקטנים ולהוכיח החטאים ולהוביש הגנות. מן ולהזהיר בחסד ולצוות

 מענין ידעת כאשר הגאוה במדות כן וכמו כחלמיש. פני שמתי הנביא שאמר כמו
 שלא ועבודה היראה בעניני לב וגבה רוח יקר להיות כן וכמו המן. עם מרדכי
 תמיד. למעלה נפשו ותגבה מעשהו כל בעיניו ימעט אלא שחדמן במה לו יספיק
 החסיד שאמר וכמו השנאה במדת כן וכמו .ה׳ בדרכי לבו ויגבה שנאמר וכענין

 וכמו שנאתי. שקר ארח כל ואמר שנאתים. שנאה תכלית אשנא ה׳ משנאיך הלא
 האדם מן חולפת הנאותיהם אשי* הבהמיות בתאוות העצלות. במדות להשתמש ק

 בהנאות הזריזות מקום אבל הבא. לעולם ועונשם הזה בעולם חרפתם עליו וישאר
 ולא חשתי החסיד כמאמר .יתברך לעבודתו בהם שמתכוונים ובמעשים הרוחניית

דרך בהם יש בכולם הרעות המדות בכל כן וכמו מצוחיך. לשמור התמהמהתי
:השם לעבודת ומבוא

על
עני מנחת

 עשירי פרק האלהיס עבודת שער ניו״ה סנואר זה עכין )ז( :נ׳ שער התשובה בשערי יונה רביבי )ו(
:התורה על בפירושו עקידה נעל )ת( :צדיקים נאורתות גם



רא מדע מ פ״ב דעות הרכות
ממצוה לשמה עבירה גדולה הראשונים החכמים אמרו הדרך זה על )ח( )ז(

 ענין עבירה לדבר ואפי׳ דעהו דרכיך בכל אמרו ועוד •שלא.לשמה.
 הקצוות 12 שהיציאה אע״פ השם בדרכי הרעות במדות המשתמש על היא כוונתם
 אשר הוא וזה מצוה. היא שמים לשם היא הכונה אם אבל עבירה היא בדיעות

 הישר. דרך אינם שהקצוות אע׳׳פ ירצה אורחותיך. יישר והוא באמרו החכם סייס
 ישובו בפחיתות המוחזקות והפעולות .למישור העקוב השים הזאת הכוונה זאת בכל

 הפחותות. ובמדות בתאוות משתמש שהוא אע״פ לשמים יכוונו כאשר כי והוא .מעלו׳
 ממשלה או התגברות היצר בזה קנה לא זאת בכל .הרע היצר מפעולות שהם

 בעקבי כרוך השטן וישאר בוראו. לפני יכנע עוד אס כי בהנה. בהשתמשו כמנהגו
הריקים כאחד ומכרכר מפזז ביוצאו שאול בת למיכל דוד ענה מה ראה השכל.

ה׳: לפני
לשם שלם ובלב באמת ושיעשה למאוד זהירות רב צריכין הענין לזה אב^ )ח(

 יצר מעשה אינה היא אס בדיקות. בשבע עצמו לבדוק ויבחון מצוה.
 והזהר הזהר לזאת מצוה לעשותה היצר ובזיופי בחלקלקות אינה היא ואם הרע

והוא הדרך זה על בתאווה תשמש כאשר מאוד נפשך ושמור במצודותיו. תלכוד לבל
יעזרך: יתברך

ג פרק
 קצת הסדר בשינוי אס כי שס רביעי פרק הרמב״ס לשון סופו עד הפרק זה )כל

:(תיבות איזה שינוי גס ואפשר

או שיבין אפשר אי שהרי הוא השם מדרכי ושלם בריא הגוף והיות הואיל )א(
 אדם להרחיק צריך לפיכך .חולה והוא הבורא מידיעת דבר ידע

 והמחלימים. המברין בדברים עצמו ולהנהיג הגוף. את המאבדין בדברים עצמו
 ולא צמא. כשהוא אלא ישתה ולא רעב כשהוא א12 אדם יאכל לא לעולם הן ואלו
 קודם שילך עד יאכל ולא .לנקביו צריך יהיה שמא יפה יפה עצמו שיבדוק עד יאכל

 דבר של כללו אחר. ביגע יתיגע או מלאר יעש׳ או לחוס גופו שיתחיל עד אכילה
שתתישב עד מעט וישקוט לחוס. גופו שיתחיל עד בבוקר יוס כל וייגע גופו יענה

ואוכל: נפשו
הגשמים. בימות משבעתו רביע כמו יפחות אלא כריסו שתתמלא עד יאכל לא )ב(

המזון. בתוך הרבה ישתה ולא משליש. יותר יפחות החמה ובימות
 לשתות ירבה ולא לשתות. צריך שהוא מה שותה במיעיו. להתעכל המזון וכשיתחיל

 יהלך ולא שמאל על יטה או במקומו ישב כשיאכל לעולם המזון. כשיתעכל ואפי׳ מיס
וכל שבמיעיו. המזון שיתעכל עד יטייל ולא גופו יזעזע ולא ייגע ולא ירכב ולא

וקשים: רביס חלאיס עצמו על מביא זה הרי שיגע או אכילתו אחר המטייל
ואגסים ותותים ותאנים ענבים כגון מעיס בני את המשלשלין דבלים )ג(

 האדם אותם אוכל מלפפונות. ומיני הקשואיס ומיני ואבטיחים
 מבטן שיצאו עד מעט שוהה אלא המזון. עם יערבם ולא אכילה. קודם בתחילה
 ותפוחים ופרישיס רמוניס כגון מיעים בני את שמאמצין ודברים .מזונו ואוכל העליון

 לאכול יקדים מהן.'לעולם לאכול ירבה ולא למזונו. תיכף אותן אוכל וקרושטומולין
 ובשר עוף בשר לאכול ירצה אס כגון .כאחד לאכלן כשירצה הכבד ומאחר הקל .דבר

לנשר קודם דקה בהמה בשר העוף. לבשר קודם ביצים העוף. כשר יקדים בהמה
נהמה



• מדע פ״ו דעות הרכות
 כיוונה התורה C ׳ והטוב הישר ועשית בציוות ולפיכך וכנזכר הדין משורת לפנים

 בהן לעשות הנשאר והרשות ההיתר כל על כלליי ציווי כלומר הדרך זה על ג״כ בה
 עוד בה חכמינו הכניסו לעיל. שבארנו וכמו ה׳ בעיני וישר טוב הוא אשר את רק

 .הדין משורת ולפנים הפשרה הציווי בזאת נכנס כבר אשר והוא דק. יותר ענין
 גדר בה התורה הגבילה שכבר מה התורה. מן הוא אשר ממש בדק אפי׳ כלומר
 הפרטים כל כי הדין. משורת לפנים בה לעשות מחוייב נפש הבעל זאת בכל וגבול

 .בעצמו ותרגיש המבחין הנלבב המשכיל אבל .להמון אלא נאמרה לא והגבול והגדר
 אשר הכוונה היא זאת וזאת והגבול. מהגדר לפנים לעשות אותו התורה חייבה
 של הדין ללפנים'משורת שוה זה. הדין משורת לפנים אין וכבר באמרס. כיוונו

 אין וכבר התורה. דיני בעניני כיוונו וכאן הרשות. בעניני כיוונו שם כי והודעת
 ענק שהיא המעלה כאן כי וחסרון. מעלה יש אחת לכל כי מזה. זה ללמוד יכולין

 אמינא והוה וגבול. גדר התורה בה הגבילה כבר אשר החסרון זה נגד התורה. מן
 לענינה אין אשר המעלה ושם .התורה שהגבילה מה על להוסיף אין כבר אשר
 בה לדקדק מחוייביס שאין אמינא והוה רשות. רק היא אשר החסרון זה נגד גבול

זאת: בינה דרשות. לשני הוצרכו ולכך מזה זה ללמוד אין לפיכך כד. כל
)לד( שאמרו. כענק בתלמוד רבים מאמרים יובן בארנו אשר הדרך על )לג(

 לגלימייהו שקול דחמרא. חביתא שקולאי הני לי תברי חנן רב נר רבה
 אין ליה אמר הכי. דינא ליה אמר גלימייהו. להו הב ליה אמר לרב. ואמרי אתו

 לן ולית וכפינן יומא כולא וטרחינן אנן עניי ליה אמרי טוניס. בדרך תלך למען
 וארחות אין. ליה אמר הכי דינא ליה אמר אגרייהו. הב זיל ליה אמר מידי.

 האיך כזה. גדול דיין שהיה רב על ומאוד מאוד להפליא יש והנה תשמור. צדיקים
 שיתנהג לרבה כופה והיה בריבו. תהדר לא ודל באמרה תורה של לאו על עבר

 לגבוה כי והוא )לה( מאוד. נכון שבארנו הדרך על אבל עניים. שהן לפי בחסידות
 תורה. דין אלא חסידות מדת זה אין דלים. וחומל ותונן צדיק היה ודאי אשר רבה
 לפי אבל לכולם. בתורה כן נכתב הדין היה רנה. כמו שוק העולס כל היו ואלו
 זה כלומר הדין. משורת לפנים נקרא הוא לכך שוק. כולם להיות הנמנע שמן

 לעשותו מחוייב האיש זה הנה הדין. משורת לפנים המון אצל נקרא אשר הענק
 ולכך והמדה. המדריגה בזאת הוא אם אותו חייבה התורה כבר כי גמור. בדין

 דין הוא לגבך ודאי כלומר אין לו ואמר השיב הכי דינא ליה ואמר רבה כששאלו
 רבך אני אבל בכך. אותך מחייב ואינך בזה מרגיש אינך בעצמך שאתה ואף גמור.

 מקום. בכל אמרם היא הדרך זה ועל טובים. בדרך תלך למען לך להועיל ומלמדך
 חיוב מצד הדבר לעשות מחוייב והוא המון מן מובדל שהוא כלומר .שאני תשוב אדם
 דין על דבריהם שהעמידו על אלא ירושלים תרבה לא אמרו וכבר תורה. של גמור
 החכמים גדולי שהיו לפי דייקא. ירושלים הדין. משורת לפנים עשו ולא תורה
כייפינן אנן דגם פוסקים עוד שם ומביא המרדכי פסק וכבר )לו( מידות. ובעלי

לעשות: בידו היכולת אשד יודעים אנו אם הדין משורת לפנים למיעבד
אשר השני הספק הותר כבר שבארנו. והדברים הוצעות כל אחר מעתה )לי'

 אחת במצוה ולמה .מצוה על למצוה יתרון מה ושאלנו התעוררנו
כלל. ודיברו ביארו לא אחרת ובמצוה דפים ממאה יותר בענינה החכמים ביארו

והוא
עני מנחח

מציאות: אלו נש׳ מרדכי )לי( )לה(של*השס: :האומנין ס׳ סוף מציעא ננא )לד(



ריד מדע ח׳ פ״ז דעות דירכות •
 כי פרטי. דבר שוס בה לבאר אפשרי מבלי אשר מצות הרבה מצאנו כבר כי והוא

 והזמן והעת הענין ולפי אדס שהוא מה לפי אחר. ענין על בה מתחייב אחד כל
 מעשה בהן שאין במצות נצטווינו הזה והעצין הדרך על וכבר בארנו. כאשר והכל

 מצות כמו לבד. ובמחשבה בלב רק היא בהן החיוב שורש אשר בלאוין. אס בעשין אס
 ולבל אחר באל אמונה ואזהרת בדרכיו. וההדמות ויראה. ואהבה. והיחוד. אנכי.
 תטור. לא תקוס. לא כמו ’לחבירו. אדס שבין ולאוין בעשין וכן הלב. אחרי תתור

 בהן. כיוצא רבים ועוד הגר. אהבת .לרעהו איש אהבת תחמוד. לא תשנא. לא
 וכתות מזגו ולפי ודקות.שכלו גסות לפי שהוא. מה לפי אחד כל נתחייב בכולן אשר
 וגס אופנים. וחלוקת פרטים דבריס התורה בהן ביארה לא ולפיכך ונפשו. לבבו

 ישכיל למען הענין. כוונת של והתוכן התכלית אס כי רבינו. למשה בהן נמסרו לא
 ..עליו הוא אשר וענינו ומזגו טבעו לפי הציווי תכלית ולקיים לעשות ואחר אחד כל

 בתכליתן אס כי בהן ג״כ דיברו לא רבינו. משה שאחרי החכמים כל גס ולכך
 מלדבר עצמן שמרו מזה ביותר אבל בהן. החיוב ושרשי עיקרי ולבאר כוונתן ובתוכן

 אשר השומע דעת על יעלה לא למען אופניהן. וחלוקת ופרטיהן בגדריהן דבר
 פרט על החיוב הרי אחר איש על ובאמת האופן. או הפרט זאת על רק היא החיוב

 אמיתי: היא כי זאת בינה יתר. שפת בהן מלדבר עצמן שמרו לזאת אחר. ואופן
היא השאילה אשר שהתעוררנו. הראשון הספק ג״כ הותרה ומעתה )לה(

 המצות מן היא האמת לפי כי אינו. זה .תורה שחייבה ענין
 הנקימה. בה להתיר החכמים יכלו לא ולפיכך כלל. דרך על בענינה התחייבנו אשר

 רבים וענינים אופנים יש וכבר .בענינה פרטי ושים וגבול גדר בה אין כבר כי
 או מסוייס. היזק יהיה בזה ישתמש אם כמו לחבירו. השאילה מניעת• מותר אשר

 מספר לאין עניניס ועוד ממנו. מבקש שחבירו זה לדבר מאוד צריך בעצמו שהוא
 בהן. כיוצא רבים עניניס ושאר אדם שהוא מה לפי הכל זה ולכל הדרך. זה על

 מן כבר כי וכל. מכל והנטירה הנקימה בענינה לאסיר החכמים הוצרכו לפיכך
פטור או ממנו בבקשו לשאול לו מחוייב היה חבירו אס הנוקם זה שידע הנמנע

לזאת: גס לבך שיס לו. אסורין ודאי והנטירה הנקימה ולכך ומותר.

ת פרק
חסר׳ם: גמילות מצות

יתבאר( וכאשר אחרים עשין בכלל הציווי זאת ענין נכנס כבר )אבל

 )א( חסדים. גמילות נקרא לזה זה מהעזר אדם בני שבין הענינים כל )א(
שיש וההפרש עליו. חק לו שאין למי טוב לגמול הוא חסד. גמילות וענין

 והיושר היושר. והוא צדק. ממלת נגזר צדקה אשר הוא חסד. לגמילות צדקה בין
 זה ועל חסר. הוא אשר את נמצא לכל ולתת .כחקו חק בעלי לכל שיגיע הוא

 לו ונותן לאכול מה לו ואין עני שהוא אחר לאדם משלו נותן שאדם מה הדרך
 מה אבל צדקה. נקרא זה הרי מחייבו. היושר זה על אשר נפשו. את להחיות

 שמסייע מה גס מהראוי. יותר שנותן מה גס כך. כל עני שאינו למי נותן שאדם
לחתן בממונו אס בגופו אס שעושה מה גס לעשיר. אם לעני אס לחבירו בגופי

ולחולה

!

עני מנחת
מאיי: וניתר . דניים נתוצעת □ה הדינור הריונתי ואני נ"ג סרק שלישי סלק נעורה היסנ"ס יא(



מדל£ פ״ח דעות הלכות
 אפי׳ בעשייתן מחוייב שאינו מה רבים. עניניס שאר הדרך זה ועל ולמת. ולחולה

 במדת הנעשית גמול שהוא לפי חסד. גמילות נקרא זה כל והיושר. הצדק צד על
:חיוב שוס בלי חסד

כל את יתברך הבורא המצאת לומר רוצה כולה. הבריאה כלל לפיכך )ב(
 הוא הכל האר!. טבור עד הראשונה צורה למן כולם הנמצאים

 ענין לשום וצא שבעולם. נמצא לשוס צריך היה לא יתברך הוא כי חסד. נקרא
 כחקו. חק בעל לכל לתת יתברך עציו וחק חיוב שוס היה לא עדיין וגס מעניניהס

 הכל כולה. הבריאה כלל אס כי ואין. אפס היו והכל היו. טרס עדיין הכל כי
 ענינו יבנה. חסד עולם נאמר ולכך ויתעלה. יתברך חסדו ורב טובו לגודל רק היה
 הנמצאים. כל המציא כבר יתברך שהוא אחר זה ולפי הוא. חסד רק עולם בנין
 מצד. וצדקה מצד חסד נקרא לכולם. יתברך מאתו שמגיע והקיום ההטבה כל הרי

 כולם הנמצאים כל כי חסיריס. הן הרי נמצאים. כבר כעת שהמה מה מצד כלומר
 כי יתברך. וכחו לטובו תמיד חסרים כולם הראשונה. צורה עד הארץ טבור למן

 יתחייב כבר כי בחיוב. המה וההטבה הכח והרי רגע. יתקיימו לא יתברך כחו מבלי
 יחסר אשר מחסורו די נמצא לכל ולתת .כחקו חק בעל לכל להגיע והיושר הצדק
 חסד. היא ההטבה הרי הבריאה מצד אבל צדקה. ההטבה נקרא זה מצד ולכך

 היא זאת וזאת .נמצא לשוס לברוא יתברך הוא וכלל כלל צריך היה לא כבר כי
 כי מעשיו. בכל וחסיד דרכיו בכל ה׳ צדיק ע״ה. המלך דוד החסיד אדונינו מאמר
 יתברך ובריאתו עשייתו נקרא ומעשיו כולם. הברואים יתברך הנהגתו נקרא דרכיו

יתברך דרכיו מצד והוא וחסד. צדק הם העולמות כל של הקיום כל והרי כולם. את
אמיתי: היא כי זאת בינה חסד. מעשיו ומצד צדק.

לחי טוב לגמול והוא שונות. ועניניס דרכים יש עצמה. החסד במדת אף )נ( )ג(
צריך. שהוא ממה ביותר הוא ההטבה אך לטובה וצריך חסר שהוא 1

 חק לו שאין למי עליו יתירה כלל. עליו חק לו שאין למי טוב לגמול עליו יתירה
 היא וההטבה ממרה והוא חק לו שאין למי עליו יתירה ממרה. הוא אפי׳ ועוד כלל
 זה בעבור הדרך. זה על רבים וחלוקים עניניס נמצא ועוד מהראוי. ביותר עוד

 המטיב הטבת ענין על מרובים ושמות תואריס הנביאים ובספרי בתורה נמצא
 על יורה תואר כל כי בהן. כיוצא ורבים חסד. רב חסיד. חנון רחום טוב. כמו
 לה וצריך להחסר המיטיב הדמיון על שכלך. לפי אותן וחלוק בהן חקור אחר. ענין

 וצריך להחסר טוב נקרא מהראוי ביותר צדיק. נקרא והראוי. הצורך בהטבת
 חק לו שאין למי חסיד. נקרא כלל. חק לו שאין למי רחוס. נקרא ממרה. והוא

 בידך והרשות חסד. רב נקרא ממרה. עוד הוא ואם חנון. נקרא מהראוי וביותר
 התואריס: השתנות בינות על העירותיך אם כי . שתרצה אופנים התואריסעל לחלוק

כולם. הנמצאים בכל יתברך מדתו היא החסד מדת אשר בארנו הגה
 ובלפניס בעשייתו מחוייב שאינו בענין לחבירו טוב הגומל כל לפיכך

 כך )ג( יתברך. בדרכיו עצמו מדבק והוא חסד. גומל נקרא זה הרי הדין משורת
 להלוך לאדם אפשר וכי תלכו. אלהיכס ה׳ אחרי המצוה. זאת בעניו חכמים אמרו
 שנאמר ערומים מלביש הקב״ה הקב״ה. של מידותיו אחר להלך אלא השכינה אחר
ויהי שנאמ׳ אבלים מנחם .גו׳ ה׳ אליו וירא שנאמ׳ חולים מבקר .גו׳ לאדם ה׳ ויעש

אחרי
עני מנחת

: "דז דף סוטה )ג( :אמד ענץ על טרונים תיאריס שנמצא ממה .מעמנו הלמד דגר )נ(



רטו
1

מדע פ״ח דעות הרכות •
 הלבש אתה אף בגי. אותו ויקבור שנאת׳ מתים קובר .גו׳ אברהם מות אחרי

 אחת היא המצוה שזאת ואמרו מתים. וקבור אביליס ונחם חולים. ובקר ערומים.
 הגדולות על כמו בענשה ואמרו עליהם עומד העולם דברים.אשר שלשה מן

 כו׳ ושפ״ד לה״ר על באין. נגעים עבירות גופי שבעה על אמרם והוא שבעבירות
 ע״י או כלל מכליו שכיניו מהנה ואינו באחרים צרה שעינו שם ופירש״י עין וצרות
 למאוד. מרובה שהיא אמרו ובשכרה ע״ש. בפ״ז לעיל זאת הבאתי וכבר שאלה.

לעה״ב: לו קיימת והקרן הזה בעולם מפירותיו ואוכל
ואס עניניו. בכל לחבירו איש לעזור היא המצוה זאת החיוב ושורש כללות )ה(

 בארנו שכבר ולפי )ד( החסד. דרך על והכל כממונו. ואס בגופו
 לפנים שהם ענינים בה נמצא וכבר רבים. דרכים יש עצמה. החסד במדת שאף

 שכינה התוארים רב מורה הענין זאת על אשר ובארנו הפשוט. החסד משורת
 וכיוצא חסד רב חנון רחום. כמו ויתעלה. יתברך להבורא הנביאים וכל התורה

 יתברך בדרכיו לילך אנחנו גס נתחייבנו לפיכך מזה. לעיל בארתי וכאשר בהן.
 החסד. משורת בלפנים אף רעהו את איש ולהתנהג יכלתינו. כפי אליו ולהדמות

 אף חנון הוא מה רחום. אתה אף רחום הוא מה בדרכיו. והלכת אמרם היא וזו
 גמילות היינו חולים ביקור בתלמוד. אמרם נמצא זה ובעבור זאת. בינה חנון. אתה

 הכי ואפי׳ בחליו מששים אחד שנוטל דאמרינן גילו לבן אלא נצרכא לא חסדים.
 ואינו לזקן אלא נצרכא לא חסדים. גמילות היינו קבורה לגביה. למתל ליה מבעי

 לו כשיש פטור היה חסד גמילות סתם חיוב מדרך אשר כוונתם עכ״ל. כבודו לפי
 ולפנים למעלה הוא זה כי כבודו. לפי ואינו בזקן או חולה. קצת יקבל שהוא חשש

שלמעלה בענין אף אשר לאשמעינן ולבאר לפרוט צריכין היו ולכך החסד. משורת
אמיתי: היא כי לזאת לבך שים שבארנו. מטעם והוא חייבים. החסד משורת

החכמים לנו וביארו פירשו עוד המצוה. זאת כללות חיוב מלבד לפיכך )ו(
אבילים. לנחם חולים. לבקר )ה( הן ואלו פרטיות. מצות זה בענין

 לספוד. לילךלפניו. הכתף. על לשאת הקבורה. צרכי בכל להתעסק המת. להוציא
 צרכיהס בכל לסעדס והחתן. הכלה לשמח הכלה להכניס וכן לקבור. קבר. לחפור

וכל מצוה היא עצמה בפני אחת כל אלו וכל אותם. ללוות האורחים. להכניס וכן
שיעור: להם׳ שאין שבגופו חסדים גמילות הן אלו

W )או התורה. מן מצות המה אס המבוכה. גדלה האלה המצות ב^גין )י
 צדדים הקדושים חכמינו מדברי נראה וכבר .דבריהם של מצות

 את להם והודעת של הפסוק מדרשת האלו המצות ענין הוציאו מאשר ולכאן לכאן
 חסדים. גמילות זו הדרך את חייהם. בית זו להם והודעת בזה ואמרו וגו׳ הדרך

 נראה כבר הנה לעיל. הבאתי וכאשר וכו׳ קבורה זו בה חולים. ביקור זו ילכו
 אתהן סמכוהו רק והמה מדרבנן. המה האלו המצות ענין אשר האלה מדבריהם

 ציווי איננה הפסוק זה ענין בודאי כי .דבריהם בכל וכדרכם .דרש בדרך אקרא
וכי תלכו אלהיכם ה׳ אחרי אמרם מן אבל למשה. אמר יתרו רק כי יתברך. ממנו

אפשר
עני מנחת

 הוא מה לומר להם והיה כוה. יתר שטת לך אין .מנון הוא מה רמוס הוא מה מאסרם למדתי זאת )ד(
 אשר אל כיונו בודאי אלא אדם כל עם נמסד תתנהג אתה אף בריותיו עם נמסד מתנהג יתברך
 המצות בספר נזה הסלסול עיין )ו( : הסדר ובשינוי י״ד ס׳ אבל בהלכות הרסב"ם לשון )ה( :בארנו

•• שם אסתר ומגילת ובהיסנ״ן השני שורש ובסוף הראשון בשורש להרסנ״ם



מד( פ״ח דעות הרכות
 ומבקר ערומים מלביש הוא מה הקב׳ה של מדותיו אחר הלוך אלא כר לאדם אפשר
 לעיל בארנו כבר כי התורה. מן הם האלו המצות שענין נראה ודאי כר. חולים
 שהתורה אס כי בדרכיו. והלכת של הציווי היא היא הציווי זאת אשר א׳ בעשה

 וכבר רבות. פעמים בתורה שנכפליס המצות מן בהרבה שמצינו כמו בה. הכפילה
 מחוייב האדם אשר והוא פרטי. עשה היא בדרכיו והלכת של הציווי אשר שם בארנו

 יתעלה. האל בהן יתואר אשר הנכבדות והמדות הטונות בפעולות עצמו להנהיג
 איש יתנהג כן כמו .וחסד טוב אך לבריותיו תמיד מטיב יתברך שהוא כמו וענינו

 אמרו והוא פרטי. בציוות,עשה בתורה האלה המצות ענין מצינו עוד .רעהו את
 התורה. מן הס האלו המצות ענין אשר נראה זה כל מן כמוך. לרעך ואהבת יתברך

 המצות םפ׳3 אמרו והוא אהדדי הרכשי שני ג״כ מרכיב הרמב״ס הגדול רנינו גס
 כו׳ אבלים וניחום חולים ביקור המצות. בכלל מנו זו במחשב׳ והנסמכים לשונו וזה

 אלו כל כי ידעו ולא עצמה. בפני מצוה הפעולות מאלו ופועל פועל כל כי וחשבו
 הכתובות המצות מכל אחת מצוה תחת נכנסות להס. והדומים כולם הפשלות

 בחיבורו כן וכמו עכ״ל. כמוך לרעך ואהבת יתברך אמרו והוא בביאור. בתורה
 אביליס ולנחם חולים לבקר דבריהם של עשה מצות לשונו. זה אבל בהלכות הגדול

 הדברים כל כמוך. לרעך ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם אלו מצות שכל אע״פ כר
 בתורה לאחיך אותן אתה עשה אחרים. לך אותם שיעשו רוצה שאתה

עכ״ל: ובמצות
 בנקוד או .האלו מהמצות אחת המקיים כל ודאי אשר הוא הדבר פשר הנד, )ח(

או כלה בהכנסת או המת. בצרכי מתעסק או אבלים נחס או חולים
 הוא אשר ג״ח מצו׳ והיינו עשין שני התורה מצות מקיים זה הרי אורחי׳ בהכנס׳

 עוסק זה הרי מעניניהס. בענין העוסק וכל ואהבת. ועשה בדרכיו. והלכת של מ״ע
 דבריהם. בשם יקראו אשר זאת אס כי פיקפוק. שוס בלי הוא זה וכל התורה. במצות

 ומבלעדיהס .האלה המצות ענין על הרשנו הם הם הקדושים חכמינו אשר לפי היא
 כלל דעתינו על עולה היה ולא .האלה ענינים חיוב כלל ומכירים יודעים היינו לא

 הטוב גמילות כי .לרעהו והחסד הטוב גמילות של החיוב מענין ענינם חיוב להוציא
 ושכלו נשמתו אשר המת לגיף אבל .בקרבו ורוחו נשמתו עוד חי לאדם טוב היא
 טוב ואיזה לו. שגומלין הטוב בכל לו יתרון מה דומם. כאבן נשאר והגוף ממנו סרו
 .בהמה נבלת גוף על לו יתרון ואיזה דומם באבן להתעסק לנו ומה לטובה לו היא
 עושה זו מה השמחה ענין וגם אשה. נושא מאתנו כשאחד להכניס לנו מה כן כמו
 בחכמת והחכמה המדע אתם אשר הקדושים חכמינו אבל השאר. בכל כן וכמו
 שעושין והחסד ההטבה גודל את ומצאו והשכילו חקרו המה .התורה ומצות חוקי
 המת. גוף עס התעסקות עניני וכל העניניס. אלה כל בהתעסקות לרעהו איש

 כן וכמו ענינים. כל ושאר וקבורתו והוצאתו התכריכין והלבשתו ונקיותו מהדחתו
 כל ושאר לרקוד. ובגוף להלל בפה בשמחתם. ולשמוח הכלה בהכנסת התעסקות

 ועד מקטן מעניניהס ענין וכל .המצות אלה ושאר ולבקרו לחולה לילך וכן עניניס
 הוא רק ואס הוא. רק דבר לא בהן הקדושים חכמינו הורונו אשר כל את גדול.

 עולם. של ברומו העומדים דברים הן דבריהם וכל סודו. ישרים את אבל מאתנו.
 שמתחסד חסד ורב ההטבה מגודל המה המצות אלה עניני כל אשר לנו גילו והס
 זאת. כל את לנו הודיעם אחרי לפיכך יתברך. דרכיו מעניני והמה רעהו. עם
 יתברך. הבורא בציות המצות אלה עניני כל על ועומדים מצווים אנחנו כבר הרי

לגמול הוא ענינס חיוב אשר כמוך. לרעך ואהבת ואמרו בדרכיו והלכת אמרו והוא
איש



■י־־טז מדע פ״ח דעות הלכות ן
 מהנהג יתברך הוא כאשר החסד בכל עמו ולהחחסד הטוב כל את לרעהו איש

בריותיו: עס תמיד
 מצות והיא התורה. מצות המה המצית אלה כל אשר לדין. זכינו מעתה )ט(

כי .יקראו בשמוהס אשר עצמם ענין מצות לא א-ל .חסד גמילות
 חולים. ביקור מצות מקיים אינו החולה המבקר ירצה התורה. מצות אינם המה

 כמו חסד. גמילות מצות מקיים אבל החולים. לבקר בביאור ציווההו לא התורה כי
 גמילות מצות אס כי כלה הכנסת מצות מקיים אינו וכלה חתן בשמחת המשמח כן

 מצות המה יקראו. בהם אשר עצמם ענין מצות דרך על אבל בכילס. וכן חסד
 ענינה אתת כל אצל וביארו אחרת למצוה אחת כל חילקו שהס כלומר דרבנן

 גמילות חצות מקיים זה הרי החולה את המבקר כל לפיכך עצמה. בפני ואופנה
 מקייס אבילים המנחם וכן דרבנן. המת הלויית ומצות דאורייתא חסד
 זה הרי המת את המלוה וכן דרבנן. חילים ביקור ומצות דאורייתא ג״ח חצות

 היא וזאת זאת. בינה .בכולם וכן דרבנן אבלים וניחים חסד גמילות מצות מקיים
 ולנחם חולים לנקר דבריהם של עשה מצות באמרו הזהב בלשונו הגדול רבינו כוונת

 הרי כמוך. לרעך ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם אלו מצות שכל אע״פ ט׳ אבילים
 באמרו המצות. בספר דבריו בעצמם המה כן וכמו בארתי. כאשר ממש דבריו
 הפעולות אלו כל כי ידעו ולא עצמה. בפני מצוה הפעולות מאלו פועל כל כי וחשבו

כר: אחת מצוה החת נכנסות כולם להם והדומים
מצות .בהן החכמים דיברו אשר ואת .עצמה בפני מצוה כל ענין נבאר עתהי()

 בתופת שמח שהקב״ה הקדושים חכמינו במאמר מצינו )ז( כלה הכנסת
 האדם אל ויביאה )ח( ואמרו ומרקדים. היוימתופפים והמלאכים וחוה. ארס

 לחוה. מקשט היה שהקב״ה ואמרו הראשון. לאדם שושבינות הקב״ה שעשה מלמד
 מרקדין. שהיו מהם החכמים. מגדולי וסיפרו הכלה. לפני מרקדין כיצד )ט( ואחרו
 להיות מצוה היא מצוה אלה כל כן על הכלה. את משבחיןיומהללין שהיו ומהם

 )י( ולשבחה להללה מצוה לפניהם. לרקד מצוה וכלה. חתן לשמח מציה שושבין.
ואסור )יא( הכלה לקשט מציה החתן. בעיני חן שתמצא כדי נאה אינה ואפי׳

לחופה: כלה להכנסת תורה תלמוד מבטלין )יב( בכלה להסתכל
לחופה. ליכנס שתוכל ולתכשיטיה לנדונייהה לסייע גדולה מצו* (יג) לא(

 לחופה שילך לטפו וגס נדונייתו. בענין להחתן לרמות אבל
 ישראל. בת לבייש שלא כדי עביד שמנוה ולומר שהבטיחוהו. מה לו נתנו שלא אף
 השב הרגל את לו יפשט לחתנו מעות הפוסק בתלמוד אמרו כבר כי הוא שפיר לחו
 ואף להכניסה להחתן לטפו יכילין אנו אין אדמון לדברי ואף ראשה שילבין עד

נותן הדעת אשר מועט דבר על לא אס פטור. או כנוס או אס כי קדשה. שכבר
שכל

עני מנחת
 גמרא 6) :שני פרק נתונות )ט( :שני סרק עירונין )מ( :המאור מכורת והביא׳ מז״ל כמדרש )ז(

 גמרא )יב( : שעלית בתכשינרן להסתכל סותר אבל הרס״א וכתב ש״ע ופסק גמרא )יא( : ש"ע ופסק
 הכנסת רואה אינו ואפי' לנטל מ״נ אימנתו שתורתו מי ואפי' מיוב אס כי רשות זה ואין . ש׳ע ופסק
 והולכיז תחת. בהונאת שהדין כמו . שם ולילך מלימודו לנטל מייב נעיר תופת שיש יודע אס כ־ המום'

 א ולכך . כך הנשים עושי; ולהכלה . המופה לתמת עד מביתו אותו ומכניסי; ומוליכין המתן לבית
 וליה!׳ הכלה לקראת לילך נכק למוסה קרוב הכלה עם כשבאין זאת ובכל .עמתם להתערב לאנשים

פסמים במם־ של״ה )יג( : נאמרוניס מבואר זה כל כלה הכנסת מקיים ובזה . למופה עד עמה ולילך
:מצוה נר נסרק שלו



 ולרדוף לילך רבה. /:היא זאת אבל מותר. אז החתן וקיבל סבור האי כי שכל
ביניהן: ת^השלום למען ריצוי ודברי טובים דברים ולדבר ולהשתדל

והנאה דבר לשוס ולא גמול. תשלום לשום לא יעשה העניניס אלה כל )יב(
במדותיו. ולהדבק השם בדרכי ולילך בעצם חסד לגמול רק שבעולם

 של בד נוטל שהיה אלעאי בר יהודה רבי על אמרו וכבר בשכינה. נפשו נתדבק ואז
 מרקד יצתק רב בר שמואל רב .וחסודה נאה כלה ואומר הכלה לפני ומרקד הדס

 קא זירא ר׳ אמר .אתת ומקבל אחת זורק בדין ג׳ ופירש״י שוטיתא,. אתלתא
 נפשיה נח כי בעצמו. ראש קלות ונוהג ת״ח בכבוד שמזלזל ופירש״י סבא. לן מכסיף
 או אלא דנורא עמודא מיפסק דלא וגמירי .עלמא לבין ביניה דנורא עמודא איפסק

 רב ודאי הנה לסבא. שוטיתא ליה אהני זירא א״ר בדרא. לתרין או בדרא לחד
 הטובים. מעשיו או תורתו בשביל לזה זנה ולא הדור וגדול גמור צדיק היה שמואל

 ולא הלב. שמחת ובגודל הנפש בהתלהבות הזאת הענין תמיד שעשה בשביל אלא
 זכה לכך במדותיו ולהדביק ליוצרו רוח נחת לעשות אם כי דבר. שוס בלבבו היה

 גדול כמה וראה בא מעתה כזאת. קלה עלמצוה היה זה ואס הענין. זה לגודל
 חתן מסעודת הנהנה ואמרו .ובנפש ובלב תכליתן על אותן עושין אס המצות כת

 כלה וקול חתן קול שמחה וקול ששון קיל שנאמר קולות בחמשה עובר משמחו ואינו
את הקב״ה בהן שבירך אלו בקולות ומזלזל מצוה על עובר כלומר פירש״י גו׳

וגומר: לתורה זוכה שכרו מה משמחו ואם ישראל.
החסד ודרך אבינו אברהס שחקקו החק הוא )יד( אורחים הכנסת מצות

 וגדולה אותן. ומלוה אותן ומשקה דרכים עוברי מאכיל בה. שנהג
 ולוויים .אנשים שלשה והנה וירא שנאמר שכינה פני מהקבלת אורחים הכנסת

 ללוייה וכופין דמים. שופך כאלו מלוה שאינו כל חכמים אמרו מהכנסתן. יותר
 .למקום ממקום העובר אדם ללוות שלוחין מתקנין היו דין ובית לצדקה. שכופין כדרך
 ארבע חבירו המלוה אפי׳ .דמים שפכו כאילו עליהם מעלה זה בדבר נתעצלו ואס

 עד לתלמיד הרב בה. אדם שחייב לוייה שיעור וכמה הרבה. שכר לו יש חמות
ואס פרסה. עד לרב והתלמיד שבת. תחוס עד לחבירו והאיש עיר. של עבורה

:פרסאות שלשה עד מובהק רבו היה
ביתך. בני עניים ויהיו לרוחה פתוח ביתך יהי בזה. חכמינו אמרו )טי( )יי(

העיקר וכל ושביס. לעוברים תמיד פתוחה ביתך שיהיה ירצה
 רעב האורח אולי כי לאכול. לחם לפניהם מיד ולשים יפות.• פנים בסבר לקבלם

 ואל בפניהם.׳ יסירנה דאגה דבר איזה הבית בעל בלב יש ואס לשאול ומתבייש
 מראה ויהיה בהפסדו. שכרו ויצא רוחם את ישבר כי מתלאותיו. לפניהם יספר
 נפשך. לרעב ותפק שנאמר לכבדם. יותר להשיג יוכל שאינו על כמצטער עצמו

 ישכבס אצלו האורחים ילינו ואס לפניכם. ליתן יותר לי שאין מה נפשי תצא כלומר
 המשכיבו רוח נחת עושה ויותר .בטוב שוכב בהיותו עיף מנוחת גדולה כי .במיטב

 לא אשר על כי לדרך. צידה פת להם יתן ובצאתם ומשקהו. המאכילו מן היטיב.
 ואמרו נוב. כהני ונהרגו הדבר נתגלגל ממנו. בהפרדו פת לדוד יהונתן נתן

 בלא ופטרנוהו לידינו בא שלא היינו הזה. הדס את שפכו לא ידינו חכמינו
:לויה ובלא מזונות

המעלים
. עבי מנחת

:נקיצור המאור מנורת לשון הכל )טו( :אבל טהלכות עשר ארנעה ונפרק הרסנ׳ס לשון הכל )יד(
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י. ׳.ריז מדע פ״ח דעות הרכות ־ ׳
 לגימה גדולה ואמרו )טז( גדול. עונשו אורחים מהכנסת עיניו המעלים )טי(

משפחות שתי שהרחיקה האורחים( שמאכילין אכילה )כלומר
 שמרחקת אמרו עוד ובמים. בלחם אתכם קדמו לא אשר דבר על שנאמ' מישראל

 שכינה ומשרה הרשעים. מן עיניס ומעלמת הרחוקים. את ומקרבת הקרובים את
 בשכר יתרו זה הרחוקים מקרבת ומואב. עמון הקרובים מרחקת הבעל. נביאי על

 זה מרשעים עיניס מעלמת .הגזית בלשכת לישב בניו בני זכו לחם ויאכל לו קראן
 דרכים. לעוברי מצויה שפתו הניחו הקב״ה אמר לדחפו השרת מלאכי בקשו מיכה.
 גו*. אחד ונביא דכהיב הנביא. עדו של חבירו זה הבעל. נביאי אל שכינה משרה

 הביתה אתי לך אליו ויאמר גו׳ האלהיס איש אחרי וילך שקר( נביא היה )זה
 גו׳. לחם תאכל לא ה׳ בדבר אלי דבר כי גו׳. לשוב אוכל לא ויאמר לחם• ואכול
 אל אתך השיבהו לאמר ה׳ בדבר אלי דיבר ומלאך כמוך נביא אני גם לו ויאמר
גר. מים וישת בביתו לחם ויאכל אתו וישב לו. כחש מים וישת לחם ויאכל ביתך
 שכינה: עליו שרתה שהאכילו בזכות והיינו השיבו. אשר הנביא אל ה׳ דבר ויהי
הקטן את מבקר גדול אפי׳ הכל. על מצוה )יז( חולים. ביקור מצות )טז(

 יטריח שלא ובלבד משובח המוסיף וכל ביום. פעמים הרבה ומבקרין
 כאלו מבקר שאיני וכל מעליו. והקל מחליו חלק נטל כאילי החולה את המבקר וכל

 נכנסים והחביריס והקרובים והלאה. שלישי מיום אלא מבקרין ואין דמים. שופך
 לא מבקרין ואין מיד. אדם כל אותו מבקרין והכביד. החולי עליו קפץ ואס מיד.
 וכיוצא מעיים חולי לא מבקרין ולא אחרונות. בשלש ולא ביום ראשונות שעות בשלש

 לפניו ואפי׳ מראשותיו. למעלה לא ישב. לא והמבקר להן. קשה שהביקור מפני בו.
 של ממראשותיו שהשכינה לפי חולה. של ממראשותיו יותר בגובה )יח( ישב לא

 )יט( ישב לא וגם ממראשותיו. למטה ויושב השכינה. כבוד מפני מתעטף אלא חולה.
 יכול החולה בפני מבקש ואס )כ( ויוצא רחמים עליו ומבקש לפניו אלא למרגלותיו.

בתוך אותו ויכלול הקודש. בלשון אלא יבקש לא בפניו ושלא שירצה. לשון בכל לנקש
המצוה: קייס לא רחמים עליו ביקש ולא שביקר וכל ישראל. חולי שאר

מנין )כא( ואמרו ה׳. אליו וירא שנא׳ הקב״ה מדת היא חולים ביקור )יז(
 ופקודת גו׳ האדם כל כמות אם שנא׳ ההורה. מן חולים לביקור י

 על חולים שהם אדם כל כמות אם רבא אמר משמע מאי עליהם. יפקד אדם כל
 החולה את המבקר (3)כ ואמרו אותן. מבקרין אדם שבני אדם כל ופקודת מטותיהם

 ישמרהו הזה. בעולם שכרו ומה דל. אל משכיל אשרי שנא׳ גיהנס. מדיני ניצול
ויחייהו ישמרהו שנאמר בו. הכלמתכבדין ויהיה יסורין. מן ויחייהו הרע. מיצר

בארץ: יאושר
 ואנחה ביגון העגומים האביליס את לנחם )כג( אביליס ניחום מצות לח(

כדי טעם. של דברים יאמר והמנחם נחומין. דברי לבם על ולדבר
 ליה שכיבא יהודה בר שמואל דרב הא כי תנתומין. ויקבלו יוצרם דין שיצדיקו
 נחמחא לגבי לי אית מאי אמר וניחמיה. נחיל קום לעולא רבנן ליה אמרי ברתיה.
אס )כלומא עבדי להו אפשר הא למעבד אפשר מאי דאמרי .הוא דגדופא דבבלאי

היה
עני מנחת

 אמרוניס )יט( : של״ה סימן דימה יורה ש״ע )יס( : שם הרסג"ם ל׳ (pip : (<r סרק סנהדרין )נח(
נדרים )כא( : שם ש״ע )כ( :לרגליו הוא המות המלאך .בינוני אדם מולה שאצל לסי הזוה׳ נשם

; המאור מנורת ל׳ )כג( 4 שס גמרא )כב( :הסודר נין אין סרק



כל

»מ פ״ח דעות הלכות
 שימות הוא הקב״ה שרצון אף למות מניחין היו לא הקב״ה נגד לעשות באפשרי היה

 את תצר אל אלי ה׳ ויאמר ליה אמר .לגביה לתוריה איהו אזל הוא( גידוף זה
 שתי על המקום תס טובות פרידות שתי בשביל ומה ק״ו דברים והלא גו׳. מואב

 לצאת ראוי היה אס היתה. שכשרה רבי של בתו החריבן. ולא רשעה של אומות
 מנחם הוה אבא בר חייא ר׳ .חיה דהות וכמה כמה אחת על טוב דבר ממנה

 את לחקור לבבכם תנו הזה. באבל והמדוכאים המנוגעים אחינו ואמר ופתח אביליס
 כמשתה שתו רבים בראשית. ימי חששת הוא נתיב לעד. עומדת היא זאת זאת.

 וכן ללמוד ראוי מהם הקדושים מחכמינו לפיכך אתכם. ינחם נחמות ונעל הזאת.
לבס: על ולדבר אותם לנחם אבלים לבית ולילך לעשות.

אסורין פתח לא אם אבל .תחילה האבל כשפתח אמורים דברים במה )יט(
 דבר ולדבר לפתוח רשאין המנחמין אין כי )כד( מלדבר המנחמים

 האבל. ימי משבעת ויום יום שבכל עכשיו נוהגין לפיכך תחילה. האבל שיפתח עד
 ואע״פ ינחמך. המקום לאבל ואומרים קצת שם ויושבין אבל לבית אדם בני נכנסין

 תחילה. פותח האבל שאין זמן כל רשאין אינם ואפי׳ יותר לבם על מדברים שאין
 לצאת רשאי האבל אין שכנר לפי גדולה. מצוה היא לבד הכניסה אף זאת בכל

 ובמה אסור. כמו הימים שבעת כל ואנחה ביגון בביתו נדד יושב והוא ביתו. מפתח
 אשי■ אמרו. זה על ויתר גדול עוד דעתיה. רווחיה אדם בני אצלו ויוצאין שנכנסין

 יהודה דרב בשבבותיה דשכיב דההוא הא ני למת. רוח נחת אפי׳ הוא הענין זה
 בדוכתיה. ויתבי בהדיה עשרה יהודה רב מדבר יומא כל מנחמין ליה הוה לא

 שאין מת לפיכך )כה( דעתי את שהנחת דעתך תנות• ליה ואמר בחלמא ליה אתחזי
ויושבין לשם עשר׳ מתקבצין אבילות ימי משבעת יום בכל להתנחם. אבלים לו

:במקומו
 מצוה. שהיא מצינו כבר ג״כ ינחמך. המקום לומר שטהגין מה בזאת )כ(

לפיכך הקב״ה לפני גדולה חסדים גמילות שמדת שלמה ראה בזה ואמרו
 היו ולמנודים. לאבלים ואחת לחתנים אחת שערים שני בנה המקדש. בית כשבנה

 אומרים היו חתנים לשער הנכנס הללו. השערים שני בין ויושבין הולכין ישראל בני
 המקום לו אומרים היו אביליס בשער והנכנס ובבנות. נבנים ישמחך המקום לו

 חובתן ידי יוצאין ישראל כל שיהיו כדי כר. אומרים היו ולמנודה ינחמך.
חסדים: בגמילות

 שמצוה מתו. על ולקונן לאונן תחילה פיתח האבל שאם לומר צריך אין )כא(
יבכה שלא לאבל ויאמרו דאפשר. מה בכל לבו על ולדבר לנחם גדולה

 בוכה. הוא אחר מת על מדאי יותר מתו על המתקשה כל אמרו כי מדאי. יותר
 מנייהו חד שכיב בני. שבע לה דהוה בשבבותיה איתתא הך הויא הונא דרג הא כי

 שלח ביה. אשגחא ולא הכי. תעביד לא הונא רב לה אמר טובא. עליה בכי הות
 שקן תכריכין )פי׳ לאינך זוודתא אתתא ההיא תכנוש לא ואס מוטב ציית אי לה

 אל ואמרו ומתה. לנפשה זוודתא תכנוש אמר כולהן בדמיתו וחייתו. למה( צדה
 מכשיעור. יותר לו תנודו ואל מדאי. יותר למת תבכו אל לו. תנודו ואל למת תבכו
 אתם אין הקב״ה אמר ואילך מכאן לתספורת. שלשים להשפד שבעה לבכי שלשה

ממני: יותר עליו מרחמים

עני מנרורן
:כן נימין ראיתי ולא הריז״א כתג שם ש״ע )כה( :שס ש״ע )כד(



ריח מדע פ״ח דעות הלכות (
 במידותיו ומדבק חסדים גמילות מצות מקיים הוא האבילי' את המנחם כל )כב(

מות אתרי ויהי שנאמר אבלים. ניחם שהקב״ה מצינו יכי הקב״ה. של
בנו: יצחק את אלהיס ויברך אברהם

 שאינם חסד גמילות והיא .גדולה מצוה היא המת עם התעסקות מצות ()כג
בה עסק אשר הקב״ה של מדתו והוא .גמול לתשלום בהן מצפים

 הפליגו וכבר לאמרו. אפשר אי כתוב מקרא אלמלא בגי אוחו ויקבור שנא׳ בעצמו.
 שתלמוד ואס המת. להוצאת תורה הלמוד מבטלין שאמרו עד ענינה בגודל חכמים
 ותפילין ומתפילה מק״ש פטורין שהמתעסקין ואמרו המצית. כל כנגד שקולה חורה
 מת נקרא קוברין לו שאין שמת אמרו זה על יתר בתורה. האמורות מצות ומכל
 כולן היה אס ואפי׳ ונזיר גדול וכהן ומילה פסח דוחה עמו וההתעסקות .מצוה
 המת עם התעסהות בשכר ואמרו התירה. מצות מבכל יותר בה והחמירו יחד.

לעוה״ב: קיימת והקרן הזה בעולם מפירותיו ואוכל ומרובה גדול ששכרו
התכריכין בעשיות העסק מצוה. היא המת מההתעסקו׳שעם וענין ענין כל )כי(

מציה. היא הכל התכריכין והלבשת ונקיותו. המת והדחת והארון.
 וחלופיהן המטה נושאי אמרו מציה. היא הכתף על לשאת המת בהוצאת העסק
הפסק הוא וכן .שמע מקריאת פטורים בהם צורך שלמטה את חילופיהן וחילופי

ש״ע: פסק וכן הפיסקיס. בכל
 המת ולליות תורה תלמוד לבטל וחובה )כו( מצוה היא המת הלויית )כה(

ומבטלין לא או ותני קרי בין חילוק אין ועכשיו היצאתו. בשעת
 או במקרא שאינו הזה בזמן 12מישר אחד לך אין כי .הרבה מלווין יש ואפי׳ לכולם

 העסקים כל שמבטלין לומר צריך ואין להקל. שנהגו ותינוק באשה מלבד במשנה
 ואפי׳ לנטל חייב לפניו עובר המת אין ואפי׳ המת. ללוות ובאיים המלאכות וכל

ללוותו: כדי הוצאתו בשעת שס ולילך מלימודו
אבל הוצאתו. בשעת ללוותו. תורה תלמוד שמבטלין אמוריס דברים □מה )כי(

 חבורות אין ואפי׳ תורה. תלמוד מבטלין אין לקברו שמוטל זמן כל
 דמסתמא עמו. מתעסקי׳ אס ולראות ולצאת לבטל א״צ בעיר. אנשים שיש רק בעיר

 בעיר מת כשיש תיכף אזי מלאכות בשאר אבל תורה בתלמוד זה וכל .מתעסקים
 אס אבל חבורות שאין במקום מילי והני שיקבר. עד במלאכה אסורין העיר בני כל
 מותרים אנשים ושאר בה. העוסקין החבורה בני רק אסורין בעיר חבורות יש

 חבורות יש אס אפי׳ הוצאתו בשעת אבל הוצאתו. בשעת שלא זה וכל במלאכה.
אבל בארנו וכאשר המת ללוות ובאין תורה לימוד ואפי׳ מלאכתן לבטל מחויבין כולן

:כלל מתבטלין אין רבן בית של תיניקות .
. הוא נידוי ובר .לרש לועג משוס עוברי מלוהו ואינו המת את הרואה וכל (ן)כ

 ללוותו צריכין למקום ממקום העובר וארון אמות. ארבע ילוונו ולפחות
המת: הוצאת בשעת כמו

 להספיד גדולה )כח(ומציה הוא. המת וכבוד )כז( מצוה. היא המת "ספד )כח(
המשברי׳ דברים עליו לומר קולו שירים ומצותו .כראוי המת על

 יותר בשבחו להפליג ואסור מת. של שבחו ולהזכיר בכיה. להרבות כדי הלב את
מדאי

עני מנחת
 :עשר שנים נפרק שס הרטנ״ם )כז( ־. ואפיונים וש״ע נטור מניאר הכל כ״ז כ*ו כ״ה סעיף )כי(

: שד׳ה כסי׳ הש״ע ל׳ )כת(



£ מד ט׳ פ״ח דעות הלכות
 המתעצל וכל )כט( ששה. ובני חמשה בני וקטנים הנשים. על גס ומספידין מדאי

 ליקבר ראוי כשר. אדם בהספד המתעצל וכל יחים. מאריך אינו חכם של בהספדו
 הקב״ה: אצל כך על שמור שכרו הרי כשר. אדס על דמעות המוריד וכל בחייו.

שמע מקריאת פטור הקבר ׳החופר )ל( .מצוה היא הקבר תפילת )כט(
 את המשמר וכן )לא( שבתורה. מצות ומכל ותפילין ותפילה

:שבתורה מצות ומכל שמע מקריאת פטור מתו שאינו אפי׳ המת
 חסדיס מגמילות מצוה שהיא ומלבד מצוה. היא בקרקע המת קבורת 6)

עצמה. בפני התורה שמן עשה מצות היא התעסקות שאר ומכלל
 לשאר אף דתקברנו מרבויי ומדרשו )לב( ההוא ביום תקברנו קבור כי שנאמר
 לו שאין המת ולכן מותם. ביום ישראל מתי כל שנקבור לומר רוצה )לג( מתים.

 לקברו. אדס כל על שמצוה המת כלומר מצוה. מת נקרא בקבורתו. שיתעסק מי
 המלין כל כן כמו )לד( העשין. בתוך המצוה זאת נמנה וכבר תקברנו. קבור באמרו

 לכבודו אבל תלין. • לא שנאמר תעשה בלא עובר מתים משאר אף המת את
 לפיכך )לה( בקרקע דוקא הוא משמעותו תקברנו קבור ואמרו .להלינו מותר
 בארון נתנו ואס המת. את מלין משום עובר בקרקע. קברו ולא בארון מתו הנותן
 בחוץ אפי׳ חמש בקרקע לקברו יפה מקוס ומכל .עליו עובר אינו בקרקע וקברו

:בהכי סגי בארון נקבים יש ואם )לו( לארץ
האבל. ייני וגס שבארנו. ממה יתר המת מהתעסקות דינים פרטי ועוף )לא(

 במת הנאה ואיסור .הכהן וטומאת מצוה. מת ודיני הקריעה. ודיני
בטור מבואר הכל דינים ושאר והבנין והאבן קבר של הבאה ואיסור .ובתכריכיו

משם: יעויין אבילות הלכות דעה יורה ערוך ושולחן

ט פרק
:בעטך רכיל תלך לא שגאטר רכיל להלוך שלא ו תעשה לא

 וחמור גדול עון הוא עצמו בפני ענין וכל עניניס. כמה זה לחו בכלל יש )א(
אחד ענין )א( .ובבא בזה רבות רעות שגורס בכל השוה וכלל למאוד

 אמר כך ואומר לזה. חזה והולך דברים שטוען זה רכיל הוא ואיזה רכיל. הוא
 אפי׳ או עליך. אומר שהיה ראובן על. שמעתי וכך כך לך. עשה כך או עליך. ראובן

 שהיה ראובן על שמעתי וכך כך חבירו. בפני האומר כגון לו. הנוגע בפני אמר לא
 לעורר איש. מפי איש נשמעו אם שגורמים בהן וכיוצא אלו דברים שמעון על אומר

 זה ועל רכיל. הולך זה הרי עליו. הנאמר פלוני ובין האומר ראובן נין מדנים
 ויוכל הוא. גדול עון זה לאו על לוקין שאין ואע״פ בעמך. רכיל תלך לא נאמר
 רכיל אנשי ונאמר .’רעיך דם על תעמוד ולא לו נסמך לכך דם. לשפוך סיבה להיות

 העולם את מחריב זה הרי אמת אומר שהוא פי על ואף דם שפך למען בך היו
נפשו. תועבת ושבע ה׳ שנא הנה שש ונאמר )ב( האדומי. לדואג אירע מה ולמד צא

עיניס עני מנחת
 פ׳ סנהדרין )לב( : שמ״א נסי׳ הש״ע ל׳ )לא( : שם*ה סי׳ הש״ע ל׳ )ל( : שה הרחנ׳ם לשון )כט(

 המתים שאר על תעשה לא שכלמוד וכמו .ראשון שורש סוף המצות נספר הרמנ׳ן ל' ווה ס"ו דף ששי
: וש״ע ובטור שם בגמרא פשוט )לד( : רל"א עשה המצות נספר הרסנ"ם ל׳ )לג( :העשה כלמוד כן

: שם האמרוניס )לו( :שס״ב נסי׳ הש״ע ל׳ )לה(
שער התשובה נשער יונה רנינו )ר( :והלשון הסדר בשינוי שביעי סרק דעות בהלכות הימב׳ס )א(

: לה״ר מספרי כת בביאור עשירית מדריגה השליש■



ריט מדע פ״ט דעות הרכות (
 ופירשו שבע. רק < ה; כולם בין והנה אחים. בין מדנים ומשלח גו׳. רמות עיניס

מכולן: קשה השביעית כי ואמרו חכמינו
להזיק איש. מפי איש נשמעו אם שגורמים דברים המספר )ג( זה נכלל )ב(

אעי׳ כלומר )ד( .להפחידו או לו להצר ואפי׳ בממונו או בגופו חבירו
 או זה עשה כך שמספר אס כיי גנוה. שוס בדבר אין ואפי׳ אחר. בשם מספר אינו

הרי לחבירו צער או היזק איזה יגרום הדבר יתפרסם אס זה וע״י דיבר. כזאת
רכיל: הולך ובכלל הרע לשון זה

של סודו המגלה והוא כך כל חוטר עון שאיני ואע״פ זה בכלל י^וך )ה( )ג(
 אדם בין רכילות ענין ההוא הסוד בגילוי .שאין ואע״פ חיירו

 גדולה עבירה מקום מכל .זה ע״י לחבירו וצער נזק שוס גורס ואינו כלל לחבירו
 הולך סוד גולה בזה. אמר קדשו ברוח החכמים גדול וכבר רכיל הולך ובכלל היא

 ואין הואיל רכיל. הולך להיות הזאת רעה המדה אותו שמביאו סופו כלומר רכיל.
 הזהירו ולא סתס לחבירו דבר אמר אם אפי׳ מזה יותר ועוד )ו( מחסום לפיו

 לחבירו לאומר מנין חכמים אמרו כך ולספרו. מלחזור אסור כן אע״פ מלגלותו
 אקרא: ואסמכוהו כי לומר תלמוד ואחור לך לו שיאמר עד יאמר. בבל שהוא דבר
.הבנת לו ואמר .לחכם סודו גילה אחד איש כי המוסר חכמי אמרו 0) )י(

זהיר להיות צריך כן על שכחתי. אבל הבנתי הן החכם והשיב
 כך סוד. יגלה שלא מוזהר שאדם וכשם לעילם. מפיו יוציאנו ואל חבירו בסוד מאוד
 מפקיד שאינך סוד ואמרו שבעולם אדם לשוס סודו יגלה שלא לאדם טובה עצה
 אמרו עוד לאויב. האוהב יהפך לפעמים כי אוהבך. אצל חפקידהו אל לאויביך אותו

 יכולתי לא אני הן אמרתי כי לעצמי. אלא סודי למגלה מאשים הייתי לא מעולם
בזה: ליזהר צריך לכן שגלוהו לאחרים אאשים והאיך סודי. להעלים

שמדבר וענינו הרע לשון והוא מאוד עד גדול עון זה לאו בכלל עוד יש )ח( )ה(
 גם כי .רכיל תלך דלא זה מלאו ג״כ ואזהרתו )ט( חבירו בגנות

 זה יהרי אחר. חבירו בפני זה מחבירו לספר צריך זה הרי חבירו את לגנות הרוצה
 פלוני מבאיש שהוא הרכיל של ענינו כל שהרי ועוד והולך. דברים טוען כן נס

 הגאונים מן ויש כל. בעיני מלהבאישו שיזהר וכ״ש עליו. הנאמר בעיני האומר
 הזכירה ענין והיא )י( עצמה. בפני גדולה אזהרה באה בגנות מדבר על אשר אמרו
 והיא למרים אלהיך ה' עשה אשר את זכור יתברך באמרו בתורה נצטוינו אשר
 ה׳ שעשה הגדול העונש ובלב בפה תמיד שנזכור עשה במצות וצוה גמורה ציווי

 נפשה גמול באחיה אלא דיברה שלא ואף באחיה. דיברה אשר על הנביאה לצדקת
 מעשיה וכל בצנעה. ה' קדוש אחיה לבין בינה א1ן דיברה ולא כנפשה. אהבתו ואשר

 וזאת וכמה. כמה אחת על חבירו בגנות המדבר כך. ונענשה הועילוה לא הטובים
מצות התרי״ג בכלל אותה מנאו הציווי וזאת .הרע לשון מלדבר גדולה אזהרה היא

לקמן: מזה עוד נדבר וכאשר
 חבירו בגנות המספר והוא )יא( אחד. ענינים כמה ג״כ בה יש העון ה1ב יי(

וכך כך פלוני. עשה וכך כך ואומר שיושב כגון אמת. שאומר פי על ואף

היו עני מנחת
:דמעי כלל ב' נר המאור ימכור׳ שס יוכה רב׳ני )ה( :דבריו ביאר פשוט )ד( : שס הרמב״ם ל׳ )נ(
 שם: הרסב״ס ל׳ )ת( ;שס המאור מטרת ל׳ )ו( :מיי' והגה׳ הסמ״ג ומביאה פשוט הוא )ו(
ר7ם התורה על בפירושו לשונו הוא וכן .העשין סוף המצות נספר הרמנ״ן ל׳ )י( :הדבר ביאור )ט(

: שס הרמנ"ס ל׳ )יא( : תצא כי



גולדברג נחמיה זלמן הרב

חסד גמילות בחיובי

 ליפשיץ מאיר הצדיק הבחור נשמת לעילוי
 שמים ויראת בתורה מופלג שהיה הי״ד זצ״ל

תנצב״ה. חסד ואהבת

 חסדים וגמילות והראיון הביכורים הפאת שיעור להם שאין דברים אלו פאה ריש שגינו

 יש בממונו אבל בגופו גמ״ח היינו שיעור לו שאין שגמ״ת שם ובירושלמי תורה. ותלמוד

 ב׳ על נופל שם הוא וגמ״ת וז״ל להרמב״ם המשנה ובפירוש חומש, עד דהיינו שיעור

 והשני שבוים ופדיון צדקה כגון בממונו לישראל האדם שיעזור האחד המצות מן ענינים

 ומה לזה ודומה חתנים לחופת ולבא המת וללוות אבלים ניחום כגון בגופו אותם שיעזור

 שיעור לה יש בממונו אותו שיעזור איך אבל בגופו, לאדם לעזור ר״ל גמ״ח בזה שאמר

 והיינו בממונו לעזור אדם חייב שלעני מפירושו והנראה עכ״ל ונו׳ ממונו חמישית והוא

 מה כ״כ מובן אינו ולפי״ז גמ״ח והיינו בגופו לעזור אלא חייב אינו ולעשיר צדקה

 צרכיו שאר גם ואז לעני רק היינו שלכאורה צדקה בכלל שבויים פדיון הרמב״ם שהכניס

בגופו. אלא חייב אינו שבוים בפדיון גם ולעשיר לעני. צדקה בכלל ג״ב

 מכל שוגה והוא לעזור גמ״ח בשביל ממון להוציא חייב אדם שאין הדין עצם והנה

 נלמד ממונו כל תעשה וללא חומש עד עשה למצות לבזבז חייב שאדם התורה מצות

 מרובה הפסדו היינו ששלו וכגון מתעלם שאתה פעמים והתעלמת מפסוק אבדה מהשבת

 אפס מקרא נלמד או ממון הפסד במקום אבדה להחזיר תורה חייבה שלא הרי חברו משל

 הוא שחיובם מצות שבכל ילפינן ומינה ל׳ דף בב״מ וכמבואר אביון בך יהי׳ לא

 ממון, לבזבז חייב אינו אבל בגופו לטרוח אלא חייב אינו לחברו חסד גמילות משום

 שעה באותו שיכול כגון הרווח מניעת במקום אפילו אלא ממונו לבזבז חייב שאינו רק ולא

 חכם תלמיד בפגי קימה מצות וכן גמ״ח ממצות פטור ג״ב ולהשתכר במלאכתו לעסוק

 חכם תלמיד בפני לקום חייב שאינו רמ״ו סימן ביור״ד פסק וכן בקידושין מבואר

 אביון בך יהי׳ לא שאפס מקרא או אבדה מהשבת נלמד שהכל ונראה ממלאכתו ולהבטל

 ואם אב כיבוד במצות אמנם לחבירו, אדם שבין מצות על בא הזה שהפסוק ומסתבר

 קידושין ברא״ש כמבואר או״א בכבוד לעסוק כדי ממלאכתו לבטל שחייב שהדין מציגו

 או״א כיבוד במצות שגם אף ס״ה ר״מ סימן ביור״ד פסק וכן מהירושלמי נ סימן פ״ק
 להתבטל שצריך נתחדש זו שבמצוה לומר וצריך בן משל ולא אב משל שהוא לן קיימא

 נאמר ולא אמך ואת אביך את כבד מקרא ונלמד ממונו להוציא חייב אינו אבל ממלאכתו

בירושלמי. לה וכדדריש מהונך כבד
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גולדברג נחמיה זלמן הרב

 מיוחד לאו חורת צוותה גופו בהצלת אבל ממונו הצלת של חסד בגמילות זה כל אכן

 מקרא ליה תיפוק קרא צריך למאי ע״ג דף סנהדרין הגט׳ ומקשה ריעך דם על תעמוד לא

 השבת מדין שאילו ואוגרי למימרת שחייב שנתחדש ומתרץ גופו אבידת לרבות לו דהשבותו

 כגון סכנה במקום שלא גופו בהצלת הדין מה לחקור ויש ממון להוציא חייב אינו אבידד,

 תעמוד שלא בלאו נכלל גופו הצלת שכל ממונו להוציא חייב האם סכנה. בו שאין בחולה

 סכנה במקום שלא אבל ריעד דם על תעמוד מלא נלמד סכנה במקום שרק או ריעך דם על

 חייב סכנה במקום שרק ונראה זה על כסף להוציא חייב ואינו גופו השבת בכלל זה הרי

 אבל בגופו לטרוח אלא חייב אינו סכנה במקום שלא גופו בהצלת אבל בממונו להצילו

 השבת לרבות והשבותו של ריבוי צריך למאי איפכא קשה דאל״כ ממון להוציא חייב אינו

 ריעך דם על תעמוד לא שמפסוק ע״כ אלא ריעך דם על תעמוד דלא מקרא ליה תיפוק גופו

 בגופו־/ להצילו שחייב נלמד והשבותו ומפסוק סכנה ובמקום בממונו להצילו שחייב לומדים

 דם על תעמוד לא מוקמינן היינו לו דוהשבותו קרא שאילולא לדחות ויש סכנה, במקום ושלא

 צריכי לחכי זה על ממון להוציא לא אבל למיטרח רק ולעולם גופו השבת לרבות ריעך

 מותר בדרך תועה שאם יהושוע שתיקו מרובד. סוף ב״ק מהג׳ להוכיח יש עוד תרוויהו,

 מקרא התורה מן מותר הא תקנה צריך ולמאי לדרך לעלות כדי חברו של עצים לפסג

 סכנה במקום שלא שגם היתד. ב״נ יהושוע שתקנת ע״כ אלא ריעך דם על תעמוד דלא

 ותיקן יהושוע ובא חברו של עצים להפסיד לו אסור היה גופו השבח משום דאילו מותר

 שהפסוק ומתרץ לו מוהשבותו הוא דאורייתא הא שהקשו פ״א דף שם בגם׳ ועיין שמותר

 עיי״ש ולהפסיד לפסג שמותר גם יב״נ ותקנת בהפסד שלא והיינו מיצרי ביני שקאי מיירי

 להלן שיבואר מה ולפי מותר יב״נ מתקנת ורק ממון בהפסד להצילו אסור שמהתורה הרי

עיי״ש. זו ראיה לדחות אפשר

 בממון עצמו להציל שאסור ס׳ דף ב״ק דקיימל״ן מהא זו ׳גמ על להקשות יש עדיק אכן

 ס״א פ״ח בסנהדרין שם הרא״ש כוונת וזה בממונו להצילו חייב הא אסור ואמאי חברו

 וכן בשבילו שהוציא מה לו לשלם הניצול חייב חבירו אותו שהציל שאחר שם שפסק

 כלים ששבר שנרדף ע״ד דף שם דגרסינן מהא דינו הוכיח והרא״ש תכ״ו בסימן הטור פסק

 והתום׳ חברו בממון עצמו שהציל אחר לשלם שחייב הרי חייב אדם כל של סטור רודף של

 שאסור לא חברו בממון עצמו להציל שאסור שם הגט׳ דברי את פירשו כך ס׳ דף ב״ק

 מותר לשלם מנת על אבל כך אחר לשלם לא ע״מ היינו עצמו להציל שאסור אלא להציל

חברו. בממון עצמו להציל

 אבדת להשיב כדי ממונו להוציא חייב אינו אבדה שבכל מוכח הרא״ש מדברי והנה

 מה לו להחזיר חייב חברו גופו השבת גם שהרי לו יחזיר שחברו במקום אפילו חברו

 מציאות אלו פרק הרא״ש מדברי מוכח נמי וכן פטור ממונו בהשבת דהכי ודומיא שהוציא

 היינו ואילו מנה משתכר היה האבדה החזיר לא שאילו במקום שם שפסק בטל פועל גבי

 לו אומרים היינו ואילו חמישים מקבל היה כלל לעבוד ולא רוצה אתה כמה לו אומרים

 מקבל היה אבדה כהחזרת קלה באבדה ולעסוק הכבדה עבודתך להניח רוצה אתה כמה

 אסור הא כד סימן פ״ב הרא״ש שם והקשה שמונים להמחזיר שנותן הוא הדין שמונים

שעסק בשביל שלושים ומהם שמונים מקבל הרי וכאן אבדה השבת מצות על שכר לקבל
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חסד גמילות בחיובי

 עיי״ש, שכר לקבל ויכול מהמצוה הוא פטור ממלאכתו שבטל שכוון ותירץ אבדה בהשבת

 הרי מלהחזיר פטור אעס״כ חמישים דהיינו שמפסיד מה לו משלמים שהבעלים שאף הרי

 שמקבל כהאי אבדה במחזיר ]וצ״ע לו, יחזיר שחברו במקום אף ממון להוציא שפטור

 בהא מ״מ חנם כשומר אבדה שומר שכל רבה לדעת גם שכר לשומר נחשב אם שלושים

 שכר רק שמקבל במקום שאפילו לאמר מקום ויש שכר כשומר שהוא מסתבר שכר שמקבל

 שטעה לב״ד שמומחה שקיימל״ן במה לעיין יש ולפי״ז שכר כשומר ג״כ נחשב אולי בטלה

 גם שמותר ובגוונא בטלה משכר יותר אפילו או בטלה שכר במקבל מ״מ מלשלם, פטור

 ועיין כשטעה וישלם שכר כשומר יחשב שהבאנו, הרא״ש וכדוגמת הפסק בעד לקחת

 ומ״מ בטלה מכדי יותר דין הפסק הוראת על שכר ליטול שייד אם סק״ב ט׳ סימן בקצה״ח

 גם שישלם הדין להיות צריך ולכאורה הדיין בטעה הדין יהי' מה שם המתיר לדעת

 שייך לא ואולי חייב שבשכר שקילקל אומן טבח וכמו חייב שכר שמקבל במקום מומחה

 עשה שלא בדין משא״כ הבהמה על שכר שומר נעשה בטבח שבשלמא דינא, האי בדיין

צ״ע[. בידו השאלה ולקח להטריף שהורה במורה אמנם פסק שעליהם במעות קנין

 בטלה מדמי יותר הגט חתימת על שכר בנוטל הפוסקים שנתקשו מה נראה ומה״ט

 לגמרי סטור הפסק לו שיש שבמקום הרא״ש לדעת וי״ל סק״י ל״ד סימן בנתיה״מ עיק

 ואמנם כך אינו לקמן שיתבאר הרמב״ם לדעת אך שרוצה כמה לקבל יכול וא״כ מהמצות

 שבועת שזה בשבועות שמבואר יעיד שלא בנשבע ומהם דינים כמה יתחדשו הרא״ש לדעת

 לשלם חברו ירצה ואפילו השבועה יחול ממלאכתו שמתבטל במקום אבל להעיד וחיב שוא

ב׳. ס״ק ט׳ סימן בקצה״ח ועיין וצ״ע ההפסד
 שמותר בטלה ששכר שסובר חולק שהרמב״ם מצינו אבל הרא״ש בדעת זה כל אמנם

 בטל כפועל לו נותן אבל משתכר שאינו בזה שמפסיד מה אלא אינו אבדה השבת על לקחת

 שבמקום סובר שהרמב״ם הרי רס״ד בסימן המחבר פסק וכן חמישים רק דהיינו לגמרי

 לעיל שהקשינו מה יוקשה ולדבריו ממונו אבדת להשיב גם חייב כספו לו יחזיר שהניצול

 חברו יצטרך גופו בהצלת גם הרי גופו להצלת ממונו הצלת בין יש הפרש מה שא״כ

 להציל שאסור ממה וכן אדם כל של כלים ששבר מנרדף הרא״ש שהוכיח וכמו לו להחזיר

 להוציא חייב אינו הרמב״ם לדעת שגם ולומר לחלק מקום שיש ואף חברו בממון עצמו

 משתכר שאינו אלא בעין כסף מוציא שאינו בטלה בשכר ושאני חברו ממון להציל כדי ממון

 להוציא וא״כ כלום. הפסיד כלא זה הרי נ״מ לו ואין בטלה שכר לו יחזיר שחברו ומכיון

 להוציא חייב שגם מצינו אמנם גופו. בהשבת וחייב ממונו בהשבת סטור ממש מכספו

 בשנים ס״ה רס״ד סימן בחו״ם מפורשת הלכה והוא חברו ממון הצלת משום ממון ולהפסיד

 ואמר הדבש חבית ונסדקה יין של כד השני וביד דבש של הבית מהם אחד וביד שבאו

 הדבש ולהציל היין לשפוך שחייב היין עבור לו וישלם דבשו ויציל יינו שישפוך היין לבעל

תולקין. ויש
 כר״י שפוסקים מפגי הוא היין לשפוך המחייבים שטעם יראה הדיו במקור המעיין אמנם

 ולא דבשו ויציל יינו שישפוך היא נון בן יהושוע שתקנת שסובר ברוקה בן ר״י של בנו

 פסק וכוותייהו חייב שאינו וסוברים החולקין וטעם רע״ד. בסימן וכמבואר תורה מדין

בנו שר״י נראה מחלוקתם ]ובטעם ריב״ב של בנו כר״י הלכה שאין שסוברים מפני הרמ״א
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גולדברג נחמיה זלמן הרב

 גופו הצלת משום לחברו להפסיד שמותר בון בן יהושע שתיקן שכמו סובר דיב״ב של

 משום אלא תיקן שלא וסובר חולק ות״ק ממונו הצלת משום להפסיד שמותר הדין הוא

 ביטל בין הנ״ל לחילוק נצטרך לא שוב שלפ״ז ממונו! הצלת משום ולא גופו הצלת

 הוא שהבאנו הרמב״ם לדעת ממלאכתו לבטל שחייב מה שגם אלא גמור להפסד מלאכתו

 מה שמפסיד מה לפי אלא בטלה שכר לו מגיע אינו וממילא ב״נ יהושע מתקנת ג׳׳כ

 גם שמותר הסובר הרא״ש ודעת שמונים לא אבל חמישים דהיינו במלאכתו עוסק שאינו

 בנו כר״י פוסק שהרא״ש אף מלאכתו שמפסיד במקום אבדה השבת על שכר לקבל

 במצוות ורק נון בן יהושוע תקנת בעד כסף לקבל מותר שמ״מ שסובר נראה שריב״ב

 שהם תורה לימוד על שכר לקבל שמותר מנדרים ראיה וקצת בחינם לעשות צריך התורה

מדרבנן. שהם טעמים פיסוק על שכר לקבל שמותר לז דף בנדרים וכמבואר מדרבנן.

 בנו כר״י פוסק אינו בעצמו שהרמב״ם כן לומר אפשר שאי נראה הרמב״ם בדעת אכן

 הסמ״ע גם ואולי שלעיל, כהחילוק צ״ל וא״כ סק״ג רע״ד סימן בסמ״ע וכמבואר ריב״ב של

 במלאכתו העוסק בפועל מ״מ זו לדעה שאפילו שם שכותב לזה כיון סק״יח רס״ד בסימן

 אבדתי השב פעולתך שכר כל לך אשלם אבדה בעל לו ואמר אבדה השבת לפניו ויש

 רוצה אני ייני ולומר להתנצל דיכול הכא ושאני בטלתו שכר ממנו ולוקח להשיבו 'דצריר "

 כיון להוציא שחייב ממון הוצאת בין שהפרש שכיון מדבריו נראה שיותר אלא עכ״ל

 הדרה דבריו ולפי ודו״ק שלו בקב רוצה אדם שאמרו דרך ועל חייב שאינו יין לו שישלם

גם הא ממון להוציא שחייב ריעך דם על תעמוד לא איצטריך למאי לדכותי׳ קושיא

 הסמ״ע. בדברי שנתבאר מה לפי ממון להוציא חייב גופו בהשבת

לחברו יהי שלא במקום ממונו להצלת גופו הצלת בת יש שהפרש בדוחק לתרץ ואפשר

 לו יהי שלא מציאות לצייר שקשה אלא חייב גופו ובהצלת פטור ממונו דבהצלת לשלם

 גופו ובהשבת כסף שוה אלא כסף לו באין ואולי לו שהחזיר ממון לו יש שהרי לשלם

 אבדה השבת מדין שהוא גופו השבת מצד אז לשלם לו יהי׳ ולא עני שהניצול במקרה

 זה במקרה חייב שאינו ומה לשלם מה לו יהי׳ שלא אף חייב גופו הצלת ומדין פטור

 בלאו ומ״מ צדקה מחיוב ופטור מנכסיו חומש הוציא שכבר צ״ל צדקה מדין לו שאת

 כל לבזבז חייב אדם לאוין על שהרי מחומש ביותר גם חייב ריעך דם על תעמוד שלא

 לבזבז וחייב חמור תעמוד שלא שלאו אפשר מ״מ תעשה ואל בשב לאו שהוא ואף ממונו

 וביד בדרך מהלכים שהיו בשנים ור״ע פטורה בן בין בגמ׳ פלוגתא מצינו שהרי ממונו כל

 ר״ע שבא עד וימותו שניהם שישתו שמוטב פטורה בן שדעת מים של קיתון מהם אחד

 שבמקום מכאן מוכיח הלוי ר״ח ובחידושי עמך אחיך וחי שכתוב ממה קודמים שחייך ולימד

 לדבריו אפשר וא״כ וע״ש פטורה בן לדעת נפש פיקוח של הפטור אין נפש איבוד שיש

קודם. אינו ממונו כל מ״מ קודמים שחייך ולימד ר״ע שבא שאף

 חברו להציל כדי סכנה בספק עצמו להכניס שחייב הפוסקים דעות להבין גם אפשר ובזה

 התורה כל דוחה נפש פיקוח ספק הא רל״ח במצוה חינוך המנחת עליהם ותמה וודאית מסכנה

 שביארנו מה ולפי וע״ש מעשה בעושה אלא אינו הא חברו של נפש איבוד משום ואי

 חייו בספק אבל קודמים חייו בודאי אלא אינו קודמים חייך לומד שר״ע מה שכל מובן

ממחלוקת מוכיח תלוי ר״ח באמת מעשה בלא מרציחה שהקשה ומה שקודמים ראיה את
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חסד גמילות בחיובי

 המאורסה בנערה וגם יעבור ואל יהרג אומרים מעשה בלא שגם חרמב״ם כדעת ור״ע ב״ס

 באשה מהרש״א בגליון איגר שלמה ר׳ דעת קנ״ז סי׳ וביו״ד גרסי׳. תעבור ואל תיהרג

 שאינה כעשה ודינו תעשה ואל בשב שזה ממונה כל לבזבז חייבת שאינה אותה שאונסיו

 למסור חייב אינו מעשה שבלי התום׳ לדעת נכון זה אמנם עיי״ש ממונה כל לבזבז חייבת

 כר״ע שקיימל״ן חברו הצלת משום נפשו למסור חייב שאינו אף הרמב״ם לדעת אבל נפשו

וכמ״ש. שחייב אפשר ממונו כל מ״מ אבל

 שמצות בפירוש מבואר דברינו בריש שהבאנו מאה ריש בפיה״ט הרמב״ם מדברי אמנם

 את סודק אין מ״ד. דף גיסיו מגט׳ נראה וכן מחומש יותר ואינו שיעור לה יש שבוים פדיון

 העולם תיקון מפגי האי להו איבעיא ובגט׳ העולם תיקון מפני דמיהן כדי על יותר השבויים

 לידי ולהביאן הציבור לדחוק לגו אין שם וברש״י ע״כ וכו׳ הוא דציבורא דוחקא משום

 יותר עשה מצוות בשביל לבזבז חייב אדם שאין הטעם כל והנה עכ״ל אלו בשביל עניות

 יש וכי לי קשיא שליש עד במצוד. בד״ה ט׳ דף ב״ק בשט״ט הובא הראב״ד כתב מחומש

 והלא דמים להם שם ומי וכך כך כדי אלא לולב יקנה שלא לומר יכול ואיר למצוה דמים

 שאמרו כמו לבריות ויצטרך עוני לידי יבוא שלא כדי עד וי״ל ממונו ככל חשוב אחת מצוד.

 צריך שבוים פדיון מצות שעל נאמר אם והנה עכ״ל מחומש יותר יבזבז אל המבזבז

 דמיו כל לבזבז חייב הא דמיהן מכדי יותר השבוים פודין אין למה א״כ ממונו כל להוציא

 שחייך ר״ע שלומד שאחר נראה ולכן שבוים. פדיון שגם אע״כ יעני שמא חוששין ואין

 מחומש יותר עליה לבזבז חייב ואינו המצוות לכל שור. תעמוד לא שמצות אמרינן תו קודמים

 דלמאי הקושיא וחוזרת זה תירוץ נדחה ולפי״ז עיי״ש ע״ב פ׳ דף בנדרים גם מוכח וכך

 ובשניהם גופו השבת לרבות לו מוהשבותו לי׳ תיפוק ריעך דם על תעמוד שלא קרא צריך

 כבר הוציא באם שנ״מ לתרץ יש אכן כך אחד לשלם צריך ובשניהם מממונו להוציא צריך

 כך אתר לשלם לו יהא שלא עני של שבוים פדיון מצות לו מזדמן ועכשיו לצדקה חומש

 לו מוהשבותו שהרי מלפדות שפטור הדין היה ריעך דם על תעמוד שלא הפסוק היה לא שאם

 עוד חייב תעמוד לא מצות כשיש משא״כ קיים כבר צדקה ומדין כספו מלהפסיד פטור

עיי״ש. מצוות ג׳ לי׳ אתרמי אי ב״ק בגט׳ וכדמשמע אחרת מצוה על חומש לבזבז פעם

 ישלם השני אם ממונו בהשבת אפילו מקום שבכל היא הרמב״ם שדעת נראה יותר אמנם

 לקבל יכול אינו ומשו״ה ב״נ יהושוע מתקנת רק ולא תורה מדין להשיב חייב הפסדו לו

 להצילו שחייב ריעך דם על תעמוד שלא לקרא צריכים ואעפ״ב לגמרי בטל מפועל יותר

 להוציא חייב היה שהרי כך אחר לשלם צריך חברו אין גם וממילא לו ישלם לא כשהשני גם

 דלא מקרא חברו הצלת של במצווה ונתחייב שם היה בשהמשיב זה כל אכן דין, פי על

 חבירו בממון עצמו להציל רוצה בעצמו האובד אלא המציל שם היה בשלא אבל תעמוד

 חייב עצמו כשהציל וממילא חברו בממון עצמו להציל שאסור הכונס בפרק אמרו בזה

 לזה וסמך מדעתו שלא במצוות לאדם מחייבין שאין במצוד, חייב היה לא חברו שהרי לשלם

 פר להביא לבנו ואמר בשדה עומר ששכח אחד בחסיד מעשה הי״ג פ״ג פאד, מתוספתא

 לו אמר המצוות מכל יותר זו במצוד, לשמוח ראית מה בנו לו ואמר לשלמים ופר לעולה

 הרא״ש שהביא מה וכן עיי״ש לדעתנו שלא זו לדעתנו המקום לנו נתן התורה מצות כל

שם. הכלים בעל שאין מדובר ג״כ הרי לשלם שחייב אדם כל של כלים ששבר מנרדף
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גולדברג נחמיזז זלמן הרב

 להוציא אדם חייב שבוים שפדיון דברנו בריש שהארנו הרמב״ם דברי מיושב ולפי״ז

 משיר איירי ואי צדקה היינו בעני איירי אי ממ״נ בזה וגתקשנו שיעור יש ולזה ממונו

 גופו השבוז היינו שבויים שפדיון אלא לפדותו כדי ממונו להוציא חייב למה משלו לו שיש

 בשבוי גם ולפי״ו בממונו גם להצילו שחייב ריעך דם על תעמוד שלא מהפסוק ונתרמה

 הנפדה מיד להוציא כד אחר שיכול הרא״ש לדעת והנה בממונו. להצילו הייב עשיר

 לסברת אמנם כך, אחר לו ישלם שהרי מחומש יותר פדיונו על להוציא שח׳ מסתבר בודאי

 תייב ומ״מ וכש״ג מחומש ביותר לפדותו חייב אינו כך אחר לשלם יצטרך שלא הרמב״ם

 חייב אינו ומש״ח ריעך דם על תעמוד לא במצוות שחייב מטעם פדיונו על להוציא

וכמ״ש. מחומש יותר יבזבז אל שהמבזבז צדקה כמצוות חומש אלא להוציא

 שחייב והטור הרא״ש של דיגא האי השו״ע הביא לא תכ״ו סימן חו״מ בשו״ע והנה

 אינו הרמב״ם שדעת שביארנו מה ולפי הצלתו על שהוציא מה להמציל לשלם הניצול

 כהרא״ש או כהרמב״ם הלכה אם להשו״ע להו מספקת ואפילו כהרמב״ם שפוסקים מובן כך

 הביא כן שהרמ״א כתב שם הש״ך והנה ופטור הראיה עליו מחברו שהמוציא שפטור הדין

 המרדכי שכתב דק הרמ״א שם שכתב והיינו סי״ב רנ״ב סימן ביור״ד הרא״ש של דינו

 עיי״ש ארי מברית לטעון יכול ואינו לשלם ליה אית אי לשלם חייב מחשביה חברו בפודה

 עדיין המרדכי בדעת שגם ועוד המחבר הביאו לא למה תירץ לא עדיין להש״ך אף והנה

 תעמוד שלא הדין אם להסתפק שיש מה לעיל הבאנו שהרי כהרא״ש שסובר מוכרח אינו -

 שיתכן שכתבנו לעיל עיין סכנה, במקום שלא אפילו רעהו להציל גם מצווהו ריעך דם על

שבויים מפדיון מיירי שהמרדכי אפשר ולפי״ז יב״נ, תקנת משום אלא אינו חיובו שכל

 וכמש״ג. להחזירו דין פי על חייב ואז נפשות סכנת היה שלא במקום

מוכרח שם נמצא ללא הממון בעל שם נמצא בין הבדל שיש שכתבנו זו סברה והנה

 חברו, בממון עצמו להציל שאסור בהכונם רש״י שדעת האחרונים שכתבו רש״י לדעת

 הרא״ש קושית יקשה אח״כ לו לשלם צריד שחברו ולדעה אסור לשלם מנת על אפילו היינו

 הרא״ש של ותירוצו ריעך דם על תעמוד לא מצות לקיים כדי ואגורי למיטרח חייב הא

 חברו בממון עצמו להציל רש״י אוסר לשלם מנת על אפילו שהרי זו לדעה תירה אינו

 על תעמוד שלא המצור. שכל וע״כ להצילו כדי הוצאות להוציא צריד חברו למה וא״כ

 כשהוא משא״כ ממון להוציא גם חייבים ואז שם הבעלים כשנמצאו אלא אינו ריעך דם

 צריך שחברו ראיה לגו אין לפי״ז וא״ב לו אסור חברו בממון עצמו להציל רוצה בעצמו

 שעדים שם הגם׳ שמסקנת יט דף מכתובות לרש״י שקשה מה והגה כך, אחר לו לשלם

 שמפסידים ואף ליהרג חייבים ואינם לתחום יכולים תהרג ואל שקר חתמו להם שאמרו

 דין אבל לגזול כדי פיקוח של ההיתר שאין רק רש״י שכוונת בפשטות לתרץ אפשר ממון

 הרי יעבור ואל שיהרג עבירות בג׳ ואפילו אחריגא מקרא נלמד שזה העבירה על אונם

 האנוס מענישים שאין דבר תעשה לא שלנערה מקרא ונלמד פטור נהרג ולא בעבר בדיעבד

 באגרות ובאריכות התורה. יסודי הלכות ברמב״ם זה כל וכמבואר אנוס ולא "ההוא" וכן

 משא״כ השם קידוש משום אלא אינו עבירות ג׳ בעד נפשו למסור שצריך מה וכל הרמב״ם

 וכבד שם ברמב״ם וכמבואר להם הראוי בעונש אותו שמענישים עבירות בג׳ בנתרפא

נפש פיקוח של היתר יש עבירות בשאר אלא אונס אינו שבנתרפא האחרונים ביארו
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חסד גמילות נתיובי

 חייב עבירות בג׳ דהיינו היתר שאין במקום ולכן עבירות בג׳ משא״כ התורה כל דוחה
 גס אינו מתסיסה אדם שמצילים גיטין ובהלכות שמת באור באחרונים נתבאר זה ]כל

 של ההיתר בכלל גזל שאין רש״י לדעת אף וא״כ זה[ חילוק נאמר ענינים ובעוד מעושה
 מדין חייב עבירות ג׳ שהרי נפשו למסור חייב אינו שבאונס הוא מודה מ״מ נפש פיקוח
 שאסור רש״י לדעת טעם קצת לתת ]ואפשר ודו״ק בגזל זאת נאמר ולא השם קידוש

 ואסור תגזול בלא בלאו אין תעשה לא דוחה עשה של הדין גם שהרי בגזל להתרפאות ־
 שאפשר ואף שינוי, שיעשה כגון שלכם חסרון שאין במקום אף מצוה לקיים כדי לגזול

 ממונו בל לבזבז חייב אדם שאין מפני הוא גזל של תעשה לא דוחה עשה שאת שהטעם
 מוכרח אינו מ״מ עשה מצות לקיים כדי שיגזול מקום שאין שכן כל עשה מצות על

 שייך לא וזה יעני שמא מטעם ממונו כל לבזבז חייב שאין לעיל שהבאנו הראב״ד לטעם
 מטעם עשה מפני נדחה אינו תגזול שלא כתבו האחרונים מ״מ וצ״ע העשיר את בגחל
 למצוות דומה הוא דחית מדין התורה כל שדוחה נפש פיקוח שגם רש״י סובר וא״כ אחר
 מטעם שאינו נתבאר כבר באונם אמנם גזל איסור דוחה אינו ומש״ה תעשה לא הדוחה עשה

נפשו.[ למסור חייב אינו רש״י לדעת וגם זה.
 לריפתא אכלי׳ לרועה קפחי׳ יהודה לר׳ בולמוס שאחזו פג דף יומא בגט׳ שמבואר מה וכן

 של לגינון והקיפוהו העיר בגי סבבוהו וברש״י וצע׳ בלג׳ אהדרוהו לר׳ בולמוס אחזו ואח״ב
 לו שהקשה מה שהביא חיות במהר״׳ן ועיין עכ״ל תבשיליו של וקערות ומתיקה דבש

 ומה ר״ח תשו׳ או״ח חת״ם בתשובות ]ועיין עצמו להציל כדי לגזול אסור הא החת״ם
 ונטלו כפאו קפחי׳ ד״ה ברש״י מפורש הנה מדעתו לו נתן שהרועה חיות המהר״ץ שתירץ
 שאוסר רש״י דעת תירץ לא עדין אבל כך אחר ששילם משמע בעצמו ומההת״ס עכ״ל בע״כ

 ריעך דם על תעמוד לא מצוות לקיים לרועה שכפאו גיחה דברנו ולפי לשלם ע״מ גם
 ג׳ סימן הקצה״ח ]ולדעת שם הבעלים וכשאין לבד לקחת רק אוסר ורש״י שם היה שהרועה

 שהרי מאסורי לאפרושי דומה שזה צ״ל ג׳ היו לא וכאן ב״ד אלא המצוד, על כופין שאין
 ודו״ק[. לחלק שיש אף לנפשו׳ דינא אינש לעבוד ודומה לכוף אפשר עצמו שלו בלא מוזהר

 תחייה והחכמה בעצמו וקיים תאנה של למזרחו ורץ לר״י בולמוס שאחזו שם שאמרו ומה
 שמטעם לתרץ אפשר מ״מ שם תאנה של בעלים היו שלא נראה שלכאורה אף בעליה

 ומה גופו להציל ע״מ אילנות לקלקל שמותר ב״נ יהושוע מתקנת שהרי ר״י התיר אחר
 שעל אילנות לקלקל אלא היתד, לא יב״נ שתקנת אפשר חברו בממון להציל שאסור

 דברים בשאר אבל הזאת זכות לרבים ששייר היינו הארץ את יהושוע חילק כן מנת
 מד, והיינו מותר מחוברת תאנה רק הכי ומשום יהושוע תיקן לא הארץ מתבואת שלא

 שצ״ע אלא מהמחובר. שלקח חכמתו והיינו תאנה של למזרחה שרץ ר״י שעשר,
 ואולי שעורים משרפת ג״כ מיירי חברו בממון עצמו להציל מותר אם בד,כונס ,הגט שסוגית

איירי. תלושים בשעורים
 חברו בממון עצמו להציל שמותר וסוברים רש״י על החולקין דעת לבאר נבוא ועתה

 אינו ואז וו במצור, ומחויבים שם הבעלים נמצאים בין לחלק נוכל לדעתם שגם לשלם ע״מ
 מכיון שם נמצאים הבעלים שאין במקום אבל עליו שהוציא מה מהניצול ממנו לקחת יכול

שפיקוח מטעם או חברו בממון גם עצמו להציל יכול ומ״מ זו ממצור, הבעלים שפטורים
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 שדיני היינו לשלם שחייב ומה התורה כל שדוחה כמו תגזול לא איסור גם דוחה נפש

 ע״מ שיגזול וכאן היתר בדרך נפשו לקיים יכול כשאתו רק נאמרו נפש פיקוח של דחיה

 בלל תורה איסור שאין ה׳ דף ב״מ התום׳ ולדעת תגזול לא איסור יעבור לא הרי לשלם

 לעבור לו אין בודאי א״כ כשמשלם עובר אינו תחמוד לא ואפילו לשלם מנת על בלגזול

 תחמוד בלא עובר לשלם ע״מ גוזל שגם הרמב״ם לדעת אפילו אלא תגזול לא איסור

 חייב ומש״ה תהילה הקל הקל אותו מאכילין שהרי חמור איסור לעבור יכול אינו מ״מ

 מטעם ואתו להצילו הבעלים שחייבין שם הבעלים לנמצאו דומה ואינו כך אתר לשלם

כך. אחר מלשלם פטור וממילא דחיה

 להציל שחייב אף היינו חברו בממון עצמו להציל שאסור הדין שמפרש הרא״ש ובדעת

 הרא״ש שדעת או דרכים בשני יתכן להמציל כך אחר לשלם הניצול צריך מ״מ בממונו חברו

 בממון חברו להציל יכול שאם מסתבר מ״מ אבל בממונו חברו להציל שחייב היכא שגם

 כך אחר שיגבה ע״מ ממון להוציא יכול שכך ומכיון מכספו להוציא חייב אינו הניצול של

 שלא שגם הרא״ש בדעת לפרש אפשר או לו. לשלם חייב וממילא נהנה מדין מחברו

 להציל חייב בפניו שלא שגם טעמא היינו חברו בממון עצמו להציל שמותר מה בפניו

 שכו״ע ציון הבנין דעת הוא וכך תגזול לא איסור דוחה נפש שפיקוח מטעם ולא חברו

 שמצור. משום הוא המתירים אלא תגזול לא איסור דוחה נפש פיקות שאין לרש״י מודים

 להציל אסור במצוד. חייבים הבעלים שאין במקום ולפ״ז בפניו שלא גם יש הצלה של

 אסור דבריו ולפי נפש פיקוח במקום גם מתים ניתוחי אוסר ולפיכך חברו בממון עצמו

 בתשובה כתב חנוב״י אמנם מהמצוות. הפטורים שוטה או קטן בממון גם עצמו להציל

 הרא״ש שדעת מודה שג״כ ואפשר נפש פיקוח במקום מתים לנתח שמותר פשוט שדבר

 מותר נפש פיקות מטעם שגם אלא בפניו שלא גם הצלה מצות שיש שביארנו כמו היא

גזל. דוחה נפש שפיקוח והן בפניו שלא מצוד. שיש הן בתרתי ארש״י וסליג לגזול

המובאים לא או הבעלים שם נמצא בין לחלק זו סברה והגה

 ללמוד יש חשובות הלכות שכמה לשונו מעתיק והנני קט״ז דף ב״ק סוף מקובצת בשיטה

 לידן ואתא הואיל חברו בממון עצמו ומציל וז״ל ופילפול ביאור קצת אוסיף ובסוגרים מהם

 להציל אסור ליה שלחו וכו׳ הכונס בפרק אהדדי דקשיאן מילי דאיכא מילתא בד. נימא

 מקודשת אינה לבלב תנהו בבכר לי התקדשי פ״ק בקדושין וגרסינן חברו בממון עצמו

 אלמא מקודשת אינה ומש״ה להצילה מחייב אמרינן מי מהו אחריה רץ כלב היה מרי רב בעי

 להציל שאסור טעם מד. בממונו להצילו חייב זה ואם בממונו גם להצילה שחייב זו מגט׳

 הראב״ד של תירוצו סובר שאינו הרא״ש לדעת נשארת זו קושיא ]הגה חברו בטמון עצמו

 ממון ממנו קיבלה הא מקודשת אינה למה וא״כ כספו להמציל להחזיר שחייב אלא וכש״ג

 ואמר אסורים מבית רץ בהיד. ק״ו דף יבמות בגמ׳ שמבואר מה לפי הקושיא ליישב שיש ונראה

 והנד, בו אני משטה לומר שיכול והטעם שכרו אלא לו אין והעבירני דינר טול לחברו

 מבית שבורח ממי גם לבקש מותר ששכרו רס״ד בסימן הסמ״ע מסביר לו יש ששכרו מה

 יאמר באם עכ״ם בחנם חברו להציל חייב שהרי לתבוע אסור משכרו יותר אבל הסוהר

 בך אני משטה לומר שיכולה מסתבר שאעבירך בזה לי התקדשי אסורים מבית לבורחת

יותר שווים אשה קידושי שלעולם מכירה הלכות ריש האזל האבן לדעת מבעי שלא
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י׳סד גמילות בחיובי

 שאין קנין כסף אלא שיווי כסף מטעם אשה קידושי שאין לט״ז מסכים ומח״ט מפרוטה

 בך אני משטה לומר שיכולה דינר ממנה כמבקש זה הרי זו לסברה ובודאי לאשה שיווי

 אלא אינו האשד. ושוויות שיווי כסף היינו קידושין שכסף מילואים האבני לדעת אפילו אלא

 ולהתקדש לו ליתן חייבת אינה שבודאי נראה מ׳׳מ מהרא״ש סברתו שמוכיח עיי״ש פרוטה

 שתתקדש לבקש לו אסור כך העברה בעד דינר לבקש לו שאסור כמו העברה בעבור לו

 שאינו ואפילו העברה בעד מסוים קרקע ממנה יבקש שאפילו נראה ויותר העברה עבור לו

 שכר בשווי חפץ ממנה ביקש אם וכן אני משטה לומר תוכל מ״מ משכר יותר שווה

 ומה הסמ״ע ודעת יותר שנבאר לקמן ועיין שפרע במי תתחייב ולא לחזור תוכל העברה

כדבריו[. דלא מהרמב״ן שמוכח

 לו והשבותו כדכתיב בפניו ה״מ בממונו חברו להציל חייב שאדם מה למימר ואיכא

 שאין שנתבאר כמו הדבר ]וטעם בכך ממונו נתחייב לא בפניו שלא אבל גופו אבדת אפילו

 שישלם אלא ממונו זר. שיפסיד לא נמי בפניו ואפילו מדעתו[ שלא במצוה חייב אדם

 ואימא וכר שנהנית מה משלמת ונהנית לגינה נפלה הכונס פרק כדאמרינן לופנרדתו

 וכו׳ פסידה לי אית האי פסידה ליה לית מבריח א״כ בע״ב האי מדעתו ארי מבריח נמי הכי

 היכא מיהא להציל חייב שאינו אלמא חייב[ פסידה ליה אית ]אם מדעתו ואפילו כלומר

 ליה דאית היכא ממונו דהשבת ממונו מאבדת גופו אבדת שאני וא״ת פסידה ליד. דמטי׳

 יתנה מי בפני ב״ד שם אין ואם וכו׳ הסלע מן בטל היה כתנן מחייב לא לדידיה פסידה

 או לדרך שיצא עד ועולה מפסג הכרמים בין התועה תניא גופו אבדת ואילו קודם שלו

 ובאמת פסידתו לשלם חייב שאינו בהא לן לימא ומאן ב״נ יהושוע מתקנת והוא לעיר

 שאין טעמא מאי לשלם חייב אדם כל של כלים ששיבר נרדף אמרו שהרי שמשלם ברור

 פטור בעלים בפני אבל לשלם חייב בעלים בפני שלא שרק ]ונראה חברו בממון להציל

 מקודשת אינה אחריה רץ בכלב למה קושיא הדרה תו חייב בעלים בפני גם אלא שאל״ב

שנפלה[. דבהמה כר,היא ממונו בהשבת היינו לשלם צריך בפניו ואפילו בתחילה שכתב ומה

 שלא כן לעשות רשאי היה שלא א״ל למה יהושוע תנאי שמשלם מאחר תאמר ואם

 שהבאנו ציון הבנין כדעת שסובר ]מכאן ולשלם לפסג מותר שיהי' הוא והתנה בעלים בפני

 מה לפי אמנם ב״נ יהושוע מתקנת אלא זה ואין גזל דוחה נפש פיקוח שאין לעיל

 תקנת שייך אולי להראב״ד אפילו וגם ראיה אין בסכנה ואינו בתועה שאיירי שצידדנו

 לעיל צידדנו אמנם יב״ג תקנת שייך בודאי ושוטה בקטן ועכ״ם מתים לגזול גם יב״נ

 שאחרי יתכן אמנם הארץ את הנחיל כן מנת שעל במחובר אלא היתד, לא יב״נ שתקנת

 חילק שכך רק ולא גמורה תקנה שזה משמע בתו״ל גם נוהגת יב״ג שתקנת אומרת שהגט׳

הארץ[.
 התועה על שהתנה התנאים על שמע ולא יב״ג אחר דוד היד, לא וכי קשיא הא מיהו

 לך ומותר מלך שאתה אלא אסור תשלומים בלא לו שלחו שכך וי״ל וכו׳ הכרמים בין

 ]מתקנת חברו בממון עצמו להציל אדם יכול הללו הכללות מן הנד, תשלומים בלא אפילו

 לשלם שצריך מה ]ולכאורה פסידתו שישלם והוא בפניו שלא ובין בפניו בין יב״ג[

 מועט חברו בממון מרובה ממונו להציל אבל לעיל[ שנתבאר וכמו בפניו בשלא רק היינו
שלא וד,״מ דמים ליתן מנת על השוכר, את יקוץ לא וכדתנן אסור חברו מדעת שלא
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 חברו ממון להציל חייב פסידתו לשלם ע׳׳מ עמו המנח אם חברו בפגי אבל חברו בפני

 מתעלם שאתח פעמים והתעלמת כדתגי׳ אבדתו בהשבת מחויב פסידא מטי דלא שבידן

 והלוא יציל לא למה חברו כשל שלו היתה אם כלומר מחברו מרובה שלו שהיה או וכו׳

 לא עמו יתגה לא שאס והתעלמת נאמר זה ועל עמו יתנה אם חברו משל פסידתו נוטל

 ומציל שמתנה להתעלם רשאי אינו חברו כשל פסידתו היתה לא שאם מינה שמעינן יציל

 ומציל יינו את שופך זה שיהי ריב״ב של בנו ר״י של בברייתא דקתני תנאי הנך הלכך

 תנאים דעשרח ריב״ב של בנו לר״י דליתא חייב אינו בעלים התנה דבשלא וכר דיבשו

 חבירו וחמור חמורו גהר בשטף וכן מחייב חיובי בעלים בתנאי אבל לא ותו יהושע התנה

 פסידתו לו שיתן לו ויתנה הוא בפניו אם לומר אני וקרוב חמורו לו לשלם יתנה אם

 שעושה וזה בדבר ומחויב הוא רשע שזה לפי ולהציל לפרק יכול עליו קבל שלא אע״פ

 שישלם אחר אבדה להשיב להכריחו שיכול הסמ״ע כדעת הראב״ד דדעת !ומכאן עושה כדין

 לא מאפס נפקא אדם לכל קודם שלך דאמרינן והא לעיל[ שנתבאר הרא״ש כדעת ולא לו

 דעל נ״ל כך לידי בא סוף כך המקיים כל רב אמר יהודה רב דאמר והא אביון בך יהי׳

 אדם כל אפילו וי״ל קודם ושלו איסור כאן אין אדם בשאר אבל קאמר ואביו רבו אבדת

 גמולו לשלם הבורא על לבטוח לו והיה חברו של סלע ממאה יותר שלו סלע על יחוס כי

 חולים בביקור שחייבין ייתכן זה ]ולפי עכ״ל וכו׳ אבדה השבת מצוות על כפולות בכמה

 הוא חיובו כל ל׳ דף בב״מ כמבואר לם״כ ואינו לזקן אף בקבורה וכן גילו בבן גם

 משורת לפנים למדין בה ילכון הדרך את הזה מהפסוק שהרי הדין משורת לפנים משום

מ״ע[, הדין

 יוסף רב דתגי ע״א דף ב״מ בגט׳ דאיתא מה להסביר יש שנתבאר מה כל לפי והנה

 ובגט׳ קודם עני ועשיר עני קודם עמי ונכרי עמי עמך העני את עמי את תלוה כסף אם

 ישראל בחנם וישראל בריבית נכרי דאפילו אלא נצרכא לא פשיטא קודם עמי ונכרי עמי

 אבל בגופו אלא חייב אינו לעשיר שהוא חסד שגמילות הדין הא צ״ע ולכאורה קודם

 בהלואה כאן ולמה אבדה כשמשיב חייב אינו להשתכר שיכול מה להפסיד ואפילו בממונו

 הטוגה ונכרי שעמי לומר מסתבר ולא לנכרי בריבית להלות שיכול מה להפסיד צריך

 להפסיד גם שחייב גזה״כ שכאן וע״כ כך לומר שאין חסד אהבת בספר כתוב וכן לעני

 שקיימל״ן שאף ואם אב לכיבוד ודומה ולהלות חסד ולעשות הרווח מניעת דהיינו ממון

 פ״ה חסד באהבת עיין אמנם או״א לכבד כדי ממלאכתו להתבטל חייב מ״מ אב משל

 מאשר בפחות לישראל למכור חייב שגם הרמ״א מתשובת שהביא סקי״ב החסד בנתיב

 כשלוה אבל הפסד לידי יבוא שלא למעות צריף כשהלוה זה שכל ברור אמנם ביותר לגוי

 והמלוח להרויח הכסף שילוה סברה שאין קודם בריבית שלוה הנכרי בודאי להרויח כדי

יפסיד.

 פעולתו שכר לוקה איו פועל כל שא״כ צ״ע חסד מעשה נקרא מה הגדרה ובעצם

 והא אצלו לעבוד יכול שהיה במקום בטלה שכר רק נתיר ולא חסד פעולת פעולתו הרי

 לשאר בטלה שכר רק ליקח שמותר תורה אחד עם ללמוד בין הבדל אין דא״כ ליתא ודאי

 ששכר הרי שמירה שכר משום לימוד שכר ליקח להיתר טעם בנדרים מפורש והרי דברים

מדין בחינם לארחו חייב הא לחברו מלון להשכיר מותר איד קשה וכן מותר. שמירה
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חסד גמילות בחיובי

 רס״ד בסימן הדרישה ומדברי חסד, באהבת במבואר לעשירים גם שהוא אורחים חכנסת

 מבית בבורח שלמדנו מה על סק׳ייט רס״ד סימן בסמ״ע בקצרה והובא בזה גדר נראה

 שהרי משטה לומר שיכול מטעם שכרו אלא לו שאין והעבירני דינר טול ואמר הסוהר

 לטעון דיכול לו שישלם אתו שהתנה ואף להצילו חייב שהרי בחנם להעבירו חייב ההוא

 היה שבלב דברים אנוס שהוא כזה ובמצב בו להשטות חושב שבלבו והטעם בר אני משטה

 שנדרי בנדרים שלמדנו למה דומה שאינו וצ״ל אדם כל ובלב בליבו הם והרי דברים

 סלוני סרי עליו שיאסרו ונדר כדין שלא מכס ממנו לקחת מוכס ברוצה היינו אונסים

 של שאינם ואף תרומה של לא מכס[ ממנו לקחת שרוצים הפרות ]דהיינו הם אם

 ובאמת היום אלא אסור יהיה לא סרות עליו שאסר שהנדר לחשוב שצריך ובגמ׳ תרומה

 כל בלב שהם מפני היה שבלב דברים גם אנוס שבמצב שאף חזינן אסור יום באותו

 רק שהם לפרשם שאפשר רק אלא שדיבר דברים לעקור לגמרי אפשר אי מ״מ אדם

 עיקר בשכירות משא״כ הנדר קובע הוא בעצמו שהדיבור נדרים בין לחלק וצריך היום

 שבקביעות ומכיון שקבעו מה לפי מחייבת שהפעולה אלא העברה פעולת הוא המחייב

לשלם. מחייבו לדבר העברה אין ותו דיבור כאן אין כמשטר. לפרשו מקום יש הדיבור

 ותו בחגם להעבירו חייב הא לו ליתן חייב שכרו כדי למה ביאור צריך עדיין אמנם

 בסקי״ט הנ״ל הסמ״ע כתב זה ועל לגמרי ויפטר שכרו כדי על גם משטה שהוא נאמר

 להעבירו מי עתה לעת המעבורת לבעל לו היה לא דאפי׳ נראה ועוד וז״ל הדיבור באמצע

 או להעבירו ממנו ומבקש אחד כשבא השנה שכל כיון כאחר שכרו לו ליתן צריך מ״מ

 צורך משום עדיף זה שיהי׳ הדין מן אינו שכר עליה ליתן שדרכן כזו מלאכה לו לעשות

 ובפרישה עכ״ל דעלמא כאיגש שכר לו ליתן עכ״פ צריך מ״ה גופו או ממונו הצלת

 חייב אינו תו ממנו להתפרנס האדם לו שקבע דבר שכל מדבריו והיוצא בביאור מאריך

 חייב אינו המות מן נפש להציל אפילו אלא עוד ולא חסד גמילות משום בחינם לעשות

 שמלאכתו פועל שכל מובן ומזה בשכר אדם להעביר עת באותו לו מזדמן אינו ואפילו בחינם

 מלון וכן גמ״ח מדין בחנם השני אצל לעבוד חייב אינו עבודתו ידי על ולהשתכר לעבוד

 חולים לבית חולים להעביר בצריך ומש״ה בחינם אורחים להכניס חייב אינו בכך שפרנסתו

 שאין פרטית מכונית כשלוקחים משא״ב שכרם לבעלים לשלם חייבים מונית מזמינים אם

 עוד ועיין בזה וכיוצא אורחים בהכנסת וכן בחינם חייב להשתכר כדי להעביר בכך דרכו

 בחביתו בא וזה בכדו בא זה רס״ד סימן בשו״ע שמבואר מהדין גם לה שמדייק בפרישה

 שכרו אלא לו אין הדבש מחצית ממנו ובקש יינו שיציל הכד לבעל ואמר חביתו נשברה

 כדיו להשכיר בדי היתד. ביאתו שתחילת משמע בכדו בא זו שמלשון הפרישה וכתב

 אין שכרו גם כדיו עם עבר במקרה אם אבל שכרו לקבל יכול ומש״ה שיצטרך למי

עיי״ש. אבדה השבת מצות בעד שכר לבקש לו אסור שהרי לו
 בס״א דאיתא מה שעל הסמ״ע בסברת דאזיל פ״א סימן חו״מ מהש״ך גם משמע וכן

 ובש״ך אני משטה לומר שיכול פטור לך אשלם ואני בנך עם למד לחתנו שאמר באחד

 וכמו בך אני משטה לומר ששכרו מי יכול מעצמו שחייב מקום שבכל לה מסביר סק״י שם

 בסוגרים ובש״ד שכרו אלא לו שאין והעביריני דינר תטול לו ואמר הסוהר מבית בבורח

וכוונתו עב״ל בנו עם ללמוד חייב שבלא״ח ביון שכרו לו שיתן לומר שייך לא והכא וז״ל
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גולדברג נחמיה זלמן הרב

 לו יש ומשו״ה בחינם לעשות חייב אינו ששם שכרו ליתן שחייב למעבורת דומה שאינו

כהסמ״ע. והיינו שכרו

 הודפס האדם, תורת בספר הרמב״ן שכתב כך סובר שאינו מהרמב״ן להוכיח נלע״ד אמנם

 סימן יור״ד חולים ביקור הלכות ושו״ע בטור דבריו והובאו הרמב״ן בחידושי ב״ק בסוף

 שמלמד מה ]כלומר ולימוד החכמה שכר ליטל אסור הרופא ב׳ סעיף השו״ע וז״ל ס״ב של״ו

 שכר אבל האדם ובתורת ע״כ מותר והבטלה הטורח שכר אבל ש״ך[ רפואתו לחולה

 ונלע״ד הגר״א בביאור הוא וכן עכ״ל דמותר ומילוי הבאה כשכר דד,"ל מותר הטורח

 ומילוי הבאה בשכר כמו לבית לבוא הרופא שצריך מה דהיינו טירחא שבשביל הכוונה שאין

 הבאה ששכר דומה אינו אבל להוות המים לה להביא שטורח מה עבור שמקבל שהכונה”

 אין אבל להזות אלא אינה והמצור. המצוד. משום האיסור שכל היינו שכר לקבל שמותר

 מפסוק או גופו השבת מדין היא שהמצור. בחולה. משא״ב הטמא אצל המים להביא מצוד.

 ובודאי לעשות חייב חברו את להציל שיכול טצדקי כל וא״כ ריעך דם על תעמוד לא

ומותר הרופא לבית לבוא שיכול בחולה מיירי דכאו וצ״ל לבית לבוא הרופא גם חייב

 החולה. לבית שבא במה טרחתו שכר לקבל לרופא אז

בדמיהם להעלות לו אסור להם וצריך חולד, וחברו סמנים לו שיש מי וז״ל ג׳ סעיף שם

 מצאו שלא השעה צורך מפני יותר בדמיהם לו פסקו אפילו אלא עוד ולא מהראוי יותר

 חייב יותר הרבה הרופא בשכר התנה אם אבל דמיהם אלא לו אין בידו אלא סמנין

 מצוד. שכל לרפאותו עליו מצוד, שיש ע״ם ואף דמים לו ואין לו מכר שחכמתו לו ליתן

 מוציאין אח בממון אלא לקיימה רצה ולא לאחד נזדמנה אם עלמא אכולי דרמיא עשה

 מזה והבה מהרמב״ן והוא עכ״ל. )טור( שלהם חיוב מידו מפקיעין ולא מידו הממון

 בגלל ומרפאו המצוד, לקיים רצה לא אם מ״מ בחינם לעשות שחייב במקום שאף מוכח

 המצוד, משום עשה לא שהרי רגיל פועל שכר כמו ליתן השני חייב כסף לו מבטיח שהוא

 אבדה השבת מצות לקיים רוצה ואינו מציאה למגביה דומה זה והרי השכר בגלל אלא

 אבדה בעל יבוא אם ובודאי מציאות אלו פרק במלחמות כמבואר אבדה שומר נעשה שאינו

 שיחזיר שמי מפרסם שהאובד בזמננו שרגיל וכמו אבדה השבת בעד שכר לו ויבטיח

מצווה. עשה לא שהרי לשלם חייב במצוה רוצה ואינו בשכר רוצה והמשיב שכרו על יבוא

 למשה תפארת בספר שמבואר מה לפי להקשות שיש מד, גם ליישב יש זה ובביאור

 צריך שאין הב״ח שכתב לדון שכר בנוטל ט׳ ס״ק ט׳ סימן תשובה בפתחי דבריו הובאו

 בנוטל שגם פוסק ובתל״מ שכר בתורת בנוטל ולא להחזיר צריך בשוחד ורק להחזיר

 להחזיר צריך כשנטל וממילא הדין על שכר ליקח אסור שהרי להחזיר צריך שכר בתורת

 ואותו עיי״ש מחני לא עבוד אי תעביד לא רחמנא דאמר מה שכל כרבא קימל״ן שהרי

 לא עביד אי מדין הכסף הרופא יחזיר לא למה להרמב״ן גם להקשות אפשר קושיא

 שקר עדות להעיד שכר שבנוטל סק״א ט׳ בסימן הנתיבות שהסביר מה לפי ונראה מהני

 זונה מאתנן וראיה משלמים עבירות בעד גם מ״מ עבירה שעובר ואף לו לשלם צריך והעיד

 ותירץ להחזיר שצריך משוחד שנא ומאי כריתות חייבי על בא ואפילו לשלם שחייביז

 משא״כ שוחד כסף לקבל אסרה התורה שחרי מהני לא עביד אי מטעם להחזיר צריך ששוחד

עבירה אלא עבירה על שכר לקבל תורה אסרה שלא זונה אתנן או שקר להעיד שכר בנוטל
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 גם לכאורה ולסי״ז מהני לא עביד אי שייך לא וממילא עבירה שכר ולא אסורה עצמה

 שיתזור לו וגאמר והרופא הדין שכר אסרה התורה הרי הרופא שכר או לדון שכר בנוטל

 מצור, בעד כסף לקחת תורה שאסרה דאף ניחד, מש״ג לפי אמנם מהני לא עביד אי מדין

 שעבר אהר כסף לקחת איסור אין תו המצוד, קיים בלא אבל המצור, בקיים היינו מ״מ
 כסף בעד אבדה כהשיב זה והרי מצוד, משום לעשות רצונו אין שהרי המצוד, קיים ולא

 שיעבדו לא המצוד, קיים שלא שמקום אבדה שומר נעשה שאינו לגוזלה ע״מ אבדה כשנטל

 מצוד, לשם בעשה לפי״ז אמנם מצוז/ לו שאץ במקום כסף לקבל מותר גם ממילא תורה

 בסנהדרין הרא״ש וכדעת שכר לקבל אסור המצוד, אחר שגם נאמר אם שכר לו נתנו ואח״ב

ודו״ק. להחזיר שיצטרך יתכן מאוחר שוחד בתור כסף לקחת אסור הדין אחר שגם

 לומר יכול ואינו לשלם חייב לרופא הרבה שכר שמבטיח הרמב״ן מדברי חזינן עכ״פ

 לו אין חכמה ששכר מכיון משטה שייך לא מ״מ כסף לקחת לו שאסור ואף בד אני משטה

 לקחת לו שמותר משום הוא שכרו שנוטל שמד, שמסביר כהסמ״ע סובר שאינו הרי שיעור

 תולים שאנו שווי בכדי משטה אינו מ״מ שכר לקחת לו שאסור במקום אף אלא שכר

 צריך לפי״ז אמנם בחינם לעשותו חייב שהשני אף ששור, סכום לשלם מסכים שאדם

 לך ואשלם בנך עם למד לחתנו באומר שהבאנו פ״א סימן חו״מ בש״ך שהקשה מה ביאור

 שאץ שאמרנו זד, שכל להרמב״ן וצ״ל שכרו מכדי גם שפטור הרי משטה מטעם שפטור

 עצמו בבורח או עצמו בחולה אלא אינו שפטור במקום אף שכרו בכדי משטה אדם

 שחייב במקום אף שכרו לשלם חייב לד ואשלם בעצמי עמי למד באומר הכי ומשום

 משטה בגד עם למד באומר אבל בכה״ג[ גם פטור והסמ״ע הש״ך ]ולדעת בחינם ללמד

 לדעת גם מלשלם פטור המעבורת לבעל או לרופא שהבטיח באחר ולפי״ז שכרו בכדי גם

הרמב״ן.

 אפילו בחינם לעשות חייב אינו עסק לאדם שיש שבמקום מהסמ״ע שהבאנו מד, והנה

 עסקו שאין ברופא אלא אינו שכר לקבל לרופא שאסור שמה צ״ל לפי״ז מצווה במקום

 ואפילו שכר לבקש לכתחילה מותר בכך ופרנסתו שעסקו ברופא אבל בכד ופרנסתו

 לקבל הסמ״ע מתיר ואע״פכ סכנה במקום מדובר במעבורת גם שהרי נפש פיקוח במקום

 להתרפאות הנאה למודד שמותר בנדרים שמבואר מה וכן הדברים סתם ובשו״ע שכר

 זה כל אחר רופא כשאין בהמתו ורפואת אחר רופא כשיש גם גופו רפואת מהמדיר

 בהמתו רפואת לרפאות אסור בכך שעסקו ברופא משא״ב בכך עסקו שאין ברופא איירי

 מהמצוה שפטור שבמקום לעיל שהבאנו הרא״ש לדעת לאסור יש בשכר וגם בשכר רק

שכר. בקבלת רק אבל מותר גופו ורפואת פטור ג״כ כשמשלם אפילו

 שפרנסתו במקום אפילו שכאן פשוט לדון וכן בשכר תורה ללמד שאסור במה אמנם

 חסד גמילות מטעם הוא שהמצוה במקום שרק בטלה שכר כאן שאין היכא אסור תורה בללמד

 במה אמנם חסד גמילות בכלל אינו לעסק לו שקבע שבמקום הסמ״ע סברת שייך

 בללמד שפרנסתו במקום אפילו שכאן פשוט לדון וכן בשכר תורד, ללמד שאסור

 גמילות מטעם הוא שהמצור, במקום שרק בטלה שכר כאן שאין היכא אסור תורד,

 במה אבל חסד גמילות בכלל אינו לעסק לו שקבע שבמקום הסמ״ע סברת שייך חסד

יקויימו שמצות התורה רצון אלא גמ״ח משום הטעם את בחינם אני מה חורה שהזהירה
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 באריכות[ אחר במקום ויתבאר וכר חכמה אין מטעם לם״כ שאינו ת״ח גם שחייב איסור לדבר

 וראית שכר לקבל גם השני יכול בעצמו לקיים ביכול משא״כ המצוד. בעצמו לקיים יכול

 הרי לתקוע. בעצמו שיכול מפני ע״כ אלא שכר לקבל תוקע לבעל שמותר ממה לדבר

 בעצמו לקיימם יכול שאינו במצות אלא אינו שכר לקבל שאסור בגט׳ שמצינו מה שכל

 מצוד. מטעם ולא לחברו גמ״ח מטעם שהוא נראה עדות מצות ]אמנם ועדות לדון כגון

 להעיד ובין ת״ח פטור לפ״כ שאינו לחברו עדות להעיד בין חילוק מצינו שהרי לשמים

 שאינו במקום אלא אינו המצות על שכר לקבל תורה שאסרה מד. שכל אמת הן בחנם

 עצמו לטהר יכול טמא שאין בעצמו לעשות יכול אדם אין אלו כל הטמא על להזות או

 שכר לקחת תורה אסרה מ״מ בעצמו ללמוד אדם שיכול אף תורד, תלמוד מצות אמנם

 מצות משא״כ התלמידים עם ללמד מצוד. שיש מפני בחינם אתה אף בחנם אני מה ונלמד

 והיתר איסור בדיני להורות ]אמנם מצות שאר וכן לחברו לתקוע מצווה אינו שופר תקיעת

 לכאורה לעצמו לדון יכול שאינו לדיינות דומה ואינו ולהורות ללמוד בעצמו אדם שיכול

 השואל עם תורה תלמוד היינו הוראה שכל לומר ואין שכר לקבל להתיר מקום היה

 בבית להורות מותר וכן התורה ברכת לפני הלכה להורות שמותר מצעו שהרי כד שאינו

 הרי מ״ד דף בע״ז מפורשת גט׳ וזהו הטעם אומר שאינו במקום האמצעי בבית המרחץ

 או אסור אם מסוים מקרה על כשיודע משא״כ תורד. תלמוד היינו ההוראה טעם שרק

 טעם לשואל לומר מבלי בשכר להורות שמותר נאמר ותו תורה לימוד בכלל אינו מותר

 בהלכות ביור״ד הרמ״א ומביאו הדשן בתרומת כתב שהרי נמי הכי אין לומר ואין ההוראה

 בטלה שכר אלא הוראה על שכר לקבל אסור שהרי גבול הסגת משום ברבנות שאין ת״ת

 לפי ליישב ונראה הוראה על שכר לקבל שאוסר הרי בטלה בשכר גבול הסגת שייך ומה

 יין שתוי׳ גבי דכתיב מקרא להורות עשה המצוות במנין שמונה בסמ״ק שמצאתי מד.

שכר[. לקבל אסור מצוד. במקום וממילא להורות תורה צוותה הרי ולדבריו

 אלא גמ״ח מטעם אינו מ״מ לחברו לעשותו המצוד. תורה שצוותה שנתבאר אף והנד.

 בקביעות בהם האדם יקבע אם אף ומש״כ אחרים עם לעשותן האלו המצות גדר הוא כד

שכר. לקבל נתיר לא מ״מ לפרנסתו

 מ״מ והש״ד הסמ״ע כדברי דלא מעבורת של דין שביאר מהרמב״ן שהבאנו אף והנה

 כשנחקור אבל בזה עליו חולק הרמב״ן ואין הסברה מצד אמת הסמ״ע של שדינו לד,עת יכול

 חייבים לו הבטיחו או בקיבל מ״מ שכר לקבל שאסור שאף דינו הרמב״ן למד מהיכן

 וקשיא שכרו לשלם שחייב מעבורת מדין זה שלמד לומר נוכל מהסברה לא אם לתתו

 מסתבר ולא אסור נפש הצלת מצות בעד שכר לקבל הא שכרו לקחת מותר למה להרמב״ן

 האדם שאין שבמקום כרחד על ואלא מותר בכך שעסקו שבאדם הסמ״ע של תירוצו ליה

ודו״ק. בדין הסמ״ע על שחולק מוכח יהא וא״כ לו לשלם חייבים במצווה רוצה

 באומר פ״א בסימן שנחלקו כד,נתיבות ולא הקצות כדעת שדעתו הרמב״ן מדברי מוכח וכן

 במקום ולכן משטה משום פטורו שכל הקצות שדעת אשלם ואני בנד עם למד לחתנו

 לשלם חייב משטה אדם אין גוונא שבכהאי בנשבע או עדי אתם באומר כגון משטה שאין

 שכירות כאן אין בעצמותו שחייב דבר שכל משום שפטור הנתיבות ודעת מנכסיו יגבו וגם

פטור להיות צריד ברופא גם הנתיבות דברי ולפי לד ואשלם לולב קנה לחברו לאומר ודומה
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חסד גמילות בחיובי

 כלל הוציא שלא לעצמך לולב קנה אומר בין יש שחילוק ע״כ אלא זו לסברה לו מלשלם

 למי שיהיב מה כאן ואיו בכספו לולב קיבל שהרי כספו הפסיד לא וגם לאחר כספו

 פי על חייב שאביו אן* מאביו קיבל הבן הרי בנך עם למד באומר משא״כ לו, שאמר

 ועושהו המצוד. משום לעשות רוצה שאינו ומכיון מלאכתו האב הוציא מ״מ אתו ללמוד דין

 וכדי ערב מדין האומר שחייב לים מנה זרוק לחברו כאומר זה הרי מצווהו שחותנו משום

 אתי למד לאביו שיאמר עצמו בבן מודה הנתיבות שגם ונאמר נדחוק הנתיבות לתרץ

 עם למד לו שאומר באחר משא״כ ממנו קיבל הוא שהרי לשלם שחייב לך ואשלם

 ובמקום כלום ממנו קיבל לא לא שהמצור, שהרי ערב משום אלא אינו אחר חייב שכל בנד

 לעשות חייב היה בלעדיו גם שהרי ערב דין שייך לא אולי בחנם בעצמו לעשות שחייב

 אשלם ואני לחולה רפא לרופא באומר זה לפי וכן משתעבד דכתובה מקבלן שצ״ע אלא

פטור.

ן 111 ו
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 התנין למזוגא יתן אליף וחרה אדם דאלביש מן ערטלאין למלבש ןתן אליף תקני ארחתיה לן דאליף עלמא דמאו־י שמיה בדיך )ו(
 אליף מהדלתא מגזרת מרע הוה כד אברהם על מימריה בחזווי דאתגלי מן מרעין למבקרא יתן אליף אדם לות דווה דזוויג מן וכלן
 ישראל לבני דאחת מן מסכנין למפרנסא יתן אליף אמיה דמיתת באתר מפדן במיתרי תוב לןעקיב דאתגלי מן אבלין למנחמא קזן

 אציעון וגבריאל מיכאל שירותא דמלאכי הבדרן ועמיה במימתה על־וי דאתגלי משה מן מיודא למקבר עזן אליף יאזשמ מן לרומא

 ויופיאל מטטרו־ן חוורין ואוציטילין דארגוון רסרכנין מלת כבסתרקי מתקנא דבדרלין וסנדלכין ביורכין מקבעא דדהבה דרגשא
 אימת רכל פעור בית קביל כלו בחילתא ןותיה וקבר מלין ארבעתי דברי ובמימריה עלה תזיה ארבעין חכמתא רבני ויפיפןה ואוריאל

הרין: יומא זמן עד קבורתיה תז נש בר חכים ולא ומתכביש דמשה קבורתיה בבית מוריק חובתהון לישראל למדכר פעור תקיף

בר-אילן** את׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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!1234547 !אוז״ה

 בפדיון נפשות, בהערת קדימה של דרגות
ההדבה דפי ובמלואה בערלה שבויים,

א.

 ופדיון נפשות הצלת של במקרה קדימה של שונות דרגות בש״ס מצעו
 דבריט ישנם לכך. הנזקקים לכל ספוק כדי כשאין והלואה צדקה מתן לענין וכן שבויים

המקורות. עפ״י לפרטיהם ולבררם בהם לדון שצריכים כאלה וישנם המפורשים
 אבידה, ולהשיב להחיות לאשה קודם "האיש :אומרת י״ג( )ד׳ בהוריות המשנה א(

"חכם איתא: שם ובגמרא השבי". מבית ולהוציא לכסות. לאיש קודמת והאשה
r וזוזגמה, »יצר

למשיח קודם בגדים מרובה י ן לנביא — כה״ג גדול, לכהן — מלך למלך קודם
הוא: הסדר שאחריה ובמשנה וכו׳?־ לסגן קודם מלחמה משוה------------שעבר.

הארץ"." עם לכה״ג קודם ת״ח ממזר עד — זכר ממזר—ישראל—לוי—כהן
 נזכרו לא אבל אבידה. ולהשיב להחיות לענין ומיידי מקראי ילפינן זה כל
 גם )ובטח מאביו "חוץ אחת עיר ובני שכנים ולא משפחה קרובי לא אלה בדרגות

ורבו. אמו(
 החשיבות לפי לא לגמרי, אחרות קדימה דרגות למדין אנו אחר במקום אולם

 ובני שכנים אח״כ ן הקרובים ויתר אחיות אחים, בנים, :כמו הקורבה לפי אלא
אחת. עיר

 לגבי כי שם, ובשר׳ע סימן.רנ״א יו״ד בטור בפרטות מפורש זה ודבר ב(
 לבן קודם אב :במשפחה הקורבה דרגת״ אחרי הולכים שבויים ופדיון צדקה נתינת
 לאח, קודם בן !טפינו״( גם אתה גם אנחנו גם נמות ולא ״ונחיה בקרא לזה )ורמז

 הקריב — משפחה בני מקרא(. לה יליף ראה ,פ )בספרי מאם •לאח קודם מאב אח
 דרגת לפי אזלינן מתי נתפרש ולא אדם. וכל עירך עניי שכנים, אח״כ קודם, קרוב

 קרוב אם זה כנגד זה וכשגזדמן ,המשפחתית הקודבה דרגת לפי ומתי החשיבות
להפך. או לחשוב קודם

 העני את עמי את תלוה כסף' אם' בחורה שכתוב הלואה מצות גבי ומצינו
 ולא אחרת עיר לעניי קודמין עירך ועניי עירך לעניי קודמיו ענייך ודרשינן עמך

 אומר ס״ו מצוה מג״ח )ובם׳ וכו׳ ישראל—לוי—כהן של החשיבות דרגת כלל נזכרה
 לא זה אבל וכו׳. ללוי "קודם וכהן חשיבות בתר אזלינן בהלואה דגם בפשיטות

 אפשר שוין ששניהם במקום ורק עירך, לעניי קודם החשוב כי מקום בשום נזכר
ברור. דורש והדבר חשיבות(, אחרי ללכת
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מ נפשות בהצלת קדימה של דרגות

 שבדבריו המסקנא ותמצית בזה דן ע׳( סי׳ )שו״ת צבי הקבס גי מצאתי שוב ג(
 ועניי שבניו ואח״ב ד,קורבה לפי להקדים צריך ודאי משלו צדקה חנותו כי כך,- היא
 החשיבות לפי להקדים עליו צדקה של מכיס הנותן אבל חשיבות. לפי ולא עירו

לרבו וכן כן(, הדין לאמו גם )ובודאי הקדימה זכות תמיד יש לאביו רק בלבה
מה״ת בכבודם חייב שהוא מכיון כי מאד מסתבר והדבר ממנו. גדול שיש אעפ״י ר >
לוט- נראה זה כל של'צדקה. מכיס נותן כשהוא אפילו לאחרים להקדימם צריך יז^
־בסכנה אבל ו זו בשעה נפשות סכנת כשאין שבויים בפדיון וגם ובהלואד, בצדקה ׳ ? ע ׳

 )חיץ קורבה :לפך־ .ולא חשיבות לפי קדימה דין יש תמיד כי מהגמרא מוכת ממש
 ורבינא להחיות דהוריות" במשנה שאמרו מה וזד, שהזכרנו(. כמו ורבו, ואמו מאביו
 זוטרא מר מתרץ ע״ב מ״ז ד׳ נזיר במס׳ וכן■ להחיותו. ההיא תניא כי שם מפרש

 שניהב על גל נפל ראם והתניא( )ד״ה שם בתום׳ פירושו לד,היותו, לענין דמיידי
’ לסגן. קודם משוח

 יפנו הנצרכים יתר כי לומר. במקום-שאפשר. רק כי •הוא דבר של וטעמו
 להקדיש עליו בי נותנת הדין שורת אז לפדותם או־ להם לעזור אחרים לאנשים
 אחר לאיש לפנות שחות שאין נפש בסכנת אבל עירו. ולעניי .ולשכניו לקרוביו

 ומחויב משפחה קורבת של הקדימה בטלה אז דחייה בלי לחציל עליו ומוטל
החשיבות. לפי להציל

 שדרושה במקום .כי דרכיו; על המתבונן לאיש רב ולקח השכל מוסר בזה ויש ר( .
 חשיבות בתר רק קורבה בתר אזלינן לא אז והתמהמהות שהייה בלי מהירה עזרה

 ממזר למלך.וגם קודם הכם .המשנה• כדברי לכל■, קודם ת״ה של וחשיבותו בלבד.
 של .מכים כשנותן הי שם צבי בהכם שמסיק מה וכן הארץ. עם לכה״ג קודם ת״ח

 במתן הצבור עסקני של .עיניהם לפני לחיות צריך לקרובים, להקדים אין צדקה
תתעלם" לא "ומבשרך. של •המצוד, את כי להזכירם ומשרה,'• מנוי ובבל צדקה

*( צבור. משל ולא משלהם נותנים שהם במה רק לקיים צריכים
 .תלמידה לעניו מט״ו פ״ה לאבות •בפירושו הבדטנורה שכותב מה ומעניין

 אין אם כי לאבד, וקשה לשמוע.•. קשה. והשני לאבד ומהיד לשמוע מהיר שאהד
עיי״ש. לשמוע, המהיר על לשמוע• הקשה את נקדים מהם לאחד אלא מזון לספק

 שהביא אחרי כי ס״ז פ״ו חיים( חפץ בעל )לד,גד,"צ חסד אהבת בס׳ וראיתי ח(
 )ס״ק החסד בנתיב ע״ז מעיר הוא לת״ח קודמים הקרובים שבל ז״ל הגרע״א דברי
 ממה תמה זה ועל• לת״ח. קורמין עירך עניי גם צדקה שמש ספר דברי דלפי י״ד(,

שצריד זה — לכסווז צריך והשני ללחם צריך אחד אם כי בתשובה החת״ס שפסק

 קיים הבוררים מן כשהיה ז״ל מווילנא שהגר״ו מביא, פי״א אדם הולדות ובם׳ י(
 עניו זה היה שם אולם משניות. בהכרה ראשי לגבאי חותנו את ומנה תתעלם לא ומבשרך

להתיותו. בגדר ואינו בלבד כיבוד י של
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אמטדמאן י. א. חרבגח

 ע״ה׳ של ללחם קודם כסותו כי בירושלמי מפורש ת״ח גבי ואילו קודם, ללחם
 כי צדקת משמש פסק זח והאין עירו עניי ממעלת יותר גדולה ח״ח שמעלת הרי

1 ן חכם לתלמיד קודמיו עירו עניי'
 כל איו באמת כי בפשיטות ערקה חשמש דברי ליישב אפשר לענ״ד אולם

 להתחשב, עלינו קדימה של דרגא באיזו תלוי והכל חענינים שני בין סתירה
 וחם עירך ועניי שכנים - קרובים כאמור: הוא הסדר מכיסו צדקה כשנותן
 חייא חדרגא צדקה של מכיס כשנותן אבל צדקה. השמש לדברי לח״ה גם קודמים

 גדול היוני צורך כי זה בכגון אומר והירושלמי לע״ח, קודם ת״ח ואז החשיבות לפי
 להעדיף איו אבל ע״ה, נגד שלו הקדימה בזכות נחשב זה שגם עד בכסות לת״ח

מבואר. וחעגיו קורבה לפי היא שחדרגא במקום עירך עניי על ת״ח

ב.

 כל נתפרש לא לענ״ד אשר אחד פרט לבאר נחוץ למעלה האמור ובענין א(
 )כפי תלוח כסף אם שנאמר כף על עשה מצות שיש כסף הלואוו בחיוב והוא צרכו,
 בזח הקדימה סדר ע״א(,מפרשת )ד׳ בב׳׳מ הגמרא רשות(. ולא חובה זה שאם חז״ל

 • - עירך ועניי ענייו !קודם עני, ■ • ועשיר עני !קודם עמי ונכרי עמי יוסף. ר׳ כדחני
 ׳חינוך ובמנחת קודמים. עירך עניי - אחרת עיר ועניי עירך עניי קודמים! ענייו

 אלא •כאו הזכירם ולא אלה קדימה דיני שהשמיט חרמב״ם על תמה ס״ו( )מצוד.
 בריש שם שאומר חרמב״ם, על גדולה יוחד תימה יש באמת אולם צדקה. בדיני

 היא תעשיר שגם הזכיר ולא וכד* ישראל לעניי להלוות "מצ״ע ולוה ממלוה פ״א
 כי הוא משוט בש״ס המקומות בכל וחן קדימה, וכות יש שלעני אלא המצות נכלל

 פוסק זח וחאיו חמצוח בכלל ששניהם היא חכונח לזה קודם שזח כשאומרים
ז בלבד ישראל לעניי להלוות רק היא המצוח כי תרמב״ם

 להלוות מצוח שיש הזכירו הם כי יראה צ״ז סי׳ בחו״מ ובמחבר בטור והמעיין
 לשון הביאו מקודם שחרי אחר■ מסוג מצוה זוהי כי ברור מדבריהם אבל לעשיר

 "ואפילו לאמר אה׳*כ שהוסיפו אלא ישראל, לעניי להלוות היא שהמצות חרמב״ם
 ל׳**, ההוגנת עצה לו ולייעץ בדברים אף ולחהנותו שעה לפי להלוותו מצוה לעשיר
 לעני להלוות מצוח לאמר יהד ועני עשיר כללו שלא מפגי המוח והלשון עיי״ש.

 להחנותו שמצוח לעשיר שהוסיפו מה וכן לעשיר. קודם שעני אלא •־ וכו׳ ולעשיר
 עמדו לא והמפרשים להבין, קשה עני גבי זה הזכירו ולא הוגנת עצה לו ולייעץ

כך. על
 ולא בלבד לעני אלא אינה כסף להלוות המצות עצם ני ברור לי ונראה ב(

 גמילות של כללית מצוח יש שבעשיר אלא מקרא, להלן שנוכיח כמו לעשיר.
גמילות במצות נכלל לחשגי לעזור שהוא מעשה וכל ועני עשיר הכולל חסד
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גט גשעות בד.»לח ?חלת שי דרגות

 גבי וכשו״ע בשור הוסיפו ילבן זה׳ בכלל חלואה וגם בממון ובין בגוף בין הסד
 מחורת מצות הלואתו שגם להורות עצה׳ לו ולייעץ בדברים לחחגותו שמצוח עשיר
זע״ל. בלשונם מאד מדוייק וזה בה מחוייבים שאנו שהיא השבה כל כמו גמ״ח

 בלל שככר משני הלואה של גמ״ח מצות הזכיר לא ז״ל הרמב״ם רבנו אולם
 היא מה ודרשינן בדרכיו דוהלכת מקרא לה וילשינן דעות מהלכות בש״א אותה

 כל וכן אתה אף אבלים מנחם הוא מד. ערומים, מלביש אתה אף ערומים מלכיש
לזולתנו, השבח עניו

 הכתוב שחרי בלבד, לעני אלא תלואה מצות שאין משורשח ראיה יש ובאמת
שגת השבע שנת -קרבה........דבר יחי׳ שן לך תשמר ט׳( ט״ו )דברים מראו

11234567 ]אה״רז

 האביון אחיד רק מזכיר הכתוב כי ותמוה וגו/ האביון באחיד עינך ורעה השמיטה
 כשימנע גם וא״כ בצדקה ולא בחלואה מיירי וזה מדבר הכתוב בשמיטה הלא

 תלוה כסף דאם מצ״ע על יעבור ג*כ משמטת ששביעית משני לעשיר להלוות
 עצמה בשני מצוד. אינה העשיר דהלואת ודאי אלא ז האביון אחיך דוקא שרט ולמה
 ואומר זו הלכה הרמב״ם מסיים וכן הלואה. בדין מיידי והכתוב גמ״ה מתורת אלא

האביון*. באחיך עינך ורעה שנאמר לעני, מלהלוות שימנע מי על הקפידה "והתורה
 בי תיא חנונה לעשיר קודם עני כי הקדימה דיני מסדרת שהגמרא ומה ג(

 סרט אלא שאינה עשיר להלואת היא קודמת ולכן מיוחדת מצוה היא עני הלואח
 לנכרי להלוות אפילו דקמ״ל קודם, עמי ונכרי עמי שם שפירשו כמו חסד, מגמילות

נכון. וזה לנכרי עשה מצות דיש משום ולא בדבית
 אס וכין חלואח של מיוחדת מצ״ע ע״ז דיש נימא אם בין לדינא נם״מ ויש

 כי מפורש דבצדקח לשמת. שלא לענין אדם לכל הסדים גמילות בעגין נכלל זח
 נתמלאה סוכ״ם כי גמור צדיק זח הרי בני שיחיה בשביל לצדקה זה סלע אמר אם

 ס*׳ ח״ג חדדב״ז בתש׳ משורש וכן לחעני, לעזור צדקה מצות של התכלית בזה
 זיל תורה הקפידה "דלא גמור צדיק חר״ז לצדקה זה סלע דאומר טעמא דהיינו תתס״ב

מאד. מסתבר וזח העניים" תקנח כשיש חכונת

 חיא התכלית דשם בדרכיו, מוחלכח לח דילשינן חסדים בגמילות כן לא אולם
 בין היא גמ״ח וכן ידנו, לאל אשר בכל לו להטיב הזולת אהבת בנפשנו שנשריש

 טובה המשפיע המקום בדרכי ללפת עלינו כי מ״ט( )סוכה לעשירים ובין לעניים
 שלמות חסידות, עניני כל כולל שזה וכו"׳ רחום אתה אף רחום הוא "ומה לכל

בחן. להידבק צריך שהאדם טובות ומדות הנפש
 אם כי שהושב זח כמו לשמח, שלא בכונח אדם לבני טובה יעשה אם שכן וכיון

 שאינו משני כאן, חסרה התכלית כל הרי לי, גם אח״ב ייטב לפלוני טובה אעשה
 אשר לצדקה דומה זח ואין מחם, מקבל ואינו לבריות חמטיב המקום בדרכי חולו

המקבל. לטובת היא התכלית

... W
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אונטרגיאן י. א, וזרגס

 עני אינו שחמקפל אח״כ נחברר אם דבצדקח להא, ־לאידו גפ״מ יש וכן ׳ ד(
 יאכל בלבד, טובם מחשבח אלא מאוח שום עבד לא חיי צדקת לקבל דשאי חיח ולא

 ג״ע בלל לח נזקק חיה לא טובתו שחמקבל נתברר אם אפילו פי כן, אינו בגמ״ח
 לעשית חחסד ורגש תחטפת מרח את בנפשו עי״י תשריש שבן נוצות קעביד

פשוט, וזח ממנו, מבקש שחוא מת כל לחברו
 אפילי תלות הסף אם של חמצוח מפייס לעני חנולוח כי מדברינו חיוצא

 כמו מאוח, כאן אין כלל עני אינו שחלז כשנתברר אבל לשמח, שלא כשחשב
 וחלכת בזח קיים מצות לשם נתכוון ואם גמ-ח •חר״ז לעשיר ותמלוח שביארנו.

 לתועלת כשכיוון אבל לכסף, זקוק חית לא שחלח לבסוף שנמצא אעפ״י בדרכיו

כאמור. כלל מצות כאן אין עצמית
 לכסף דחוק תעשיר אם כי ראית מביא חחסד בנתיב ס*ב בפ״י חסד אחבת ובם׳

 בנוגע גם אלא הן חדיו בחלואח רק לא באמת אבל עיי״ש. לו, להלוות מצ״ע יש
 חעובר בעת״ב כי מ״ד, פ״ח פאת במשנח מפורש שחרי עניים, מתנות ולכל לצדקת
 אליעזר ר׳ דאיפלגי אלא יטול ופאת שכחת לקט ליטול וצריך למקום ממקום

 לביתו כשיבוא סבר דר״א לביתו, כשיבוא בחשלומין חוא מחויב אם וחכמים
 שנתעשר כעני והריחו כדין שלקח חייגו שעת, באותת חית עני אמרו ורבנן ישלם
קודם, שלקח עניים מתנות על בחשלומין חייב שאינו אח״ב

 לחתפרנס ממת זח במקום עכשיו לו שאין חיכי דק שלא מציגו מזו וגדולה ח(
 משוויין טמחצח בפחות רק למוכרם מוצא ואינו חרבח נכסים לו יש אם אפילו אלא

 אותו דמאכילין ז׳, דף דב״ק בסוגיא כמפורש ופיאה שכחה לקט ליקח לו מותר
 לעניו עני של זכות בל לו דיש חרי ובתום׳, ברש״י פרושים שני עיי״ש פלגא, עד

 בפחות למכרן חייבוהו )ולא נכסיו למכור עכשיו יבול שאינו כיון עניים מתנות
 לכסף עכשיו חוא זקוק שאם כן חדין חלואח במצות דגם ופשוט משוויין(. ממחצת

 העני את בכלל וחריחו לחלקתו עשת מצות מ*מ נכסים לו שיש אעפ׳יי ,1111)11?')*
 להתפרנס ממח לו ויש עסקים עוד לפתוח כסף ללוות רוצח בשחעשיר אבל עמד.
 ממצות אלא תלוח, כסף אם מתורת לחלוותו מחויב שיהא מציגו לא חכי בלאו

 להלוותו גם ובכללם לאחרים חטבת סוגי כל שטקיפח חסדים, גמילות של כללית
כאמור.

 כשאינו כי תזכרנו אשר דפ״ק סוגיא בחר לחבין לי שקשת מח לתזכיר וראוי
 לא למח שו״פ לקט אוחו מאפילין מטחצח בפחות אלא נכסיו למכור מוצא
 כשימכור כאן נם ישלם לביתו כשיבוא פי חאומר אליעזר ר׳ לדברי כי כלל כאן נזכר

 מבעח״ב יוחד פשוט וזח עניים, ממחנות שלקח מת ישלם חיוקר בשעת נכסיו
 שצריך אלא לו יש כאן שחרי לחתסרנס, מטח נדרך לו שאיו למקום ממקום תעובר

עני שעח באותח גם חיח לא וחכא שעח באוחח חיח עני רבנן קאמרי וחתם רחפסיד,
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הא «יח’ג» כחצלת קדימח י&ל דרגות

 עמטיר שם כב״ק חמאירי בשם בשטמ״ק מצאתי את״ב בפחות. כשימפור אפילו
 לשלש,׳ חייב אליעזר ולר׳ פחפמים דחלכח משום ומשמע דפאח, במשנח במו מלשלם
צ״ע, לרבנן גם ובאמת

אליעז* ר׳ דברי על שהקשה ,,n ס״ק ס״א סי׳ ופליתי כריתי כס׳ ראיתי תימח ודבר
 נע• דאי מיגו משום ילו. זבח עני לפלוני זח חדי יאמר חסיאח את שליקט מי כי

 בודאי חא לחבריה. נמי וכי לגפשיה דזכי ומיגר ליח וחזי עני וחוח נכסיה מפקר
 לשו״ס! לעני לזכות בשביל נכסיו כל שיאבד זח מי זני שהפקיר בנכסיו ^ח״כ יזבח

 בתרתי. תמוהים והדברים מיגו. זח אין א״נ מביתו לשלם יצטרך אליעזר ר׳ ולדיברי

_jcib עני ככל ודינו שליקט בשעה עני שחיה כיון אח״כ לשלם חייב אינו דבודאי
החכמה! !אוצר

 כשיוכח ולכן בעניותו. שלקח עניים מחנות לשלם מחויב שאינו אורב שנתעשר
 ושנית שלקח, לקשו״ם בעד תשלומין חיוב שום עליו אין שהפקירן אחרי בנכסיו

 דיש חכונח נכסיה מפקיר בעי דאי מיגו הגמרא דפירוש קושיא, שום כאן אין בכלל
דאי מיגו מתורת לחברו לזכות לו אפשר וממילא בהלקט בעצמו לזכות אפשרות לב

^234567 nW

 ל* יש סוף סוף חא עי׳יכ יפסיד אם לי מה ובכן מיגו, תרי ואמריגן לנפשיח זכי בעי
בלקט. ולזכות פן לעשות חאפשרות
 ששחק כגון בפשיעותו, העני אחד שאם ברור יוצא זח מדין כי להעיר וראוי

 יפקיר אם שחרי שפשע, אעפ״י עניים ממתנות לו נותנים וכדומח וחססיד בקוביא
 ארעתיה זול אם כי ז׳ ד׳ בב״ק שם דאמרינן ומח מזו. גדולח פשיעח לך אין נכסיו

 שויש שחרי עני איננו דבעצס משום חייגו חוא, פושע אזוזי ונסק דעיול משום
 משווייו, בפחות נכסיו למכור יזדקק שלא כדי לו דנוחנים אלא זוז, מאתים נכסיו
 שלא משוויין חרבח נכסיו ירדו אם רק אמור זח כל ולכן יעני, שלא כדי לאמר

 אכל למחייתו, נכסיו למכור וצריך לקבל זכות לו אין פשע אם אבל בפשיעתו,
ענייש מתנות כל לקבל וזכאי אחר באופן או בפשיעתו בא זח אם הבדל אין ממש בעני

 דמי לומר זח גבי שייר ולא להצילו מחויבים נפשו חמסכן שאיש שכן ומכל
 כששנים כי לומר מקום יש אולם חייו, את להפקיר יכול איש שאין בראשו,
 כס׳ )ועיין קדימח זכות שמאונס לזח יש מאונם ואחד מרצון אחד פנתר טובעים

כלל(, מוכרחין דבריו ואין מנ״ח בעל של למנחה קומץ
 ומחויב כולם אח לחציל ביכלחו שאין במקרח רק חס חאמורים קדימת דיני וכל

 כולם, את להחיות שמחויב בודאי אפשרות כשיש אבל קודם, מי בדבר לדון

 חקדוש רבנו שאמר "מח כי חריטב״א בשם רנ״א סי׳ ביו״ד חב״י דברי להביא וכדאי
 אל הארץ עמי אכל וכו׳ משנה בעלי מקרא, בעלי יכנסו בצורת בשנות
 שיש )ונמצא לח״ח יחסר ע״ח שאוכל שמח משום הוא ח׳( ד׳ ב״ב1 יכנסו

 להחיותם". מחויב בלא״ח אבל לכולם(, המזון הספיק שלא משום קדימה, דין כאן
ולטובים, לרעים ומטיב טוב שהוא הקב״ח כדרבי ללכת עלינו ובודאי עיי״ש,
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מיהודה מלואים שבט ש

 ג״כ הוא אבידה השבת והן קודם". קרובו מ״מ ת״ח הוא האחר אם דאף &שוט
שם כי ונמצא וזמנו, גופו בטורח היינו משלו, מקיימה שהוא חסד של •מצוה

אוצרהחכט"הו
 זה דין לע״ע מצאתי ולא חפשתי ואמנם _ףחשיבות, כלל_ל!צ הקדימה •אין

 כך מחייבת הסברא אבל להפך, או קרוב לפני ת״ח אבירת-להקדים אם מפורש,

 נחשבים שניהם ורבו שאביו אלא לת״ח. קודם דהקרוב קודם, שבררנו הכלל לפי

כנ״ל. ■כקרובים,

 אני לומר הוא יכול דבצדקה לאבידה, צדקה בין לחלק מקום יש ואמנם

 אבידד. בהשבת אבל כמוני. מחויב שג״כ אחר מאיש יתפרנס והת״ח לקרובי -אתן
 וא״כ שישיבנה, עד מידו אותה להניח יכול אינו בהשבתה ומחויב לידו שבאה

 שאינו להת״ח האבידה את ישיבו אחרים כי בטענה עצמו לפטור לו אפשר .אי

 כן מחייבת הסברא אין ברם החשיבות, לפי ללכת שצריכים אפשר ולכן קרובו

 הספק אם וכ״ש הקורבה, לפי היא והקדימה הצדקה כדין אבירה השבת דין .אלא

קודם. דהקרוב ודאי שניהם לעשות אפשר ואי להזדקק אבירה לאיזו הוא

 רבו דגם קרוב, דין יש שלשניהם ורבו, אביו רק במשנה הזכירו ולכן

 העוה״ז לחיי הביאו "שאביו במשנה, המפורש מטעם צדקה לענין כקרובו .בחשב

 אביו אא״כ קודם רבו זה ובאופן העוה״ב". לחיי מביאו חכמה שלמדו •ורבו

 שקולין שניהם אם כרבו( שקול אביו דגרסי ראשונים כמה )לשיטת או חכם,

קודם. אביו
 אביו אש אפילו משאוי פרוק דלענין רמ״ב( סי׳ )ביו״ד רוצ״ל שהב״י ומה

 קצת וכו׳ יקפיד לא םקו״נ זה שאין דכיון זה ומסביר קודם, רבו מ״מ חכם

 תמיד אזלינן המשא סרוק של כזה דבענין נותנת דהסברא משום להבין, •קשה

 כי וראיתי בצדקה. כמו קודם הקרוב ות״ח קרוב לפניו יש ואם קורבא בתר

 מבית פדיון ודין המשא פרוק דין כי מפורש אומר רמ״ב( )סי׳ ביו״ד הלבוש

 שבויים פדיון כעין נחשב דגופא צערא דגם משום זה, לענין שווין שניהם ■חשבי

לסברת אבל דפקו״נ, אביזרייהו כעין הצער נחשוב אם כן, מסתברים !הדברים
-WW «ל»זלק >ךיי! יך m3 .וצס״ג___________________________

צדקה. ושל חסד של לההגדרה בנוגע ך׳ך, ?עמוד

 הרב של )לזכרו שאול" "יד בקובץ נדפס י״ז פרק של שתמציתו אחרי

 שהיא חסד גמילות מצות בין ההבדל כי אחד חכם הראני ז״ל( וויינגורט שאול

 עולם נתיבות בם׳ נמצא המקבל לתועלת שהיא צדקה מצות ובין הנותן לתועלת

 ד׳ וברוך בקרוב דבריו את בזה מוסר והנני פ״ב( סוף גמ״ח )נתיב •להמהר״ל

זצ״ל. ונשגב, גדול לדעת •שכוונתי

 גמ״ת כי הצדקה, ובין חסד גמילות מצות בין הבדל שיש מבאר הגהס״ח
ונזקק מבקש הוא אם בין לזולתו טוב עושה להיות מצווה שהוא הנותן מצד -הוא
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שא מיהודה טלואים שבט

המקבל, מצד וזהו מחסורו הוא הצדקה מושג אבל מבקש; אינו אם ובין לכך

 לכך. זקוק שהוא דחקו שידוע אחרי מבקש כאילו הריהו מבקש אינו גם ואם
וישפיע לחברו טוב שיעשה כדי הנותן, לתועלת היא החסד שתכלית ומפני

מדת כי הצדקה, מן יותר גמ״ח גדולה סוכה במם׳ אמרו לכן לאחרים מטובו

לעזור שתכליתה הצדקה מדת אבל ודאית. ותועלתה יותר גבוהה היא החסד
כאן אין לכך ראוי המקבל אין אם כי בספק, לפעמים מוטלת תועלתה לקשה-יום

ולעזור להועיל טוב איש שיהיה להנותן שתכליתה חסד בגמילות אבל מצוה.
העושה דסו״ס ראוי אינו המקבל אם אפילו ע״ז, שכר לו יש בודאי לאחרים

מ•(־/ ----------------- —יי דבריו• תוכן זהו ,פעולתו בעד לקבל וראוי טוב איש הוא

הדם.' לברורי"לגבי׳גואל אחד בעד הרמב״ם שיטת לענק ע״ה,2 לעמוד
7 בפרוש הרמב״ם שיטת על אחדים דברים להוסיף לי נראה הזה בענין

 דברי כותבים הדיינים סופרי שני כי אומרת המשנה מ״ג. פ״ד לסנהדרין המשנה

 כותב אחד סופרים, שלשה שצריכים אומר יהודה ור׳ המחייבים ודברי המזכים

 והמחייבין. המזכין דברי כותב ואחד המחייבין דברי כותב ואחד המזכין דברי
 השלישי, על כתב יוכיח מהם אחד יטעה שאם יהודה דר׳ טעמא מפרש ורש״י
 ושני המזכים על עדים שגי שיהיו ,כדי דר״י אליבא הטעם מפרש הרמב״ם אולם

 קמא, כתנא הדמב״ם פסק ה״ט סנהדרין מהל׳ בפ״א אכן המחייביך. על עדים

 כתב והשני המזכין דברי שכתב אחד הדיינים, סופרי שגי רק בסנהדרין שהיו

המחייבין. דברי
 שפיר ,הא עליו ותמה רבנו דברי מביא זו משנה על יו״ט ובתוספות

יהודה״?. ר׳ קאמר
גונ« בכהאי אם פליגי ורבנן יהודה ר׳ כי סובר שהרמב״ם לומר לי ונראה

 עדים שני צריכים או חייב ופלוני זוכה פלוני כי להעיד נאמן והוא אחד בעד די
 כל על עדים שני צריכים נפשות דיני שדנין מכיון כי היא יהודה ר׳ דעת ע״ז.

 כל על עדים שני שיהיו כדי הדיינים, סופרי לשלשה הוצרכו ולכן ופרט, פרט.

 שידוע אחרי לברורי, אחד עד כמו דהוה משום בזה נאמן דע״א סברי ורבנן אחד.

 מן ומי המזכין מן הי׳ מי לברר רק וצריכים בבי״ד ומחייבין מזכין היו כי
 מהלכות )בפ״י שפסק הדם. גואל לעגין הרמב״ם דברי עם מתאים וזה המחייבין.

 דמים, לו אין הדם גואל הרגו אם — בע״א שהרג רוצח כי ה׳( הלכה וש״נ רוצח

בפנים. הדבר שהסברנו כמו
 בקדושין שנאמן כמו נאמן לברורי אחד שעד דאמרינן נפשות בדיני זה כל

 אני ואמר ע״א ובא קדשתיה למי יודע ואיני בתי קדשתי אמר שהאב היכי

דגאמן. במשנה דמפורש קדשתיה
שהרי לברורי, דין שייך אין ממונות בדיני כי בפנים בארתי כבר אולם
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עולם ב פרק חסדים גמילות נתיבנתיבותקנד

 בניו המגדל וכן הזד- בעולם פירות אוכל בעולם
 יש ת״ת אל שייך שהוא דבר כל תורה לתלמוד

 ג״ב תורה לתלמוד בניו מגדל וכאשר פירות, לו
 בית השכמת וכן הזה. בעולם פירות אוכל

 מקום מכל בעצמה, תורה זה שאין אע״ג המדרש
 ולכך לעולם התורה שתבא שאפשר מצוד. עושה
 לכף חבירו את הדן וכן הזד- בעולם פירות אוכל
 טוב בודאי זה רשע, חבירו יהיה שלא זכות

 הפירות לאכול לו יש בעה״ז עמו שהוא לחבירו
 לדברים ראוי כי דברים ששה הם והנה בעה״ז.

 עץ הו״ו כי דוקא, ששה שיהיו פירות שעושים
 כי לומר כפול הוא הו״ו לכך פרי עושה פרי

טוב שהוא כפול שבהם הטוב דברים ששה
'1234567 !את׳עז

 בעה״ז כפול שכרם ולכך ולבריות לשמים
 שייכי חסדים בגמילות הני ומתרץ ובעה״ב.

 חסדים, גמילות בכלל כולם ששה שאלו כלומר
 גמילות שהם דברים ששה פירוש יהיה זה ולפי

 הבאת אבל הזה בעולם פירותיהם אוכל חסדים
 וללישנא חסד. גמילות אינם ואם אב וכבוד שלום

 שזכר אלו כי כלומר בהני, שייכי הני אחריני
 לכף חבירו דן כי דמתניתין, בהגי שייך יוחנן ר׳

 שזכר דברים שאר וכן ג״כ שלום הבאת זה זכות
 רק דמתניתין שלשה באלו שייכים”יוחנן" ר׳

 הזה בעולם פירות לאכילת ראוים יותר שאלו
ששה: אלו נקט לכך

 רבנן תנו ע״ב( מ״ט )סוכה וערבה לולב ובפרק
מן חסדים גמילות גדולה דברים בג׳

 בין חסדים גמילות בממונו שהצדקה הצדקה
 חסדים גמילות לעניים צדקה בגופו ובין בממונו

 גמילות לחיים הצדק לעשירים ובין לעניים בין
זה־־ דבר ביאור למתיפ\ ובק לחיים בין חסדים

 צדקה, ובין חסדים גמילות בין שיש ההפרשד

 עושה שהוא הגותן מצד הוא חסדים גמילות כי
 אבל מבקש, שאין ובין המקבל שמבקש בין טוב

 לכך צריך שהמקבל מפני כי זה, הפך הצדקה
 ואף המקבל מצד זה ודבר דחקו, מפני לו נותן

\ דוחקו שידוע מבקש כאלו הרי שמבק שאינו
 גמילות גדולה דברים בג׳ ולפיכךלקבל^ ךוצרי )

איש הוא והנה בגופו אף אפשר ג״ח כי חסדים

 ולפיכך"הצדקה המקבל, מצד היא והצדקה משפיע
 ראוי המקבל היה לא אם בי בלבד ספק רק אינה

 מצד שעושה חסדים גמילות אבל צדקה, כאן אין
 ולפיכך לאחר משפיע טוב איש שהוא עצמו

 דסוף זה, על שכר יש בודאי חסדים גמילות
 אף שכר לקבל וראוי טוב איש הוא העושה סוף
זריעה הצדקה וזה־^נקראראוי.ך אינו המקבל אם

 שצריך מה מאחר מקבל הוא הצדקה אבל טוב,
 דווקא הצדקה ולכך גופו שמקבל שייך ולא

 הוא שהמקבל דוקא, לעניים צדקה ועוד בממונו.
 דבר לקבל א״צ העשיר ואילו לקבל וצריך עני
 החסד אבל דווקא, לעניים צדקה ולפיכך כלל

 הן לאחרים משפיע טוב איש שהוא מצד שהוא
 מפני לחיים צדקה עשיר. יהיה והן עני יהיה

 אינו המת אבל לקבל ומבקש מקבל הוא שהחי
 דוקא לחיים צדקה ולפיכך כלל, לקבל מבקש
 כי ומפני למתים. ובין לחיים בין ג״ח ואילו

 ודבר הפועל, של הטוב מצד הוא חסדים גמילות
 בעצמו טוב איש הוא כאשר מעלה יותר בודאי זה

 ר״א אמר )שם( וערבה לולב בפ׳ אמרו לכך
 לצדקה לכם זרעו שנאמר הצדקה מן ג״ח גדולה
 אינו ספק אוכל ספק זורע אדם חסד .לפי וקצרו
 אין ר״א ואמר אוכל. בודאי קוצר אבל אוכל

שבה, חסדים גמילות לפי אלא משתלמת הצדקה
של הטוב מצד שהוא חסדים גמילות כי ור״ל

 גמילות ואילו אוכל, אינו ספק אוכל ספק שהוא
 וזה ודאית. היא שהקצירה קצירה קרא חסדים
 לפי אלא משתלמת הצדקה שאין ג״כ שאמר

 של טובו מדת כפי כלו׳ שבה, חסדים גמילות
 נקרא שזה יפה בעין הצדקה נותן כאשר נותן
 זה ולפי חסד גמילות נקרא זה ודבר טוב איש

 הנתינה אם אבל שבה, ג״ח לפי הצדקה נחשב
 כי חסדים גמילות זה אין עין בצרות בעצמה

 טובה שעינו מה ולפי שבאדם הטוב מצד ג״ח
 הצדקה אץ פי׳ וזה שכר. קבול זה על יש בצדקה

 זרעו אמר ולכך שבה ג״ח לפי אלא משתלמת
 הקצירה כלומר חסד, לפי וקצרו לצדקה לכם

 כפי שבצדקה החסד לפי הוא התשלומין שהוא
האלו: הדברים והבן טוב, איש שהוא מה
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דעות הלכות קיח

 עצמו. בכבוד ורוצה עצמו ממון על חם שהוא כמו ממונו על ולחוס
הבא. לעולם חלק לו אין חבירו בקלון והמתכבד

פשוטה יד

 חברך כבוד יהי אומר, אליעזר ר׳ יג: ב, באבות ששנינו זהו חבירו. בשבח הוא שיספר

כשלך. עליך חביב

 עליך חביב חברך ממון יהי אומר, יוסי ר׳ טו: ב, אבות משנה וכו׳ ממונו על ולחוס

כשלך.

 בניו ממון ועל כשלך חבירך ממון על חס הוי ל: פרק ב( )נוסחא נתן דרבי אבות

שלו. את תטול אל אתה אף שלך את אדם יטול שלא את רוצה ואם ובנותיו,

 ולהוציא אבלים, ולנחם חולים, לבקר דבריהם של עשה מצות א: יד, אבל בהלכות

 על לשאת - הקבורה צרכי בכל ולהתעסק האורחים, וללוות הכלה, ולהכניס המת,

 בכל ולסעדם והחתן הכלה לשמח וכן ולקבור, ולחפור ולספוד לפניו ולילך הכתף

 אלו מצוות שכל פי על אף שיעור. להם שאין שבגופו חסדים גמילות הן ואלו צרכיהם.

 אותם שיעשו רוצה שאתה הדברים כל - כמוך לרעך ׳ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם

ובמצות. בתורה לאחיך אותן אתה עשה אחרים, לך

 ׳והודעת יתעלה אמרו על האמור ...הדרש השני(: )הכלל המצוות בספר כתב עוד

 זה על אמרם והוא כ(, יח, )שמות יעשון׳ אשר המעשה ואת בה ילכו הדרך את להם

 קבירת זו ׳בה׳ חולים, ביקור זה ׳ילכו׳ חסדים, גמילות זו הדרך׳ ׳את א(: ק, קמא )בבא

 הפעולות שכל הדין... משורת לפנים זו יעשון׳ ׳אשר הדינין, אלו המעשה׳ ׳ואת מתים,

 והוא בפירוש, בתורה האמורות המצוות מכלל אחת מצוה בכלל נכללות ודומיהן הללו

כמוך. לרעך ׳ואהבת יתעלה אמרו

 מסויימות, במידות להתנהג אותנו ...מצווה וז״ל: התשיעי( )הכלל שם איתא עוד

 לרעך ׳ואהבת אמרו והוא ובאהבה, ובחמלה, וברחמנות, בחנינה, שנצטוינו מה כגון

כמוך.

 רבנו ראה ומעשים, מידות אותן בכל מתקיימת הריע אהבת ומצות שהואיל נראה

 מצא אבל בהלכות באריכות. לפרשן שיש ההלכות אותן אצל הפרטים כל את לכתוב

 החיים עם שגומלין ואף המתים עם שגומלין אמת של חסד על הדיבור להרחיב מקום

 הלויית ואגב חולים, ביקור דיני גם יד( פרק )שם לזה צירף ממילא אבלים, בתנחומי

 גם )וראה וכיו״ב. קודם מהן ואיזו כלה, הכנסת גם וכן והכנסתן, האורחים לווי גם המת

ספרי כגון תורה גופי הן שהן שלמים ספרים נתייחדו לדינין ז.( פרק ומתנה זכייה הלכות



קיט שישי פרק

 עשה. מצוות שתי - השכינה כנפי תחת ונכנס שבא הגר אהבת ד
אמרה והתורה גר, שהוא מפני ואחת, רעים; בכלל שהוא מפני אחת,

פשוטה יד

 משורת לפנים של ענינים כמה נתבארו שם גם ממילא ושופטים. משפטים, קנין, נזקים,

 בארוכה דן כבר טובות ומידות דעות על ועוד(. יז יא, ואבדה גזלה הלכות )כגון הדין

 תכנית שלפי נמצא עניים.( מתנות הלכות גם )וראה אלה. בהלכות הקודמים בפרקים

 בלבד, כללי ביאור אם כי במקומה הריע אהבת מצות בביאור לרבנו לו נשאר לא ספרו,

 מספרו גדולים חלקים הרבה על לחזור צריך היה הפרטים כל לפרש בא אילו שהרי

 לרעך ׳ואהבת מצות קיום משום גם בהן יש שונות במצוות רבות הלכות אותן שבכל

כמוך׳.

 לו אין חבירו בקלון המתכבד חנינה, בן יוסי א״ר א: ב, חגיגה ירושלמי וכו׳ והמתכבד

הבא. לעולם דולק

יד. ג, תשובה הלכות ראה

 והמצוה )עשין(: המצוות ספר השווה וכו׳ עשה מצוות שתי הגר... אהבת ד הלכה

 את ׳ואהבתם יתעלה אמרו והוא הגרים, את לאהוב שנצטוינו הצווי - ומאתים השבע

 באמרו ישראל את שכולל מה זה בענין אותו שכולל פי על ואף יט(. י, )דברים הגר׳

 לדת נכנס שעתה מפני אבל צדק; גר הזה שהגר לפי יח( יט, )ויקרא לרעך׳ ׳ואהבת

 ׳ולא שאמר אונאתו על באזהרה שעשה כמו נוספת, מצוה לו וייחד אהבה ה׳ לו הוסיף

 ונתבאר כ(. כב, )שמות תונה׳ לא ׳וגר עוד ואמר יז( כה, )ויקרא עמיתו׳ את איש תונו

 את איש תונו ׳ולא משום הגר אונאת על שחייבים ב( נט, מציעא )בבא הגמר בלשון

 כמוך׳ לרעך ׳ואהבת משום לאהבו אותנו חייב גם וכך תונה׳. לא ׳וגר ומשום עמיתו׳

 לשמו שצוה כמו הגר על צונו שה׳ בארו המדרשות וברוב הגר׳... את ׳ואהבתם ומשום

הגר׳. את ׳ואהבתם ואמר אלהיך׳ ה׳ את ׳ואהבת אמרו והוא יתעלה,

 ותהי פעלך ה׳ ׳ישלם יב(: )ב, רות גבי הכתוב פי על השכינה כנפי תחת ונכנס שבא

כנפיו׳. תחת לחסות באת אשר ישראל אלהי ה׳ מעם שלמה משכרתך

 ג: ויקרא )בובר( תנחומא מדרש גרים אוהב עצמו הקב״ה הגר... אהבת על צוה

הגרים על הזהיר בתורה פעמים ושמונה* ארבעים מוצא אתה שלום, בר יהודה ר׳ אמר

ואמרי. ותוד״ה ב נט, מציעא בבא היטב עיין



דעות הלכות קב

 על שצוה כמו הגר אהבת על צוה י,יט(. □)דברי הגר את ואהבתם
 עצמו הקב״ה א(. יא, )שם יך לה א י יי את ואהבת שנא׳ שמו, אהבת
יח(. י, )שם גר ואהב ׳שנ גרים אוהב

פשוטה יד

 שלו זרה עבודה מניח שהוא דיו הוא, ברוך הקדוש אמר זרה. עבודה על הזהיר וכנגדן

 לחם לו לתת גר ׳ואוהב שנאמר אוהבו, שאני עליו מזהירו אני לפיכך אצלך; ובא

ושמלה׳.

 מזהיר הוא מקום שבכל הגרים חביבין כ(: כב, )לשמות ישמעאל דרבי מכילתא

 בגבורתו׳ השמש כצאת ׳ואוהביו אומר הוא הרי אומר, יוחאי בן שמעון רבי עליהם...

 מי אומר, הוי אוהבו? שהמלך מי או המלך את שאוהב מי גדול, מי וכי לא(. ה, )שופטים

גר׳. ׳ואוהב שנאמר אוהבו, שהמלך

 לרעך׳ ׳ואהבת נאמר ריעים אהבת במצות פירוש: וכו׳ שמו אהבת על שצוה כמו

 - ״את״ נאמר ה׳ אהבת במצוות כמו הגר לאהבת בצווי אבל למ״ד, השימוש באות

ישיר. מושא דהיינו ה", את ׳ואהבת הגר׳, את ׳ואהבתם

 בתורה קודם המופיע הפסוק ולא עקב מפרשת זה מקרא רבנו הביא זו, דרשה בגלל

 יט, )ויקרא כמוך׳ לו ואהבת אתכם הגר הגר לכם יהיה מכם ׳כאזרח קדושים בפרשת

בכך.( שנתלבטו ועוד המלך בעבודת )ראה לד(.

 בספר וכן כאן רבינו הזכירה יתברך שמו לאהבת הגר אהבת המשווה זו דרשה

 דע (:728 עמ׳ תמח סי׳ )בלאו הגר עובדיה לר׳ בתשובה הביאה ועוד הנ״ל, המצוות

 בכבוד נצטוינו האם ועל האב על היא. גדולה הגרים על התורה שחייבתנו שהחובה

 אוהבו. שאינו ממי וישמע ויירא אדם שיכבד ואפשר להם; לשמוע הנביאים ועל ומורא,

 לאהוב שצונו כמו וגו" הגר את ׳ואהבתם - ללב המסורה רבה באהבה צונו הגרים ועל

וכו׳. אלהיך, ה׳ את ׳ואהבת - שמו את

 לרעך׳ ׳ואהבת בפסוק השימוש למ״ד בביאור זו. דרשה משמעות רבנו לנו פירש הרי

 "לאהוב אבל לנפשו." כמו לחבירו הטוב שיאהב כמשמעו "שהוא עזרא: באבן שם כתב

 או לו הטוב שירצה תתכן לא ה׳ באהבת ללב". המסורה רבה "אהבה פירושה את"

 בנוסף הגר, על גם וכך שבלב. אהבה על נצטוינו ברם שלו. הכל שהרי לו הטוב שיעשה

 הוסיפה - כמוך׳ לו ׳ואהבת לגר ביחוד הכתוב חזר עליה שגם - ריעים אהבת למצות

הלב. לאהבת צווי גם תורה

רבנו, של בניו מבני ז״ל הנגיד יהושע רבנו של נוספות לתשובות זכינו עתה



קכא
שיש׳ פרק

 לא ׳שנ תעשה, בלא עבר בלבו מישראל אחד השונא כל ה
לפי זה לאו על לוקין ואין ק(. יט, )ויקרא בלבבך אחיך את תשנא

פשוטה יד

 במצוה אמר ז״ל: יהושע ר׳ נשאל ידעם.* לא ואיש כה עד טמונות היו הללו והתשובות

 יהיה כיצד עצמו. על שציווה כמו הגר על אותנו ציווה יתעלה שהאל הגר, באהבת רז

כמוך? לרעך ׳ואהבת אמר כן גם שהוא תראה הלא האהבה, הזכרת מצד אם זה?

 ה׳ את ׳ואהבת שנאמר "את", תיבת היא ייחוד, מלת ה׳ באהבת הזכיר הנה תשובה:

עכ״ל שמו. אהבת על צוה אמרו כן ועל הגר׳. את ׳ואהבתם שנאמר בגר וכן אלהיך,

 מופיעה כזו לשון אין שבאמת נראה אבל למצוא, זכיתי לא זו בלשון דרשה אמנם

 ה״דרשה" לשון מביא רבנו אין הנ״ל המצוות שבספר העובדה מן מוכח זה בחז״ל.

 ערבי בלשון מסביר הוא חז״ל. מאמר מצטט שהוא מקום בכל בקודש כדרכו בעברית

 ראינו והרי הגר. חיבת על המדברים המדרשות" ל״רוב הוא מתייחס ולכך הענין תוכן

 פעמים ושמונה ארבעים הגרים על שהזהיר כך על עומד ג( )ויקרא תנחומא שבמדרש

 )בובר( בתנחומא עוד איתא כן כמו שמים. כבוד על דהיינו זרה, עבודה על שהזהיר כמו

 בארץ׳ כגר תהיה ׳למה עצמו על הקב״ה שהכתיב הגר הוא חביב אמרו, רבותינו ו: לך לך

 כבר להקב״ה ליחס לגר היחס כביכול לדמות הרעיון שעצם נמצא ח(. יד, )ירמיה

 על המצווים הפסוקים פי על זה רעיון להסביר רבנו בא ושמא המדרש. בעלי הזכירוהו

תלמוד. צריך הדבר ועדיין האהבה,

 זה לשנוא שלא שהוזהרנו האזהרה שב: ל״ת סה״מ השווה וכו׳ השונא כל ה הלכה

 שנאה אלא אמרתי לא ספרא: ולשון בלבבך. אחיך את תשנא ׳לא אמרו והוא זה, את

 זה. לאו על עובר אינו - שונאו שהוא זה וידע השנאה את לו גלה אם אבל בלב. שהיא

 אמרו והוא עשה על גם ועובר יח(, יט, )ויקרא תטר׳ ולא תקם ׳לא על עובר הוא אבל

הכל. מן חמור הלב שנאת שעוון אלא )שם(. כמוך׳ לרעך ׳ואהבת

 ׳לא קטנים(: בשינויים ב טז, ובערכין ,66 רומי כ״י )כגירסת יז יט, לויקרא ספרא

 - ׳בלבבך׳ לומר תלמוד תסטרנו? ולא תקללנו ולא תכנו לא יכול - אחיך׳ את תשנא

בלב. שהיא שנאה אלא אמרתי לא

 ת״ר וז״ל: ופירשה ב טז, ערכין הגמרא את שהעתיק כז( סי׳ )וישב בשאילתות וראה

- ׳בלבבך׳ ת״ל ימרטטנו? ולא יקללנו ולא יכנו לא יכול בלבבך׳ אחיך את תשנא לא

.566־553 עם׳ )תשמ״ה( נד תרביץ רצהבי, יהודה הנגיד, יהושע ר׳ חיבור - הנגיד״ ״שאלות *



דעות הלכות קכב

 המכה אבל שבלב. שנאה על אלא תורה הזהירה ולא מעשה, בו שאין
 משום עובר אינו רשאי, שאינו אע״פ חברו, את והמחרף חברו את
תשנא. לא

 שנאמר כמו וישתוק, ישטמנו לא - לאיש איש כשיחטא ו
 כי טוב ועד למרע אמנון עם אבשלום דבר ולא ברשעים

עליו מצוה אלא כב(, )שמואל-ב אמנון את אבשלום שנא

פשוטה יד

 קא דלא ואע״ג רחמנא, קאסר בעלמא דשנאה למימרא מדבר. הכתוב שבלב בשנאה

מידעם. עביד

 לנוסח הספרא נוסח בין משמעותי הבדל ואין כהשאילתות, מפרש רבינו שגם ונראה

אחד.* למקום הולך והכל הגמרא,

 חומרת להדגיש בא שהכתוב רבינו מסביר הברייתא, דברי בפירוש נטעה שלא כדי

 במעשה, ולא בדיבור לא איבה סימני בשום מתבטאת שאינה פי על אף שבלב, שנאה

 גם עולה כך ט(. הל׳ לקמן )וראה הן אסורין והכאה שקללה לומר צריך אין אבל

 אחיך׳ את תשנא ׳לא כתיב אי כלומר, - תכנו״ לא ״יכול ז״ל: הלל רבינו של מפירושו

 נאמר לכך ומקללו דמכהו היינו שנאה ודהך תכנו, לא לומר אני יכול ׳בלבבך׳ כתיב ולא

׳בלבבך.

 שמנסה בערכין( פירש״י פי על ט סי׳ שלישי בפרק קמא )בבא שלמה של ים )ראה

 כאן. רבינו מדברי כלל התעורר ולא תוכחה", דבר על להכותו שמותר "אלמא לפרש:

וצע״ג.( ז״ל, כמהרש״ל מפרש הוא שאף הספרא על אהרן בקרבן גם וראה

ח. הלכה סוף לקמן מבואר רשאי שאינו

כה. ב, שמואל־א פי על לאיש איש כשיחטא ו הלכה

 תוכיח ׳הוכח (:109 )עמ׳ יח פרק )רמא״ש( רבה אליהו סדר וכו׳ וישתוק ישמטנו לא

תהא ולא לו, אמור - לבינך בינו דבר יש אם מתיא, בן אלעזר ר׳ אמר עמיתך׳... את

 בגמרא הנוסח שלפי הספרא, על חולקת הגמרא לדעתו ג אות שם שאלה בהעמק ראה אולם *
 אבל תשנא, לא על שעובר מעשה ועושה הלב מן שמוציא שכן וכל מדבר לחוד שבלב בשנאה
 הן ומבטא הלב מן שמוציא כל תשנא לא על עובר שאינו רבעו של פירושו לפי מבואר בספרא
במעשה. והן בדיבור

 רבעו לדעת השאילתות דעת השוואת ידי שעל והעיקר מוכרח, זה חילוק אין ולפענ״ד
שאלה. בהעמק בהם שנתלבט הידורים כמה מתיישרים



קכג שישי פרק

 לי חטאת ולמה וכך? כך לי עשית )מאומה( למה לו, ולומר להודיעו
 חזר ואם ח(. )וקראים, עמיתך את תוכיח הוכח שנא׳ פלוני? בדבר
 שנא׳ אכזרי המוחל יהא ולא למחול. צריך - לו למחול ממנו ובקש

ח(. כ, )בראשית וג׳. האלהים אל אברהם ויתפלל

 מצוה טובה, לא בדרך הולך שהוא או שחטא חבירו הרואה ז
׳שנ הרעים, במעשיו עצמו על חוטא שהוא ולהודיעו למוטב להחזירו

פשוטה יד

חטא.׳ עליו תשא ולא בלבבך... אחיך את תשנא ׳לא נאמר לכך בו. חוטא

 והיה שאמר מי אם ומה וילך׳... בם ה׳ אף ׳ויחר ט: יב, לבמדבר )בהעלתך( ספרי

 על יכעוס שלא ודם לבשר וחומר קל סרחונו, 'שהודיעו עד ודם בשר על כעם לא העולם

סרחונו. שיודיעו עד חבירו

 נתרצה מיד חטאנו שאמרו כיון מו: חוקת )בובר( תנחומא מדרש וכו׳ ובקש חזר ואם

 המוחל יהיה לא מכאן גורס: הילקוט )ובשם אכזרי. נעשה המוחל שאין ללמדך להם,

אכזרי.(

 אכזרי? המוחל יהא שלא ומנין ז: ח, קמא בבא משנה וכו׳ אכזרי המוחל יהא ולא

האלהים׳. אל אברהם ׳ויתפלל שנאמר

 נוח יהיה אלא יתפייס, ולא אכזרי שיהיה לאדם אסור י: ב, תשובה הלכות השווה

 ובנפש שלם בלבב מוחל - למחול החוטא ממנו שמבקש ובשעה לכעוס; וקשה לרצות

 זרע של דרכם וזהו - יטור ולא יקום לא הרבה, לו וחטא הרבה לו הצר ואפילו חפצה.

הנכון. ולבם ישראל

 זרע דרך זו ואין לו, ימחול ולא אכזרי להיות לנחבל ואסור י: ה, ומזיק חובל ובהלכות

 שב שהוא וידע ושניה ראשונה פעם לו ונתחנן החובל ממנו שבקש כיון אלא ישראל

 חכמים ורוח משובח הוא הרי למחול הממהר וכל לו. ימחול - רעתו על וניחם מחטאו

הימנו. נוחה

 החמש והמצוה )עשין(: המצוות ספר השווה וכו׳ שחטא חבירו הרואה ז-ח הלכה

 על ולהזהירו לעשותה, שזומם במי או עברה בעושה למחות שנצטוינו הצווי ומאתים,

 זה זולתי יחטא ואם אחטא, לא "אני לומר, רשאי ממנו אדם ואין ולהוכיחו. בדברים כך

 לזולתנו נניח ולא נעבור שלא מצווים אנו אלא התורה, נגד זה אלוהיו". עם ענינו

פי על ואף ולמנעו, להוכיחו אדם כל על חובה - לעבור שזומם ומי לעבור, מאומתנו



דעות הלכות קכד

 בין חברו, את המוכיח ת(. יט, )ויקרא עמיתך את תוכיח הוכח
 להוכיחו צריך המק׳, לבין שבינו בדברים בין לבינו, שבינו בדברים

 לו אומר שאינו ויודיעו רכה, ובלשון בנחת לו וידבר עצמו, לבין בינו
ואם מוטב, ממנו קבל אם הבא. העולם לחיי ולהביאו לטובתו אלא

פשוטה יד
 את תוכיח ׳הוכח יתעלה אמרו והוא עונש, בצוע המחייבת עדות עליו נתקיימה שלא

 ונחשוב לו נטור ואל לזה, זה הרענו אם זה על זה שנתרעם זו במצוה נכלל וגם עמיתך׳.

 ספרא: ולשון בלב. מאומה ישאר שלא כדי בדברים עליו להתרעם נצטוינו אלא חטא, לו

 תוכיח. הוכח לומר תלמוד והוכח, חזור פעמים וחמשה ארבעה אפילו הוכחתו אם מנין

 בארו וכבר חטא׳. עליו תשא ׳ולא לומר תלמוד משתנות? ופניו מוכיחו את אף יכול

 להוכיח, חייב זה הרי - לגדול הקטן מן אפילו אדם, כל על חובה זו שמצור! חכמים

 מעתיקי שבארו כמו יוכה, אשר עד מלהוכיח יסתלק ואל ירפה אל וזולזל, קולל ואפילו

 נתבארו ומשפטים תנאים זו למצוה ויש ב(. טז, )ערכין הכאה עד ואמרו: השמועה.

בתלמוד. מפוזרים במקומות

 עבירה לעשות שזומם מי נכלל טובה" לא בדרך "הולך בכלל טובה לא בדרך הולך

שם.( המצוות בספר 49 בהערה שליט״א קאפח )הר״י הנ״ל המצוות בספר רבנו שהזכיר

 ראוי ואדם אדם ...כל וז״ל: יותר ביאר ב ה, תשובה בהלכות עצמו על חוטא שהוא

 מי ולא עליו, גוזר ולא שיכפהו, מי לו ואין כירבעם... רשע או רבנו כמשה צדיק להיות

 שירצה... דרך לאיזו נוטה ומדעתו מעצמו הוא אלא - הדרכים משני לאחד שמושכו

 על ולקונן לבכות לו ראוי ולפיכך עצמו, הפסיד הוא החוטא זה נמצא - הוא שכן וכיון

 חטאיו׳. על גבר חי? אדם יתאונן ׳מה אחריו שכתוב הוא רעה. וגמלה לנפשו שעשה מה

שם.( שציינתי ומקבילות מקורות )וראה

 במשה שדברו על ומרים אהרן תוכחת בענין רכה ובלשון בנחת עצמו... לבין בינו

 יצא לא מה מפני שניהם׳... ויצאו ומרים אהרן ׳ויקרא ה-ו(: יב, )לבמדבר בספרי איתא

 את להוכיח הקב״ה כשבא אבל לצאת, משה גם נצטוה ד פסוק שם )לעיל עמהם? משה

 דברי׳ נא שמעו ׳ויאמר אהרן. של גנותו ישמע שלא לבדם.(... לצאת קראם ומרים אהרן

 דבר העולם והיה שאמר מי אם ומה וחומר, קל דברים והרי בקשה. לשון אלא נא אין -

ודם. לבשר וחומר קל בתחנונים

 וכו׳. משתנות ופניו מוכיחו את יכול לקמן כמבואר וכו׳ עצמו לבין בינו

רבנן דאמרו אע״ג הונא, רב בר רבה אמר א: לד, שבת השווה וכו׳ בנחת לו וידבר



קכה שישי פרק

 עד - להוכיח חייב תמיד וכן ושלישית, שניה פעם יוכיח - לאו
 ואינו למחות בידו שאפשר וכל שומע. איני לו, ויאמר החוטא שיכהו
בהן. למחות לו שאפשר כולם אלו ]בעון[ נתפש הוא - ממחה

 שנא׳ שיכלימנו, עד קשות לו ידבר לא תחלה, חבירו את המוכיח ח
את יכול חכמים, אמרו כך ת(. יט, )ויקרא חטא עליו תשא ולא

פשוטה יד

 דליקבלינהו היכי כי בניחותא למימרינהו צריך וכר, לומר אדם צריך דברים שלשה

מיניה.

 נשמעים׳. בנחת חכמים ׳דברי אומר ששלמה הוא ה: ב, לעיל וראה

כל על חובה זו שמצוה חכמים בארו "וכבר כתב הנ״ל המצוות בספר וכו׳ רכה ובלשון

 - ׳תוכיח׳ א: לא, מציעא מבבא והוא להוכיח״, חייב זה הרי לגדול הקטן מן אפילו אדם

 כך מקום. מכל תוכיח׳ ׳הוכח לומר תלמוד מנין? לרב תלמיד לתלמיד; הרב אלא לי אין

 ברבן מעשה הראשון... בלילה שמע מקרית פטור חתן ה-ז: ב, ברכות במשנה מפורש

 מקרית פטור שחתן למדתנו לא לו, אמרו שנשא. הראשון בלילה וקרא שנשא גמליאל

 למדתנו לא לו, אמרו אשתו. שמתה הראשון בלילה רחץ הראשון?... בלילה שמע

 למדתנו לא לו, אמרו תנחומין. עליו קיבל עבדו טבי וכשמת מלרחוץ?... אסור שאבל

 דברי על עובר אביו שהיה הרי א: לב, ובקידושין העבדים? על תנחומין מקבלין שאין

 כתוב מקרא אבא לו, אומר אלא... תורה. דברי על עברת אבא לו, יאמר אל תורה,

 כמזהירו. ולא ממנו שואל הוא כאילו יא: ו, ממרים בהלכות רבנו פירש כך? בתורה

 למדתנו לו, אומר תורה דברי על עובר רבו את ראה ט: ה, תורה תלמוד בהלכות וראה

וכך. כך רבנו

 לשון כאן רבנו שקרא במה כלולים הם אף ולרבו לאביו המיוחדים האלה הלשונות

 תלמוד בהלכות - להם הראויין במקומות הפרטים ופירש הכלל כתב שכאן אלא דכה,

אביו. את המוכיח לבן ממרים ובהלכות רבו, את המוכיח לתלמיד המתאימה לשון תורה

 הוכחתו אם "מנין הנ״ל: המצוות בספר רבנו שהעתיק בספרא ושלישית שניה פעם

 ושלישית שניה "פעם כאן שכתב היינו והוכח?". חזור - פעמים וחמשה ארבעה אפילו

 להוכיח חייב שלכתחילה להשמיענו הספרא מלשון רבנו שינה להוכיח". חייב תמיד וכן

 ארבע הוכיחו כבר אם בדיעבד על מדבר שהספרא נחשוב ולא ושלישית, שניה פעם

 ב: טז, ערכין הגמרא לשון מעין הביא לכך א.(. לא, מציעא בבא גם )ועיין פעמים וחמש

 אפילו יכול מקום. מכל ׳הוכיח׳ לומר תלמוד ויוכיחנו? שיחזור מנין קבל, ולא הוכיחו

חטא׳. עליו תשא ׳לא לומר תלמוד פניו? משתנים



דעות הלכות קנו

 - חטא עליו תשא ולא לומר תלמוד משתנות? ופניו מוכיחו
 אע״פ ברבים. שכן וכל ישראל, את להכלים שאסור מיכאן

 חכמים, אמרו כך הוא. גדול עון - לוקה אינו חברו את שהמכלים
צריך לפיכך הבא. לעולם חלק לו אין ברבים חבירו פני המלבין

פשוטה יד

 רמז פ״ב מציעא בבא ברי״ף )הובא ב טז, ערכין וכו׳ החוטא שיכהו עד להוכיח חייב

 עד אמר, יוחנן ורבי קללה. עד אמר, ושמואל הכאה. עד אמר, רב תוכחה? היכן עד שז(:

 אומר, עזאי בן קללה. עד אומר, יהושע רבי הכאה. עד אומר, אליעזר רבי כתנאי: נזיפה.

 שאול אף ׳ויחר - דרשו אחד מקרא ושלשתן יצחק, בר נחמן רב אמר נזיפה. עד

 ערות ולבשת לבשתך ישי לבן אתה בחר )כי המרדות... נעות בן לו ויאמר ביהונתן

 למאן לג(. שם )שם להכתו׳ עליו החנית את שאול ׳ויטל וכתיב ל( כ, )שמואל־א אמך׳[

 ולבשת ׳לבשתך דכתיב - קללה עד דאמר ולמאן ׳להכתו׳; דכתיב - הכאה עד דאמר

 נזיפה דאמר ולמאן שאול׳. אף ׳ויחר דכתיב - נזיפה עד דאמר ולמאן אמך׳; ערות

 מסר בדוד ליהונתן ביה דהוה יתירא הביבותא דאגב התם שאני וקללה? הכאה הכתיב

טפי. נפשיה

שם(: ומהרש״א ומאן תוד״ה )ראה בה יש ודקדוקים קושיות כמה זו בסוגיא

 יתכן שוב להכאה, אפילו נפשו את מסר לדוד יהונתן של חיבתו שמשום למסקנה א(

נזיפה. כדי עד להוכיח חייב אינו אדם בן סתם אבל לנזיפה, הדין שהוא

והכאה? נזיפה נמי כתיבי הלא קללה, עד דאמר מאן ב(

 ניסה תחילה אביו. את יונתן שהוכיח לפני בכתוב מוזכרים וקללה נזיפה הלא ג(

 וגו׳׳. לבשתך ישי לבן אתה בחר כי ..שאול. אף ׳ויהר נאמר זה ועל דוד על לחפות יונתן

 יומת למה אליו, ויאמר אביו שאול את יהונתן ׳ויען תוכחה בדברי יונתן פתח כך אחר

החנית׳. את שאול ׳ויטל - בהכאה שאול הגיב כך על עשה?׳ מה

 דליתיה כיון שאול רויטל קרא ליה דריש "לא האחרון בתירוץ כתבו התוספות אמנם

 ויטל שהפסוק לומר כוונתם ושמא הוא". אחרינא קרא אלא שאול, אף דויחר קרא בהאי

 בנו תוכחת על הגיב ששאול מקרא של פשוטו הוא כך שהרי לדרשה ענין אינו שאול

 פסוק לדרוש חכמים ראו וגו׳ שאול אף ויתר לספר הקדים והכתוב הואיל אלא בהכאה.

 עד או נזיפה עד או בו דרשו לפיכך דווקא. זה פסוק - לדרשה מיותר כאילו שהוא זה

 קללה וגם נזיפה שגם אחרי עקא, דא ברם זה. בפסוק מוזכרים ושניהם הואיל קללה

 היא זאת ושמא לזה? זה בין להכריע ניתן ואיך תוציא? מהם אתה בפסוק מופיעים

ליהונתן ביה דהוה יתירא חביבותא דאגב התם "שאני במסקנה הגמרא כוונת בעצם



קם שישי פרק

גדול, בין קטון בין ברבים חברו יבייש שלא זה, בדבר להזהר אדם

פשוטה יד

 קללה עד דאמר למאן בין נזיפה עד דאמר למאן בין דהיינו - טפי״ נפשיה מסר בדוד

 ומסר חריג היה שיונתן להעמיד מוכרחים ושניהם הואיל הכתוב מדרשת הכרעה אין

 אבל קללה. לשיעור ולא נזיפה לשיעור לא הפסוק מן ראיה אין באמת כן על טפי. נפשו

 עד השיעור אדם. בני משאר שונה שיונתן זה לתירוץ זקוק אינו הכאה עד הסובר רב

 והיינו בכתוב. המפורשת היא רב של דעתו נמצא מקרא. של בפשוטו מפורש הרי הכאה

 רבנו פסק לפיכך ועוד(. ב לו, )יומא קרא" ליה מסייע דקא טעמיה "מסתברא שאמרו

משנה(. לחם )ראה כמותו

 תזריע פ׳ תנחומא ממדרש כרב שהלכה ראיה מביא ה( )אות מיימוניות בהגהות

 היה מאלו?... אלו נשתנו מה עולם, של רבונו לפניו: הדין מידת שאמרה יג( )בובר

 הכאות עצמן על ולקבל שמך קדושת על להתבזות בידם היה מיחו... ולא למחות בידם

 וישעיה מישראל, סבל צרות כמה ירמיה שהרי סובלים, הנביאים שהיו כשם מישראל,

נביאים. ושאר ו( נ, )ישעיה וגו" למכים נתתי ׳גוי בו שכתיב

 עד - הכאה עד ב(: טז, )ערכין גרשום רבינו פירוש השווה שומע איני לו ויאמר

בתוכחתך. חפץ איני לומר המתוכח שיכנו

 ולא ביתו לאנשי למחות שאפשר מי כל ב: נד, שבת וכו׳ למחות בידו שאפשר וכל

 נתפס כולו, העולם בכל עירו; אנשי על נתפס עירו, באנשי ביתו; אנשי על נתפס מיחה

כולו. העולם כל על

בהן. למחות לו שאפשר כולם על שנתפש רבנו שמפרש היינו

 אפשר שאי במקום אבל העבירה. למנוע לו שאפשר פירוש: בהן למחות לו שאפשר

 דבר לומר אדם על שמצוה "כשם ב( סה, )יבמות אמרו זה כגון על העבירה למנוע

 שנאמר חובה, אומר, אבא רבי נשמע. שאינו דבר לומר שלא אדם על מצוה כך הנשמע,

 שביתת בהלכות כתב כך ח(". ט, )משלי ויאהבך׳ לחכם הוכח ישנאך פן לץ תוכח ׳אל

 שוטר שיהיה אפשר אי שהרי בזדון, לעשות יבואו שלא בידן ממחין ...אין ז: א, עשור

 כל וכן מזידין. יהיו ואל שוגגין שיהיו להן והנח נשיו. להזהיר ואחד אחד כל בבית

לזה. הדומה

 שיהיה אפשר אי "שהרי העבירה עשיית למנוע יכולת שאין מפני שדווקא מבואר

 שלא אפשרות היתה אילו אבל בידן, ממחין אין לפיכך - ואחד״ אחד כל בבית שוטר

ז. ה, לעיל גם וראה עכשו. גם להוכיחן יש במזיד, יעשו



דעות הלכות קכח

פשוטה יד

ברבים. חברו יבייש שלא בד״ה לפנינו ראה תחלה חבידו את המוכיח

לעיל. הובא ב טז, וערכין הנ״ל בספרא חכמים אמרו כך

 שהוזהרנו האזהרה - מאות ושלש השלש והמצוה )לאווין(: המצוות ספר השווה

 והאזהרה ברבים. חבירו פני מלבין אותו שקוראין הוא זה ועון זה, את זה לבייש שלא

 אם מנין ובספרא: חטא׳. עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח ׳הוכח אמרו הוא בזה שבאה

 יכול תוכיח׳; ׳הוכח לומר תלמוד והוכח? חזור פעמים וחמשה ארבעה אפילו הוכחתו

 הכתוב פשט אבל חטא׳. עליו תשא ׳ולא לומר תלמוד משתנות? ופניו מוכיחו את אפילו

ותזכרהו. בלבך עון לו תחשוב שלא מזהיר הוא הרי

 ונוקם רכיל הולך כגון מעשה, בו שאין לאו א: יח, סנהדרין הלכות ראה לוקה אינו

לוקה. אינו - שוא שמע ונושא ונוטר

 פני והמלבין אומר,... המודעי אלעזר ר׳ יד: ג, אבות משנה וכו׳ חכמים אמדו כך

הבא. לעולם חלק לו אין טובים מעשים בידו שיש פי על אף ברבים,... חברו

 שהעושה בהן חכמים שאמרו הדברים בכל א( א, פאה )ירושלמי אמרו שם: פיהמ״ש

 לך אין - תשובה בשעשה אם קימין? אנן מה אמרו, הבא, לעולם חלק לו אין אותם

 שחומר כלומר, ביסורין. ומת תשובה עשה בשלא אלא תשובה. בעל בפני שעומד דבר

 שהיסורין העבירות שאר על יותר הבא" לעולם חלק לו "אין בהן שהזכירו העבירות אותן

אותן. מכפרין אינן המיתה עם

שם. שביארתי ומה יד ג, תשובה הלכות וראה

 במערבא דימי, לרב אביי ליה אמר ב: נח, מציעא בבא וכו׳ להזהר צריך... לפיכך

פנים(. בהלבנת )- אפי באחוורי ליה, אמר זהירי? במאי

 אבל יותר, גדול ברבים חבירו פני המלבין של ענשו אמנם ברבים חברו יבייש שלא

 להזהר אין הכי ברבים? לכתוב כאן רבנו דייק למה להכלימו, אסור לבינו בינו וגם מאחר

בצנעה? גם זה בדבר

 צריך תוכחה, ממצוות היא זו חמורה הלכה בביאור המוצא ונקודת הואיל ברם

 רבנו הדגיש אמנם ברבים. לבין בצנעה בין תוכחה לגבי גדול הבדל שיש כך על לעמוד

 כלימה. לידי המביאות קשות אליו לדבר שלא יזהר תחילה חבירו את שהמוכיח לעיל

 על ושלישית, שניה פעם מוכיחו אם שכן ומכל אליו, לדבר התחיל שכבר אחרי אבל

 דבר לך יש האם להוכיחו. בא כך שעל מגונה דבר בו ראה מה לספר הוא צריך כרחו

 להזכיר הוא חייב הרי התוכחה של מהותה וזוהי הואיל אלא מזה? יותר ממנו בוש שהוא

להמנע לו אפשר אי שהמוכיח נמצא שאפשר. כמה עד רכה בלשון כי אם הדברים את



קכט שישי פרק

 בוש שהוא דבר לפניו יספר ולא ממנו, בוש שהוא בשם לו יקרא ולא
אבל לחבירו. אדם שבין בדברים אמורים? דברים במה ממנו.

פשוטה יד

 בצנעה, לו שהותר פי על אף זאת, בכל אבל מהם. בוש שחבירו דברים מלספר לגמרי

זה. בדבר מאד להזהר צריך ברבים

 בקטן דווקא פה המדובר שאין להדגיש בא "קטוף המלא הכתיב גדול בין קטון בין

 גדול שהוא ובין במעלה קטן שהוא בין היא הכוונה מצוות. לגיל הגיע לא שעדיין

 ..בדברים. חבירו את המבייש ה-ז: ג, ומזיק תובל הלכות והשווה לביישו. אסור במעלה,

 שלא אע׳־פ שלימה בושת לו לשלם חייב חכמים תלמיד בייש ואם התשלומין... מן פטור

 עון - התשלומין מן פטור בדברים העם שאר שהמבייש אע״פ בדברים... אלא ביישו

 הראשונים חכמים ואמרו שוטה. רשע אלא ומביישן לעם ומגדף מחרף ואינו הוא. גדול

הבא. לעולם חלק לו אין ברבים מישראל כשר אדם פני המלבין שכל

 משלשה חוץ עולים לגיהנום היורדין כל ב: נח, מציעא בבא וכו׳ בשם לו יקרא ולא

 לחבירו. רע שם והמכנה ברבים, חבירו פני והמלבין הן... ואלו עולין, ואין שיורדין

בשמיה. ביה דרש אע״ג מלבין? היינו מכנה

 והוא הואיל מקום מכל זה, בשם אחרים בפי להקרא הורגל שכבר פי על אף פירוש:

ומכלימו. מביישו בכינויו אותו הקורא זה, בכינוי בוש

 הונאה כך וממכר במקח שהונאה כשם י: ד, מציעא בבא משנה וכו׳ יספר ולא

 בן היה ואם הראשונים. מעשיך זכור לו, יאמר לא - תשובה בעל היה ואם בדברים...

אבותיך. מעשה זכור לו, יאמר לא - גרים

 תונו ׳ולא אמרו והוא מיוחד, פסוק בה גם נאמר דברים שאונאת דע שם: פיהמ״ש

 כמו ממון מאונאת יותר בה והחמיר יז(, כה, )ויקרא מאלהיך ויראת עמיתו את איש

 כגון... בתחבולה לעשותה יכול שהאדם ועוד עליה. והפחיד שהזהיר רואה שאתה

 לביישו, כדי - זה דבר לי הסבר לו, ויאמר חכמה, דבר מלומד שאינו לאדם שיציע

 אדם אחה מגרעות בו ויכלול סיפור שיספר או החכמה. מאנשי שהוא חשבתי אני ויאמר,

 היודע מאלהיך׳ ׳ויראת אמר לפיכך שחשבתם. למה נתכוונתי לא אני ויאמר, ומומיו,

 ׳ויראת בו נאמר ללב מסור שהוא דבר "כל אמרם ענין וזהו ומחשבותיך. כוונותיך

ב(. נח, מציעא )בבא מאלהיך׳"

לחבריה, ליה נימא לא בדיוקתיה, זקיפא ליה דזקיף ב(: נט, מציעא )בבא אמרו עוד

 תלייה שם שכל דג. לי תלה לחבירו, יאמר לא במשפחתו תלוי לו שיש )מי ביניתא זקיף

-רש״י(. לו. הוא גנאי



דעות הלכות קל

 ברבים, אותו מכלימים - בסתר בו חזר לא אם שמים בדברי
 שיחזור עד ומקללים, ומבזים בפניו, אותו ומחרפים חטאו, ומפרסמין

בישראל. הנביאים כל שעשו כמו למוטב,

פשוטה יד

 עצם על תל אינו דברים הוניית של שהלאו כמובן יב-יח. יד, מכירה הלכות גם וראה

 מה )השווה חבירו. בכבוד מדאי יותר להקל יבוא שלא תורה הזהירה ולכן התוכחה,

ז.( מצוה אלה הלכות בריש המצוות במנין שכתבתי

 לו שיאמר עד הוא בסתר תוכחה שחיוב נתבאר ז בהלכה לעיל וכו׳ שמים בדברי אבל

 תוכחה. חובת נסתיימה ובזה כך, המוכיחים ומעשים דברים או שומע" "איני החוטא

 בו חזר לא אם שמים בדברי אבל לחבית. אדם שבין בדברים אמורים? דברים במה

תוכחה. מצות של שני שלב מתחיל בסתר

ט( )הלכה לקמן מבואר שהרי עצמו דברי של מדינן שמים דברי של דינן הוא שונה

 חסידות; מדת זו הרי הוכיחו ולא שטמו ולא בלבו לו ומחל חבית... עליו שחטא מי

 שונא לישראל יהיה והיאך יד: יג, רוצח בהל׳ כמפורש שמים בדברי הוא כך לא אבל

 לבדו שראוהו כגון חכמים, אמרו בלבבך׳? אחיך את תשנא ׳לא אומד והכתוב מישראל,

 מרשעו. ויחזור תשובה שיעשה עד לשנאו מצוה זו הרי חזר ולא בו והתרה עבירה שעבד

 לשנאותו, ומצוה לגלותם, למוכיח לו אין הדברים אמיתות את להוכיח אין אם אמנם

 ברבים אותו מכלימין אם כי בלב השנאה לשמור אק אז כי אמת דברי ניכרים אם אבל

למוטב. שיחזור עד חטאו... ומפדסמין

 ׳ובשוב שנאמר השם חילול מפני החנפין את מפרסמין ב: פו, יומא חטאו ומפוסמין

 כדי ז״ל: ר״ח פירש כ(. ג, )יחזקאל לפניו׳ מכשול ונתתי עול ועשה מצדקו צדיק

לפרסמו.

 אדרבנן דעבר מאן א: מ, שבת בישראל הנביאים כל שעשו כמו אותו... מכלימים

עבריינא. ליה למקרי שרי

 שי״ן. בגימ״ל לבזוייה ליה שרי שומעניה דסנאי מאן האי אשי, רב אמר ב: כה, מגילה

לאדם לו שמודיעין שבזמן לתשובה. גורמת שהתוכחת ...ב: ד, תשובה הל׳ והשווה

בתשובה. חוזר - אותו ומכלימין חטאיו

ואכה ואקללם עמם ׳ואריב כה(: יג, )נחמיה הכתוב מן רבינו דברי על מעירים יש

 את ומחרפים מבזים רק שלא מבואר הרי וכו". ואשביעם ואמרטם אנשים מהם

 הרואה ברם מאיסור. להפריש כדי מותר להכות גם אם כי למוטב להחזירם החוטאים

א(: טז, קטן )מועד בגמרא יסודו זה וחילוק דין, לבית יחיד בין מחלק שובינו יראה



קלא שישי פרק

פשוטה יד
 משה ׳וישלח דכתיב לדינא? ליה ומזמנינן דינא דבי שליחא דמשדרין מנלן רבא, אמר

 דבי בשליחא מתפקר דאי ומנלן יב(... טז, )במדבר אליאב׳ בני ולאבירם לדתן לקרא

 ומנלן נכסיה... דמפקרינן ומנלן דמחרמינן... ומנלן דמשמתינן... ומנלן וכו׳ דינא

 ואכה ואקללם עמם ׳ואריב דכתיב ומשבעינן? שיער ותלשינן ומחינן ולייטינן דנצינן

וכו׳ דכתיב הרדפה? ועבדינן ואסרינן דכפתינן ומנלן ואשביעם׳. ואמרטם אנשים מהם

 את גם ומביא כד( )פרק סנהדרין בהלכות רבינו פסק זו מסוגיא העולה ככל והנה

 ולקללו עמו לריב הראוי עם מריבה לעשות לדיין יש וכן ת(: )הלכה וז״ל בנחמיה הפסוק

 שנאמר עשה שלא או יעשה שלא כרהו בעל באלהים ולהשביע שערו ולתלוש ולהכותו

וגו". עמם ׳ואריב

 היחיד. כן לא אבל עונשין, מיני בכל לענוש הסמכות שלהם דין בבית אמור זה כל

 מבואר כאן מישראל. ואחד אחד כל על חלה תוכחה מצות שהרי ביחיד מדובר הלא וכאן

 שהוא לקללו שכן וכל ז(, ג, ומזיק חובל הל׳ גם )וראה חבירו את להבזות האיסור חומר

 הל׳ ש; ל״ת )סהמ״צ להכותו הדין והוא א(; כו, סנהדרין הל׳ שיז; ל״ת )סהמ״צ באזהרה

 המוכיח כאשר גם כי ראיה רבינו הביא לפיכך יב(. טז, סנהדרין הל׳ א-ג; ה, ומזיק חובל

 ומכלים חטאים שמפרסם נסיבות יש - כולו הדין בית ובשם כדיין בסמכותו פועל אינו

 ורק אך מוגבלת זו רשות אלא בישראל. הנביאים כל שעשו כמו ברבים החוטאים את

הכאה. הותרה לא אבל שמים, לשם בדברים לבייש

 בעמך שלא בו עשה שהמכה מבמקלל במכה חומר וליתני ב(: )פה, בסנהדרין איתא

לקללה. הכאה מקשינן קסבר במקלל? כן שאין מה כבעמך

וז״ל: (306 עמ׳ סופר מהדורת שם הבחירה )בית ז״ל המאירי פירש

תאר׳ לא בעמך ׳ונשיא שנאמר קללתו על ולא הכאתו על לא מלקין אין - רשע

 - לקללה הכאה הוקשה א(... עמוד שם )לעיל עמך מעשה בעושה - כז( כב, )שמות

 מצד זו את הפקענו לא מקום ומכל כן... הכאה אף עמך מעשה בעושה דוקא קללה מה

איסור. בדבר שיש וכן לא*, ממון אבל ומיתה, מלקות אלא עמיו מעשה עושה שאינו

 לעולם להכותו אבל בו, חוזר שאינו רשע לקלל למוכיח הותר למה הסבר טעון הענין

 זו שהוקשו אחרי להכאה קללה בין ההבדל טעם מהו בלבד? הדין לבית אם כי הותר לא

 במחתרת? לבא זה בין מה וכי לו. רודף דין חבירו את שהמכה משום שהוא ונראה לזו?

 גופו, על וחומר קל א( עב, )סנהדרין ממונו על עצמו מעמיד אדם אין חזקה שיש כמו

 דמו. שהותר כרודף ונידון שיהרגנו יתכן והמכהו נפשו, על יעמוד המוכה ומסתמא

להכותו. רעהו על לקום לכתחילה הותר לא מאיסור להפריש אפילו לפיכך

 כשאר ממון לו חייבי! ישמעאל לר׳ שלשה הלקוהו "ואם בכ״ג: ד״ה ב פז, סנהדרין רש״י ראה *
בחבירו"... חובל



דעות הלכות קלב

פשוטה יד

 בנו את שהכה איש ראתה רבי של שאמתו א יז, קטן במועד המסופר מובן ובזה

 מכשול׳ תתן לא עור ׳ולפני משום דקעבר בשמתא גברא ההוא "ליהוי ואמרה הגדול

מדבר". הכתוב גדול לבנו במכה - מכשול׳ תתן לא עור ׳ולפני דתניא:

 לו גורם אביו כי ונמצא זה, אביו ומכה הוא גם חוזר גדול שהוא שכיון ז״ל: ר״ח פירש

 אותו מנדין - גדול בנו והמכה ט: ו, ממרים בהל׳ זו הלכה העתיק ורבינו והכשילו.

מכשול׳. תתן לא עור ׳ולפני על עובר הוא שהרי

 הלא צדיק, המוכה אם נפשך ממה לבנו? זה דין הברייתא הגבילה למה לכאורה

 הוא ואם כאן. יש עור לפני רק ולא אחר, בין בנו הוא בין יוסיף לא משום עובר המכהו

 להכות המכה על יחזור שהמוכה לחוש שיש אלא יוסיף, לא משום פטור והמכה רשע

 את יכה הבן אם כן אמנם יותר. ואפילו בבנו כמו אדם בכל קיים זה חשש ודאי - אותו

 כרחך ועל תורה, איסור אל עובר הלא אחר גם אבל אחר, כן שאין מה מיתה יתחייב אביו

 כדי בנו את המייסר באב שמדובר ודאי אלא להכשילו. ואסור עור לפני יש בו שגם

 לאב הותר כך ולשם ה( ה, רוצח הל׳ )השווה מצווה שעושה חכמה, או וזורה ללמדו

 כלל כרודף לדונו אין וגם כד(; יג, )משלי בנו׳ שונא שבטו ׳חושך צווח והכתוב להכות,

 שיש פי על אף א(. עב, )סנהדרין תהרגהו אל במחתרת אפילו הבן על הבא אב שהרי

 מכשול, תתן לא עור לפני מצד לחוש יש מקום מכל מכהו הוא הבן ולטובת מצוה כאן

 על רק לא אדם שאר המכה אבל הכשילו. האב נמצא עצמו להעמיד הבן יוכל לא שאם

כלל. להכותו לו הותר לא לעולם שהרי עובר, הוא עור לפני

 רבינו חילק ו(, שם, רוצח )הל׳ מצוה כאן שיש תלמידו, את הרודה ברב שאפילו וראה

 כבן להתלמד התינוקות את מכניסין וז״ל: כתב ב ב, תורה תלמוד בהל׳ לגדול. קטן בין

 ולא בשוטים לא... אימה,... עליהן להטיל המלמד אותן ומכה שבע... כבן שש

 שהן לרב ניכר "אם פסק: ה( )ד, מבוגרים תלמידים על בדברו להלן אבל וכו׳. במקלות

 כדי בדברים ולהכלימן עליהן לרגוז חייב עליהן... ומתרפין תורה בדברי מתרשלין

 אימה מטיל הגדולים שעל הרי בתלמידים." מרה זרוק חכמים אמרו זה ובענין לחדדן,

בלבד. בדברים רק

 הלה אפילו בחבירו שהחובל זה חילוק עוד להשמיענו בלשונו רבינו שדייק וראה

 וז״ל: סתם כתב א( )א, ומזיק חובל בהל׳ ברשע. אינו מלקות דין אבל ממון, נתחייב רשע

 אבל לרשע. צדיק בין חילק שלא הרי וכו׳. דברים חמשה לו לשלם חייב בחבירו החובל

 בלא עובר זה הרי נציון דרך מישראל... כשר אדם המכה כל וז״ל: כתב א ה, שם להלן

 קל החוטא בהכאת להוסיף שלא תורה הזהירה אם להכותו׳. יוסיף ׳לא שנאמר תעשה

 שהרי לוקה, פרוטה שוה בה שאין הכאה חבירו את המכה הצדיק... את למכה וחומר

גם וראה יב טז, סנהדרין הל׳ )והשווה לתשלומיך ניתן זה לאו שיהיה תשלומין כאן אין



קלג שישי פרק

פשוטה יד

עבירות".( ועוברי גמורים "רשעים יב ה, ממרים הל׳

 כאן מפורש זאת בכל אבל להכות. אסור כשר אדם רק שלא מוכיח וחומר הקל הנה

 הכאה והוקשה הואיל ממלקות שפטור פשוט ונראה רשע. אדם הכאת על לוקין שאין

עומד. במקומו האיסור אבל שנתבאר. כמו לקללה

להכותו.* אסור האיסור מן להפרישו אפילו אדם בשאר הדין שהוא וממילא

 לאו מאי ממון. - יב( כה, )דברים כפה׳ את ׳וקצתה איתא: א( כה, קמא )בבא והנה

 מיד אישה להציל יכלה לא וזו ז״ל: ר״ח )פירש אחר. דבר ע״י להציל יכולה בשאינה

 אחר דבר ע״י להציל שיכולה לא. ממון?( חייבת אמאי - במבושיו בהחזיקה אלא מכהו

 דבר ע״י להציל יכולה אינה אבל ר״ח(. - חייבת. - עשתה ולא יכולה שהיתה )וכיון

 וליתני לפלוג דין, בית לשליח פרט - ידה׳ ׳ושלחה סיפא אדתני הכי אי פטורה? אחר

 ע״י להציל יכולה אינה אבל אחר, דבר ע״י להציל בשיכולה אמורים דברים במה בדירה:

 אחר, דבר ע״י להציל בשיכולה אמורים דברים במה קאמר: נמי הכי פטורה. אחר דבר

ע״כ. ופטורה. דין בית כשליח ידה נעשה אחר דבר ע״י להציל יכולה אינה אבל

 כמפורש מכהו מיד בעלה להציל ובאה מצוה העושה אשה שאפילו מבואר הרי

 מכל רעך׳, דם על תעמד ׳לא על עובר הציל ולא להציל היכול כל יד(: )א, רוצח בהלכות

 את להציל כדי הראוי מן יותר למכה הזיקה והיא אחר דבר ע״י להציל יכולה אם מקום

 אפילו מצוה, במקום שלא וזבירו את המכה לומר צריך ואין לשלם. חייבת - הנרדף

לשלם. המכה חייב הוא, רשע הלה

 דבר ע״י להציל יכלה אם משלמת שהאשה זה דין העתיק לא שרבינו עקא דא ברם

 רבה שאמר כמו הרודף, מן המציל דין הוא שונה שהרי כלל קשה לא זה אולם אחר.

 של בין נרדף של בין כלים, ושבר להציל רודף אחר רודף שהיה ורודף ב(: קיז, קמא )בבא

 את שמציל אדם לך אין כן, אומר אתה אי שאם אלא הדין, מן ולא פטור, - אדם כל

הרודף. מן חבירו

 אחר שרדף מי וז״ל: יד ח, ומזיק חובל בהלכות רבינו העתיקה רבה של זו מימרה

 הדין, מן ולא פטור, אדם כל של בין רודף של בין הכלים את ושבר הנרדף להושיע הרודף

 אנשי חידושי וראה שירדוף. בעת ויעיין יתמהמה או מלהציל ימנע שלא היא תקנה אלא

דהרודף להורות דאתי שכתב: א( אות הרי״ף מדפי א מד, דף שם ב״ק הרי״ף )על שם

 ומרבינו. השאילתות מן שמוכיח שם ובהגהה ו-ז אות כז, שאילתא וישב פ׳ שאלה העמק ראה *
 אנן או מומחין ובעינן בדין לא אם בעדים, איסור כשעושה אפילו ישראל להכות אסור וז״ל:

עכ״ל. עבדינן שליחותייהו



דעות הלכות קלי
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 מבלי להצילו אפשר לו כשהיה אף גוונא בכל פטור הכלים את ושובר הרודף אחר

לפטרו. הדין מן לא וזהו כלים שבירת

 טרח ולא מאבריו באבר להציל היכול כל ג: א, רוצה בהלכות רבינו פסק מזו וגדולה

 f’1 בית אין אבל מיתה וחייב דמים שופך זה הרי והרגו רודף של בנפשו הציל אלא בכך

אותו. ממיתין

 מן יותר הרודף את הכתה אם חייבת שהאשה רבינו פסק לא לכך כי איפוא ברור

 הברייתא מן הנלמד העקרון ברם לפטרה. שתקנו כרבה לן קיימא להלכה שהרי הצורך,

 רבינו כתב ולכך קיים, זה - ממון חייב רשע באדם החובל שאפילו קמא בבא הנ״ל

לעיל. שהובאה כמו סתמית בלשון חובל הלכות בראש

עוד: הנ״ל בסוגיא א( כת, קמא )בבא איתא מאידך

 פטור? שהוא חבורה, בו ועשה וחבל לצאת, בו מסרב ורבו ימיו לו שכלו לנרצע מניין

 לא )פי׳ לשב כופר תקחו לא - לב( לה, )במדבר לשוב׳ כפר... תקחו לומר,׳לא תלמוד

 רבו לו שמסר בעבד אמר, יצחק בר ר״נ ר״ח(... - משפחתו אל לשוב למסרב תקח

 פטור מאיסורא )ולאפרושי איסורא. והשתא היתירא האידנא עד - כנענית שפחה

ר״ח(. - החובל

 והגיע כנענית שפחה רבו לו שמסר נרצע וז״ל: ה ג, עבדים בהל׳ רבינו פסקו זה דין

 נאסר שהרי פטור, - בו וחבל לצאת רוצה ואינו לצאת בו מסרב רבו והיה יובל

בשפחה.

להכותו. אסור ודאי לכתחילה אבל פטור, בו חבל אם בדיעבד שרק נתפרש אמנם

 עברי. בעבד מיוחד לימוד שזהו מוכח ברם ממון? מחיוב רבו את פטרו למה אולם

 בדבר בפרט לאדוניו רשות נתנה שהתורה עברי עבד של דינו שונה כי הוא הדבר וטעם

 לרבו יש דין בית שמכרוהו "מי ג: ג, עבדים בהל׳ כמפורש כפיה, כח גם לו והעניקה זה,

 כופהו ואדוניו הואיל עבדים". ממנה שיוליד כדי זה על וכופהו ..כנענית. שפחה לו ליתן

 האדון על השפחה, נאסרת שכאשר נותן הדין לצאת, זמנו הגיע לא עוד כל זה על

 יובל והגיע כנענית שפחה רבו לו שמסר נרצע ה(: )הלכה שם שממשיך וזהו להפרישו

בשפחה. נאסר שהרי פטור, - בו וחבל לצאת רוצה ואינו לצאת בו מסרב רבו והיה

 ממצות נלמד זה הרי מאיסור חבירו את להפריש אדם שבא מקרים בשאר אבל

לשלם. חייב הכהו ואם להכותו, שאסור ומבואר רה(, עשה )כסהמ״צ תוכחה



קלה שישי פרק

 מפני כלום, לו לדבר ולא להוכיחו רצה ולא חברו עליו שחטא מי ט
 בלבו לו ומחל משובשת, דעתו שהיתה או ביותר הדיוט החוטא שהיה

 אלא תורה הקפידה לא חסידות. מדת זו הרי הוכיחו ולא שטמו ולא
המשטמה. על

פשוטה יד

 כבר וכו׳ הדיוט החוטא שהיה מפגי להוכיחו... רצה ולא שחטא... מי ט הלכה

 ואם אחטא, לא אני לומר רשאי ממנו אדם "ואין רה( )עשה הנ״ל המצוות בספר נתבאר

 היא תוכחה שמצוות נראה זה לפי התורה." נגד זה - אלהיו עם ענינו זה זולתי יחטא

 ישנאך׳ פן לץ תוכח אל קלון... לו לקח לץ ׳יסר הכתוב דבר מלא מקרא ברם החלטית.

 מלהוכיחו. פטור משובשת ודעתו ביותר הדיוט הוא החוטא שאם הרי ז-ח(. ט, )משלי

 )ספר הכל" מן חמור הלב שנאת "שעון שבלב שנאה על תורה הזהירה ה( )הלכה מאידך

 איך אסורה. השנאה תוכחה, מחובת שנפטר במקום שאפילו נמצא שב(. לאווין המצוות

ביחד? אלה כל יתקיימו

 ו( )הלכה וכך?" כך לי עשית "למה לו אומר שאם השנאה, את המפיגה היא התוכחה

 והחטא מוכיחו, אינו אם אבל המשטמה. נובעת שמהם הפגיעה רגשי על להתגבר יכול

 זה החטא. את למחוק היא לכך היעוצה העצה בלבו. מקננת השנאה גם במקומו, נשאר

 התוכחה. מחובת נפטר איך להבין ניתן גם בכך בלבו. הנפגע ימחול אם לעשות ניתן

 אם אבל מלהוכיח. פטור אין וממילא ממנו, להתעלם אין קיים החטא עוד כל באמת

 ביותר. הדיוט שהוא אחרי להוכיחו עוד צריך אין גם שטמו, ולא החטא על לו מחל

 מן החטא את העביר מידותיו על העבירו ידי על שהרי חסידות, מידת היא זו אדרבה

העולם.

 בן נחוניא רבי את תלמידיו שאלו ועוד(: והריטב״א דק״ם )כגירסת א כח, מגילה

 עמי עלתה ולא חברי, בקלון נתכבדתי לא מימי להם, אמר ימים? הארכת במה הקנה,

 זוטרא דמר הא כי - מטתי על חברי קללת עמי עלתה ולא וכו׳. מטתי, על חברי קללת

לי. דמצערין מאן לכל ליה מחיל ליה שרי אמר, לפוריא סליק הוה כי נחמן דרב בריה

 שאינו חכם תלמיד כל ב: כב, יומא הגמרא מן שהקשו ז״ל וריטב״א במאירי שם וראה

 הרשלר ר״מ מהדורת )בה״ב ז״ל המאירי תירץ חכם. תלמיד אינו כנחש ונוטר נוקם

 שלכבוד וכל שמים, דברי ומתוך תוכחתו, מתוך כשהקילוהו "ההיא קב(: עמ׳ שליט״א

 שומעין הראשונים חסידים דרך היה וכן יג: ז, תורה תלמוד הלכות והשווה תורה."

 דרכם היא וזו לו... וסולהין למחרף שמוחלין אלא עוד ולא משיבין, ואינן חרפתן

בסתר, חרפוהו או בשביזוהו אמורים? דברים במה בה. לילך שראוי חכמים שלתלמידי



דעות הלכות קלו

 למאד שפלה שנפשן מפני ואלמנות, ביתומים להזהר אדם חייב י
 שלמלך אלמנתו אפילו ממון. בעלי שהן פי על אף נמוכה, ודוחן

 ויתום אלמנה כל שג׳ עליהן, אנו מוזהרין - שלמלך ויתומיו
אליהם ידבר לא עמהן? נוהגין והיאך כא(. כב, )שמות תענון לא

פשוטה יד

 מחל ואם כבודו. על למחול לו אסור בפרהסיא אדם הרפו או שבזהו חכמים תלמיד אבל

 מחילה, ממנו שיבקש עד כנחש הדבר ונוטר נוקם אלא תורה. ביזיון שזה מפני נענש,

דעות.( הל׳ בסוף וכן שם, בביאורי )ראה לו. ויסלח

 שמים, בדברי הדין ח בהלכה פירש וכבר הואיל זה חילוק לפרט רבנו הוצרך לא כאן

התורה. וכבוד שמים כבוד של מימד בו שאין חברו עליו שחטא בחטא עוסק ועתה

 )לאווין(: המצוות ספר השווה וכו׳ ואלמנות ביתומים להזהד אדם חייב י הלכה

 היתומים על מלהכביד שהוזהרנו האזהרה - ומאתים וחמשים השש והמצוה

 יכביד שלא כולל זה לאו ונענו!׳. לא ויתום אלמנה ׳כל יתעלה אמרו והוא והאלמנות,

 ויתעסק ביותר, ונוחים רכים דברים עמהם ידבר אלא במעשה, ולא בדיבור לא עליהם

 זה. בכל להפליג ויתכוון ביותר, הטוב באופן אליהם ויתיחם ביותר, הטוב באופן עמהם

 על העובר עונש יתעלה באר וכבר הזה. הלאו על עבר הרי מאלו בדבר נזהר שלא ומי

וכו". אתכם והרגתי אפי ׳וחרה יתעלה אמרו והוא והועידו, הזה הלאו

ח. מצוה - אלה הלכות בראש המצוות במנין שביארתי מה וראה

 על ליפרע אני ...ממהר כא(: כב, )שמות דרשב״י מכילתא וכו׳ למאד שפלה שנפשן

 אין אלו אבל לאביו, קובל בן לבעלה, קובלת שהאשה אדם, מכל יתר ויתום אלמנה ידי

בלבד. לי אלא לו שיקבלו מי להן

 דבר בהן לענות, שדרכן - ויתום אלמנה אומר, עקיבא רבי )שם(: דר״י מכילתא

הכתוב.

 )פ׳ שלו התורה בפירוש רבינו של בנו אברהם ר׳ פירש וכו׳ ממון בעלי שהן פי על אף

 שבהם. ועניים שבהם עשירים לכלול בכל כיון - וג׳ אלמנה כל וז״ל: כא( כב, משפטים

רחמים. צריכין מלך של ויתומיו מלך של אלמנתו אפילו ז״ל מרי לאבא

 להוכיח יש אמורה, מלך של אלמנתו שאפילו זה לימוד לאביו שמייחס העובדה מן

 ראה שהוא מדבריו ללמוד ניתן מאידך לכך. בחז״ל מקור הכיר לא ז״ל אברהם שרבנו

׳לא לענין שמעון ורבי יהודה רבי נחלקו א קטו, מציעא בבא ראה מקרא. של פשוטו בזה



קלז שישי פרק

 בעבודה גופן יכאיב ולא כבוד, מנהג אלא בהם ינהוג ולא רכות, אלא
 או המקניטן כל עצמו. מממון יתר ממונם על ויחוס בדברים; לבן ולא

 בלא עובר זה הרי ממונם אבד או בהן רדה או לבן הכאיב או הכעיסן
 שאין פי על אף זה, ולאו המקללן. או אותן המכה שכן וכל תעשה.

 אתכם והרגתי אפי וחרה בתורה, מפורש ענשו הרי עליו, לוקין
 שכל העולם והיה שאמר מי להם כרת ברית כג(. כב, )שמות בחרב

אלי יצעק צעק אם כי ׳שנ נענין, הן מחמס צועקין שהן זמן

פשוטה יד

 שהיא בין אלמנה - יהודה כרבי סתמה והמשנה יז(, כד, )דברים אלמנה׳ בגד תחבל

 שום דהיינו - ויתום׳ אלמנה ׳כל כתוב הלא עינוי לגבי אבל עשירה. שהיא בין ענייה

 על שהיא נראה אולם כזו דרשה מביא הגדול במדרש ברם שיהיה. מי יהיה ויתום אלמנה

רבנו. פי

 רחמן אדם יהא (:143 )עט׳ כז פרק )רמא״ש( רבה אליהו לסדר ציין המלך בעבודת

 אלמנה אשתו תהא שלא כדי מקום, בכל אלמנות ועל בזמנן יתומים על ישראל... על

 יתומים פירוש: וגו". תענה ענה אם תענון לא ויתום אלמנה ׳כל שנאמר יתומים, ובניו

עשירות. אפילו - מקום בכל אלמנות נתגדלו; שלא זמן כל - בזמנן

 - תענה׳ ענה ׳אם כב(: כב, )שמות דר״י מכילתא וכו׳ רכות אלא אליהם ידבר לא

מועט. עינוי ואחד מרובה עינוי אחד

 ׳ועבדום - עבודה לגבי עינוי לשון מצאנו בדברים לבן ולא בעבודה גופן יכאיב ולא

 לשון ומצאנו יא(. א, )שמות בסבלתם׳ ענתו למען ׳וכן יג( טו, )בראשית אותם׳ וענו

 חרופין קול ז״ל: רש״י ופירש יח( לב, )שמות שמע׳ אנכי ענות ׳קול - דבור לגבי עינוי

לו. כשנאמרין שומען נפש את המענין וגדופין

 ירושלים שליט״א, קאפח ר״י )תירגם התורה על גאון סעדיה רבינו פירושי והשווה

 לא "ענינה (:9 )הערה המהדיר שם פירש תצ׳למון. לא - תענון׳ ׳לא שתירגם תשכ״ג(

בממוך. או במשפט או בגוף עינוי כולל והוא עול, תעשו

 של מעות אצלו הופקדו דשמואל שאבוה ב יח, ברכות ראה וכו׳ ממונם על ויחוס

 ריתמי. ומיצעי דידן ותתאי "עילאי הריחיים באמת הוא מעותיו עם והטמינם יתומים

 אכלה אי מדידן, מגנבו - גנבי גנובי אי ליה, אמר הכי? עבדת טעמא מאי ליה, אמר

מדידן." אכלה - ארעא

בנוסף הזה הלאו על עוברים אלה המקללן או המכה... שכן וכל ממונם... אבד



דעות הלכות קלח

 בזמן אמורים? דברים במה )שמותכב,כב(. צעקתו אשמע שמע
 תורה ללמדם כדי הרב אותם ענה אם אבל עצמו. לצרכי אותם שענה

 לא כן פי על ואף מותר. זה הרי ישרה, בדרך להוליכם או אומנות או
 בנחת וינהלם הפרש להם יעשה אלא אדם, כל מנהג בהם ינהוג

 יתום ואחד מאב יתום אחד ריבם. יריב ייי כי וכבוד, גדולים וברחמים
 צריכין יהיו שלא עד זה? לעניין יתומים נקראים אימתי ועד מאם.
 צרכי כל עושה יהיה אלא בהן, ולהטפל לאמנם לו להסמך גדול לאדם
הגדולים. כל כשאר לעצמו עצמו

פשוטה יד

 המכה לשלם. חייב המזיקין כדרך ממונם המאבד דהיינו בהם. שנתחייבו החיובים לשאר

לקלל. ושלא להכות שלא שהוזהרנו הלאוין על גם עובר מקללן או אותן

 אין זה ולאו ז״ל: מטראני משה לד׳ ספר בקרית כתב וכו׳ עליו לוקין שאין זה... ולאו

 שאמרה כמה זה, לאו עונש פירשה שהתורה מפני מעשה, בו שיש בדבר אף עליו לוקין

וגו". אפי ׳וחרה תורה

 רוצח התנא ששנה א ח, מכות השווה וכו׳ תורה ללמדם כדי הרב אותם ענה אם אבל

 את הרודה והרב בנו את המכה האב "יצא הרשות בדבר עסק אם רק גולה בשגגה

 בנו את המכה האב יצא לרבא, רבינא איתיביה שם: בגמרא דיך. בית ושליח תלמידו

 השתא מצוה, לאו גמיר דאילו כיון לימא - דין בית ושליח תלמידו את הרודה והרב

 לנפשך׳ מעדנים ויתן ויניחך בנך ׳יסר דכתיב מצוה דגמיר אע״ג התם מצוה? לאו נמי

ת(. נט, )משלי

 תלמידו את הרודה והרב בנו את המכה האב יצא ו: ה, רוצח בהלכות רבנו פסק כך

המצוה. עשיית בשעת והרגו שגגו שהרי דין בין ושליח

 דידהו דלאו דאכלי יתמי נחמן,... רב ליה אמר א: ע, מציעא לבבא לציין יש עוד

 את אמר לא שם אמנם -רש״י( הקברות. לבית אביהן )אתר שבקייהו בתר לתלו

 שמותר מורה יתומים לגבי קללה בלשון ההתבטאות עצם אבל היתומים, בפני הדברים

 טעים; לא שמעון ר׳ ב: סו, נדרים גם וראה ישרה. בדרך להוליכם קשות אליהם לדבר

בנדרים. קלים יהיו שלא ז״ל: רש״י ופירש וכו׳ אלמנה בני כל ימותו אמר,

 הוא חזק גאלם כי תבא אל יתומים ׳ובשדי י-יא: כג, משלי הכתוב פי על ריבם יריב

אתך׳. ריבם את יריב

תהילים במדרש גם )כך תרנב רמז תהילים שמעוני ילקוט מאם ואחד מאב יתום אחד
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קלטשישי סרק

פשוטה יד

 ורומולוס רומוס - יד( י, )תהילים עוזר׳ היית אתה ׳יתום שנשתבש(: אלא ו י, )בובר(

 יתומים שני יב(: )ת, תהילים במדרש ולהלן וכו׳. שתניקם הזאבה וזמנתה אמן מתה

וכו׳. אותם שהניקה זאבה להם זימנת - ורומולוס רומוס מהם, שנשתיירו

 במשנה איתא כך האם. מן יתום מבואר חיים שבבעלי לדבר זכר לדבר ראיה אין ואם

 הביאו א( )נז, שם בגמרא ששחטה. או אמו שמתה כל יתום? הוא זה אי ד: ט, בכורות

 פרט כז( כב, )ויקרא אמו׳ ׳תחת ופירשה: בפיהמ״ש רבנו שהעתיקה הספרא מן ברייתא

וכו׳. לידתו עם נשתטה או האם שמתה כלומר רבנו: פירש ליתום.

 וכך יתמים׳ ובניכם אלמנות נשיכם והיו בחרב אתכם ׳והרגתי בכתוב מפורש מאידך

ג(. ה, )איכה כאלמנות׳ אמתינו אב ואין היינו ׳יתומים אחר בפסוק גם מפורש

יתום. נקרא מאם ואחד מאב אחד הרי

 פירש מוקמינן. לא לדיקנני אסוטרופא א: לט, מציעא בבא השווה וכו׳ אימתי ועד

 ה: ז, נתלות בהלכות זה דין העתיק ורבנו זקן. בעל גדול לאדם כלומר לדיקנני, ז״ל: ר״ת

 קטן ח: י, שם ולהלן דעת. בני שהם לגדולים אפוטרופוס להעמיד חייבין דין בית שאין

אפוטרופוס. לו מעמידין אין שהגדיל...

בזמנן". "יתומים פי( על אף ד״ה סוף לעיל )הובא רבה אליהו סדר גם וראה

 אין אבל כלשונה, זו הלכה ענייני רוב מביא הגדול שבמדרש לעיל ציינתי כבר

 פי על כתבן הגדול מדרש שבעל ויתכן כעת, הידוע חז״ל מדרש בשום מופיעים הדברים

מקומות. בהרבה כדרכו רבנו דברי
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אומץ יוסף 316
חסדים• גמילות פרק

 חכמינו אמרו מהרי סאר פאר היא וגדולה רבה חסרים נטילות מעלת
אלוה, לו מאץ כמי רוטה חסרים בגמילות עסק ולא בתורה העוסק כל ז*ל

 חסרים מגמילות אחת מצוה יום ככל שיעשה הארם שירקרק בח״ח כתב ולכן
 ירי על לעשות שאפשר מעור. שום ספני תורה רברי לבטל שאין כתב היום בסדרו

 אחרי ורורף לבו אל אלו רברים ישים הנלבב לק חסרים. מגמילות חוץ אחרים
 שצוה הצוואה שהוא ןגוחלי מש כתוב החיים. אחר כרורף חסרים גמילות

 וכבר יכלחכם כפי ואיש איש כרצח תעשו לשונו, וזה לבניו שעפטלש מהרר״א
 במקצת אפילו כהוגן היו אם ארם בני בקשות למלאות רגיל שהייתי ידעתם

 ומפוי׳ס טוב ברצון אם כי נפש בפחי ממני שהלך ארם היה לא פנים כל ועל
אדם לכל רצון שבע להיות החסיר הפליג כמה ראה לשונו. כאן עד תעשו, וכן

הגדול לבנו נם כן ועוה רבים מחיבורים כנראה בפאר גרול ארם היה הוא כי אף ®
 במרה לאחוז לנו יש קיר אזובי שאנחנו שכן מכל ז״ל סג״ל ישעי׳ כמהר״ר

 שמטרידו כיצר, בגו׳פו בריבורו, כממונו בגופו חסר גמילות יש _ן ה.הטוב זו
 ורצון הרות יפנה אשר מקום אל רעהו ובהשחרלות בשליחות ללכת עצמו

 עבור בהשתדלות שהולך מי הוא כולם על והעולה בנינו הוא שילך חבירו
פיקוח בו שיש מקום שכן וכל נכרים מיד ממונו להציל השררה. אל חבירו
 ישראל ממון שנפל כיון טכמר כתוא על ז״ל רבותינו שררשו כמו קצת ^נפש
 רהו כל עלילה ירי רעל נפש לפיקודו קצת לרמותו ויש מרחטין, לו אין נכרים ביד

 השררה אצל להשתדל שבכחו ומי ביה איתנהו רכולהו בשבי ויתנוהו עליו יעלילו
 שיודעים אותם שכן וכל רעך. רם על תעמוד לא על עובר מבעליו טוב ומונע

 שתדלנים איור. כררך נצחק או הגאות מפני עושים ואינם ציבור בצרכי להשתדל
 שכרם סוב מה באמונה צבור בצרכי כשסשתרלים אבל מנשוא, גרול שעונם
ירי על אם אבל להשתרר, לא שטים לשם רק כונחן אם ורוקא להם, הצפון

בהפסדם שכרם יצא לבב ובגורל בנאוה קודש עם אנשי על להשתרר רצונם בן ~
 בארץ חיתחם ושנתנו ז״ל חכמינו קראום כאלו אגשים כי וחמשה ארבעה פי

 כסה לרובירו להיטיב שיורע מי עולים.^וכן ואיגן שיוררין עליהם ואמרו החיים
 ובקשת שאלת שימלא אליו הנשמעים ברברים עטנו מבני אחר איש לרצות שיורע
 בהליכתו תכירו המרצה האיש ואם הוא, חסר גמילות וה נס אליו והולך תכירו

 או אחריו ללכת עצמו מקטין ק פי על ואף ממנו גרול איש הוא ובדבריו
 שמסריח לשברס^מי ערך שאין ענוה עם חסר גמילות מאד רבר. מצוה היא

 מגה לו שיחנו לבבם על לרבר נדיבים פתחי על לדפוק עני עבור עצמו
 המעשה גרול ז״ל רבותינו דרשו ועליו צדקה בה שיש חסר גמילות הוא יפה

 שאר או ביתו כלי לתבירו שמשאיל זר. כיצר, בממונו ן העושה. מן יותר
 אלה בכל כי חבירו בו שירויח מה לעסק או רחקו בשעת לו הצריבים דברים

 לו תחשב צדקת ממונו יחסר אם כי לו תחשב חסר וגמילות קיימת הקרן
? למעות חוצרכו בשעת לעשיר להלוות בא«צ וכתב עצמה. בפני מצלה שהיא

2 r7'?5
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31ד אומץ יוסף
 טסנו יהגה שחבירו יחפוץ ולעולם לעשירים גם ורורוגות טגוח ישלח עתים ולקצת

 עטו תורה ותלטור מאר גדול חסר נטילות מחבירג^גס ליהנות ישתדל לא והוא
 בביתו ועושר חון דל חכטיגו אטרו זה ועל טתוכם ללטור ספריו המשאיל
 המשאיל מזה ^וגרול לאחרים. וטשאילן ספרים הכותב זה לער עוטרת וצדקתו
 ונרול לנערים. או לבחורים או לחכמים וער בית להיות פתוח וביתו חדריו

 בלא ההוצאות בשכר כביתו הלומדים ובחורים נערים ומשכיב המאכיל מזה
 ישיבת אבותיהם על או עליהם ותככר כך כל עשירים שאינם לאותם ריוח שום

 בחנם שבתות ליתן פה קרטוניגו טאו הנהיגו ולזה מרובה. שהוצאתם כרכים
 עליהם תכבר לאלו כי בעושר ולא בנכסים המשופים טובים מחיה בעלי לסי

 טלבגי יותר בנים, נ׳ או ב" לו שיש למי בטאר תורה לתלמוד בניהם הוצאת
 מחיה בבעלי בן שאין מה נריבים פתחי על לשאול מורגלים עניים כי עני׳ים

 לקרבם היזיקו בלי מחיה בעלי של בגיהם המהנה הוא גרול חסר גמילות לכן
 ולא צרקה היא בחנם לעניים ראלו תורה לתלמוד ולגדלם השכינה כנפי תחת

 עצה שנותן היינו הליכה בלא ריבוד שהיה כיצר, בדיבורו l חסד. נטילות
 ולפני על עובר שהוא היועץ של ררכו פי על ולא לסוכתו לו חהוגנח לחבירו

 שעוגשי רעת גניבת בו יש וגם זה על רש״י שפירש כסו מכשול תתן לא עור
 האפשר כל שיעשה ער לבבו מעומק עטו ויחן ישא אם כולם מאר^ועל ככר

 וקטרח שמן השלום עליו המלך שלמה אמר זה ועל בעצתו רצונו להסיק לו
 מיניה רלעיל אקרא רקאי הבחיי ופירש נפש מעצת רעהו ומתק לב ישמח

 שאחריו הכתוב בזה והודיענו ממקומו גורר איש כן קנה מן נורד כצסור
 שפתים במתק רעהו מתק יצטרך עור וקטרח בשמן לבו לשמח שחייב שמלבר

 חנופה ררך ולא וחבה אהבה דרך השכלית נפשו מעצת הרבדים ורכות
 לו רמראה לומר )רצונם לחבירו שינים המלבין טוב ו״ל חכמינו אמרו וכן

 שנים ולבן שנאמר חלב ממשקהו יותר הלבנים( שיניו גילוי דהיינו שוחקות פנים
 עור ן_יש הבחיי. לשון כאן עד שנים, לבון אלא שנים לס תקרי אל מחלב

 שיוכל עשיר היא, רבה ומצוה כלל היוק ובלי הלואה בלי בטמון חסר גמילות

 יש או משיעורם קטנים המטבעות אם ואפילו גבוה בערך המטבעות כל להוציא
 הטובים מטבעות הרבה בסך שכוללם ירי על להוציאם יוכל אחרות רעות בחם

 גבוה בערך להוציאם יכול אין מהם הרבה לו שאין והבינוני להוציא שרגיל
 אכן בעולם, היזק שום בלי מטבעותיו לו מחליף אם בממונו חבירו מהגה נמצא
 מתנה ליחן בעיניהם וטוב מזה עצמם מונעים אנשים איזה לבבות רוע מפני

 ייעץ לוא j לב♦ וזרון רוע אם כי בזה אין חיזק בלי זה שיחלפו סטה ץ*5
 עצה המבקש לטובת ולא לטובתו שהעצה דהיינו היועץ של ררכו לסי ארם

 שאמור רעת גניבת איסור עור יש מכשול חתן לא עור דלסני הלאו מלבר כי
 בנחת חורה להכירו המלטר מכולם ובתול טגשוא. ככר ועונשו לנכרי אף

 עליהם יקסיר לא אחר רבר על אפילו פעמים כמה אותו ישאלו ואם רכה וכלשון
לאביו קורם רבו את לפרות ארם מחויב שהרי חמר נטילות מכל נרול וזה כלל
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 בכל גדול ועיקר ^כלל הבא. העולם לחיי מכניסו וזח הזה השלם לחיי הכניסו עזה

 אוחו שירחה טבלי ובקשתו שאלתו לעשות שמטהר חסרים מגמילות האלו חענינים
 בקשתו למלאות לביתו ללכת השואל אחר לילך יטהר ואם רחי אל סרחי

 או לעשותו אפשר שאי רבר תכירו ממנו ישאל אם ואף חלקו. טוב מה
 מאירוח פנים לו יסביר מקום מכל שאצלו ידוע וטעם לסבה לעשותו רעונו שאק
 כלל זועפות פנים לו יראה ואל ליה ראפשר במה לטובתו עטו ריחן וישא

 באילי ושוב.£ואס בלך ירתחו כך ואחר הן הן לו ויאמר רעתו יגנוב שאל שכן וכל
 הדבר פני יסכב מאתו הנדרש חסד לגמילות זמן צריך מה לסבת וחמים באמת

 אח להטריח שרצונו מאתו השואל יבין שלא באופן חרכה ובלשונו בחכמתו
 למה הטעם לו יסביר רק הזה בדבר פניו עור יבקש לא שמעצמו ער השואל

 היה תיכף רק רגע אפילו אותו מאחר היה לא לו אפשר היה ושאם זמן יבקש
 למלאות כיכלחו אין באמת אם ^אכן לבב. ובטוב בשטחה שאלתו ממלא

 כך ואחר שיטלאנו לו לומר רעתו יגנוב אל למלאותו ברצונו שאק או שאלתו
 או בטבוקשו אליו עור ללכת שלא השואל ילאה כי ער רהי אל טרחי ירחנו

 יוכל לא למה כרויה אמתלא לו יאמר פעמים איזה השואל אח שדחה שאחר
 אפשר מאד מאד הגדול רעת גניבת ועונש איסור מלבר כי מבוקשו, לגמור

 שבזמן ואפשר מר. זמן הבל בצפייתו שמצפה גדול היזק לכלל יבא שהמבקש
 אברה השוא חבלי משיכת ירי על ועתה מבוקשו לכלל לבוא אפשר היה ההוא

 עשיר ! זו. מדרך ילך טהור לב לו שיש מי ולכן מבוקשו, בענק עור תקוחו
 יפוח פנים בסבר וקטנים לדלים אפילו ארם לכל טובים חסרים הגומל ונכבד
 מצפה שאינו אמת של חסר גמילות בוראי זהו כלל להם צריך אק אפילו

 שעה לו שאין ארם לך אין ז״ל חכמינו שאמרו סי על אף גמול לתשלום
 או טובה לגמול שיוכל שמענו ובאזנינו בעינינו ראינו ואמונה באמת וכן

 האדם בל זה כי חיתוכים כעניני ובפרטות בעשיר ורש בנכבד הנקלה רעה
 כאשר ענינים בשאר לפעמים וגם ואציליה הארץ בנכברי להתחתן ומגמתו

 העשיר לב על שיעלה להו משמע לא לאיגשי מקום מכל זה על החוש יעיר
שיאו. יעלה השמים לב ער הג״ל אופן על חסר גמילות ולכן עם ובזוי הרל אימת

 מעשהו שיקטין לארם טוב אמת של חסר חסר גמילות מבל לעשות ברי ןולכ |
 המבקש ולכשיבא הוא רב באמת אם אף מאתו חסר המבקש עם שהיטיב
 יאמר חן חן תשואות לו ולומר לפניו עבר אשר פעולתו על טובה לו להחזיק

 אך או טורה בלי טאר קטן רבר רק עמך עשיתי הלא להחזיק לך מה לו
 כאותם ולא עבורו טאר טאר ועמל שיגע בהפך האטת אם אף שפתים רבר

 שנים מסי יותר מעשיהם ומגדילים והיגיעה הערך קטן מעשה רק העושים
 כמה ירעו ולא רבדיו לסי כסו יגיע על יפלו השואל פני שאור כרי שעשו ממה

 פתוח ביתך יהי אבות בפרקי ז״ל חכמינו לו.£_אמרו תורות לשלם פניו יקרמו
 שתהיה באופן בו ויוצאין נכנסין הכל שיהיו אחר מפרש לפי שפירושו לרוחה

רבר טמנו וסבקש שואל לכל ונדרש הבריות עם מעורבת הבית הבעל רעת
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 עצתו לשואל נועם אסרי צוף במתק הן כלים בשאלת הן מטון בהלואת חן
 להבאים קערת ידברו שאל ביתו בני חסצם.^וירגיל לכל בביתו שישתמשו או

 שלהם זעוטות פנים ירי על רנלם רבים שימנעו באופן חנ״ל באופנים בביתו
 עני*ם ויהיו לרוחה פתוח ביתך יהי שאמר אחר התנא סיים ולוה לביתו, מבוא

 עצסס אח שיעשו ביתו בני אצל שישתדל היינו אחר פירוש ובפי ביתך. בני
 ואורחים עניים הם בית הכני כאלו בבית ונכנסין חיוצאין ושאר האורחים נגר

 היא רבה שטצוה שק בית^וכל בני הם כאלו והנבנסץ היוצאים ושאר והאורחים
 חמקוזס להם שצר שכנים לו ויש רכות ממות וגם ידים רחבת לו שיש לטי

 בבית אשר ובתולה נערה למסות חרר להם אח לפעמים או אורחיהם כל להשכיב
 לביתו יכניס לא אכן בביתו. שישביבם בבית אתו אשר ובחור לנער או

 ונם מאומה לו יגנוב שלא אצלו שברוק טי רק בביתו לשכב אחרים טבחים
 לאחר ראגה קצת יהיה ואם ונקבות, זכרים ליהוד כלל דאגה שאין באופן

 עביר. קא רבה אי׳סורא וו אף אלא מצוד. בירו שאין בלבר זו לא הנ״ל טבל
 אצלו שברוק מי רק חנ״ל באופנים לביתו ליכגוס רשות יתן לא ביום ואפילו
 חשמ״ל, שסימנם שכינה פני מקבלין שאינם כתות מר׳ אחת בכלל שאינו

 קשות להם ידבר רק נזעמים פגים להם בהראות רי לא אלו בתות ר׳ בעלי אק
 את נם אחריהם ימשיכו בסרם מביתו ולגרשם הרעה מדרכם שיסורו במאור

 הענוד. במרת לתפוס הבית כעל יאמר ואם במאר, רע שסורם ביתו, גני לב
 קשים ברברים עול מלתעות לשבר שטחוייב מנשוא נרול עונש לו יהיה ולשתוק
 להתנהג צריך וביושר בחום חסר נטילות במרת לתסוס שרוצה ומי כגידים.

 לשאול כאולם בריא מטנו השואל לב יהיה למען במאר רכה בלשון עצמו
 והנורא הנכבר השם את ליראה שנוגע במה אכן מפניו. יבוש ולא טמנו שאלתו

 קשוח להם לדבר חשוב מעלי רלא אינשי ננר עצמו יעשה הקרושה ולתורתו
 נשטעין שרבריו נכבד איש שהוא מי שק וכל יענה לא וטהטונם יחת לא מקולס

 שיש במקום פיו פתחי ויסנור כחרש עצמו יעשה או ויחניף עצמו יקטין שאל
 חולקין אין השם חילול שיש במקום ז״ל חכמינו אמרו הלא השם הלול קצת
לפרנס. או לעשיר שק וכל לרב כבור

זנות לנף לדון דין
חסדים• גמילות לדין •ייך

 שטנאה אחרת בסצוה ליזהר ירקרק בתיקונן אלו במצות לזכות הרוצה
 ולמדה זכות לכף אדם כל לרוץ והיינו דאורייתא עשה למצות חרדים בספר

 שאם ארם כל על נם אלא ארק רוקא קאי רלא עמיתך תשפוט בערק טרבתיב
 ביותר המורגל הרע יצרו ימצא בקלות לרוע אדם מעשה לרק עצמו ארס ירגיל

 בשבילו לדבר או עם בזוי* עם ל*עח כבור חסרון או כים חסרון שיש כמקום
 שישים שאפשר השואל רצון למלאוה שלא ועלילה מקום מהעם אחר בל אל

 כל ימנע לכן מעולם, השואל רעת על עלה שלא במה חטא אשר עון עליו
לאוניו מניע רק הרבד אם טבעיא לא חובה לכף לרון זו סמרה עצמו ארם

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 334 מס עמוד {14} ;<<ומוסר זליגמאן»מחשבה פינחס בן יוזפא יוסף האן, :אומץ יוסף



אומץ יוסף 320

 אלא ידוע החמור ועונשו הרע לשון קבלת ראיסור רפשיטא חלשק מבעלי
 יאשימנו אל כן פי על אף חבירו דיבר או שעשה לו שברור בטה אפילו

 למעשה ועבד. טענה למצוא טחוסש בחפש יחפש רק לבבו וזדון טרוע שעשהו
 הדברים כל לכלכל בראשו עיניו והחכם נגדו אשם שלא ההוא דיבור או

 בשננה כנץ בעיניו הרע ההוא טעשה לתלות בטה שירע ובצדק במשפט
 לב רוע מגלה בזה חובה לכף תמיר לרון שררכו וטי וכיוצא בשבחה או

 שעשה הענין אם םוסל.ן_ואף במוטו הפוסל כל ז״ל חכמינו אטרו ועליו עצמו
 זה טפני לא מקום מכל צר בשום זכות עליו ללטר שאין רע כך כל הוא חבירו
 ז״ל חכמינו שאמרו וכסו כפול שכרו ואדרבה ובקשתו שאלתו מטנו ימנע
 קורמת סריקה שמצות פי על ואף בשינאו טצוה לטעק ושונא לסרוק אוהב

 טקום טבל בטעינה כן שאין טה חיים בעלי צער שייך רבסריקה טעינה לטצות
 אם וכן קורמת. טעינה יצרו אח לכוף שכרי ז״ל חכמינו אמרו שונא לגבי

 מקי*ם שאינו רק בלאו עובר איננו לו שהשאיל לטי כליו משאיל האדם אין
 להשאיל רצה שלא לטי משאיל אינו אם אכז כראוי. חסר רגטילוח עשה מעות

 חסר שנוטל מי הטצוה גורל טובח זה מכל תסור. רלא בלאו עובר לו
 האדם לב יצר כי זו למדה זוכה ארם כל שאין טפני אכן רעה. לו שעשה למי
 ירון אם כי זכות לכף לרון עצמו אח האדם שירגיל טוב לכן מנעוריו רע

 וקרוב תטור ולא תקום לא תשנא לא גדולים לאוין בהרבה יבשל חובה לכף
הגדול, זה עונש וראה נא והבט עליו, יקבלהו לפחות או הרע לשק עליו שידבר

 בשערי יונה רבינו לשון אעתיק והנה \ עמיתך. תשפוט רבצרק עשה טצות וקיים
 ירבר אשר ארם תראה כי לשונו, וזה זכות לכף לרק בענין שכתב שלו תשובה

 זכות או חובה לצר ומעשהו דברו את לשפוט ויש מעשה יעשה או רבר
 )רצונו אמת דרך על זכות לכף אותו לרון נתהי*בת אלקים ירא ההוא האיש אם

אלא זה אין כי עטך בל לבך כי אף ארם בני נגר בפה לזכות חרינהו שלא לומר
לטובה( חברך שכוונת באמת להאמין לבבך ותרגיל תכריח אלא לב רוע £

 הבינונים טן הוא ואם חובה לכף הרעה אצל ונוטה קרוב הדבר יהיה כי גם
 לכף ולהכריעו הספק להטות עליך יש בו יכשלו ופעמים החטא מן יזהרו אשר
 הרבר ואם עמיתך, תשפוט כצרק שנאמר התורה מן עשה מצות והיא זכות
 ואם חובה, לכף תכריעהו ואל ספק כמו אצלך הדבר יהיה חובה לכף נוטה
 תכריע בלבבו אלקים יראת אין כי בחנתו או לרוע מעשיו רוב ההוא האיש

 משפטם אשר האוילים מן ההוא החוטא אם אטנם חובה. לכף ודבריו מעשיו
 עיר כשיש )היינו האיסור מן להפרישו השופטים אל יגידו כי טוב באולחם לשנות

 על מעיר לבדו הארם היות טוב לא אחר ער הוא אם אבל עמו אחר ער
 איש החוטא ואם יחשב(. רע שם מוציא לכן עליו סומכין שאץ לפי חבירו
 נזהר ואינו שטים טלכות עול טעליו הפורק כטו אלקים לפגי ירא איננו אשר

 ולספר להבליטו טותר היא עבירה כי יורע עטו שאר כל אשר אחת מעבירה
החנסין אח טפרסמין ז״ל חכמינו שאמרו כמו איכא( חיובא )ואפילו בגנותו
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 להשתמר דרכו. הימים ורוב מקרה דרך על בחטא נכשל אם אבל משם, חלול טפני

 בקצרה. יונח רבינו לשק כאן ער ביארנו, כאשר חטאו לגלות אין טעונו
 רברי בהם ובלול ענין באותו הוא טקום טכל לענין טענין יצאתי כי ואף

 וטסורש כתוב טצאחי שלא בטה האדם הנהגת לרעת והשכל וטוסר חכמה
 וט&ני 1 וטצותיג ה״ לדבר החרד הקורא אל ינעם כי וידעתי אחר ספר בשום

 וכרסריך*( חסרים נטילות הטה גם כלה והכנסת חולים וביקור אורחים שהכנסת
 בסרר שנסררו ובסדר חסרים נטילות סרק אחר לסדרם ראיתי טפגין בפרק

 אקהי׳יתא טקהא טהרש״ל רבתשובת גב על ואף ארצות, רג׳ שחרית תפילת
 או ראשון איזה טירי נפקי לא רינא רלפום טאחר מקום טכל ההוא סרר על

המפורסם. סרר לשגות רציתי לא לכן אחרון

__ אורחים* הכנסת סרק
מהקיר טה לך אעתיק הנה אורחים הכנסת אופן ירירי שאלת

 ברושם תיכרא ירי על בצרו והגהתי וכלשונו ככתבו [שחבר שלם *בה יונה
 )ונראה יפוח פנים בסבר לביתו יכניסם לביתו אורחים יבואו אם לשונו, וזה
 בעיר טיטיו עור היה לא ואם יבוא וטאין הוא סי לביאתו תיכף ישאל שאל לי

 שעיקר סובר האורח כי לבו משכרים אלו דברים כי עכשיו שמתארח הזאת
 מתארח הוא לטה עליו הבית בעל בלב שיש להראות הטה הלא אלו שאלות
 ברברים עטו נכנם ביאתו אחר שעות איזה אם רק אחר בבית ולא בביתו
 שבזה לו וטוב אשרי ילך ואנה יבא וטאין הוא טי לו שיורע ער לענק מענק

 שרואה האורחים עם רוטיה שנאלסו כאותם ולא יפות פנים לו טראח הוא
 פעמים כי לאכול להם ישים בבואם וטיר עליו( הבית בעל שלב בעין עין האורח

 טאירוח בפגים לחטו להם ויתן לשאול, בוש והוא אכל לא והוא העני בא
 להם ויהיה ברבריו וינחטם בפניהם טלבו ישחנו ודאגה עצב לבבו היה אם ואף

 עליהם, ויעטור בעצטו הוא יטרח עברים אלף לו יהיה ואפילו נפש לטשיב
 ובני ושפחות עברים כמה לו והיו למלאכים ששטש מאברהם גדול לנו טי

 על שעשה טה ובכל ז״ל חכטינו כררשת כערביים לו שגראו פי על ואף ביתו
 לפניהם יספר ואל ובעצמו, בכבודו לישראל הוא ברוך הקרוש שלם עצמו ירי
 וכטרוטה רוחם אח שוברים אלו רברים כי תלאותיו קצת לי אירע וכך כך

 לו, כארונים ויכברם בעטלו, שכר לו אק וכטעם כך אטר שבשבילם להם
 עצטו יראה האוכל ובשעת שכינה, פגי טקבלח יותר אורחים הכנסת וגדול

 כלומר נפשך לרעב ותפק אומר הוא וכן יותר להם להיטיב יכול שאינו כטצטער
 וטוב טסתו בטיסב ישכיבהו אצלו ילינו ואם לך, ליתן טח לי שאק נפשי תצא

 גדולה כי בהם לשכב עליו קצה נפשו תהיה שלא לבנים סריגים לו להציע
 והסשקהו הטאכילו טן רוח נחת יותר לו והוא בטוב שוכב בהיותו העיף מנוחת
סעודתו להתחיל יטהר ויגע עיף שהוא אורח לו יש אם זח שבכלל לי )ונראה

)• nru וכדסריק■ מ״ל
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 לו יש עיף איננו אם אכן למנוחתו, לבוא האורח יטהר למען בה יאריך ואל

 כמו לאכול מטהר ואינו בוש האורח כי שביעחו אחר אף בסעודתו לחאריך
 לעטור האורח טוכרח שבעו אחר תיכף הכיח בעל יברך אט ונטמא חביח הבעל

 ויחן ילדם ובצאתם חבית(, בני תנחגח בדיני עיין רעב, בעורו טוזשלחן
 מאתו בהפררו לחם פח לדור יהונתן נתן לא אשר על כי לררך עדה פת להם

 טסת להם תעניק והענק בר, אפור נושאי פ״ה גוב כהני ונהרגו הרבר נתגלגל
 עוברי פת גדול כטה בטררש ואיתא ולם;ע חיי ספר לשון כאן ער ירך, נרבת

 והמערכה הפסל עשן שהיה ער המשכן אצל פסל שעשה סיכה שחרי דרכים
 וזה ררכים, לעוברי מצוייר. שפחו לו הניחו הוא ברוך הקרוש אסר סתערביס

 כעיני בפרטות. אומץ יוסיף ידים וטהר אורחים הכנסת הנהגת וכלל עיקר
 או הטיוחר במקום לברם סעודתם שאוכלים בתים חבעלי עברי שפיר לאו

 האורחים עם חסד לנטול נעים ומה סוב מה אחריה. או האורחים סעודת קורם
 כי אליהם המצטרכים לענינים העיר טאנשי וסטך סער צריכים רובם באשר

 חסר גמילות לך אין ולק מבוקשתם להשיג ילכו אנה יודעים אינם הנכרים
 מראה לפחות או ביתו בגי ירי על או עצמו ירי על להם שטס*ע במי מזח גדול
 מלבושים להם טזטיץ אם וכן שאלחם. תתמלא כן ירי שעל בה ילכו הררך לחם

 שקורין וקוטא מצנפת בשבח או לו להצריך סרבל ובפרטות להם המצטרכים
 כתונת או הריקים כאחד וקומו ובשובו בלכתו יחורו פניו לא לטען רא״ק

 שאין לי נראה אורחים הכנסת לג^לשון הצפון טוב רב מה חשבת ביום לק
 ממעשה גרוע יותר הוא זה כי אליו שבא האורח מביתו יגרש שאל משמעותו

 לומר אפשר אי ולכן הבית נחרב ההוא טעשה ידי שעל קמצא ובר קמצא
 ושאר שכינה פני מקבלת יותר גרול שכרו יהיה זה באופן אורחים שבהכנסת

 אורח שמכניס טי על הוא ביאורו אלא אורחים בהכנסת הנאמרים המעלות
 שכן לביתו יאספהו מי ירע שלא כה ותועה הולך כשהוא העיר מרחוב לביתו
ואין המעשה ברוע פעמ*ם הכתוב שסיפר בגבעה רפלגש כעוברא סוכח

מעללים רוע בליעל איש גרשהו שכבר אורח איזה או חביתה אוחו מאסף איש —
 לביתו מכניסו ואחר כן העושין ומי מי יש הזה הרע הדור בזמן כאשר מביתו

 הכנסת על הנאמרים המעלות מכל ומכופל כפול שכרו וראי לזה מעצמו
 חיוב יותר לך מה לו ואומר ו המסיח הרע יצר ביד לבו גחן שלא אורחים

 בך חתל יוסיף ונם נקי וכסאך ואחה בראשו רמו שחוא שנרשחו מאותו בזח
 יספיקו לא ישחטו אשר והבקר והצאן גביות אילי כל כן אם תעשה כזה אם
 לסייעתו לך יביא חרע ויצרך אליך יבואו אשר אורחים איש סאה לכלכל לך

 לו תחשב קללה השכם בבקר בקול רעהו סברך על שדרשו מה חז״ל מדברי ראיה
 חאמח מראי/גאכו יותר הבית בעל את לשבח לאורח הנ״ל מטעם שאסור

 לא סריקי ולבוקי מעלי רלא אינשי ופוחזים ריקים אליו יאספו שלא כרי הוא
 רב טח כאמור יצרו אח הכובש תגבור ולכן אורחים הכנסת מצות נאסרה

 אף אלא טוב לא אורח להכניס מצור. שאץ בלבד וו ולא לו. הצפון סוב
 פח ליחן ז״ל חכמינו אסרו וכבר מעללים רע אורח להכגיס איסור שיש זו

יריו. נטל אם בו שמסופק למי
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חולים• ביקור פרק

 חני וכל עולמו מת אל תארס הולך בי ער הדינים כל יתבארו ובו
 עשה מצות היא ונם חסרים טנטילות רבה טצוה הוא חולים ביקור שמחות.

 שרגילים כסו ענינו ואץ חולים מקור זה ילכו ו״ל חכמינו שדרשו עצטו בפני
 קול ספני שאז סב רטריה שבח לוטר עם ברוב בשבת החולה אל לילך

 שילך ענינו רק עליו, להתפלל אסור וגם טעניגיו, וליתן לישא יכול אץ המולה
 ענינים ובשאר רפואתו בענץ ויתן וישא חליו ענץ טה ולשאול לבקר מחירהת
 ישר בדרך עטו לשמשו ביתו בני והנהנת הנהגתו ואם לחולה הצרימם

 מעיים חולי כגון לבקר רארץ שאינן חלאים לאותן ואפילו חולה. איש לפני
 יכנס טקום מכל ריבורא ליה רקשי לחולה או סילתא להו רכסיפא וכיוצא

 ולכן לחולים יפה שהדיבור כתב הררים בספר טעטרו. לשאול החיצון לבית
 עליו טרה החולה נפש שאז איש אחו כשאין להחולה לילך המבקר ירקרק
 יפכח הדיבור ירי ועל ושלום חס רעת טירוף לירי לבוא ואפשר יחירי כהיותו
שיפשפש לחולה לומר שטצוה הזוהר בשם שם כתב עור צערו. גם דאגתו

 לחמרו ארם שבץ ברברים חסא אם רהייגו לי )ונראה בתשובה וישוב ^כמעשיו
 עליו יקבל למקום שבינו ברברים חסא ואם לפייסו ליורשיו יצוה או יפייסחו
 שחיכף עליו יקבל לפחות או כשיבריא תיכף שיעשינה חכם בעצת תשובה
 נחשבת ואח קבלתו ואז ויעשינה תשובתו לו לסרר חכם אצל ילך שיבריא

 ולהתענות להבין לבך אל נתח אשר מיום רניאל גבי שמצינו כמו למעשה לו
 בפרסות חטאיו שיפרט דהיינו הוידוי הוא החשובה עיקר וגם דבריך, נשמעו

 מה ונם חטאיו לפרום וטוב בו בכל וכתוב אשמנו. ירי על כלל בדרך לא
 )ונראה שליטה בתשובה ויחזור הנשכחות יזכור כך שמתוך בהן נכשל שלא

אין יהיר בלשון אשטחי אמר אם אבל כלל בררך אשמנו אמר אם רהיעו לי
גורם שהוא רל אל משכיל אשח נאמר ועליו בו( נכשל לא שבודאי מה לומר #

 המשיכו וגם גיהנם של מרינה ימלטהו גזירה נגזרה ואם שיתרפא לחולה
 הוא ונר משכיל ראשרי רקרא וסיפא כאן, ער ,,ה ימלסהו רעה מום בחשובה

 לשברון יחוש ואל וירוי לומר לפחות ארזו שיש שכן וכל ה׳. ימלטהו רעה ביום
 ראפשר מה כל להשטר שפתים ומחק ברכות לרבר בראשו עיניו החכם אכן לבו,

 ונם וכיוצא לחליו רפואה הטח וחשובה שהוידוי לו ויאטר רוחו טשברון
 ימנע אל אפשר אי ואם יעשה ובניו אשתו בפני שלא לעשות לו אפשר אם

החולה. על יתפלל לא אס ביקור ירי ימא אינו המבקר מפניהם. הוידוי
 שטוב א ונראה שאטה. רפואה לך ישלח המקום לחואז לומר נהגו ומזח

 יזכור ולפחות יכלחו כסי צח בלשון רפאינו ובברכת בפרסות עליו להתפלל
 רוקא בפניו ושלא ישראל, חולי בתוך אוחו ויכלול ברפאינו כלבו החולה שם

 ואפילו הקטן אח לבקר ילך הגרול אפילו לשץ. בכל ובפניו הקורש בלשון
ונראה של״ה. סימן רעה יורה יוסף מת יסריח, שלא ובלבד מום פעמים כפה
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 תריב רעל ונכבדים לעשירים חולים מביקור לפטור ברול מקום יש שמוח לי
 ובפרטות בבריאותם עטהם רגיל גו שאי סי אליהם כשבאים לטורח בעיניהם הוא

 לבינונים אכן מינייהו. רעחיה טייתכא לא רטסתטא בעיניהם מחם קטנים
על סתב*שק שהקטנים לקולא לערר שיש הגם כפולה הטעוה ומדוכאים ועניים

ו # • ♦ החכמת! |אוצר

 אחריהם לשאול חיוב יש ולפחות זה על לסמוך אין טקום טכל חולים ביקור ירי
 עערו שישטעו ירי על רחטים עליו ולבקש לרפואתו לי*עץ יוכלו לטען בביתם

 עבורם שילך טי לחם ולחטעיא לבינונים ולהלוזח מחסורם רי לחם יתן ולענ*ם
 שס״א סיטן בט״ה כתוב טשטשים. להם אין כאלו אנשים הרוב על כי ואנה אנה
 אס ואפילו העני, אעל תלך אחה לכבודו לעשיר הולכים ורבים חולים ועשיר עני

 הולך, ארם אץ תעני ואצל אצלו מעו*ן שרבים כיון חכם, תלטיר העשיר
 שטים ירא אין ות״ח שטים ירא הארץ עם עריף, התורה כבור צדקה לענק אכל

קורם. הארץ עם

עצמו החולה הנהגת
 לעשות לארם ונכון שטוב נראה ובעיני צוואה, יעשה ירוחם רבינו כתב

 בסתר הדבר לעשות ירצה ואם בעיניו לנאמן חתוטים וימסרם בערים שטרות
 אם אק לנאטן, וימסרנו ההוא הכתב ויחתום ירו בכתב דבריו כל יכתוב

 ויעוד. יאמר אם רק ירו על להתחייב קיום ירו לכתב אין בערים נעשה לא
 סלוני ביר החתום הכתב שכל שטצוה כשרים ערים בפני חליו הרגשת בשעת
 חייב אם שיזכור חיוב וכטעם סוב גם ועוז. תוקף בכל יקויים ההוא חנאטן
 בפנקסו. רשום ואינו אחרים טשל בירו פקרונות לו יש אם או ארם לשום

 כרי בעוזאחו להזכיר צריך בפנקסו רשום הוא אס אף חייב שהוא טח אכן
 בסקרון p שאין טה המוריש פרע שטא עבורם דין בית או יורשיו יטענו שלא

 כל לכתוב צריך שטים ירא שהוא וטי החזיר. לוטר שייך אין כעק שהוא ראחר
 שעת ער יטתק ולא ארס לשום שיתחייב או שיקבל תיכף זכרק בספר עניניו

 יורשיו יהיו ולא גטור שטר רין לו שיהיה בפנקסו ויכתוב חנ״ל מטעטים חליו
 שוס לו ח»*ב אם ונם טחוק ההוא הכתב שאין זמן כל פרוע בטענת נאמנים

 החולה ואם יורשיו. אח יגזול ולא להזכירו עליו טעות בפנקסו כחוב ואין ארם
 חנ״ל בכל להזכירו סביבו העוטרים על טצוה חנ״ל הענינים זוכר אינו טיגן בר

 שאולי שכונתם לו ויאמרו לבו ישברו לא לטען ובדעת בבינה עסו לדבר ויראו
 לא אם אף יומיים או כיום כך אחר לבו את הוא ישבר כאלו טרדות ירי על

 רבינו כתב עור ישתנה. איש בלב דאגה לכן סובא עלסא ליה תקיף יהיה
 למחול ארם לכל שיש כתבתי ואני שחטא, טי לכל מחילה יבקש ירוחם

 למוחו. סטוך שכן כל כן ואם לישן שילך קורם ולילה לילה בכל לו שחטא למי
 ויתעטף ידיו ויטול שלימה תשובה ויעשה בתפילה שיעזרוהו סרבים יבקש שם, עור

 שם ברוך אמת נביאו ומשה אמת ותורתו אטת אלקינו ,ח ויאמר בציצית
עור ביתך יושבי אשרי ועד לעולם ער אשרי ויאמר וער לעולם מלכותו כבור

ר
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!אוצרההכמהו

 שמעלים ירוע לאבלים הסזון וברכת ולמנצח וברכו חקרישיס ענק בשבת"( שכן
 זה תיקון אכן ויותר, יותר טוב התפילה כל ולהתפלל סגיהנם, כן ירי על הטה
 ועל התפילה מכל שבעתיים טועיל תורה ליטור אבל הארצות לעטי רק אינו

 להכבור ערך אין חורה חידושי טרורש הבן ואם ערן, לנן הטת טבניסין כן ירי
ררות, הנעלם בטררש טוכח כן טעלה, של בישיבה כן ירי על אביו שזוכה

 טה כל בליטור להרבות גרול בהשתדלות יזררז ואם אב על אבל כל לכן
 עלמין בית בחצר האבלים שנתעטפו הטנהנ חיה טאז חכמתו. לפי לו ראסשר

 בתים הבעלי אכן לרש לועג טסני טליתותיהם פשטו רידק צייק שאחי רק
 ונראה לביתם. כניסתם ער ראשם טעל זזו לא בקאפ״א כנק סעוטפים שהיו

 ולכן עיטוף, בלי עלטין בבית לקהל יכנסו שלא כרי היה שהטעם פשוט לי
האבלים הולכין לרחוב מחוץ הולכין היהודים שאין חנם יום שבכל בוזוירמש גוהנק

ארם ישנה אל לכן קאפ״א, אשכנז בלשון הטטרון בעטיפת ההוא היום כל —
 המנהג פי על ב״ה בחצר להתעטף להם יש וכן אבותינו, טמנהג בזה גס

 וחותם אוטר בפה או בכתב ואסו אביו כשמזכיר הורש י״ב כל הנ״ל. טטעם
טוחם, אחרי כיבוד מצוה םק*ם ובזה לאמו משכבה או משכבו כפרת הריני

 י״א רק קריש אומרים הבנים שאין רלרירן לי נראה אכן בפוסקים פשוט כן
 בגיהנס חרש י״ב שטשפטם כרשיעי אביהון לאחווקי אחי רלא כרי חרשים

חורש. י״א אחר משכבו כפרח הריני ולוטר לחתום ראוי אין זה מסעם כן אם
 שכשחותם הוא ואם אב כיבוד אצל האטור ובמותם בחי׳יהם מכבדם שבכלל

 חכם תלמיר האב אם ובסרט אביו שם להזכיר כרי סלוני בר בחוב י עצמו
 בחתימתי הארכתי זה ומטעם וכיוצא החסיר בן לכתוב גרול בבור לו שזה
 תורה שעל נרול כבור הוא ולדעתי עליהן שמי שחתמתי הרינין פסקי בכל

חנ״ל. טעם מלבר שמו יזכיר ורינים

כלה• הכנסת סרק •

שיעור, להם שאין הדברים מאלו שהיא לחופה כלה בהכנסת נרולה מצוה
 קול שומעים אם ואף זו טצוה לקיים כלל מקפירין אינם רעלמא רובא והנה

 הולכים אינם מקום מכל ההליכה רואים בעיניהם וגם לחופה ללכת הקורא
 ולא בממונם ולא בנוסם לא בעולם הפסר גרגור שום בזה להם שאין הגם

 עובר בכלל או יחשבו עול פורקי ובכלל לב רוע אם כי זה שאין נמצא בכבודם
 מפורשת שאינה מצר המצוה שמבזה יחשבו מיחה שחי׳יב חכמים רברי על

 העובר למה הטעם שור,ו חשובה בשערי יונה רבינו שפירש וכמו בתורה
 הקלה זו במצוה ליזהר יש טאר מאר לכן מיתה. חייב חכמים רברי על

 הכנסת שמלשון לי ונראה שכרה. מתן מצר ונרולה כיס וחסרון סורח בלי
לבית עם בקהל שהולכים ותיקין פי על הקרום שטהגנו לרקרק יש כלה

מייל■ אכן בל אמר מגת דסיול ממילא רי״ל נראה *(
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 וחבלה שהחתן שאחר ולא וטוב ומקובל מתוקן הוא לחופה אחריו והולכין החתן
 שלא ירי שעל רק כנ״ל תטיד גחנתי ואגי לחופה יבואו הכנסת בית בחצר חטה
 מלכת החתן שטמתין חרוב על אירע חחתן לבית מועטים אגשים רק באו

 להמתין הוצרכחי כן ירי ועל לחופה השמש קריאת אחר רב ומן לחופה
 אבו זמן. איבור מפגי החתן לבית מלכת מנעתי ולכן רב זמן עיר ברחובות
 לרקרק דהיינו בעבירה הבאה מצוה יעשו שלא לרקרק צריכין לחופה החולכין
 העומרים אכן אטגים, שכר נרול כי כולם על אמן ולענות הברכות לשמוע
 חברבוח השומעים שלן וכל הברכות לשמוע יוכלו ולא והיתול בשיחה מרחוק

 שכרם שתנא בלבד זו לא אמן ולענות אליהם להאזין טקפירין אין שיחתן ירי ועל
 קרוב יעטרו שלא ידקדקו פנים כל ועל מאד גדול שעונשם רק בהפסדם
 כשיעור מקום בריחוק יעמרו רק הכנסת בית בחצר להיות הרגיל לטינופח
 לחוסה לכתו קורם מנחה יתפלל שהחתן כתבתי ראשון ^חלק לעיל. שכתבתי

 משליך שהחתן מה ענק ברכה. של כוס שיטעום קורם עננו להתפלל יוכל למען
 שנ״ה סימן ברוקח כחוב בשושבינו הכנסת בית יציאת אחר הטלית להכלה
 אחר כשבוע אחיות או אחים לב׳ חופות ב׳ לעשות למנוע אין בצרו. וטעמו
 חיים ראורח ערוך בשלחן ^כחוב נהגתי. וכן קפירא, איכא אחר ביום רדוקא

 העולם מלך אלקינו ה׳ אתה כרוך מברך בחולים שמצא ראחר ב ס" סימן
 בן על חתום במעין זר ימשל בל העמקים שושנת ערן בגן אגוז צג אשר
 אברהם, של בזרעו הבוחר ברוך הפרה בל וחוק בטהרה שמרה אהבים אילת

 מוכח ונם בשם יחתום אל מספק לכן בשם חחמינן אי לי וטסתסקא כאן. ער
 התלמוד חתימת אחר שנתקנה זו הברכה על יוסף בית שהביא הרא״ש טרברי

 חיים אורח יוסף מבית כרמוכח ומלכות בשם לברך ברכה אינה כן ואם
 ומלכות בשם טתחלח הברכה למה עיון מקום כאן יש כן ט״וואם סימן

 לארץ לחוץ מירושלים כתב ז״ל סג״ל ישעי׳ מהר״ר הגאון עיון. וצריך
 רטוציא חנרול עונש מפני ראשון בליל מצוה בעילת לבעול חמורות נזירות

ככה. על לבנו יזהיר נפש בעל לכן בזה, מאר בכתבו והאריך לבטלה זרע

 טיביבש ממים nrvnv וידוע מתן לכתוב •ראיתי מת מטובות חמדות ממלות פרקים איזה •כתבתי אתר
 לכן עליתם עוג• לו י• זו אף אלא •כר בחן לקבל בידו עלו לא החמת •חסמים זו לא בהן להתפאר בדי

אלו פרקים אחרי לכתוב חראוי סן

התפארת* פרק

 כתב בא״צ במצותיו. המתפאר מאר ומר רע כמה אפרש רבר ראשית
 ואינו בחושך שהולך שמי לרעות הסוכות מרות יעשה הכסיל לשוגו, וזה כהקדמה

 כגון זכיותיו כל המאבדת אחת מרה שתהיה אפשר מטרות בתיקון מתכוון
והאיש חבירו של בננות תמיר עצמו ומיפה ומתפאר מעשיו על המתגאה
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 כל אין כאלו טזה ונראה ניהנם לו שמעטיקין שם שאמרו מסה מאר גדול

 ממה יותר ניהגם לו להעמיק שצריכין עונותיו לגורל כראק בגיהנם העונשים
 מה כמוהו יענש ענש ושותק פיו מגבל השומע רק שאפילו אמרו גם שיהיה.

 נבלות אבק מכל פיו ימהר אדם כל לכן חמורות. עבירות בשאר כן נאמר שלא
 תלשן אל מפסוק נבלה. דובר לפה היתר שום אין אשתו לבין בינו ואפילו פיו

 ישראל על קסינוריא ארם ילמר שלא ז״ל חכמינו למרו ונר אדוניו אל עבד
 העם אותו שרמסו שהשליש המדרש בשם בחרדים וכתב רשעים. ברור ואפילו
 הוה כדבר היהיה בשמים ארובות עושה ה׳ והנה שאמר מפני וימת בשער

 כדור הזה הדור שאמר מפני נענש רק כן לעשות ה׳ ביר שהיכולת מאמין היה
 כזה. רע לדור גם נעשה ואיך השמים וארובות כן נם נבייהו רכתיב הטבול

 חכמינו אמרו הציבור. על סוב רק לדבר יתירה באזהרה ליזהר צריך לכן
 בעונש ביותר להזהר העם ירעו ולמען תחילה, נענש הוא לשטים דין המוסר ז״ל

 והוא מצפת מררעזניץ שלוימי״ל מהור״ר החסיר לי שכתב מה לכתוב ראיתי
 לתלמידיו הקבלה חכמת ללמר היה ז*ל האר״י הגדול המקובל של דרכו זה,

 האר"' ראה אחת פעם שם בהיותם והנה קסן בכפר בהתבודדות החכמים
 אמר אז צפת עירה נוכח לשמים קרוב ער וגסוע הלך כבר מארבה גדול חיל ז״ל

 יושבי על גזורה הארבה ממכת קשה שגזרה ראיתי ראה החכמים לתלמידיו
 יעקב הר״ר כמדומני שחכם מפני להענישם רוצה הוא ברוך שהקדוש צפת

 נדבות מאתנו לו לקבץ נתחכטה הבה לכן לשמים דינו מסר עני שהוא גויז״ו
 בערך כמדומני לו אספו עשו וכן לשטים דינו ממסירת להשקיטו לו ונשלחה

 למסור נזעקת כי לך מה אוחו ושאלו הנ״ל מתלמידים ב׳ לו והביאום טליר נ׳
 באר מי שוחין אץ ישראל בארץ )כי לי היה מים מלא כר אמר לשטים דינך

 מעולה שטירה ולשמרו לקבלו צריכין הארץ על וכשחנשם גשמים מי רק
 ואז לארץ ונשפך נשבר כר אותו והנה להמטיר( יחזיר כי ער מהם לשתות
 מאן ליח וכי העולם מכל יותר יום קשה אני וכי אמרתי ומדורי ענ« מחמת

 ארם אין אעשה מה לשמים רין למסור שאין שידעתי חנם עלי לרחם רמשגח
 אל הנ״ל תלמידים וכשבאו לכסלי, עור אשוב שלא ואקוה צערו על נתפס
 חיה שהארבה מפני רק הגזירה נתבטלה כבר האר״י אמר הנ״ל מורם חרר

 הים ררך שפנה וראיתיו וכל מכל מתבטלת הגזירה היתה לא ירידתו בדרך אז
 ממני נאבד הכתב כי בזכרוני שרשום כפי המעשה כאן ער היזק. בו שאין למקום

 וחשובה רפייט לישנא יתיישב זה דרך שעל לי ונראה הגירוש. ירי על כמדומה
 ובתכי קצת מנומנם דרוע רלישנא הנזירה רוע אח מעבירין וצדקה ותפילח

 מכל וכל מכל להתבטל לגזירה אפשר שאי שאף לומר ררצונו שסיר אתי
 לישנא על אחר פירוש עור לי שיש ואף כנ״ל. מתבטל שבגזירה הרוע מקום
 ואין ידוע והטקבלו להאוטרו הגרול עונשו הרע לשון מקומו. כאן אין ררוע,
 ראינשי הרע לשון אבק עניני איזו לבאר באחי רק בזה להאריך צריך

אבק הוא שונאו בפני חבירו של בטובתו לרבה המרבה להו, טשוו לחתירא
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 עוכאו מ יתקנא p ירי שעל אדעחיה לאסוקי ליה הר מהמדבר הרע למק

 p ירי מעל עם בקהל ביתו בעל במכה חסרבר האורה וק רע, עליו וידבר
 לו עמה או לו הלוה אם וק עמו, להתאכסן מהוגנים מאינן ארם בני יבואו
 ומבמלין בו שצולין פלוני בבית לא אם אש איה האומר וק אחרת, סובה מום

 טעמים ממרבר המיטות כדרך הרע לשק המספר באלו. כיוצא וכל תמיד
 ררך אוסרו או מסו מזכיר אינו והוא עליהם חמור מפלוני לו שידוע רעים
 טממ הרע למק הם אלו כל בפלוני, רע לרבר כונחו אין כאלו וחיתול מחוק

 אסרו כי כינוי שם מכל גרולה בזהירות ליזהר צריך הרע. לשק אבק ולא
 שרשו ממוח באותן ובפרס הבא לעולם חלק לו שאין המכנה על ז״ל חכמינו

 כשמזכיר הרבה בשפתיו לעקם נרולח זהירות שעריך לגנאי קצת והטה אינשי בהו
 אח השומעים שירעו ער רבים סימנים בהם ליתן ההמון בפני האנשים אותן

 מאן ז״ל חכמינו אמרו אינשי. ביה דרשו הכינוי שיזכיר מבלי מזכיר הוא מי
 זקוף ליה נימא לא במשפחתו תלוי לומר רצונם בריותקיה זקיפא ליה ראית

 ידי על שלא בדיבורו ירקרק ארם שכל דהיינו רג, לומר רצונם ביניתא לי
p מאונאת יותר דברים אונאת גדול ז*ל חכמינו אמרו השומע. פגי יחורו 

 ולא בזה, ליזהר עריך מאר לכן אונאה משערי חוץ ננעלו השערים וכל ממק
 נכשלים ובפרטות וקריצות ברמיזות חרב כטדקרות מכוסים בעיניהם חכמים כאותן
 וטילי במחוק בהם בהתל לשוטים המוחזקים העניים אלו בחנהו רעלמא רובא

 רב ורקרוק נרולה זהירות צריך מכתבתי. כמו ליצנות בכלל הוא נם רבריחותא
 ממספר היא רשכיחא וטילחא הבא, לעולם חלק לו שאין תמרים בקלק בכיבוד

 מאק סי על אף חבירו גנאי p? שמכללם כדי הסובים מעשיו בשבח ארם
 חבירו בקלק טחכבר מקום מכל מם איננו חבירו ונם כלל חבירו את מזכיר
 במומי לחפש בעלמא וסיפור שיחה ררך היא רשכיחא סילתא ונם יחשב,

 מדברי בלאו עובר חבירו סור המגלה מהם. ירחק נפשו שומר וננותם, אדם
 בס״ח וכתוב הרע. לשק מחלקי אחר שהוא רכיל הולך ככלל והוא קבלה
 לטרו מכאן לברכה, צדיק זכר אחרים. סורוח שתגלה אוהב שום לך יהיה שלא

 אחר אומרים ולכן בשבחו לספר מחוייבין עריק שכשמזכירק ז״ל חכמינו
 בחיי לומר העולם נהגו שמזה לי ונראה חשלום. עליו או לברכה זכרונו מותו

 ומשם צייט. נוסי איין אים געב נאט כגק אשכנז בלשק מעליא לישנא העריק
 אסור בזח. וכיוצא שמו ימח כגון לגנאי להזכירו שחייבים למדו ירקב רשעים

 אפשר תושב הנכרי ואם הרבה, נכשלים זה ובאיסור נכרי־כדרך, עם להתייחד
 בהרבה שמעינו כמו חזקחיה מרע רלא רסמכי לקולתם סעם ברוחק למצוא
 כלל מקום אק תושב אינו אם אכן זה. מטעם ז״ל חכמינו שהתירו דברים
 אסור להחמיר. נפשות שספק בחושבים אפילו מחם ירחק נפשו ושומר להקל

 בו להשתמש ביה למטעי אתי רלמא למדה עשוי שאק כלי כביתו להשהות
 סתם שבזמננו מפני הוא רהטעם לי נראה בזה טקילין שאנו ומה למרה,
רושם, בו אק אם למרה כלי שום מחזיקים אין ולס לטרה, עשויים אינם הכלים
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 אין בעלמא בחקיקה הדיוט מלאכת רק אינו אפילו רומם בו שיש כלי אק

 טסביבותיהן טמונות שהפרות במקומות ליזהר עריך ולכן בעולם. היתר בו
 בטרה עול תעשו רלא לאו הגלילות. של הטרה כפי רשומים כליהם יהיו שלא

 מרוח של עונשם וקשה לו מוכר או מנכרי בקונה אפילו שייך ובמשקל
 שח*ח ע״ם קרוי משקל או במרה המשקר בסמ״ג וכתב עריות. של מעונשן
 ומסלק השם את ומחלל הארץ אח ומטמא תועבה חרם שגאו' משוקץ עול פירוש

 ז״ל חכמינו למדו האיסור חומרת ומפני בחרב. ומפילם מארצם ישראל את
 מוזהרים רק שהבית לומר רצונם לטרוח, אגררמים שמעטירין הכתוב מן

 טי איסורים. בשאר כן טצינו שלא מה העבריינים לענש טמונים להעמיד

 חורה בספר לקרות גרול ההיא בשבת נעשה בשבת שנים י״ג בן שנעשה
 י״ג בן שיהיה רבעינן פי על אף המזון וברכת בחפלה הרבים את ולהוציא

 למעשה פעמים כמה פה עירנו חכמי רבותינו הורו חורפי בימי ומאז אחר. ויום
 מקום מכל שאחריו השבח ער ההיא בשבח בתורה לקרות שלא זה מטעם

 בחורה לקרות להורות חזרו בוער עמם הייתי ואני אחריהן שבאו החכמים
 שנחו גמר כן אם הלירה יום הוא ההיא ששבח שמאחר מטעם הראשון בשבח

 הוא השבח יום דמקצת ממילא משנחו האחרון יום שהוא שבח בערב הוא
 קרושה חבורה מפי ההלכה נזרקה ומאז אחר, ויום י״ג לבן ליחשב ככולו
 יש מכשול חתן לא עור רלפני לאו בכלל פקפוק. בלא פה כן הנהגנו הנ״ל
 איסור משום כן גם עוכר כן והעושה היועץ של לטובתו לאדם עצה יתן שלא

 שהזסינוהו פי על אף לבעליה מספקת שאינה מסעורה לאכול אסור רעת. גניבת
 לאוין בב׳ עובר עשיר הוא אם אפילו עין ער עם האוכל הבושה. מפגי

 רבכלל הרמב״ן בשם חרדים בספר כתב בסוטה. הוא כן קבלה, מדברי
 לקרשו השבח יום את השבוע ימי בכל לזכור הוא לקדשו השבח יום אח זכור

 עצמו בפני שם השבוע מימי אחר לכל קורין שהנכרים במכילתא כראיתא
 וכיוצא בשבח ושני בשבח א׳ אותם לקרוא זה בפסוק אלקים מצות אבל

 וכיוצא(. בשבח ראשון נכתב הרבים כתביי בכל לכתוב נהגתי זה )ומפני
 בפיו יוסק טוב רבר שבל ומלבושים וכלים במאכלים נם זו מצור, ומתקיימת

בקצרה. לשונו כאן ער לשבח, זה ויאמר

מגמות■ כל למייית גדול בכלל תכרין חתימת

 את לזכות הוא ברוך הקרוש רצה עקשיא בן חנניא ר׳ ראמר הא על
 לצרת צריך היה שלא רש״י פירש ומצות, חורה להם הרבה לפיכך ישראל

 שאינו ארם לב שאק ונבילוח ורמשים שקצים של אזהרות וכמה מצות כמה
 על בחרדים וכתב העבירות. מן שפירשו מה על שכר שיקבלו אלא בהם קץ
 ער נמנע, הוא יתברך השם ערי שמפני יכוין האיסורים מן מניעתו כשעת זה

 אפשי אלא חזיר בבשר אפשי אי ארם יאמר אל ז״ל חכמינו שאמרו וזהו כאן.
רמרגלא והנשים האנשים ואותן עלי. נזר שבשמים ואבי אעשה מה אבל
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 בספר וכתב עברי. יאות לא חזיר כמו כעיני טאוס הוא זח דבר בסוטייהו

 אהבת עבור טעבירח עצמו הפורש כל בקצרה, לשונו וזה הסרוח סעלוח
 הבורא מצות לקיים כדי שבחורה הטצוח סכל אחח טצוה עושה או הבורא

השם. אח קידש זה הרי

המדותי פרק
 סופר ולא אחר עשיר בפני עשיר ישבח אל ס״ר סיסץ בס״ה ™כחוב

 לספר סוחר שסים ירא אבל שהואטעגינו, איש כל וכן אחר סופר בפני
 ואוסר חכסה סוסיף אלא בו מתקנא שאינו אחר שסים ירא בפני בשבחו
 ואף שונאו, בפני ישבחהו ואל אוהביו בפני אדם יגנה אל כמעשיו. אעשה

רק שאיננו ההוא מלשון נראה הרע לשק אבק שהוא לעיל שכחבחי פי על
שלא היא טובה סרה כן פי על ואף לא, הכי לאו הא בשבחו לספר כשסרבה ~

 טקח שלקח טי ז״ל חכסינו אסרו זה וסטעם הנ״ל. בדברים השוסע לב לשבר
 בא'צ כתב זה מטעם נגמר. שכבר בשירון שכן וכל בעיניו ישבחנו חשוק מן

 מתחלה ידעת שלא רבר בו יחרש אולי שתוק כבר שידעת רבר אומר אדם אם
 שיאמר הנאה לו יש כי שיגמור ער תשתוק רבר יחרש שלא ידעת ואפילו
 אחר לשום אין ונתפייסו יחר מריבה להם שהיה שנים שם, עור הרכר.

 עשית לו שיאמר מתוך כי וכך כך עשיתי ולק וכך כך עשית אתה לדבר מחם
 ומתוך שלך היחה הפשיעה אררבה לו ויאמר חבירו לו ישיב אז וכך כך ל

 לו שיש מי שם, עור שפשע. המישהו נם אחרת, פעם המריבה יעוררו כך
 או טחנה טמנו ישאל לא לכן ממנו, מתבייש שחבירו לו קשה הבושה סרת
 אטרו ריקם. פניו להשיב שמתבייש רק ברצון עושה שאינו שיורע רבר שום

 מאהבה עושין משיבין ואינן חרפתם שומעין עולבין ואק הנעלבים ז״ל חכסינו
ופירש בגבורתו, השמש כצאת ואוהביו אומר הכתוב עליהן מסורים ושטחק

ששומע טי מזו, למעלה זו התנא ריבר מדרגות רג׳ החסיר בשם חרדים בספר ||
 משיב שאינו שנית בתשובתו, חבירו את מעליב אינו אבל ומשיב חרפתו

 חרפה של הדברים חם ביסורין ששטח שלישית בקרבו, לו מר לבו רק כלל
 שמח שלא אחר חסיד על ג׳ סרק העגוה שער חכמה בראשית וכתב שמע. אשר
עליו. והשחין בפניו רק אחר שסוחר שעה כאותה גרולה שמחה ימיו בכל
 על אף חרפתו שסובל לומר )רצונו הסבל הן הטובות המרוח החכם אמר

 מרה בירו שיש וטי החשובות, המרות כלל זהו לנקום( מרו שיכולת סי
הנקמה. הן הרעות והמרוח רבים חברים לו ויקנה בוראי רמם אוהביו זו

 שמבקשים כשרואה כיוצא כל וכן חמתלחשין ארם בני אצל יבא אל
 יסתכל אל בחב כשקורא וכן לגלותו, יפצירם אל מטנו רבר להסתיר

 קפירא שום לחבירו שאין לו שפשוט לו אם ממנו סה רבר לקרות בו
 כשבני וכן הכתב. מלכסות שבוש רק עליו שמקפיד אפשר כי בקריאתו

שיבושו לעשות אצלם יכנס אל אותם יראו אם להם שצר רבר עושים ארם
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 אל ז״ל חכמינו אמרו זה ומטעם וכיוצא. באכילה שכיח זה לדבר סמנו,
 אל בביתו שאפילו סיגה שסע הכירך לבית שכן כל פתאום לביתך תכגם
 ישסע לא כחרש לפעמים עצסו ויעשה ביתו בגי שיבושו דבר שום יעשה
 לביתו. וחוץ אחרים בושת על לרקרק צריך שסאר שכן טבל יראה, לא וכעור
 בטילי הן נטוך וקול רכה בלשון אלא גבוהה תויברו אל נוחלין ביש כתב

 כתב נשמעים. רבריך יהיו ובזה בנחת דבריך יהיו בפלפול ואפילו רשטיא
 ואטרו חבירך, בפגי טיאום רבר שום תעשה ואל כגה תהרוג אל היראה בספר
 בפגי והרק כנה ההורג זה במשפט אלקים יביאך אלה כל רעל טקרא על חו״ל

 ונמאסת אחרים עשו ואם שם, עור וכתב ביתו. בגי בהנהגת שכתבתי וכמו חבירו
 אותו עשה לאשר ויטחול יכסחו או יסלקהו טוטל רוק טצאת ואם להם, תטחול

 ענין על החסיר הזהיר כטר. ראה כאן. ער יטחול, שלא ויכשילגו אחר יבא פן
 שום יעגש לא למען פשע רבר כל על האדם שיטחול טוב, לא לצדיק ענוש הכתוב

 כל שעל הג״ל החסיר הזהיר ירו על בא שלא העונש על ואפילו ירו, על ארם
 חשר לירי עצטך תביא אל שם, עור ליה. ראפשר טה בכל העונש יבטל פנים

 בו ואין אוחו החושדים ו״ל חכסינו אטרו ולכן ומישראל, מה׳ נקי להיות
 ברברי לי טה האומרים אותם גואלו טאר שטה מוכח מזה להודיע. צריך
 בר״ח כחוב הוא. ברוך הקרוש נגר פשע בלי נקי אני אם ופלוני סלוני

 בטקום כאולחו כסיל ענה אותך שטכירין במקום כאולתו כסיל תען אל
 עליו שמרכרין במה חשור היה לא אלו יאטרו שלא אותך טכירין שאין

 שאין במה להכירו שחושר שטי כחוב הלבבות ובחובת שוחק. חיה לא
 שאסור פי על ואף החושד. זכיות ולגחשר הגחשר חובות לו נותנין בו

 עצמו ישטור רק טאר בגדול אפילו או בריע ארם יאטק אל מקום מכל לחשור
 לעולם ז״ל חכמינו ואטרו בודאי. לו ברוק שהוא לא אם האפשר בכל וממונו

 היראה, בספר עור גטליאל. כרבן וטכוברין כלססים בעיניך ארם כל יחיו
 אלא מראי יותר ישוח ואל מעליו המורא שמסלק זקופה בקומה ילך אל

 פאר ו״ל חכמינו אטרו עיניו. מלא כנגדו חבירו יראה שלא בינונית במרה
 פי על שאף להורות רמאר הכפלות המפרשים ופירשו רוח שסל הוי סאר

 לתסוס צריך הגאוה במרת אכן מהקצוח טוב יותר הוא המיצוע המרוח שבכל
 בכניעה טתעסק שכשהוא בח״ה וכתב לגמרי. השפלות של האחרון בקצה

 למאומה בנפשו יחשבוהו ואל ונסתרהו בננלהו יכנע רק בלבבו נאוה ישים לא
 החכם ואמר ההוא המעשה מבעלי לאלקים בו חייב שהוא מה גורל ננר
 בא״צ כתב ארם. לכל ינצח ענותו ירי שעל לומר רצונו הנעחק חענוה פרי

 ואינם בזויים שדבריו וחכם צדיק איש כגון כבור ברדיפת מצוה יש לפעמים
 לרדוף יש לוה לחוכחתיו שישמעו אותם יכוף בבור לו היה ואם נשמעים

 זה ובכלל סאן. ער שיפייסוהו, ער למחול לו אין ברבים בזוהו ואם הכבוד אחר
 כסי וייסרם בחזקה החוטאים יוכיח רק עצמו להקטין אין רשמיא שממילי

עצמו יכניס ולא הנס על ארם יסמוך אל ברכות, לו ישמעו לא אם יכלתו
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~ אומץ יוסף 360
 מורה לאדם אמרו אם תט״ו סיטן בס״ה כתב טטק. או גוף סכנת במום
 ואין לאחרים הניר שטא לאשתו יניר לא טלאך או אליהו או בחלום טובה

 שהוא יורע שארם בטח ערוך שלחן בהגהת כתב בגלוי. גיסים לעשות רגילים
 תטיס טשום זה אחר לחקור שאין אלא חנם על ויסמוך יעשה אל חטזל נגר

 לו שטגעח זה אלכסגררי ר׳ אטר אכזרי שארו ועוכר אלקיך. ה׳ עם תחיה
 חבר לך קגח ז״ל חכטינו אטרו עניות. טשום עטו קרובו מרבק ואינו שטחה

 לעצמו חבר יקנה אטרו טכאן האחר טן השנים טובים פסוק על אטרו עור
 לאוהבך תגלה אל החכם אמר אכן סתריו, לו ומגלה עטו ואוכל עטו קורא להיות

 )ונראה גאטן אוהב להיותו רבות פעטים בחנתו לא אם לשונאך שתסתיר מה
 ויגלה שונאך להיות יחסוך סן רבים( טעשים אירעו שכן ואולי, האי רכולי לי

סודן/
~ *pry בקצרה־ תכפה גחמית »םע מה

בלי שליטה חברותו תהיה ואז לוזבירו החבר לעשות צריך הדברים אלו
 לו וישמור שטחתו וביום הטובים חפציו בכל ויזטיגו בשלומו יקרים טרטה,

 לעשות וישתדל בחליו יבקרהו צרחו בעת מושיע לו ויהיה יגלהו ולא סורו
 בפניו ושלא בפניו רבריו יתקן טת אם קבורתו בצרכי יתעסק בחליו צרכיו לו
 כל יעשה כרין שלא עשה אם אוחו יוכיח סיר לו יטחול שפשע פשע כל על
 ויחן וישא בלבו טובתו ויבקש תמיר רחמים עליו יבקש לעשות לו שידור סח

 או חיתון אחר טלחזור הזהר חתקפ״ג סימן בס״ה כתב בטובתו. תסיר
 לחבריכם התרצו בני הסרוח בעל כתב ארם. בני אהבת בשביל מוהל או סלסר
 בקשה לחבירו שיהיה יורע אם לוטר רצונו באן. ער המחילה, בקשתם קודם
 עם להתחבר מוטב בס״ה וכתב וכיוצא. יבקשגר. טרם שאלתו לטלא יקרים טטגו
ועצרן. קפרן שהוא חכם עם טלהתחבר pהא עם שהוא פי על אף ותק

 טצוה לרבר אפילו רשע עם להתחבר אסור נתן רר׳ אבות בשם בחב בא״צ
 החבר קנין צורך עיקר רשע. עם מלהתחבר טאר הזהיר הסרוח ומעלות

 המלך שלטה שאטר וטה• בינתו, על ישעו ואל בעצה עגיניו כל לעשות כרי הוא
 עניני על רקאי חררים בספר פירשו טוסר וקבל עצה שסע השלום עליו

 עצה לעניניו צריך העולם בעגיני נרול חכם שאפילו יעיר והחוש העולם,
 בל לבו כן ירי שעל בקרבו האדם לב אח שמשברין גדולים בענינים בפרט
האסורים. טבית עצמו טתיר חבוש אין ז״ל חכטינו אסרו בזה כיוצא ועל עטו,
 ואל כאלף יהיה אחר ושונא כאחר בעיניך יהיו אוהבים אלף החכם, אסר

 ארם לך אין ז״ל חכטיגו אמרו זה על כי בכל רטר. ושירך עושרך על תסמוך
 הוי ז״ל חכמינו אמרו כשגאה. ברעות אין החכם אטר ועור שעה, לו שאין
 רשטיא בטילי הן ועלילותיו איש ררכי בכל גדול כלל וזהו הנולר אח רואה

 חשובה שום לארם ישיב שלא דהיינו בדיבור הן בסעשה הן רעלטא בטילי הן
 מעשה האדם יעשה שלא שכן וכל ישיב וטה איך בנפשו טועצות ישים ער
חרטה הטהירוח פרי החכם ואמר שיעשהו, קורם עליו יחשוב ובחשכל כרעת ני
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נספחים_________________________________________רנד

בדרכיו והלכת למצות תכירו אהבת מצות בין הברש
 כמוך, לריעך ואהבת מצות מפאת חסד לעשות מחויבין אנחנו חנה

 שליט״א שטרן מאיר מהג״ר ושמעתי בדרכיו, והלכת מצות מצד וגם

 בדרכיו והלכת של המצוה המעשה קיומם, בעיקר הם חלוקין שאמנם

 באישיותו התכונה שיצירת והיינו בנפשו, החסד מדת שקונה בזה הוא

 ואהבת במצות אמנם לזה, תמצא היכי היא החסד ומעשה המצוה, היא

 דקדוק על בזה דבריו ובנה מצוה, המעשה הוא החסד פעולת עצם

 ה״א(. >פי״ד אבל והל׳ ו-ז( הל׳ >פ״א דיעות בהל׳ הרמב״ם לשונות

 להתחסד כדי חסרון לו שיש מי לחפש ענין יש אם בזה, נ״מ ונראח

 בחבירו, חסרון כשרואים רק להיטיב מחייבת ואהבת דלכאו׳ עמו,

 בדרכיו והלכת מ׳ מצד אמנם נצרכים, אחר לחפש חיוב אין־שוס אבל

 למצוא חייבים ע״ב בנפשו, ההטבה מדת לקנות הוא המצוה שעיקר כיון

 ודו״ק. באישיותו הטבה מדת להשריש כדי עמהם להיטיב אנשים

 וז״ל פ״א( !סוף דעות בהל׳ כתב הרמב״ם דהנה גדולה, נ״מ נראה עוד

 בהן, עצמו להנהיג אדם וחייב וישרים, טובים דרכים שהן "להודיע

 שיקבעו עד אלו מדות עצמו אדם ירגיל וכיצד כחו, כפי אליו ולהדמות

 האמצעיות הדעות פי על שעושה במעשים וישלש וישנה יעשה בו,

 טורח בהם יהיה ולא עליו קלים מעשיהם שיהיו עד תמיד, בהם ויחזור

 אעכ״ל. בנפשו" הדעות ויקבעו עליו,

 אלו טובות מדות לקבוע שכדי מאד גדול דבר כאן מלמדנו חרמכ״ם

עליהם לחזור צריכים אלא אחת, פעם בעשייתם סגי לא בנפשנו,

*eg לנפש ציון
 לדברי מקור ציין כאן הרמב״ם על השקל! המחצית ולבן משנה" "סדר בספר א.

 אבל כבודו, משכן איפה איה טהור מקורו העיר לא "מרן וז״ל, בזת הרמב״ם
 "והכל תנינן דתמן ט״ון משנה ג׳ )פרק אבות במסכת הוא חיים מים מקור מקורו

 בפירושו ז״ל רבעו אבל שם, ובתי״ט הרע״ב בפירוש ועיין המעשה", רוב לפי
 אבל המעשה, גודל לפי לאדם יגיעו לא שהמעלות אמר כך "ואחר וז״ל, פירש

טובים המעשים בכפל יגיעו אמנם שהמעלות והוא המעשים, מספר רוב לפי
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דנה________________________________נפש משיב

 שטערן מהגר״ט שהבאנו מה ולפי עליו, קלים שהם עד פעם אחר פעם

 בלבבו המדה בקביעות הוא והלכת של המצוה קיום שעיקר שליט״א

 עד נגמר בדרכיו והלכת של המצוה קיום שאין פשוט א״ב ונפשו,

 פעם המדה בעשיית וממילא בנפשו, היטב והתכונה המדה שתקבע

 בדרכיו", "והלכת מצות לגבי זה וכל שלם, קיום ליכא עדיין אחת

 שלימה מצות קיום יש בודאי כמוך" לריעך "ואהבת מצות לגבי אמנם

ודו״ק. בבלבד אחת פעם חסד בעשיית

לנפש ציון eg׳
 מפעולות גדול אחד פעל האדם כשיעשה לא חזק, קניו יגיעו זה ועם רבות פעמים

 שראוי למי האדם כשיתן בו והמשל חזק, לבניו יגיע לא לבדו בזה כי הטובות,
 המעשה בזה הנדיבות מדת בידו יעלה לא וכו׳, אחד לאיש אחת בבת זהובים אלף

 כפל שזה וכוי, פעמים באלף זהובים אלף שהתנדב למי שמגיע כמו הגדול האחת
 התעוררה לבד אחת פעם וזה חזק, קניו לו והגיע פעמים אלף הנדיבות מעשה
 "לפי אמרו עניו וזה וכו׳, ממנו פסק ואחר טוב, לפועל גדולה התעוררות נפשו
עכ״ל. פה" למשה שנאמרו הדברים הן והן "גודל", לא אבל המעשה", רוב

 עניים לגוים גם פרוטות איזה לתת היה שמנהגו אחד גדול על שמעתי וכן
 לתא משום לא אמנם אצלהם, צדקה חיוב דליכא שיתכן הגם כסף, המבקשים

 אשרי בנפשו, ההטבה מדת הנתינות ידי על להשריש כדי אלא צדקה דמצות
חלקו!

 עפ״י והוא בדרכיו והלכת מצות מקיים שידוכים לעשות שהרגיל לציין יש ב.
 את שאלה "מטרוניתא וז״ל, א( פסקה ח פרשה )ויקרא רבה במדרש דאיתא מה
 לה אמר עולמו, את הקב״ה ברא ימים בכמה לו, אמרה חלפתא בר יוסי ר׳

 אמרה וגו', השמים" את ה׳ עשה ימים ששת "כי ל״א( )שמות דכתיב ימים, לששת
 של אשתו זווגים, מזווג לה אמר ועושה, יושב מהו עכשיו עד שעה ומאותה לו

עכ״ל. וכו׳ לפלוני" פלוני של בתו לפלוני, פלוני

 בעבודתו מקיים "שדכן" כל וא״ב שידוכים, בעשיית עסוק להיות השם שדרך הרי
נפלא. והוא בדרכיו, והלכת של דאורייתא מ״ע
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 וגר' וייראו איים ראו ם'( סי' בילקוט ע״ש )יש;י' בהפטרה
 זה ®ייראו ברשי נרפז ואברהם,אשר צדק פלכי פגישה על דקאי

 אחד שכל דע״י לפרש וגו',יש יזזורו רעהו אח איש םזה,ושם
 בא השגי,עי״ז עם להפגש ראוי אינו שפא וזרד הפגישה קודם
 שבעולם בנוהג כן יעזודו,לא אחיו אח שאיש הפגישה אח״כ

 נגד וגבורהו כהו להראות רוצה אהד שכל היא לפגישה שההכנה
יעזורו. אחיו אח איש הפגישה־״לידי באה אין לכן הזולת,

.חשפ"ה וירא בס״ד

 לפדה חסד של תפדה בין חילוק פאלי' פכהב בשם הפצפון במכפה
 איוב בין חילוק פ״ז נתן דרבי באבות המובא ע״פ רהפים של

 מדתו לחצי הגיע לא לו,אעפ''כ נותן היה צריך שהיה פי שכל
 כל ע״ש צריך היה שלא לפי אף נתן אבינו,שהוא אברהם של

 לא דלכך מים מעם נא יוקה בפסוק הפלבים כתב האריכות,וכן
 הדחפים להתעכב,רבעל רצו שלא אורחים להכניס אפילו התאפק
 יפעיל,םשא״כ לא צורך שאין זמן םבחוץ,וכל התעוררות צריך
 שבוא תפר,מפגי לעשות ולבקש החוצה לצאה היא המסד ספדה
התעוררות שצריך פסי יותר גדולה היא כזו פדה לזה,וע״כ צריך

 היה דלום דכיון פסלבודקא הסבא בשם )רפט( כתוב לזה ודומה
 גם וע' ע״ש החסד מדת על עצמו ומסר אבינו אברהם של תלפידו

 הצדקות היפך עליו נתפר שלוט פה לבאר מקלם הסבא שהאריך פה
 ותו אנפי,שהתרחק בכפה נפש מסירות שם עליו נראה אשר הגדולה
 שלו ותאוהו פמון מהפדת באה ואלוקיו אבינו •אברהם
 ויזכור כתוב ני»ול כד נפש,ולפה מסירות עם צדיק היה ועכ״פ

 "נזכר רזי פירש ההפכה מחוך לוס אח וישלה אברהם אה אלוקים
 בפצרים אברהם שאפר ושפע אברהם של אשתו ששרה יודע לוט שהיה

 תם עליו,לפיכך תם שהיה גילה,הדבר ולא היא אחותי שרה על
 יותר גדולה היא אברהם על פטר שלא הזכות היינו עליו" הקב״ה

הסוה. וזה נפשו מסירות סכל
 שקיבל מהחינוך לו באה החסד של נפש המסירות פדה רכל ותירץ

 חסדה לו דהיוזה הא העצפי,אבל מדתו זאת היתה לא סרבו,אבל
ע״ש הרש"ז בזה האריך ר5כא סאברהם, להפרד לו גרם ספון

 או לרמז הדעת על מעבירו היה לממון הפצפון,וחמדתו בחכמת
 לאברהם,וע״ב כלאשר היורש הוא שיהא כדי אברהם את לססור
לזכות. לו נחשבת ומדתו טבעו לפרוח אברהם על הם כאשר
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 מייל מעצמו באח אשר התעוררות יותר ®גדולה נשמע הלין פכל
לי. מי לי אני אין באס זה ונכלל זולתו

 בניו אברהם,זכו אצל שנאמרו הפרטים רכל מבואר פה ובמדרש
 ע״ש שליח ע״י רק בניו גם שלית,זכו ע"י שעשה ומג ה”הקב ע״י בניי זכו עצמו ע״י אברהם שעשה דמה פז: בב״ם וגם ע״ש אתריו

 עגין אלא אינו מגמתם כל הפרסים,הלא כל נחשבו למה ומהתיפא
 עליהם לשלם וכ״ש הפרסים לפרט צורך חסד.ופה עשייה של כללי
יעקב(. בקול )ע' פדה כנגד פדה למי

 אינה הבריאה שכל פד(ובהםהםצ'( מאמר )ח״א ירוחם רבנו וכתב
 אינו חורה בן שם דגם לן פרכת ומזה קםנים,ע״ש דברים אלא

 דבר וכל ופרס סרס בכל הוא זהיר הורה רבן אם הכללי,כי הדבר
.,חורה' "בן ונקרא דנעשה הוא זה מהפת אשר קפן

תשמ״ה. שרה היי בס״ד
 אפר לעוררן בקש מתנמנם והצבור ודורש יושב היה ר״ע במדרש

 כת שהיא אסתר תנא אלא מדינה קב׳ז על שתמלוך אסתר ראתה פה
 בפרי ביאור,ע' וכו',וצריך ז׳ כ' ק' שהיתה שרה של בתה

 מבין, היה לא וצבור עמוקה תורה דרש דר״ע שמבאר יא', צדיק
 אבדתי כאשר באמרה נתייאשה המלכה אסתר דגם להם פירש• ע״כ

 הקודש רוח מלכות,היינו בגדי ולא מלכות לבשה אבדתי,אמנם
 שכולן אפנו שרה על תכיפוה,הביטה ענין שהוא הז״ל ,כמאמר
 הכרת לידי. באת לא ודאי חייה שבריש לטובה,הגם שווין

 יגיעו מהי ע״י עצמה חיזקה כן לטובה הכל נתהפך אלוקות,ופ"מ
 ה»' ריש יפות בפנים שפירש מה להוסיף אבותי,ויש למעשה מעשי

 משום )ירושלמי( אדם של שנותיו כסי כשנים חטאיכם יהיה אם
 הכתוב דאמר והיינו שנותיו בערך משתנה יצרו האדם דבסבע

 הזקנה ובימי בימים שהיתה בין הילדות יפי שבין שרה גבי
 בלי היתה לחטוא האדם שדרך הזמן ערך ל.פי לטובה שווין כולן

 לענין ראשונים השנים דהוקשו זמן,והיינו לאותה חסא.הראוי
 אחרונים כשני□ האמצעים ושנים האמצעים כשנים ילדות מעשה
 ויצר יצר כל על התגברה וזדא לםובה,ע״ש לזה זה הוקשו כולן
 נגד הקוד® ורוה בתכיפות לעמוד הכה אסהר דלקהה הוא ומזה

 יתעוררו מעשי יגיעו מהי בבחינת הציבור כל נמי אהשורוש,והכי
 לשמוע נתחנך האוזן מבינים,כי שאין תורה דברי אפילו לשמוע

הרבה. מבינים תורה,ובסוף
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ח- י -ק)בגיה״ס( תשס״ה סרגה לשבת בס״ד
פ. .

 הרחמים מרח ®עדיין עד אלועיך,ובפסיקתא. ה' עד ישראל שובה
 החשובה, בחיבור במאירי הביא וכן אל כמו עד שו>םת,וברד״ע

 בדרכיו הליכה הכוונה רעד והוא פירוש עוד כחב דאחייב אלא
 פדה דרע ז' בזכרי" המלבי״ם דעת על וזה ע״ש החשובה דזוהי

 לעורר יכולה והסד ובעדה משמש עשוח כמו בדרכיו הליכה של
 מתגלה שהעב״ה פדה אין.זר ואכילה בום אבל בשמים זו מדה
 דבר כנגדה,ועל לעורר פועלח היא אין וע״כ ,ו ווזי י בר אל בה
 ובדעה, הפלה השובה על במחזורים שאיהא שסה בשל״ה כהב זה

 אחרי המשובה,רע אל לבום מה כי נכון זה אין בום עול ממון
ע״ש. להיפך לא עונות,אבל לכפרת בום גם שייך לבו ככל ששב

 אדם שבני דמה יותר עוד תירש שובה לשבת סופר חתם ובדרשות
 עבר לילה ובין הימה לילה ובין יוה״ב עודם לזה זה מוחלים

 בדרכיו,מעות הליכה בזה שמעיימין וחושבים בדעה ונותנים
 והרבך,בשבת וריחמך רחמין לך דונחן בערא איתא דהרי הוא
 השמים,ומשמע מן עלין טרתמין הבריות על המרחם כל ענא:
 לך וגהן על זה נאמר בערא ואילו הבריות על סרתם עצמו דהוא

 בריכה ודאי הרחמים,אלא מרה לו ניתן השמים דמן ומשמע רחפים
 ■ירש זה בדרכיו,ועל הליכה של למדה לזכות כדי ובכיה תשובה

 און ואיש העב״ה של דרכו כלומר דרכו רשע דיעזוב קרא התם
 ה" אל בדרכיו,ישוב והולך וסולת מוחל הוא שחושב מחשבותיו

 בדרכיו,ואז הליבה של זו מדד. לו יתן כלומר וירחמהו אז
 והוא לסלוח מרבה שהוא פסכפה ג״כ הדין סרת אלועינו אל

משעיו. כל סמנו להעביר כדי פידוהיו על מעביר באמה

לעשור. כסא ביז

בדרכיו. להליכה לזכות ג״כ פועלת כ”וע

 של למדה לזכות אפשר אחרים אופני□ ע״י שגס למדנו ומ״ם
 ובדעה משפם עשוה דע״יי נאמר בזכרי' שהרי בדרכיו הליכה
 שבירה עייי דגם משום למעלה,והוא ההעוררוה פועלים ו היוהסד,
 מורגלים דהיו התם משפע בדרכיו,שהרי להליכה זוכים ת ו מהד
תפדוה שבירה אץ•ר,,ן זה את שלתען ובדע,עד משפם להסות כך כל

 דאיתא בתא אתר במקום שם סופר חתם בדרשות מבואר אופן ועוד
 שיעשו בסלית המתעטף בבור כשליח למשה הראה שהעב״ה בר"ה
 בדרכיו,והרמז הליכה הכוונה "דיז:שו" ג״כ שם הזה,ופירש כסדר

 לעשות ואנא,כלומר אנא להביס שלא היא ביבור כשליח שסהעסף
 שםים,ועי״ז לשם לשמה א□ כי אדם לשום שלא בדרכיו ההליכה

בדרכיו. הליכה למדה זוכים ג״כ

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 125 מס עמוד (5 ()5) ליפמאן טוב יום p ציון p ראקאוו, :מוסר שיחות ילקוט



?-
 הקב״ת מוכחז־בבריאוו אי'כ יווכטלה לא לעולם הקב״ה שמעשה ואתרי
 כל גם הבורא,אשר ספירת יפר של נקודה בו נפארת לאדם

 היא היא בריאתו פל לו יעקפו,ונקודה לא הרבים התפבונות
 הוא תפובה פעייי סר ו כל ״sa1S*L_ עפה י כאפר להתגלות מוכרחת

 יפות,רומזת בפנים כתב זה ל יאה,וע זזבד n ו פד י למדת חוזר
 יפר,והתרועה האדם את האלוקים בריאת היא הראפונה תקיעה

 ע״י פוב לייפרס אספר הרביס,אפר והחפבונות העקסיפות היא
, היפר. לדק■ תפובה כלופר באחרונה תקיעה
 דפי להבעירו א״א באדם אחד שעצם בספרים שאיחה לפה דופה

 ה' דפעפה עצם,הרי פאוחו מחדש המתים,יברא לתחיה שזוכה
קיימת. לעולם

B-

תשפ״ה. יו״ב ערב
 מתשובה הלק אלא אינו שולידוי הגם ווידוי היא היום מצות
 פצות נקראת כך זזעתיד,פ״פ על וקבלה ועזיבה חרפה היא אשר

הפצות. בסמן היום
 אדם בן לענין לתמוה,בשלומא יש ווידוי ענין עצם רעל אלא

 את יותר מכיר תכירו חבירו,הרי אל בפה שמתודה כל לחבירו
 ריצוי בלי ואדרבה פלט, בלב סוחל הוא וממילא חרפתו

 פקלמ מהמגיד נודה פעפה יומא,והזכרתי )ע' ר1פבן יו״כ אין
 על וידוי גבי אבל תביריכס( בכבוד הזהרו ם* בסוף ,הנדפסת

 נפשו סרת יודע הוא הלא זה לוידוי מקום מה למקום אדם בין
 אס מוסיף זה ללבבו,ומה יבין הקב״ה החסא,וג□ ועזב פמתתרם

 מהורות אמרות *,בס, זו קושיא מצאת* )ות״ל מתודה? הוא בפה גם
תירוצו(. יובא זלה״ה,ולהלן היון אברהם דון רביגו מקמאי מהד

 בקשת בתנאי שכתב התשובה משער פי׳ה הלבבות בחובות ומצאתי
כסו ובלבו בעיניו ושירבו בעונותיו "התודותו המחילה
דדרכן דכיון נם-" ,נגדך-ישעי פשעינו רבו כי שנאמר

 למקום אדם בין העולה,הן ולהקטין עצמן להסעות אדם בני של
 עצמו אצל להגדיל בפה הודוי פועלת לתבירו,וע״כ אדם בין הן

 ע״י דוקא עצמו,ונעשית הטעית היפך החטא,שהיא רבוי הרגשת
במת. לפוצאיחם הם חיים תורה גבי שאמרו דרך בפה,על שמוציא

 עצמו לבין בינו אדם מעשה רכל פירש פ״ג טהורות ובאמרות
 עוד כל מתבייש,וע״כ הוא זולתו אל מתבייש,ודוקא אינו

 אל כשפדכר הנצרכת,אבל הבופה לו אין במחשבה היא שהחרטה
 הוא מרגיש בזה זולתו,הרי אל דיבר כאילו עצמו אל זולתו,או

התשובה; מעיקרי זה והרי בחטאו הבושה את
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מגת!

 על ביאירי•
 המבילתא

 מ*' שמביא
י 1בפםיי

28 יייתרו ׳בחני סדר
 לבנו לקרא בידו היה לא ולכן לעבים" יהיה .החלה לו שיהיה "בן יהרו ובין

: כחפצו השם הבכור
 "אליך" מלת דייק לאתגיירא" לוותך "אתי מת׳ יונחן אליך בא )ו(

בפסוק מ״ש לפרש נ״ל ג׳ בפסוק בביאורי האמור ולפי .ולפ״ז .שמיותר
 ועל המיתו" "ויבקש כ״ד ר׳ לעיל מ״ש על קאי זהו למשה" אלקים עשה "אשר א׳

 א׳ בפסוק מ״ש א״ש ובזה וגו׳" צור צפורה "והקח שלאחריו פסוקי׳ בשני שם מ״ש
 כן ? למשה בזה יש שבח ומאי הדין מדת שזהו קשה לכאורה אשר אלקיס בשם
 ועכשיו לשעבר היתי מכירו .ידעתי ״עתה י׳ בפסוק רש״י שמביא המכילתא א״ש

אבל .היהה מתי ״לשעבר״ מלת לתרץ רבים דחוקים מביאים והעולם .ביותר״
 המיתי" "ויבקשמן המעשה על קאי באמה

:מצרים יציאת
קודם . רב בזמן שהיתה

 ברוך הר׳ כתב עננא" מתחות משה "ונפק מת׳ יונתן משה ויצא )ז( יי»ו
להתגייר כעח בא הוא כי .ערל עדנה היה יתרו לאשר כי קאסאווער

 היה אשר . משה לאוהל לכטס יכול היה לא ולכן .הקודם מפסוק היונתן כפי
 מתחות ונפק היונחן שמבאר כפי משה ויצא יאמר ולזאת .מסובבים העננים

בית לטשבן ואתו ואח״כ י וגיירי׳ בפ״ז שמוסיף מה ניחא ובזה עננא
________________________: אולפנא__________________________ך-

את להם והודעת .התורות ואת החוקים את אתהם והזהרתה )כ( י»׳ו
מת׳ יונתן יעשון אשר המעשה ואת ,בה ילכו הדרך

 צלותא ית להון ותהודע אורייתא וית קיימא ית יתהון "ותזהר.
 ודיהכון למריעין. דיבקרון אורחא וית כנישתהון. בבית דייצלון

. דינא ושורת עובדא וית .חסדא בה ולגמול .מיתיא למיקבור
: לרשיעיין" לשורתא מלנו זדישבדון‘־““

הדרש כל "כי בינה" "אמרי מספרו שלו בהקוצץ יאמר ז״ל חיות מהור״ץ הגאון
 ותהודע אך אבל ל׳( דף ובב״מ צ״ט )דף בב״ק מבואר הזה התרגום של

 מלת וגין בש״ס" ולא שם נמצא לא כנישתהון בבית דייצלון צלותא ית להון
 הפסיק בכל כי ול״נ מאומה. יאמר לא המקרא על היונתן שמוסיף לרשיעיין

 הבבלי שידרוש מכפי אחר באופן ידרוש המעשה"( "ואת זהו אחד מדבר )חון
בו" להתפרנס אומנות להם ללמד .)רש״י חייהם בית זו להם״ ״והודעת וזהו שם

"ילכו"—חסדים גמילות זה הדרך" "את דקרא( ברישי׳ כתיבי ותורות וחוקים
זו יעשון" "אשר—הדין זה המעשה" "ואת—קבורה זו "בה"—תולים בקור זה

 כן ידרוש והיונחן הדין. משורת לפנים
את. "דע כ״ח א׳ בדה״י כמ״ש "והודעת" מלת ודייק תפלה זו להם והודעת—

 )דברים תעבוד" "אותו מפסוק למדו ורבותינו ועבדהו" אביך אלהי
 המנונא לרב חזיי׳ "רבא י׳( )דף בשבת רבא כשיטת וזהו .תפלה זו עבודה י׳(

 שעה בחיי ועוסקים תורה( .)רש״י עולם חיי מניחין אמר בצלותי׳ מאריך דקא
שמחרגםותתךע_ וזהו ולמזונות( לשלום לרפואה . הוא שעה חיי צורך .)תפלה
שלשה על להתפללי איך היינו כנישתהון בבית דייצלון צלותא ית להון

מדרשאיד־־ "בי ולא כנישתא בבי היונתן שמדייק וזהו (.הללו !דברים
מעשה שוס בלי .בלבד לחולה רגליו במדרך כי .חולים בקור זו *( הדרך את —

כפי■ המודעי אלעזר ר׳ שיעת לפרש נוכל כן היונתן את אנכי שמפרש כפי *(
הגירסא 7 2
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יתרו ינחנו סדר 24
.מחליו חס׳ אחד הטל )מהרש״א( גלו בבן מון .חולים בקור מקיים ג״כ

:למריעין דיבקרון אורחא וית שיאמר וזהו
 :מיתיא למיקבור ודיהכון שיאמר וזהו .המת הלוית זו ילכו—
הגמרא ע״פ הס ושניהם חסדא בה למגמול שיאמר וזהו .כלה המסת זו בה—

 הלוית זו אלקיך" עם לכת "והצנע שם שנאמר ע״ב( מ״ט )דף בסוכה
 שנאמר לכת בהו "דכתיב פירש״י וכמו בע״י( הגירסא )כן כלה״ והכנסת המת

 שניהם אצל נמצא המשתה" בית אל מלכת אבל בית אל ללכת טוב ז׳( )קהלת
 כי .המצוה את קייס לא לבר רגליו במדרך ובשניהם .בפסוק הליכה נזכר

 כולם על .חבורות שאין ״במקום ע״ב( כ״ז )דף במ״ק נאמר המת בהלוית
 הלולי דבי "אגרי ע״ב( ז׳ דף )ברכות נאמר ג״כ ובכלה . בו״ להתעסק החוב
 אזי חולים בבקור אבל .קולות בחמשה שעובר שם נאמר .לאו ואס מילי״

 לכן לעיל. כמבואר חובתו' ידי לצאת יכול בלבד בדרך היינו רגליו. במדרך
זו "בה" .המת הלוית זו ״ילכו״ .חולים בקור זהו הדרך״ ״את היונתן יאמר

' :כלה הכנסת
 : דינא דשורת עובדא וית שיאמר וזהו .הדין זהו המעשה ואת—
אליהו כמו הדין את להפר שעה הוראת מעצמן יעשון אשר זהו יעשון אשר—

 5553 וכוונתו לרשיעיין לשורתא מלגו ודיעבדון שיאמר וזהו הכרמל. בהר
 חרבה "לא )שם( בב״ח יוחנן ר׳ וכמאמר תורתך" הפרו לה׳ לעשות "עת כמ״ש

 )לבד גס יוחנן מר׳ הכוונה ולפ״ד תורה" דין על דיניהם שהעמידו אלא ירושלים
 לחכמים הי׳ אשר נ״ה( )גיטין קמצא דבר ממעשה לשיטתו בגמרא( שם למ״ש

 שנאמר ,שלו מאמרים שני וכמי .ההכרח שזהו בעת לקרבן מוס בעל להקריב
 וגו׳ ירושלים חרוב קחצא ובר אקמצא וגו׳ אדם אשרי מ״ד יוחנן א״ר' .שם

 Vhft החריבו אבקילס בן זכרי׳ ר' של ענותנזתו יוחנן ״א״ר השני ומאמר )ע״ש(
לרשעים שעה הוראת .מעצמן יעשון אשר היינו יעשון״ ״אשר שנאמר וזהו ביתו״

__________________:הדין תא להפר ההכרח עתב
כל וגם רכלת־עטד. אלקים וצוך תעשה חוה הדבר את' אם ^כג(

 פתגמא ית "אין מת׳ יונתן בשלום יבא מקומו על הזה העם
 למיקם ותיבל פקודיא ה׳ דינא.־ויפקדינך מן פד דתיהי תעבוד הדין

בי אתר על הדין דעמא סביא וכל ובנוי אהרן ואף לטשמעהון

ן בשלם" ייתון דינהון
 איך .לומדין העולם כפי אשר אלקים״ ״וצוך תיבות השתי להיונתן דקשה ג״ל

 עבדין כישין .עבדין הלא ? בגבורה המלך ואח״כ .קודם למשות לו יאמר
 מסדר כן ? עמך״ אלקים ויהי׳ ״איעצך קודם לו אמר הלא .לו קשה כן ? כן

 תיבות השתי כן ? התנאי חלק אלקים וצוך מאמר שאין נראה הטעמים הנחת
 התיבות קשה ועוד העמידה? זה מה כי להבין קשה זה גם ממד" ;ויכלה

 השני "הזה" מלת קשה וגם יבא? מקום ולאיזה יבא. מאין יבא" מקומו "על
 כמבואר תמשה" הזה הדבר את "אם כן היונחן מפרש לכן ? להבין ואין שמיותר
 אלקים" "וצוך הקטנים ומשפטים ריב בדיני טרוד תהי׳ לא או .שלפניו בפסוק
"ויכלת היינו .בשנים מזה התועלת ויהי' מאלקיס צויים לקבל פנוי ותהי׳ הפשט

עמוד .------------------------------
הישנה שהגירסא הוכחה שמכאן לומר ונוכל בהמכילתא. הישנה הנירסא

:הנכונה היא
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 של גדולתה בראותו ע״ה המלך ושלמה נברא, האדם היה לא גמ״ח אלמלא
 והנכנם לאבלים ואחת לחתנים אחת שערים, שני בנה המקום לפני זו מצור!
 נחמוהו אבלים שער דרך והנכנס חתנים בברכת אותו ברכו חתנים שער דרך

 זו מרה בו שיש מי וכל גגגגר( י״פ פ׳ פגפריפ פפכפ י״ר פ' פררר״א לראפ
 העוסק וכל כלח( נוס׳ פ״ג ליכפגפ אבינו אברהם של מזרעו שהוא בידוע

 פגפפ ג״ב כאח ת' לכככגפ האומות מבין ובניו הקב״ה את פדה כאילו בה
 הכופר וכל י״ר( פ׳ אכל פלכגפ כ׳ שגרש פפפ״א ג׳ דכ״א גשאילפגפ י״ר

פ״א( פ״י וגגייפ פחוות לרפכ״פ בעיקר כופר כאילו בגמ״ח
 בין וגמ״ח לעניים מת! במובן ברוב שצדקה מצדקה גמ״ה שונה

 שאין למי הטוב לגמול א. :ענינים שני וכוללת לעשירים, ובין לעניים
 ג״ג( פ״ג כפג״ג לרפכ״פ להטיב, ראוי שהוא למי להטיב ב. עליו. חק לו

 כמו בגופו ב. ריבית. בלי הלואה כמו בממונו א. :אופנים בב׳ ומתחלקת
 באגרת מגירונדי ור״י וכו׳ אבלים וניחום המת הלוית חולים, ביקור חתנים, שמחת
 ואינם פעולתה ושכר הצדקה חיוב יודעים "רבים כתב התשובה יסוד הנקרא
 ואי! האדם הוא דל אם ואה לקיים, אחד כל יוכל אשר גמ״ח מגדולת יודעים

 והמצור! פעלים, רב להיות יכול פיו ואמרי בדבריו ורק כסה, לנדב משגת ידו
 לו ולהראות פיוס דברי לעני לדבר א. :חלקים לארבעה לחלקה יכולים

 לרבים ץליע ד. הגונה. עצה ול לתת ג. לעני. להלוות ב. הטוב. רצון
גפגל(.' שגרש כשרשיפ פגפ\רר"ןל פאות פיגגך לגראפ וחסד טוב לעשות

 אדם ך^טתגזור5ץו-דוצודך_'שיעור לו אין דגמ״ח חז״ל שאמרו ומה
 לבד מממונו, חמישית והוא שיעור לו יש בממונו לו שיעזור אבל בגופו,

כאריכגפ(. ג׳ אגפ כיפ״כ פנגרכפ פגפ לגראפ חסידות במרת כן עשה אם

ה גט" בתור חליצה מצות

 ז״ל אלחנן יצחק ר׳ הגאון בשם שראיתי מה אזכיר בזה ובעמדי
 דחלוצה מחודש דבר (׳גפ פ״ג אגפ מ״ב פיפ\ פ״ב אכגג"ג יכפגן גגי\ לשג״פ

בממונו בין בגופו בין גמ״ח, דהא גמ״ח, מצד להנשא דמותרת היכי מצוה
היכי ואפילו פ״א( פאכל י״ר פ׳ לרפכ״ם כמוך״ לרעך ״ואהבת בכלל והוא
 דאזי פ״ר( כפגכגפ פ״פ ליכפגפ לקבורה ומרה לירא הוטרא בעינא טוענת דלא
•טגומל גמ״ח, מחמת מצור, מקרי עכ״ז פ״פ( לכ״ב החליצה על אותו כופין אין

פגפ׳ לגראפ הוא שיעור לו שאין גמ״ח ובכלל תתעגן, שלא עמה חסד
גגי״ש(. יגגפ ר׳ כשם כ׳ פשגפ פ"ג כרכגפ יג״מ

 הנאת בשביל היא מצות! כל שהרי גמ״ח של מצוה על מברכין אין
 פגגרכפ גלוגיל פלפ כ\ ר״י לפשגכפ מצוה, כאן אין רוצים אינם וכשהם האחרים

 לכגג ןפפ2פ כר לגראפ שכליות מצות על מברכין שאין ועוד ג( אגפ כיפ״כ
 פפרפ ןץפ״ג גיזץרא פפג־פ כלי א פיפ\ אג״פ אריפ שפ שג"פ כיכיפ אגפ כפיי

פ״ג(. פ״א ישראל
 ביותר נחשבת ישראל בקהלות שהתקיימו הצדקה למעשה החברות בין

 שלא ישראל תפוצות בכל חשובה עדה נמצאה לא וכמעט גמ״ח חברת
אלג(. פכרגפ כרכר ישראל יפי רכרי לראפ כזאת חברה בה נוסדה
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אורחים הכנסת

 רפפ״פ ?נ״ג לשפפ השכינה פני מקבלת יותר אורחים הכנסת גדולה
 ורגל זו מצוה על יחוד לשם אומרים אין טעמא ומהאי פאפט גז״פ י״ר פ׳

 על להאריך הוא לעשותם אדם שצריך דברים מעשרה ואחד אפריפ.( פפגח
 כריך כי הונא ורב גג״פ.(, רגג״פ פ!2)ג )גגפר ויאכלו עניים שיבואו כדי שלחנו
 שבצדקה והמשובח ט, ופגגגיגז וליכול ליתא רצריך כל ואמר לדשא פתח רפתא

 נחת ויותר גט )\פ׳ פ״א פפאגר ופגגרפ מאד גדול ושכרה אורחים הכנסת היא
A45 גופ׳ לשפ והמשקהו מהמאכילו נאה במטה המשכיבו לו עושה רוח

 לאות הפתח גבי על פרוסה מפה שהיתה בירושלים היה נדול מנהג
 ןפ״פ נכנסים האורחים אין המפה וכשנסתלקה שם, לכנס אורחים שמבקשים

ואפגפ וכו׳ לרוחה" פתוח ביתך "יהי ירושלים איש ר״י שאמר וזה א״ג!
פ״ה.(. פ"א פרס

 והקרן בעוה״ז פירותיהם אוכל שאדם דברים בכלל אורחים הכנסת
 שההון ז״ל חת״ם בעל הגאון שפירש מה כפי הדבר וטעם לעוה״ב לו קימת
 ןפ״פ וכמאמרם כאפוטרופוס, להיות לו נתונה היא ורק שלו, אינו לעשיר ד׳ שנתן
 שנותן שבזה נמצא, אפוטרופוס" אלא אינו לבנו נכסיו כל "הכותב ?ל״ט
 עבורו שכר ומקבל וחסד, צדקה שעשה הדעת הרחבת לו יש לאחרים משלו

 כתבה לא למה — ז"ל מאמשינאוו הרה״צ את ששאלו ומספרים בעוה"ב
 : והשיב מאברהם רמז בדרך ורק אורחים הכנסת בדבר מיוחדת מצור. התורה

 המידה על יגדלו ולפעמים לקיימה רצים כולם היו אז מיוחדת ציווי היתה לו
לעני. רעה ויגרמו

 היהודים בין ומורגל פשוט דבר ומעולם מאז היד, אורחים הכנסת
 מבני נכבדה עדה בהם שנמצאו הערים בכל וכמעט פזוריהם ארצות בכל

אורחים. הכנסת בתי יסדו ישראל
 ורף מהרי״ל שבספר דינים בליקוטי שראיתי מה &זכיר בזה ובהיותי

 עשירים הכנסת דוקא אורחים הכנסת רנזכר היכי דכל ע״א.( סגו״א
 כבוד בהם לנהוג יפות פנים בסבר שיקבלם אצלו כשנתאסכנו ומכובדים

 וגראף עכ״ל היא צדקה בכלל עניים הכנסת אבל וכו׳, תפניקים להם ולהכין
ג.(. דרגש גגפ״י לגגגאגן *ייגץ אפפגז ל"א פיפ\ פ״ג י שפג" ג"גזש פגה

חורים בקור
 מבקר הוא "מה הקב״ה של ממדותיו אחת היא חולים ביקור מצות

 בית זה להם "והודעת יוסח ר׳ דרש וכן י״ר.( ופגפגג חולים" בקר אתה חולים
 ר״י הוכיחו ומזה ט ןפ״פ חולים" בקור זו ולכו גמ"ה. זו הדרך את חייהם,

 הרמב״ם דעת אולם מדאורייתא חולים בקור דמצות פ"ט ןפרכגגץ והריטב״א
ה״א.(. י״ר פ׳ לאפל מדרבנן שהיא

 דתרי האופן בזה מחלוקתם הסביר ט פ" פ"ר וגרריפ המשנה[ בעלץמוסר
בחליו, עמו שיטפל לו שאין למי חולים בקור יש הם, חולים ביקור גוונא
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 כל לו למלאות עבורו שישתדלו בודאי לבקרו אנשים יבואו אם דא ובכגון
 שאמרו מה וכעין דאורייתא מצוה יש בודאי ובזה רפואתו את ולקרב מחסוריו

(vumn ),באים לסטים או גררתו חיה או בנהר טובע חבירו הרואה >ץ״ג 
 חולים ביקור ועל רעך" דם על תעמוד לא ת״ל להצילו חייב שהוא עליו
 דמים שופך כאילו מבקרו שאינו וכל שיחיה לו גורם המבקרו אמרו כזה

 לו שיש באיש וזה אחר באופן חולים בקור יש אבל שנץ,( ץדגזב"גץ גג׳ )גדדינץ
 כל על והמצוה לרפאותו, בידם שיש מה כל ועושין עליו המשגיחין קרובים

 כזה חולים בקור ועל שגץ,( )גדדינץ רחמים עליו שיבקש בכדי לבקרו אחד
עכ״ל. מדבריהם מצוה רק זה שאין ברמב״ם אמרו בתורה מפורש שאינו

 וגגגץ״ש לבדם הם יתיחדו שלא ובלבד לאיש ואשה לאשה איש ומבקר
ב,(. אגדו השכגוגז גגוגדכנץ גץץ\ז גדאגז גג״ץ גץ׳ ץץ״ב אגזדן ץןץ\ גשג״גץ של״ה נץ׳

 והקרן הזה בעולם הפירות אוכל מאד, שכרו גדול החולה את המבקר
 ומן הרע מיצר גיהנם, של מדינה וניצל ןץכ״ץ,( ןשבגז הבא לעולם לו קימת

)שם(. דמים שופך כאילו חולים מבקר שאינו ומי שנץ,( )'גרריגץ היסורים
די״ב,( נץיגץ\ ץץ״ב ג גץץץ״ר בגנצג״ד־ ןשג"גץ ז״ל מהרש״ק הגאון כתב

 מת שם יהיה שלא ימלט שלא אע״ם החולים, בבית משמש להיות מותר כהן
 לשם כשנכנס דכעת לו, להתיר יש הכי אפילו משמרתו את אז לעזוב לו וא״א

 ומצרה חולים, שאר לשמש שעליו נפש פקוח הוי וכשיזדמן מת, עוד שם אין
 משמש הוא וגם בפרנסה, שעתא לי ודחיקא משרת דהוא הסניח עוד לזה

 גגעג״בו,( נגיגוץ ץץ׳׳א שי גץשגג־גץ ןשג״גץ שי ערך בעל והגאון כמוהו, בנמצא שאין

 החולים, בבית המונח החולה את לבקר החולים בבתי לכנוס מותר שכהן כתב,
 בחזקת אותו מוקמונין זקן או חולה "הניחו אמרו שהרי לחיים, חולים דרוב משום

 עי״ש ולחוש לתקן אפשר דאי משום הרמב״ן בחידושי וכתב כ״ץץ(, וגינוין הי
 א״א ואם מת, שם יש אם להממונה שישאל אחר איש שישלח רטוב נראה
?׳(. גץיגזץ תשדח דגראי וגדאגז בעצמו. לילך לו מותר לברר,

 בן ובספר קטן, אצל גדול ואפילו שיעור, לה אין חולים בקור מצות
 אלה בגלל כי ערשו, על חולה לפקוד בעיניך יקשה אל ופ"ץ־ל״ץ,( כתב סירא

 "כשתכנס חייינץ( 1ואדץץץג בנו את הזהיר מווארמיזא הגדול ור״א חסד, תמצא
 וכשתכנם אליו, הנכנסים על ועיניו לבו כי בשמחה, אצלו תכנם לחולה,
 הר״ש בוראך". לך ישלם וגמולך וכו׳ ריקות בידים תכנס אל לו, ואין לחולה
 שאין דברים הני בין במשנה חולים ביקור חשבו לא למה הקשה, פ״א( )גיאה
 רק הוא דקאמר שיעור לו ואין שם, דתני גמ״ח בכלל דהוי ותירץ שיעור להם

 שלגזי וכן גץץץרש׳׳א אגדוגז וגדאה יותר ממון להפסיד מחויב אינו אבל בגופו,
ל"ר(. דף דרדינץ

 הולכים ורבים עשיר וחולה עני חולה "כשיש ןשנץ׳׳א( חסידים בספר כתוב
 ואפילו והלאה שלישי מיום ההולה ומבקר•! עני". אצל אתה תלך העשיר לבקר
אותו. יטריח שלא ובלבד ביום פעמים הרבה

 כאחת היו ראטשילד והבאראן סופר כתב בעל שהגאון ראיתי
ושהה לבקרו אליו הבאראן בא פעמים והרבה במארינבאד הרחצה במעיני
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 מיהר רק כדרכו שהה ולא לישב רצה לא חולה, הגאון כשהיה בקרו פעם רב, זמן
 הבאראן ויענה דרכו, את הזאת בפעם ששינה ז״ל הכ״ם עליו ותמה לצאת,
 א״ם( וב"זץ חולים" בקור זו ילכו הדרך את להם "והודעת הכתוב על דרשו דחז״ל

 דחז״ל ונראה בלבד, הליכה רק כלל ישיבה חולים ביקור גבי מצינו לא ובכן
 לטורח, עליו יהיה פן החולה אצל הרבה להתעכב שלא ארץ, דרך לנו הורו

 חזובא בצוואתו מוורמיזא הגדול אליעזר ר׳ כתב וכן מהר ללכת טוב ולפעמים
 הליו". מכובד לו די כי החולה, אצל ישיבתך תכביד "אל גזיים( ארםום בםםרו

 לחולי ולא הראש לחולי ולא כסופא משום מעים לחולה לא מבקרין ואין
ם(. ןוררים להם קשה שהדיבור משום העין

 והמתפלל ישראל, חולי שאר עם וכוללו עליו, מתפלל החולה את המבקר
 לבקר ומותר בם>ולוםך( >ום״ם יכום בוים לך, וזוםר אמו, בשם. יזכירו עליו
 משום בזה חוששין ואין י״ב(, ושבם וכו׳ מלזעוק היא שבת ואומר בשבת חולה
 ואם א״ג( םים\ רר״א ושאלםום כב"ה דהלכתא שבת עונג שיפיג דידי צערא

 הדין יום הוא שהרי מלזעוק, היא שבת לומר צריך אין בשבת יוה״ב חל
 החולה את המבקר םרכ״א(. סים\ אברים לםםם היום כל ומתחננין וזועקים

 שכבד שבשביל גו״ב( ל״ם וגררים מצינו וכן ומחזקו עוזרו עמו, ומטפל מסייע
 להמציא ישתדל וכן א״ג( םים\ רר״א שאילםום חיהןוראם חולה לפני ורבץ

של"וז(. םים\ וש״ע יור״ד וםזר שיצטרך הדברים לחולה

 ביד תלויה שאינה מפני חולים ביקור מצות קיום על מברכין אין
 וזזםם צדקה במצות כמו אותו שיבקר החולה יקבל שלא שאפשר העושה

כום״ג(. בשם םלם

 המגפה וחולי המתדבקת ומחלה צרעת חולי מבקרין שאין נוהגין
 נפשות, בסכנת לכנס דאין מלא, בכסה לזה הנשכרים מיוחדים אנשים רק

 שכתב הירושלמי כדברי הלכתא דלית ם?׳( םכ״ו ןםים\ בסמ״ע שכתב וכמו
 השמיטוה שהפוסקים מפני חבירו להציל כדי לסכנה נפשו למסור אדם דחייב
 הרדב״ז כתב וכן שם( וכ״ם רואם םםלבום י״ר ם׳ ם"א רםב״ם ג"ב וראם
 םום ןוראם חבירו. של סכנה לודאי קודם סכנה דספק םרב״ז( םים\ ום״ג

 זזם״ו, זזו״י ז', ם״ו שכ״ם או"ם םם"ג םכ"ו, םים\ וזו״ם רו״ב, יור״ר בב״ם
 םזן׳ םזץגו״ר םים\ םג״א ו״ם, בלל או"ם זץם"ו, ב׳ י״ם, םים\ רם"א שו"ם

 )ורוגם ג״ר םים\ ם"ם םםרש"ם םרגו״ם םרגו״ר םםירים םביר םיש״ש בשם ו
 ובםשםםום רא״ו רל"ו םאום ו׳ סים\ םםרי״ל שו"ם רו"א םים\ יור״ר םבשם

 כתב ם״ו( םוף לבםובום ישראל תפארת בעל והגאון א״ם( יור״ר שלםם בים
 לקבור או לשמשו ישראלים לשכור אסור ספק אפילו המתדבקת חולי דכשיש

 שרוצה למי להפריש מחויבין דב״ד וב"ר( כתובות מרא״ש וראיתו מתיו
 שםביא ןןם״ו םים\ ליור״ר רע"א הגםום גם ווראם עי״ש. בעצמו להסתכן

 םגויף של״ם םים\ יור"ר י"ו י"ם בראשים ברםב׳׳\ וכץ בםיי וזרבגו אם שםם
 בית, משכיר לטענת בקשר כתב י״ם( וםים\ הרמ"א ובשו״ת ו(׳ שורש וזםרי״זז
 לא דהכי דאדעתא מתדבק, בחולי חלתה שוכר של שאשתו שהיכי שטוען
והוא המוחץ הוא יתעלה השם כי כן, אומר נקפו שלבו ומי הבל, שזה השכיר,
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 מצינו לא כי חולים, ביקור דיני כל בטל המשכיר כדברי היה ואם הרופא,
 ראתן בעלי מלענין חוץ מתדבק לשאינו מתדבק חולי בין שחלקו מקום בשום

 העירני שליט״א פריים רא״א הנאון הרב ומו"ר עי״ש, בצלו לישב שאסרו
 מזכירין ואין מבקרין אין בוררם שאמר ט״א( בו״א ונדריה יוחנן ר׳ מדברי
 ויש לזה מזה שקופץ וברש״י הנובע, כמעיין שהוא מפני אר״א מ״ט שמו,

להזכירו. סכנה בו
 ישב לא המגפה חולי שהמבקר כתבו א( לטבף תלפיות ובמדרש

 המשחית למלאך רשות אין ובזה משם, שילך עד ואנא אנא וילך יעמוד רק
בו. לשלוט

ראיה, לשון ולא חולים, ביקור בשם זו יקרה מצוה דקוראים והא
 ויבקר שיפשפש לחולה שילמד דעת, החולה אל הבא לאדם להורות והליכה,
 מוורמיזא הגדול ור״א טובו(, וווובווגיבו לבוטבוי המסובב. יסור הסבה בסוד כי מעשיו,
 לשוב עמו והשתדל מחליו, מקל המבקרו כי חולים, לבקר בנו את הזהיר
ווייבו(. לארוזווז וצא עליו והתפלל לקונו,

 חז״ל דרשו כן שהרי שליה ע״י חולים ביקור מצות מקיימין אין
 וכן לילך שעליו התורה שהקפידה הרי ע׳( לב״ע חולים" ביקור זו "ילכו
 הוי הליכה ע״י מקיימים מצוה ואיזה ג׳( אווז טול"וו לבויבזץ הפרישה כתב

 ב״ב ווראטו טל ווריבוזא בלבולא לוראוץ עי״ש המת והלוית חולים ביקור זה אומר
 "שלשה י״ב( לטובוו החולה" את לבקר ״הנכנס בחז"ל שמצינו וכמו ו( אווז

 לילך צריך דהמבקר הרי ט״ב( עי״ר לב״ב החולה" את לבקר שנכנסו
החולה. אל

כלה הכנסת
 ולהשיאם נדוניא להם וליתן ענים בבנות לתמוך מאד גדולה מצוה

 הברה נכבדה ערה בה שנמצא ועיר עיר בכל יסדו עוד קדום ומזמן הגון, לאיש
 שאין מדברים וזה ויתומות עניות כלות לעזרת פעלו והם כלה" "הכנסת

 כלה" להכנסת ת״ת "מבטלין ט״א( י״ו לבווובווז אמרו וחז"ל שיעור להם
 בר׳ יהודה ר׳ שדרש וכמו י״ג(, לנוובווו ד׳ בדרכי הולך זו פעולה שע״י ועוד

 את "שקשט הקב״ה כמעשה שיעשו ג( אווז ב״ר לאברר״ב לתלמידיו אילעאי
 לבוזובווז עת בכל צדקה עושה נקרא כאלה מעשים וע״י אדם אל והביאה חוה

 וראוז לטובו עניה יתומה כשמשיא ובפרט ב( נוטיף בו״ב בויבון ואבט"ו נז"ז ב',
טי״טו(. בובריו ר״י בטובו בזייבוובי ויגווווז

רתומות. עניות כלות לעזרת הרבה פעלו התקופות בכל ישראל גדולי
 רט״ב וראוי בו״א פ"ב בגטיבו בו״ו לורריבו ישמעאל ר׳ הצטיינו התנאים מבין
 לטובו אילעאי בר׳ יהודה ר׳ י״ג( אווז בז״א ב׳ לאברר״ב טרפון רבי טובו(

 מוצאים מאוחרות בתקופות ועוד. ב״ר( לווטויוו ברתותא איש אלעזר ר' ב״ר־ב(
 נדר התיר ז״ל ווייל יעקב ור׳ עניות כלות לטובת השתדלו שהרבנים אנו

 להשיא בשביל לנדוניה הגון סכום לו שנתן אחר רק אוגשפורג קהלת לפרנס
ז״ל מייזל שמואל ב״ר מרדכי ור׳ ב״וו( סיוון וו״ב יוטור ללעוז עניה יתומה
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 לגותת חשבונו על שנה בכל בתולות שתי משיא היה שת"אץ בשות לתת מפראג
 תצולת יוץ תות באריכות לוראת אחריו והבאים זמנו רבני גם עשו וכן דור,(
 ר״א ובצוואת ו״ל.(. תורגל ר״א צוואת וראת גת"וו עתור תוגבר ו״ו לר׳

". וכו׳ חתן ולשמחת לחופה כלה בהכנסת זהיר הוה "בני קוראים אנו הגדול
 כמה עד הראשונים ופליגו י״ו,( לכתובות כלה להכנסת ת״ת ומבטלין

 ולא צרכה, כדי לחבבה כדי צורכה, כרי דוקא י״א כתובות לשגות"?
 בין חילק שלא ת״ת,( לאבע״ו הרמ״א דעת נראה וכן כלה בהכנסת כן תנינא

 עי״ש שביתולת ר״ת ע״ב צ״ת וגותגת רש״י לוראת לא או צורכה כדי לה יש
תות,(. ב תיתץ או״ת שי? וגתר"וג שו״ת וכץ

 ומעולה גדולה צדקה אין רע"בו,( ?ת״ת לתיתץ ז״ל מהרי״ק הגאון כתב
 בידם שיש צדקה גבאי בו״ו,( ס?׳ רת״ת ליור״ר אמרו ולכן כלה מהכנסת

 תערכת לראת מזו גדולה צדקה שאין עניות בתולות בהם ישיאו צדקה מעות
 ואם זוז, מחמשים לה יפחתו לא להנשא שבאה ואשה תות,(, כ׳ אות תשכתת

 מפרנסים בכים יש ואם זה, .סכום ללות צדקה הגבאי את מחייבים בקופה אין
שת,(. ליור״ר כבודה לפי אותה

המת לוית
 וכתובות המת להוצאת ת״ת ומבטלין מאד, גדולה המת הלוית מצות

 תורת,( של שביתולת ר״ת גו״ב צ״ת וזוותות ורש״י תאבל י״ר פ' ורתב״ת י״ו
 לרש לועג משום עובר מלוהו ואינו המת את הרואה כל ר״י אמר רחבה ואמר
 מלוה אומר הכתוב עליו אסי א״ר שכרו, מה הלוהו ואם י״ו,(, לתשלי עושהו חרר

 בשם כתב שת״ג,( לתיתץ יור״ד ובטור י״ת,(, ברכות י״ת לתשלי דל חונן ד׳
 ע״ב.( כ״ו לת"? המנונא מרב וראיתו הוא נדוי בר מלוהו שאינו דמי הרמב״ן
 תבכורות פ״ג בת״ג לועייץ אמות ד׳ הלוי׳ ושיעור ת״ר,(, שת"א לתיתץ וביור״ד

 הוא והמת טרוד והוא מתעסקים רי שם כשיש דוקא וזה כץ,( בפירש שכתב
 שת״א לשת הקברות בית עד ילוהו לת״ח, או מפורסם לאיש אבל פשוט איש

 זוטא ארץ דרך ובמסכת ב׳,( תיתץ ת״ר אלגוור תותת ושו״ת שתתות תתרי״ל
לקבר". שתוליכהו מעליו, תחזור אל שמת חכם ראית "אם :דרשו פ"ט

 לרתב״ת לגורלך ותעמוד ותנוח בשלום ״לך אומר המת את המלוה
 לאידו, ששמח שיאמרו חשש ואין .המת, שונאו ללות ומותר תאבל,( ת״ר פ״ר

 נכרי מת ללות מותר וכן בץ, ת?׳ ש״ץ־ של״ת לתיתץ אדם כל סור הוא באשר
של״ו,(. ליור״ר שלום, דרכי משום

 ביו״ט ואפילו הלויה, על אנשים עשרה פנים כל על שהיו ישראל מנהג
 מת של כבודו מפני קדיש בהם אומרים שאין ובימים יו״ת.( תילול ובלי

 ללותו מותר ראשון וביו״ט כ״א,(, תיית תתות שת,ושו״ת ש"ץ־ שת״א לש״גו
 והמלוים יו״ט, לחלל מבלי לתחום חוץ אפילו שני וביו"ט התחום, בתוך דוקא

 שלא למת ודוקא ו,(, תעיף ת?כ״ו תיתץ לאו״ת ביום בו למקומן לחזור מותרים
 להפורש משא״ב לתחום, חוץ אפילו שני ביו״ט ללות התירו הצבור מדרכי פרש

ת?ו״ו.(. תיתץ ת״א שי תשורת שו״ת תות לרוות צבור מדרכי
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תפלה עיון

ץכ״ו(2 ןטבוז הוא דר״י מימרא רק רפאה במשנה מוזכר אינו זה דבר
 אחר שהרי ?נו״ד(, ןכ״ב יום בכל מהם ניצול אדם שאין דברים מג׳ אחד וזה

 לי תייתי אמר כשהתפלל ור״י שכרו ד׳ לו שישלם בלבו דן האדם שהתפלל
 שאינו בזה שהכוונה התום׳ ופירשו ע׳׳ב( ןץי״וז ןע\בזז תפלה עיון דקיימית
וזכלוי(. עיון ד"וז ןט\גן בזה שיזהר א״א שהרי בתפלה מתכוון

 המכוון ב( בקשתו. שתבוא המצפה א( : איכא תפלה עיון גוונא ותרי
 כשמצפה היינו טוב לא תפלה שעיון דאמרו והא ל״ב( .בדכווו לגדגסי' לתפלה לבו

 וזעדכוז ולעיל עיון ד"וז ע״ב בו״ו ד״וז וזום׳ עוד ווווז ןודאוז בקשתו שתבוא
נו״ו(. אווז ביוז״ב

לאשתו איש ובין לחבירו אדם בין שלום הבאת

 הבאת רק הזכירו זץכ׳׳ו( ןע\בוז בברייתא וכן וז״א( ןפ׳׳א פאה במשנה
 לאשתו איש בין שלום מהבאת כלום הזכירו לא אבל להכירו, ארם בין שלום

 פ״ו( וב"וו שאמרו מה ע״ם מדעתם זאת הוסיפו התפלות דמסדרי ונראה
 ושרה, אברהם בין שלום להטיל כדי בדאי לשון תורה שדברה השלום שגדול

 וכן ואשתו, מנוח בין שלום להטיל בדאי דברי שדברו בנביאים מצינו וכן
 לאשתו איש בין שלום להטיל כדי בקדושה שנכתב שמו על הקב״ה ויתר

ועור(. י״ג וזכות גז״ו וודדיוז פ"נו־סו, ויל׳ד דבוז, לבוזדכד

 אין ואם עליהן קיים שהעולם דברים מג׳ הוא שהרי השלום גדול
 שעשה, השלום בשביל אלא אהרן נשתבח ולא כ״ו(, ץדא2וי ודטז״י כלום אין שלום

 ןעו?\אין( השלו׳ אלא ברכה מחזיק כלי הקב״ה מצא ולא וזי״ב( פ״א )אבות
ועוד(. פ״וז עידובין נו״א ו״בו וגינוין שלום דרכי מפני חז״ל תקנו דברים וכמה

 "גדול שאמר וז( חץרועוין חזקי׳ מדברי לראות יכולים מצוותה־ וגודל
 אתה לידך באה אם תראה", "כי תפגע, "כי בהו כתיב מצוות שבכל השלום

 ורדפהו למקומך בקשהו ורדפהו" שלו׳ "בקש כתיב הכא ברם לעשותה זקוק
 קימת והקרן הזה בעולם פירותיה שאוכל כ״כ •שכרו גדול לכן אחר למקום

הבא. לעולם לו

כולם כנגד ות״ת

 שלכן לבאר, רציתי ועתה קנ״א, בדך כתבתי וחשיבותה מצותה מגורל
 שביאר וכמו ת״ת של ענין יש מצוה שבכל מפני הכל, כנגד ת״ת מצות נחשבת

 שיתנהג בזה שהכוונה ולילה" יומם בו "והגית של הציווי המשנה מוסר בעל
 שנתנה לפי היא, היים תורת תורתינו כי התורה חקי ע״פ יומים היום בחייו אדם

 פרטיהם בכל החיים כל את מקיפה והיא חיים, אלוקים מפי בסיני למשה
החיים צעדי ובכל למקום, אדם שבין בדברים זות, וד באמונות וצעדיהם,



כטישרוןומילואים הוספותיסודי

 בזה שדן גזה )ראה המצוד. מקיים ובדיבורו עליו מוטלת דהמצוה משום )שגז( וכו׳ נוטל

תלייג(. גזי' היראיגז על ראגז בתועפות

קע ,לעמ

שליח ע״י חולים ביקור

 ע״י חולים ביקור מצות מקיימין שאין קייע( ,)ענו דכתבתי בהא שהעירני במה
 התורה בכל והלא ותמה חולים" ביקור זו "ילכו קי( )ב״ק חז״ל דרשו שהרי — שליח

 אם שגי( )חלק אבילות על בו בכל דן שכבר והראה גז״א( )קידושין כמותו אדם של שלוחו
שליח. ע״י או הטליפון ע״י חולים ביקור מצות יוצאין

 ראיותיו כל וראיתי ספרי הופעת אחרי שי״ל הנ״ל בו בכל עיינתי מכתבו קבלת עם
 דר״ע וכהא עייב(, ליינו )גרדיגז החולה עבור מה דבר שיעשה שהמצור. היות אמרתי ואני

 שאין הטעם וזהו שבגופו כמצוה דהוה נראה )שלייה(. בש״ע איפסק וכן לפניו ורבץ שכבד
 שאפשר העושה, ביד תלוי׳ שאינה מפני סולת, בקמח כדכתב מצוה האי בקיום מברכין

 בפרט קגזיינו(. עגזי הייא ישדון )יגזודי צדקה, במצות כמו אותו שיבקר החולה יקבל שלא
 דשומעין וזשנוייו( חשון רגז הפר )ראה במבקרים רוצה שאינו בפירוש אומר דהחולה היכי

שם. רי״ד בתום׳ ועיין בעינא לא אמרה דאי גזי( )כתובות אנוסה לענין דאמרו וכהא לו,

 אחד דכל וישעי׳ חזקי׳ גבי ע״א( יי )ברכות דמצינו מהא העירני החכמים אחד
 לישעי׳ לו ואמר חזקי׳ על יסורים הביא הקב״ה עשה מה אצלו, יבוא שהשני אמר ואחד

 יכול הי׳ עדיין א״כ שליח, ע״י חולים ביקור מצות שיוצאין נימא ואי החולה, את ובקר לך
 דלא אלא לבקרו, אליו בעצמו ישעי׳ יבוא ולא בשמו אצלו לבקר שליח אליו לשלוח
 ה׳ ציווי שהרי משם, ראי׳ כ״כ אין מקום מכל אמר חכמה שדבר ואע״ג שליח, ע״י יוצאין

 לא ולו ל״ח( יי )ישע בקרא כדכתיב שליחות לו למסור ונצטווה החולה" את ובקר לך” היה
 דשפיר אחר, בחולה משא״ב נביאותו, כובש משום נתחייב הי׳ בעצמו השליחות לו מסר

 דאין ודעתו קכ״ח( גזי' )חייב יעקב חלקת בשו״ת שאילתא בהאי שדן שראיתי אלא יוצא,
 ביקור ע״י זולתי שליח, ע״י ולא טליפון ע״י ולא מכתב ע״י לא חולים ביקור ידי יוצאין
 ושאלת יושב, לא אבל עומד לבקרו ונכנס מחברו הנאה דהמודר מהא וראיתו עצמי,

 שכן שדעתו ראיתי חי( גזי' רחל רגזת - )חייה אליעזר ציץ ת”בשו מיהו ,’וכו הגמרא
 בשוק", שואלו בנו חלה” ע״א( ליינו )גרריגז אמרו שהרי שאילה, ע״י המצוה ידי יוצאין

 המצוה, חובת ידי יוצא דשפיר לומר ונוטה פייר( נזיי )חייב יצחק מנחת בשו״ת בזה דן וכן
 טוב. היותר צד על וזה בעצמו שיבקר העיקר מיהו פעם, החולה אישיות כשביקרו בפרט
 שויית "כ ג ראה הטליפון ע״י או במכתב וה״ה שליח ע״י שיוצא לומר צד יש בא״א מיהו
ג״ו(. גזי' יורייר תייר שהגז אבגי



חסידים יעלזו
 :עשיה[ ולידי זכירה לידי מכיאה וראיה ככתב לו רושם להיות טוב והיותר

 להם יחלק לכן הירושה כענין מחלוקת לירי כניו שיכואו ארם יגרום לא
 ע־ים ככני אפוטרופוס להם ימנה כימים כא והוא קטנים הם ואם כחייו
 וחסה נאמר ועליו ולזרעו לאפוטרופוס שלום שיהא כדי נכסיו להם ויחלק
 ושתיה כאכילה כהוגן מתנהג יהיה טיכיס וימים כשכתות אף : נייק כמותו
 אח שיכיין וכלכד הממעיט וא' המרכה ]ואי נפשו לשוכע אוכל צדיק ויהיה

 קורכה מחמת כיותר לו אהוב מהם ואחד יחדיו אנשים ינצו כי : לכולש״ש[
 ישתוק ולא זכות עליו ילמד לא הפושע הוא אצלו והאהוב סיכה שום או

 וייסרהו כו יגעור אדרכא rb לו יעזור שלא וכ״ש חוכה עליו מללמד
 אעפ׳״י שאמר החכם מאמר המקיים וישר טוב הוא אשר האיש יבחן ]'וכזה
 פסכתר האמת על לחפות פלסתר יעשה ולא יותר אהוכה אמת אוהב שאתה

• י[’''*5] חופה ככוד ־כ> לע יזכה ה’וב חניפה יעשה ולא ומקללן עמהם ומתקוטט ואחיות אחים לו שיש מי ")£pfl עי תק״ע
 לאכיו צער וגורם ואמו אכיו כפני אותם ומכה

 ת״ח כפני חכרו המבזה מין איזהו שאמרו וכמוJ הרין עתידליתןאת ואמי
 ומה ואמו אכיר מקלה הוא הרי ואמו אכיו כפני ומגדף ומח־ף המבזה ה״נ
 מולי,־יו שיני מקהה שנמצא ידיו מעשה לילדיו מגיעים הדכרים אס גס

 שמכעיסו מאחי־ אכ יככד כן אם כצע ומה כל על כמשפט יכיא והאלקי״ם
 כהוגן שלא עמו עושים אכיו וכיח אחיו אם ואף אח־ מצ־ פניו על

 אביו לכבוד יסבול וכל כדעת יעשה ע־ום כל פניו על אותו ומכעיסים
 שהוא לככודם רצונם מפני רצונו ויכטל רצונם הוא אשר אח יכין ובין !אמו
 ואהיגה אבי אכל ימי יקרבו שאמר מעשיו ולמד צא ]נא״ה[ שמיס כבוד

 אביך תצער b לכך אכיו יצטער שלא להורגו רצה לא וכחייו אחי יעקב את
 היה חי אבי היה אילו לחשוב לו יש מיתתו לאחד וגם בחייו זרעו לקלל

 יודעת הנשמה כי מותו לאחר גס רכר מאותו וישמר יותר וכבן מזה מצטער
 אינה זאת צ־עת למשה אהרן שאמר כמדרש ]ואמי־ו העולם שכזה מה כל
 את לכו אל יתן החי זאת את אכינו עמרם על כ״א אחותינו מרים על

 שהעושה ונמצא יל־־יו על שירחם מרה צועק אכיו כאילו אחיו של לצרה
 אכיו ככור על אותו שכרו הנה מציתו מלכד אכיו וכית אחיו עם חסר
 מי : ]נא״ה[ תתעלס אל ומכשרך לעולם זאת זכור ליכאכעי ורחמנא ואמו
 אל לפניו אותי כשמזכירין כוסת לו ויש רע אכ לו ויש טוב חיש שהוא

 כפניו קרוכיו או הוריו גנות תזכיר שלא וכ״ש שלאתצעריהו לפניו הזכירהו
 שהיה כנו כפני האב את יזכירו ואם כזויה במלאכה היה שאביו מי וכן

 להניחו שלא כנו כיד יכולת היה ח״כ rb הזכירהו b יתכייש כזויה כמלאכה
תכן היה הכן ואם חוטא הוא הכן שאז רצה ולא כזויה כמלאכה לעסוק



^fc«r
עזחסידים יעלזו

 האב בנו ומתבייש בזויה מלאכתו לעזוב רוצה חיכו והאב צי־כיו כל לו ליתן
 אדם כדיני זהו מחול כבודו כבודו על שמחל אב שאמרו מה :כבנו חוטא

 כ״ב אע״ה יעקב שנענש רז"ל מ״ש ניחא ]וכהני חייב שמים כדיני אכל
 להעיר ויש ואש אב כיבוד שביטל שנה כ״ב כנגד יוסף על שנצטער שנה
 לא למה חרנה וילך יעקב וישלח ציוה עצמו הוא רכאש־ אע״ה יצחק על

 מחל דיצחק דגם ניחא האמור ולפי בסיבתו יענש שלא כ־י כבודו מחל
 כחוט חסידיו עם מדקדק והקב״ה שמיס דיני פשי ואכתי אדם לדיני אהני

 : ]יא״ה[ לי כי כשכרו ובא ואמי אביו כציוי שהלך אף נענש ולכך השערה
 אשר אהבה של יסוי־ים הס והן כשבילה שנצטער מה על בין המצות על כין

 טהור זהב הזהב את כבחון יבחן צדיק וה' יוכיח ה' יאהב אשר את בהם
 אב לצער שלא ולישמר ליזהר צריך כמה ע־ לקח ויוסיף חכם ישמע עכ״פ

 שימחלו סמך על וכדומה קל תשמיש אכי׳ מהם לקבל בכבודם להקל ושלא ואס
 אף לימחל ניחן לא כזיונס או דצעי־ם אמד שנכד דמלב־ מחול וכבודם

 לזאת שמיס כדיני יענש וענוש כיק־ייהו תבע קב״ה ככו־ם כעבור זאת גם
 שידם מקום עד ואם אב כבוד יעשו לעשות כנחש אשי־ וכל בנים יחרדו
 מהיכן כדרך והלך שם ואמו שאביו מעיד שיצא מי : ]נא״ה[ כן כי מגעת
 שהגיע מיד שליח שישבור יכול אם הבן על מציה עליו מצטערים ואמו ואביו

 אלו הסכנה מן ניצול שכבר להודיעם ולאמו לאכיו כקב סלחוי חפצו למחוז
 ואמו מאביו נפ־ד שהוא כל מסוכן כדרך עכר לא אס עוד.ךואפי׳ יצטערו

 יבא אינשי ואמרי שלומו את לדעת עליו עקירה נפשם ביתו ובני אשתו1
לפקוד עישה גדול וחס־ רבה מציה כן כי הנה האוהב שחושב מה האויב \על

שלומו את להודיעם שלומים באיגי־ות יוכל אם יום ככל אפי' ביתי אנשי את ו
 מי כל על ומצוה שם הוא אשר מקים באותו אליו הנלוים עיי־ו בני כל ושלים \
 שמה יהיה אשד המקום אל לבעלים ולהגיעה להריצה לידו איגרת שיבא י'

ולהחיות אומללים לב לשמח וגודש נפש משיב הוא לפעמים כי ללכת הטח 1
 פעל אשר הטובה עי־ך לפי לפניו ופעולתו אתי שכרו והנה נ־כאים לב

אלקי״ם.הואמ^ ננכתב והמכתב בקבק קועליוח מה־בטם אחד וזה ועשה
 את שאוהב ככלב הוא ה־י זרעו של החומר גוף אוהב ןס־־ארס•\ ״ה[/[]נא1

 הבהמה מן הא־ם ומותי נאמר ועליו ילדיהם שאוהבים הבריות וכל גוריו
 ילדיו לנשמת להיות צי־יך האהבה עיקר והשכל רעת בו שיש אדם הכל אין

 צריך עאכ״ו חולי ומכל ונזק צער מכל ילדיו גוף ששומ־ וכמו שמים לשם
 ויהא ח״ו לבוראם ויכעיסו יחטאו שלא זרעו על המשמר על לעמוד
 אש־ ואת לכם בהרהור או כדבורם או כמעשיהם יחטאו פן חמיד מפחד
 ולנהלם מאיסורא ולאפיושי כה ילכו אשר הדרך לנחותם יעשה לעשות ככחו
תקים שיכה מפני כתי׳ • שבשמים אבינו לפני ולנ״ר לרצון יש״ה בדרך

והרית



 מ את ושמרת ו׳( ח׳, )דברים שנאמר מצוותיו, בדרכי שילכו ישראל את <אהקב״ה צוה

הו במקומה, עשה נאמר ומצוה מצוה שכל ואעפ״י בדרכיו. והלכת אלהיך ה׳

 ל! רהום להיות מצוה דרשינן ע״א( )י״ד ובסוטה שכר. לקבל אחר עשה הכתוב לך

לפני מפודשין והן יוצרינו, דרכי שהן ערומים ולהלביש אבלים ולנחם חולים

ה סימן

]תג[

 י כ״ב, )ויקרא הנהנים אל אמור בפרשת דכתיב שמו, את לקדש צוה מאלהיךא! ויראת

ממע בתו״ב ותניא ישראל, בני בתוך ונקדשתי קדשי שם את תחללו ולא

 ? תורה אמרה ונקדשתי, ת״ל מה אמור, קודש הרי קדשי שם את תחללו לא שנאמר

 בדו או במעשיו אדם יפקיר שלא השם, קידוש על פירוש השם. קדושת על עצמך

ת לחבב סופרים מדברי אחד דקדוק ואפילו בתורה, האמורות מצוות מכל באחת

מרדי ע -—-------------------_

 )בפרשת דכתיב מצוותיו בדרכי שילכו הקב״ה צרה א(
בדרכיו, ללכת אלהיך ה׳ מצות את ושמרת עקב(

 וכו׳ הוסיף במקומה, עשה נאמר ומצוה מצוה שכל ואעפ״י
 להיות מצוה דרשינן ע״א( )י״ד ובסוטה שכר. ליתן כדי

 עכ״ל. לפנינו מפורשים והן יוצרינו דרכי שהן וכו׳ רחום
נ׳(. )בסימן והיינו
 מצות בכלל זה עשה למנות ז״ל רבינו דעת והנה

דלא כוללים, שהן מהציוויים שהוא אף עשה,
 למנות שאין לנו שכלל ד׳( )שורש בשרשים ז״ל כהרמב״ם

 ז״ל רבינו ביאר וכבר גוונא. כהאי כולל ציווי המצוות בכלל
 את ומלתם בפסוק ח׳( )סי׳ ולקמן (,ג )בסי׳ לעיל דעתו
 לקמן שאכתוב כמו חבר, ז״ל לרבינו מצינו לבבכם, ערלת

דשמיא. בסייעתא
 לפרש כוונתו דרשינן, ובסוטה רבינו שכתב דמה ודע

חולים ביקור שהוא בדרכיו דללכת שהביא הפסוק
 מפורשים והן שכתב וזהו נ׳(, )סי׳ לקמן וכמ״ש וכיוצא,
 חולים לבקר ומצוה מזהיר זה שעשה שדעתו ולאו לפנינו.
 אשו המצוות כל את לשמור מצוה זה עשה אלא וכיוצא,
 ז"? המחבר רבינו שפירש וכמו בכללות, אלהינו ה׳ ציוונו

ודו״ק. כאן

הארזים

 דכתיב שמו את לקדש צוה מאלהיך ויראת א(
ב ותניא קדשי, שם את תחללו ולא אמור(

 ב ומורה סורר בן בפרק כדאמרינן עד וכו׳, ממשמע
 נראה ז״ל המחבר רבינו דברי מתוך עכ״ל. וכו׳ השמד
 ול״ת ישראל בני בתוך דונקדשתי עשה דהאי דס״ל

 וא בפרהסיא, מצוות בשאר אם כי נאמרו לא תחללו,
 ול״ו בעשה עובר בצינעא, אפילו דאסור השמד דבשעת

 בעי רש״י וכ״כ כפרהסיא. דינו הוי השמד דשעת כיון
 ב דהוי שמד שעת ד״ה ע״א( נ״ד )דף ישמעאל רבי

 ע״ז דהיינו החמורות מצוות בג׳ אבל ה׳. חילול זמני
 בצי ואפילו שמד בשעת שלא אפילו דאסירי וש״ד

 מו וזה הללו. ועשה בל״ת עובר אינו נהרג ולא העובר
 מ בשאר סורר בן פ׳ מ"ש אם כי כאן הביא מדלא
 ב שלא אפילו בפרהסיא או השמד, בשעת דאסיר
 קדשי שם את תחללו ולא מהתו״כ מתבאר וכן השמד.
 s ישראל, בני בתוך ונקדשתי ת״ל מה אמור קדוש
 : ת״ד ביחידי□ יכול השם, קדושת על עצמך קדש תורה

 ול״ר זה עשה דעיקר נמצא עכ״ל. במרובים ישראל בני
 ■ פדהסיא, דהיינו מישראל בעשרה אם כי הוזהרנו לא

פדההיא דהוי טעמא דהיינו לעיל וכמ״ש השמד שעת
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]תז[

 תעבוד ואותו תירא אלהיך ה׳

 כ׳( ול׳, כ״ב י״א, )שם וכתיב תד־בקרן, וכו ה׳( י״ג, )שם וכתיב תשבע. ובשמו תדבק ובו

 אלהיך ה׳ כי כ״ד( ד׳, )שם נאמר כבר והלא בשכינה, לידבק לאדם אפשר וכי בו. ולדבקה

 דכתיב חולים מבקר הקב״ה מה המקום, בדרכי הדבק אלא קנא, אל הוא אוכלה אש

 ובתלמידיהם. בחכמים והדבק וכו׳. חולים בקר אתה אף ה׳, אליו וירא א׳( י״ח, )בראשית

 לכאן: אחר עשה הכתוב לך הוסיף במקומה, עשה נאמר ומצוה מצוה שכל ואעפ״י

א (?'י^ה י׳י«'» - fy/ cb/</ הי£/>-0׳׳

Ahi 6 0 הארזים עמידי^/?

י/ )דברים דכתיב בדרכיו, אדם שידבק הקב״הא( צרה

 ה׳ את דכתיב בדרכיו אדם שידבק הקב״ה צרה א(
תדבקון. ובו וכתיב תדבק, ובו וכו׳ תירא אלהיך

 והכתיב בשכינה לידבק לאדם אפשר וכי בו, ולדבקה וכתיב
 מה בדרכיו הדבק אלא הוא, אוכלה אש אלהיך ה׳ כי

 וכו׳ ובתלמידיהם בת״ח והדבק וכו׳, חולים מבקר הקב״ה
 ע״ב( קי״א וכתובות גזירות דייני שני בפ׳ איתא הכי עכ״ל.

 את לאהבה פסוק על עקב( )פ׳ בחומש רש״י ופי׳ ובספרי,
 וכו׳, בשכינה לידבק לאדם אפשר וכי בו, ולדבקה אלהיך ה׳

 בתו ומשיא מנכסיו ת״ח המהנה דכל בת״ח הדבק אלא
 כאילו הכתוב עליו מעלה לת״ח פרקמטיא ועושה לת״ח
בשכינה. מדבק

 ביאור, צריכין ז״ל המחבר רבינו דברי מקום ומכל
שהוא וכיוצא חולים ביקור דעל דמ״ש מלבד דהרי

 בדברי הובא גדולות, הלכות בעל הרב דעת והוא מד״ת,
 לתמוה שהרבו מה ע״ש ראשון(, )בשורש והרמב״ן הרמב״ם

 אחרת ועוד זאת מ״ש. נ׳( )בסי׳ זה בעמוד לקמן ועיין עליו,
 חולים מבקר הקב״ה מה בדרכיו הדבק אלא רבינו מ"ש
 קראי הני בכל שדרשו רז״ל בדברי מצינו לא דזה וכו׳,

 שדרשו מה אם כי דרכיו, אחר שילך יתברך באל .דדיבוק
 אחר שילך רבינו שכתב דרשה והאי בת״ח. דיבוק הוא

 וכי שהקשו תלכו ה׳ אחרי פסוק על רז״ל דרשת היא דרכיו,
 כמ״ש דרכיו, אחר שילך אלא ה׳, אחרי לילך לאדם אפשר
 מוני כל כתבו וכן ובספרי, ע״א( י״ד )דף בסוטה רז״ל

 אחת מצוה מנו דדיבוק דמפסוק לב׳, מצוות ב׳ הני המצוות
 גמילות מצות מנו תלכו ה׳ אחרי ומפ׳ בת״ח, שידבק
דרשה מצא דהיכן ביאור, צריכים רבינו דברי וא״כ חסדים.

 )סי׳ זה בעמוד ז״ל לרבינו שמצאתי תמיהני והיותר
דרכיו, אחר שילך מזהיר תלכו ה׳ דאחרי שמנה נ׳(

 למה קשה וא״כ באורך, ע״ש דסוטה סוגיא אותה והביא
 הדברים, כפל לכאורה דנראה גם ומה הדברים, כאן עירב

 דכבר מאחר זה, על להזהיר עשה האי איצטריך דלמאי
 כאן לרבינו שראיתי ואמת תלכו. ה׳ דאחרי בס׳ וצוה הזהיר

 מצוה שכל ואעפ״י וז״ל כתב שכן מזה, דנרגש שנראה
 אחר עשה הכתוב לך הוסיף במקומה, עשה נאמר ומצוה
 עשה דהוא רץ דתי עד מזה דנרגש ובודאי עכ״ל. לכולן
נוסף.

 הכריחנו מי ידעתי לא הרצפה נשיקת אחרי ולדידי
דדיבוק עשה דבא למימר איכא דשפיר מאחר לזה,

 מוני כל וכמ״ש הוא נוסף ולאו לחוד בת״ח שידבק להזהיר
 מצות על הוא ז״ל, רבינו כן דמ״ש לומר דאין המצוות.

 בת״ח, דיבוק לענין אחר עשה מצינו לא דהרי בת״ח, דיבוק
 חד כל הוצרכו כבר דדיבוק, קראי הני כל רבינו שכתב דזה
 ובין הכי ובין בת״ח. דיבוק דרשו מיניהו ומחד בספרי, וחד
 שנים מזהיר דהכתוב לומר אפשר דלא עוד, קשה קצת הכי
 הרמב״ן וכמ״ש חדא מצוה על ויותר עשה שלשה או

 ושוב ביאור. יכיםצר רבינו שדברי ע״ש.ובאופן זו במצוה
 פסוק על ה׳( י״ג )'בפרשת"ראה‘ בפ~החומש לרש״י ראיתי

 מהו בדרכיו שידבק ז״ל רבינו כדברי שכתב תדבקון, ובו
 צ״ע. רש״י דברי שגם ואמת ע״ש. וכו׳ חולים מבקר הוא

 )בס׳ שם ז״ל דוד פני בס׳ למה"ר תיראי החיפוש אחר ושוב
 כמה עש״ב הללו, רש״י בדברי להקשות שהרבה ראה(

וק״ל. דבריו ליישב האריך
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העמודים ד׳ ל כ׳ סימן היראה עמוד יראים ספר ווי

 לכדאו׳יתוש העולם כני באים אם והלא ב')א< סי׳
ספרי נשמחוכו׳לח׳ בו ולהטיל א׳

 לבראו׳חבל יכול יצירה ס׳ רבכח ר״ל קפ״ג דף רב דכי
ע״ש הרביד כח כו אין דלכן נשמה בו להכניס א״א
 כב״ר יל׳ת ה׳ זה דחה וככר

 וז״לוע״ק כ״א סימן ט־׳ל פ׳
 צירוף ע״י ממש בריאה דילמ'

 דהכאכנפש אוחיותוכו׳ול״ל
 אלא אל דאי מיירי משכלת

 רכור היה לא שע״כ ה׳ מיד
 רביקוש שכרא אדם כאותו
 משמע רעשו וי״ל וכו׳ מיידי
 שע״י מה ואלו בידים שעשו
 ע״י נכרא ממילא יצירה סל
 וכו' איתיית שמצרפין מה

 כינה כספר ועיין • ע״ש
 כיאור "ל ט דרוש לעתים

: זה מאמר
 וכו' אפשר וכי ג׳)א( -פי׳

ככתוכית
 אמריקואתס ע״ב קי״א דף

 חיים אלהיכס ’כה הדבקים
 וכו' אפשר וכי היום כולכם

 לת״ח כתו המשיא כל אלא
 לח״ח פיקמטייא והעושה
 ת״חמנכסיומעלה והמהנה

 מדבק כאלו הכתוב עליו
 אתה בדכי כיוצא כשכינס

 ה׳אלהיכס את לאהבה אומר
 וכו' אפשר וכי בו ולדבקה

 דו־רש כיון קש' כי־י״ף וכתב
 הדבקים ואתם כפסוק כך

 להביא ג״כ הוצרך למה וכו׳
 הול׳יל וא״כ כו ולרבקה קרא
 היךחירא1א': קראראה נמו
 דתני' משו׳ ונראה תדבק וכו

 דורש היה העמסוני שמעון
 שהגיע כיון שכתורה אחין כל

 פירש תירא אלהיך ל לאת
 ה' את ר״ע שדרש ער וכו׳

 ת"חיא״כהכא אלהיךלדכית
 אתה׳אלהיכם לאהבה דכתיב

 וכו׳ אפשר וכי בו ולדבקה
 דאין ארכויא קאי וע״כ

 על מוכיח ווה ת״ח דהיינו
 דמייריכמדכק הדבקי' ואתם

 כמדכקכשכי׳ עסל׳חשהוא
 לא אמאי קשה ואכתי • ע״ש

 היך1י ה' דאת מקרא מוכיח
 קאי דע״כ תדבק וכו תירא

 דהוא ת״ח דהייט יאת ארכויא
 ונר׳ תדבקון דובו מקרא לעיל

 חירא אלהיך ה׳ דאת דקרא
 כדרכי הדבק א״ל חרכק ובי

וכו׳ רחום קוא מס המקים

 וחנק רחום אל ה׳ המקים
 אפשר וכי בו ולרבקה וכו׳
 כחכמים קדכק אלא וכו׳

 • ע״ש וכי' ותלמידיהם
 הדכק בו ולרבקה דלאדרשינן

 דככר משום אלא כחכמים
 דרכיו ככל ללכת אמור
 גבי הכי דייש רלא והיינו

 תיראוכגתדבק אחה׳אלהיך
 כדרכי להדכק דא״ל משום

 :כמ״ש קאמר המקום
 כל חיים תוית והרב

וה' ד׳ שנגח שור
 שמעון יתניא הא גגי

והשתא וז״ל כ׳ ונו' סוני העת

ב׳ סימן
 הבריוות ער ילאהיבו ׳שמו לאהוב הקכ״ה ^ןך•

^היך הי את ואהבת ואתחנן כפרשת דכתיב
 לעושה כזאהכה עישה כק יש והפרש ־ מאהבה עשה

 לפי ומכופל כפול שכי־ו מאהבה העושה ־ מיראה
 מחב״רו מתיירא לך יש ^היךתירא הי את או׳ שהוא

 ואין כן אינו מאהבה העושה אכל ־ לו והולך מניחו
 אלא אהבה כמקום וידאה יראה במקום אהבה לך

 על האהיכהו ה־ את ואהבת ד״א • כלבד ווי במרה
 הנפש ואת שנאמר כענק אבינו כאברהם הבריות

 ד־,עורט כני כאין אם והלא )א( ־ בחרן עשו אשר
יכולין היו לזן נשמה בו ולהטיל אחד יתוש לבראו׳

 שהגיע כיון שפירש מה ניחא ומכניסן מלמדן אבינו אברהם שהיה מלמד אלא

 ולא תירא אלהיך ה' לאת ביצר יצריך בשני לבבך בכל ־ השכינה כנפי ־תחת
לכןכשהני׳לואהבת פי׳קודס ךכר יהא שלא לבבך בכל דיא • הרע ויצר הטוב

׳ 1a - נוטר <ןהו אפילו ךש3נ ובבל . קחלן דהתו' משום אלהיך ה' את
 ודכקות להןשייכוה יש והמצי .שםןגו היום 1^ (ו1ורגה ^-ייך יכ א״ןכה .ךגנ£ש

עי אהכיהי “דיככן 5נכ איפר עזאי כן
נפש

ג׳ סימן
 הי את רבתיב בדרכיו אדם שידבק הקב״ה עןךן

ובשמו תדבק ובו תעבוד ואותו תירא אלהיך
 ־ בו ולדבקה וכתיב • תדבקון ובו וכתיב • תשבע

 כבר והלא בשכינה לידבק לאדם אפשר וכי )א(
 אלא קנא אל הונית אוכלה אש אלהיך ה׳ בי נאמר

 הכתיב חולק מבקר הקב״ה מה המקום בדרכי הדבק
 והירבק ־ ובו׳ חולים בקר אתה אף הי אליו דרא

 ומצודה מצות שכל פי עד ואף ובחלמדיהם בחכמים
 עשה ותכתוב ילך הוסיף בטקומדה עשה נאמר

:לכאן אחר

ד׳ סימן
 מצוותיו בדרבי שידכו ישראל את הקב׳יה צלךן

והרכת אלהיך ה׳ מצות אח ושטרח שנאמר
 במקומה עשה נאם׳ ומצוה מצוה שכל ואע״פ בדרכיו
 דרשי׳ ובסוטה שבר• לקבל אחר עש׳ הכתו' רך הים־ף
 אברייט ולגחם חולים לבקר רחום להיות מצוה

 טפורשק והן יוצרינו דרכי שהן ערומים ולהלביש
kJ :מפנינו

//״
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 ה׳אלהיכסללכת את דכחיבלאהבה אכלהכא רבי' כמ״ש
 ככר המקים כדרכי להדכק אי כי ולדבקה ריכיו ככל

 ,אמרי וכן • וכו׳ רחום הוא מה דרכיו ככל ללכת אמור
דרכי הם אלו דרכיו ככל ללכת עקב פרשת כספרי'

 המצות כל וכי הן שמותיו
 יתכרך קדושתו סוד הן כולן

 דוחהכת שפיר וא״ל כידוע
 לרכויי אתי אלהיך ה׳ את

 התורה לאהוב אדם שחייב
 אהכתי מה כמ״ש והמציה
 במצותך ואשתעשע תורתיך

 קס״ר מורא אכל אסכתי אשר
 כהקכ״ה אס כי שייך דלא
 התו׳ מן מחיירא האדם שאין

 שציה ממי אלא והמצות
 כיכמות כדאמרינן עליהן

 ממקדש לא תיראו ומקדשי
 • עכ״ל וכו׳ מתייר׳ אחה
 לאהכס ה״נ לכאורה וא״כ

 דמיירי מנ״ל וכו׳ ה' את
 ובמצות כתורה אימא כת״ח
 ורכקית אהכה בסס דשייך

 מל להוכיח כןהוי׳ל ואס
 ונראה ■ תירא אלהיך אתה׳ 1

 וכו׳ הדביקים דואתם רקרא
 ס׳ מאהכת שעובד היינו
 את וכן כה' רכקות היינו

 תדבק וכו תירא אלהיך ה'
 מיראה ת׳ שיעכור ׳הזהיר

 דהייטמאהכה וכןלידכקכו
וכו׳ ח׳ את לאהכה פ׳ אכל

 מאהכה הייט בו לרבקה אי
 ה׳ את אמורלאהכה נכר

:וכו׳
לא

>י. '
 'י \
׳!ץ0*
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מח העמודים כוח סימן היראה עמוד יראים ספר ווי
 כתב גניבה מל בפ״ז הרמב״ם שהדי כן וא״נ עכ״ל

 אם עע״ז עם או ישראל עם הנותן וא׳ הנושא א׳ וז״ל
 שהמשקל המ״מ ול ל״ת על עובי כחסר שקל או מרד
 גם כל״ת עובי נמי הגוי גזל אלמא ע״ש כגזל הוא

סי׳ ח״ר כתשל הרדלז
 אחיך אכידת לבל י״ר חילכך ברבית ולאו בגזל ותהגויוגנב דגזל נ׳ ר״ה

 סטין 1ער־ תורה שהזהירדה המומר את לרבות
 ממק דהא בו ביוצא נמי רבית המומר הכירך

לקחתו־. שרא תורה והזהרה הוא מומר חבירך

 בע׳ דגר' מדאורייתא אסור
 ובו׳ואיפסיל ומאכיל הגוזל
 דיליף וכיין כר״ע הלכה

 דאיסור משמע מקרא לה
 הונא רב וכן הוא תורה
 דגזלהנכרי מקיא יליף החס
 גזלה בין חי׳ ואין אסור

 באותה משמע וכן לגנבה
הפא הרמב ב וב הוגיא

עוה

 גזלו למשרי וחד עשקו למשרי חד נפל מאחיך גוי
 ועוד מותר הגוי גזל אפילו אלמא ע״ש יכו' וצריכי
 באא״ע ש'ש לכובש הגזול לא לאוקוימי מנ״ל דא״כ

 סימן והעור שכיתת מה' כפי״א הרמכ״ם פסק וכן
דאיצערי׳ אימא ע״ש של*ט

מ״ח סימן
 אנכי ראה בפרשת דהוא ברוך הקדוש

 ונוטר שעריך מאחד אמון בך יהיה כי
 אומר כשתוא מאביך .אחיך זרה אחיך ותניא

 לאדדך קודם מאביך שאחיך מלמד אחיך מאחד "מין הגונכ לכ גניכסמה

 ליושבי קודמק שעריך יושבי שעריך באחד מאמך P־לא”שנאמל
 קודמין ישראל ארץ \ושבי בארצך אחרות עיר וכי ח

 ת״ל מנין ד־יארץ חוצה יושבי לארץ לחוצה

 מקים בר לרבוה לך נוהן אלהיך ה׳ אשר
 לפתוח סופך מעט פתחה אכה תפתח פהח
 תתן נהן תפתח פהח שנאמר פעמים מאה

 כדברים צדקה לעשות הוא ברוך הקרוש וצורה הרי • ע״ש הנכרי גניבת

 שנאמר לבו על ולדבר לעני פנים להסביר נניבין I'5 ״י' זדאי \ס״7
 הדיבור.ואמר בנלל יברכך הזה הדבר בגלל }כא ובי?7 ה’ג^

יעי ™־י P £ ב ב.ג־ ״יכ
 .ברברים ותמפייסו )א( • ברכוה כשש מתברך מובח ,דהי אול אוליכ

 מישעיה קראי התם ומפיק עשר באחד מחברך שכתבתי הרמכ״ס מדברי
 צוה לו לתת הוא ברוך •הקרוש שמה ובשם נמיעוברבל״ח דגזלהגוי

 חוא אם בידים להאכילו הוא ברוך הקדוש הביא יל״א סימן והעור
 בסיפרי ותגיא לו יחסר אשר דבהיב צריך

 נותגץ פת .לו לתת הראוי כלם גאמרו למה
 .להאכילו מענת מעיה עיסה עיסה פה לו

 צדקת הנותן וצריך פיו לתוך לו נותן פיו לתוך
 מתן שנאמר העני יתבייש שלא בענק לו שיהן
 ממות תציל וצדקה וכרתיב אף עפה בסתר

 משונה ממיתה מצילו כפ״ק בב״ב יוחנן וא״ר
•“נוהגי למי יודע ואינו הנותנה זה איזה

 נטי וצריך מקבלה מטי יודע ואינו מקבלה
 שמפסיד מיבעיא דלא יתתייר ושלא יתפאר שרא
 דהג־א אותו שמענישק אלא נוחן שאונו כמי

 לאומים וחסר ואמר רשביג נערה בפ״ק בב״ב
 עושים העולם שאומות וחסד צדקה חטאה

 להרתייר אלא עושק שאין להן הוא חטא
 זד שנאמר בניהינם נופל המתייהר וכל בהן
 עבדזת ואק זדון בעכלת עושה שמו לץ יהיר
המצות מואת . למעלה פירשתי וכבר־ גיהנם אלא

 מישראל ממון הגונב וא׳
 עע״ו נכרי ממון הגונב או

 וכי אותם השוה שהרב הרי
 על כלאו דצנובד היכי

על עובר כן ישראל גניבת

 אתי דלא הנוי לגזל
 רכית וכן ואונאה מרבית
 רמס מגזל אתו לא ואונאה

 אפילו אסור שכן לגזל
 התו׳ הוכיחו וכה״ג לנוי

 בד״ה מ״ו דף ככתובות
 כפחו' רכית דאין אתיאוכי׳

 מיהו ע״ש פרוטה משוה
 כת' לסנהדרין בחי׳ הימ״ה

 מיתר מגוי ישראל וז״ל
 צתיב רעך את תעשוק דלא
 כתיב ובהדיא גוי ולא

 אשר העמיס כל אה ואכלת
 ודוקא לך נותן אלהין ס׳

 כדאית'כב״ק בידן שמסירי׳
 דהרמב״ם וא״כאפשב ע״ש
 ברייתא דהך ס״ל חכי

 בזמן מואר מנוי דישי־אל
 דלא קרא וכן בידך שמסורי׳

: רעך אה תעשוק------
סמ״ח)א(והמפייסו
מתכיך

 יש ,כפ^קתי וכו׳ בי״א
 פיוטה והנותן מגיהי׳

 משום והמפייסו לעני
מיירי דקראי דמשחעלהי

ולאווכי צדקה כנותן

 הכ״ח וכ׳- הרמכ״ם דבר
 דאסור ס״ל דהרמב״ם

 כלאו ועוכר מדאורייתא
 בגזל דאין העור דעת אכל
 דרככן איסי׳ אלא הגוי
 רהטורשימן וליתא • ע"ש

 שיה בת׳-דהגינב שמ״ח
 רלא לאו על עוכר פרוטה
 א' לשלם וחייב תגכוכו
 הגונב ואחד מישראל הגונב
 מגוי רגונב. משמע מגוי
 דעובר מישראל גונב כמו

 וכת' בהש״ך בלאווע״ש
 דילפי׳ כיון דס״ל הכנה״ג

 העמי' כל מקי־ארואכליזאח
 מרקמי׳ א״כ כנוי גזל דאסיר
 אפילו הגזול דלא אזהרה

 תגזול לא כתיב מילא אגוי
 בפ״ד שי־ש״י ואף רעך

 וגנכחו הגוי רגזל כ׳ מיתות
לא דכתיב משים מותר

עכיו אפירו שהעובר

גוי ולא רעך את תעשוק
 לאוק כב׳ עליו לעכור כעושק דה״ד ס״ל הרמכ״ם

 תגזול ולא תגנוב כלא לעכור אכל גוי ולא ישראל
אמריק המקכל דכפיק וק׳ ע״ש עוכר נתי בגוי

 מתנין אק במזיד אחת
. לו

 נענה רנפש הוא מילסא
 כדבריי השכיע היינו חשכיע

 וע״ב בדברים שחפייסנו
 סיל״ל גי׳ דלההיא לה ל״ג

 דלעיל ו׳ הנך בי״ז מחברך
 _וכתב. • עפ״ל י״א והני
 לו כאין דמיירי >ךא קרב
 אם אר״ל כילקיע וכן ליחן
 נחמו לו ליקן לך און

 שיש מי אכל וכו' כדכרי'
 סגי רלא פשיטא ליתן לו

 על ועוכר דכריס בפיוס
 ע״ש וכו׳ ידך תקפיץ לא

 ב״ה הק־יוש צוח ’רבי וז״ש
 וכו' כדברים צדקה לעשות

 יעשה ממון לו אם ר״ל
 הוי ?־הפיוס כדברים צדקה
 לו נותן אם אכל צדקה

 מתכיך כדברי׳ וג״כמפייסו
 הרב וכחב ברכות כי״ו

 חלקיכמ״ש פ רד" חיים תייק
דרדקי דררשו הכינה כפ׳

/ct אתי

 של שמו זה הו׳ וכו׳ דלת גימל כינה אלף כילן אלף
 שוכר הדברים לשנן שייך זה דשם משום וכו׳ הקכ׳ה
פה שכעל ותורה שבכתב ‘תורה הוא הלמוד ברישא
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העמודים לא נ׳ מ״ט סימן היראה עמוד יראים ספר ווי
 כגר הו׳ והייני ש״ם ושע״פ תירה חומשי ה׳ שבכתב
 הנותן דכ״כ כפ״ק כדאיחא מסוגל יה שם כמי הלרקה

 ומפייסו צרקה והניתן כרכות כשש מיזכרך לעני צרקה
 כנגד ה׳ נמצא ספרי׳ מקצת גי׳ כך ברכו׳ כי״א מתברך
הרי הצדקה נגד ו׳ הפיוס

 משם נמשכו׳ שהם לפי הו׳
 צדקה הנותן דגר׳ לגי׳ ו זה

 מתברך והמפייסו וכו׳
 זה הו׳ כפירש״י א״ש בי״א
 והו אני כמו שלהקכ״ה _שמו

 ונראה אחת ו׳ חסי נמצא
 כמי במכטא ל ראות משוס

ו׳ אות אכל ה׳ אלא כה אין
 וה״ו והיינו ויין שני כה יש

 הלמוד דנגד ניחא והשתא
 הוא דלמור זה שם מסיגל
 מקרא ש״ס משנה מקרא

 ו׳ משנה תורה חומשי ה׳
 הרי ש״ס תלמוד סדרים

 לפי כמי הצדקה נגד וה״ו
 ברכות‘ו מתברך שהניחן

 בי״א מתברך והמפייסו.
 והיינו הו׳ במנין ברכות

 הנותן כי וא״ל עכ״ל וה״ו
 מתברך מפייסו וגס צדקה
שם גי' והוא וה״ו זה משם

ראה כפרשת הוא ברוך הקרוש יצלח "השמים "את ר״ת אהו״ה

 אסי רב ואפר להחיותו מצווה ואק צדקה לו

 והעמדנו שנאמד המצות כל בנגד צדקה שקולה
: ונו׳ כשנת השקל שלישית לתת מצות עלינו

מ״ט סימן
 שנאי רחמנים להיות הוא ברוך הקרוש £יןיךץ

אה רתאמץ לא אנכי ראה בפרשה
 האביון מאחיך ידך אה תקפץ ולא ל־יכבך

 יתן אכש מצטער אדם הך יש בספרי ותניא
 כשרייבו אדם מוזהר לב אימוץ שה פירושו
 הרחמנוה הסיב1?- יסכלו שלא לרחם נוטה

 הרוויים ,כל־ ידוו הזאת ואזהרה לאו ועמי
 אדם לך יש הקפיץ לא לרטאין טובה ויחזיקו

 אט האביק מאחיך וקופץ וחוזר ירו שפושט
 שתהיה זאח לו להיות שופך תקפיץ ואם תאמץ

: כמותו אביון

נ' סימן

 הצדקה דכזכות ואת"הארץ
 אנ״י וכן העולם מקיים כזו

• ח מזל ת ע כי ו וה

f»'O יז״א ה׳ ־ח־ יכו' למתו )א( לא 
מדשינת נראה 1
 כתי׳ ממק ובאונאת עמיתו לכתיב דביים כאונאת

 שאתך עם עמיתו מלח דכרים כאונאת דרשו אחיו
 לכעל אכל וכמציח כתורה
 ולהונו לכיישו מצוה עבירה

 דכתיב מאחיו אכל בדברים
 לא "ממון“ אונאת גבי

 אלא עבירה אימעעכעל
 רכתיב באחיך כראמ׳ ’גוי
,כ שהיי שוא״כ’ע רכי׳ גבי

 בד״ה הי־כית כר״פ התו׳
 והיכי וא״ת וז״ל וכו׳ לעבור

 הגוי דגזל למימר ס״ד
 למעוטי קרא אסורדאיצטרי׳

 לא גופיה בישרחל הלא
 מרבית אלא נזל ידענא
 כגוי ישרי ורכית ואונאה
 ואונאה השיך לנכרי דכתיב

ודרשי' עמיתך דכתיב נמי
 כתו״מ שאחך עם לעיל
דרשי' דלעיל ולכאו׳ק׳ ע״ש
דברי' באונאת רצתי' תו עמי
 לאפיקי בתור׳ שאתך עם

 ממון אונאת אבל מומר
 וכ׳׳כ נפקא אחיו את מאיש

מכיר׳ מה׳ בפי״ג הרמכ״ם
 דככורולן דכרפ״ב אלא

אמרינן
 וגומר תלכו אדהיכם הי אחרי אנכי

 כדבי חמא ר׳ דרש פיק סוף בסוטה ואמרינן
 איפשר וכי הלכו אלהיכם ה׳ אחרי חנינגיה
נאמר בבר והלא שבינה אתר תיהלך אדט

 דבתיב ערומים מלביש הקב״ה מה תיו רו מ אחר הלך אלא קנא אל היא אוכלה אש אלהיך הי בי

 גטי וכתיב ערומים הלבש אתה אף וילביש׳ עור כחנות ולאשתו לאדם אלהים ה׳ ויעש
 אוהו ויקבור דבחיב מתים קבר הוא ברוך הקרוש מה וכסיהו ערום תראה כי בישעיה

 אברהם טיח אחרי ויהי דכתיב אבלים מנחם ב״ה הקדוש מה מתים קבור אתה אף בגיא
 ב״ה הקדוש מה אכלים נחם אהה אף אכילים ברכה בירכו מה בני יצחק את אלהים ויברך
 תבקר אתה אף המילה מחולי לבקרו ממרא באדוני ה׳ אליו וירא רכהיב חולים מבקר

 זו הדרך אה חייהם ביה זה להם והודעת יוסף רב תגי טציעא כבבא ואסריגן חולים
 זה יעשון אשר הרק זת המעשה את קבורה זו כה חוהים ביקור זה ילכו אשר חסדים נמילוה

: הדין משורת לפנים

א נ סימן
 ומייתי בת״ב ותניא ה׳ אני מאלהיך ויראת עמיתו את איש תונו דא סיני בהל בפי הקכ״ה ךןןןקיף

אלא אינו או דברים באונאת אומר אתה מדבר הכתוב דבלים באונאת הזהב בפרק לה
 לזית מקיים אני טח הא אמור משק אונאת הדי אחיו את איש תונו לא אופר כשהוא ממון באונאת

 זכור תו יאמר הא תשובה בעת היה אם כיצד דברים באונאת עמיתו את איש הונו
 תורה ילמד וטריפות נבילות שאבר* פה יאמר לא גרים בן היה ואם הראשונים מעשיך

כי־רך ?יו יאמר לא בניו מאבד שהיה או עליו באק יסורק היו ואם הגבורה מפי שניתנה
אונאה יש כך בדברים אונאה שיש וכשם כסלתך יראהך הלא לאיוב חביריו שאמרו

Sy עיניו יתלה לא אומר יהודה רבי כרחניא לר־יב שמסור רעים פנים שמראה רע בענין
ותניא ויראת בו נאמד ללב המסור דבר וכל ללב־ המסור דבר שהוא דמים לו שאין בשעה המקח
 שרא מרגו‘?־ )א( ׳ הוגהו דא ובמצות בתורה שאהך עם עמיתו אה איש תונו לא הזהב בפרק

דבר על אפיל־יו במזיד עכריק הוא אם אבל ׳ אלהים יראי ידי על אלא אונאה תורה הזהירה

אחה

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)100 מס עמוד בנימין בן יצחק טייב, ־ ממץ שמואל בן אליעזר וזעמודים< >ווי יראים ספר



אהחשתראהעטורשם
 רגאת* קרא בהאי רצינו וט׳פתח ה׳ יראי ניכרו אז א׳ הלח*,

כדהנן תירה דברי בניהם ויש שיושבים שנים על
 את זוכר שהוא * וכו׳ ה׳ מצות וגדולה לסייס דרצה משוס ב^בית
 עשיית בלימוד בתורה שעוסק בשעה דהיינו וכו׳ לבו וחרד המצית
אפי׳ או עליהן לבו חרר המצית

 ה׳וישמע ויקשב רעהו א? ה׳איש יראי נדברו אז א במחשבתו אלא התורה עסק לאג
שמו ר.־ולחושבי ליראי לפניו זברון כספר ויבתב רבינו המצו׳וסתט לעשות זוכר

 מתו׳אומר וט׳עליו אביו אישר• ות איהו הבריות מה ה׳׳ח ומשמש
 לא התורה מה׳י©די פ״ה בסיף והדמב״ם אתפאר בן אשר ישראל
 ה»׳ דואהבת קרא אבל אתפאר כך אפר דישראל קרא אלא הביא
 לאהבו חצו׳ כיזב פ״ב בריש הזכידואלא לא דיומא ברייתא בריש

בחני! וכו׳מאח׳ואהב׳וט׳וכ״ב
 כנרא׳דנקע • ג׳ מציה המצות

דדרי׳ואהבת דספרי כסבר׳תנא
 כתנא ולא אותו תאהב שאתה שלא שמים יראת ופי׳ תירא ה׳אלהייך את בפ׳ואתחנן כמ״ש ופירש ואתחנן כבפרשת לפסיק

 דבסו׳פ״ה אלא י דבריית׳ויומא ה׳ את ד״ג בפ״א בתמורה דאמרינן שמים.לבטלה שם יזכור ש״ש של׳יזטר הוא דטנ׳הכתוב
 הברייתא פלישנ׳דסו׳דבר• נקט לדבר בהגיעו אדם שיירא למדנו המקרא ומזה תירא אלהיך בגת׳בהמורה כדאחרינן לבטנה

 דעיק׳המצו׳היא וטעמו דיומא דבק מאלהיך ויראת דכתיב היראה הלב שבמחשבת מצור.
 שכתוב מה וזהו. לאהוב-אותו ה׳שהרי יראת מצות גדול׳היא הראתו בו נאמר ללב המסור

וכו׳ לאהט מצוה פר׳שני בחש שהוא; ורנע שעה שבבל ביום פעמים אלף לקיימה יבול אדם
 פל לאהבהו הוה ומכללא : .תירא ה׳אלהיך את עליה׳קיים לבו המצו׳וחרד את זוכר
 המצות בס׳ וכמ״ש אחרים הבריו׳דכוויב על ולתאר,יבו שמו לאהוב הקב״ה צוןק ב

מאהב')ספרי( עשה ה׳אלהיך את ואהבת בם'ואתחנן
 מאהבה מירא׳:'העושר. לעושה מאהבה עושה בין והפר׳יש

 לך יש תירא ה׳אלהיך או׳את שהוא לפי ומכופל כפול שכרו
 ושמעון לשונו וזה .העושה אבל * לו והולך )מטריהו(מניחו בשר,ו מתייר׳מחברו

לא ליה ניחא לא במקום ויראה יראה במקום אהבה .לך ואין בן אינו מאהבה

 מהלכות בפי״ב הרמב״ס אבל
 ואפילו כתב ׳"א הלכה שבועות
 שלא ואעפ״י וכו׳ אסור להזכיר
 ואות' חצוה הכתוב שהרי נשבע
 והנורא הנכבד ה׳ את ליראה
 להזכירו שלא יראתו ובכלל

 כאימרו דקדק כן על לבטלה
דעיקר לרמוז יראתו ובכלל

 ה׳וכמ״ש את הי׳ליראה המצוה
 יסודי. מהלכות ב׳ פרק בריש

 וליראה לאהבו מצוה התורה
וט׳ונאמר ואהבת שנאמר אותו

 • פ"ה בסו׳ ג׳וזהומ"ש הצוה
 אומר עזאי בן• שמעון

 בספריופי׳מוהרר״פ פס .וט׳
p פ;אי 

ולא כת״ק
נפשך דבכל משוס כרשב״ע ה׳ את ואהבת אחר דבר כלבד־ )במדו׳(הקב״ד. אלא אחבר.

במחשבה ולא בפועל משמע • הנפש שנ׳ואת בענין אבינו באברהם הבריות על האהיבהו .......................................
 אפילג חליו פי׳דאפי׳בשפת לכך אחד העול׳לבראו׳יתוש בני באין אם והלא בחרן עשו אשר ■ וכן • ע״כ תירא אכהיך ה׳ את

 י&יח לא דו? ערם על מוטל אברהם שהיד. מלמד אלא יבולים היו לא נשמה בו ולהטיל ד׳לירא. מציה המצות בתנין כתב
 דכדוכה המקו׳עד מאהב׳ דעתו בב' לבבך בכל " השכינה כנפי. תהת. ומכניסן מלמדן אביט אלהיך ה' את שנאמר ממנו
קיק ולפקע״ד " עכ*ל נפש של לבך יהא שלא לבבך בבל ר״א ־ וביצה"ר הטוב ביצר יצריך פלא יראתי דבכנל אלא • תירא

דפי׳ עזאי לבן ס״ל דאיך לפי׳ וכה"א נפשך את הוז/טטל אפילו נפשיך ובכל ־ עליך חלוק
 דאכהי כיון בפועל הוא הפסוק לבבך בכל אומר עזאי בן שמעון ־ היום כל הורגנו עליך כי

: נפש מצוי עד אהביהו ה׳ את דבתיב בדרכיו אדם שידבק. ב״ד, הקדש צול, ל
ובשמו, תדבק ובו תעבוד ואותו תירא אלהיך ו

אפשר' ובי • בו ולדבקה וכתיב ובותדבקון תשבע.וכתיב
 אוכלה היאלהי׳אש כי נאמר כבר והלא לאד׳לידב׳בשבינה

 מבקר הקב״ה מה המקום בדרכי הדבק אלא קנא אל הוא
ובו׳והדבק' ים תיל בקר אתה אף ד.׳ אליו וירא דכתיב חולים

 א״ל רבך לפני פניך העזת ע״כ עשה נאמר ומצויה מצור. שבל. ואעפ"י ובתלמידיהם בחכמים
לר' ס״ל משו״ה זכו׳ מא תורה :לכאן אחר עשה הכתוב לך הוסיף במקומה .

בפועל דוקא דשאי ב״ע שמעון שנא׳ מצוותיו בדרכי שילכו ישראל את הקב״ר. צול

 מ״ש ומעתה ־ לבטלה יזכירו
 לבטלה ש״ש להזכיר בתמורה

 אלה־ך ה׳ את מהנא *־אזהרתיה
 'אזהרת ההיא ומסיק תירא
 צריך הרמב״ס לפירוש פשה

 היא ליראה אזהרתו לומ׳דבכלל
 להזכירו שלא עשה אזהרת
 קרא הך הרמב״ס ומ״ש לבטלה

 משום דתמורה קרא הניא ולא
 ספי משמע דקרא ד&פטיה

 וטראותיו כבודו רוממות מרוב
 ש״ש להזכיר שלא לירא צריך

מצות בס״ה כחב וכן ־ לבטלה

 דעת׳מאהב' יסיח שלא מפר׳לה
 ת״ק .נם' מחשבה דהיינו ה׳

 ב״ע דשמעזן כיון וגלע"דלומך
 כדתניא ר״ע של תלמידו היה

 עיזאי בן תניא לס״א בברכות
 ר״פ אחר נכנסתי א׳ פעם אומר
רי׳ לי אמר וכו׳ הכסא לבית

•ד.
ושמרת■

 להזכיר־ שלא ה' מיראת כי ד'
 יעו״ש עשה אזהרת. דהיא .•וסנהדרין הסוגיא והביא לבטלה ש״ש
 מקו׳כבודו אזיה ציין ולא. הלשון כ״מ׳שהפם למרץ טעם ידעתי ולא

. : בתמורה ה׳מיע כמס^ציין
 קימה • מצות דהיינו נראה כו' לרב׳ו^מצוה בהגיעו אדם שירא.
קידושין ובש״ס .פ׳קלושיס כדתניא^»־כה:ים זקן פני והידור

 דר׳עקיבא כמעשה והיינו ממש
 כדאיתא להריגה. כשהוציאוה

 כשת אס מסרקין שהיו בעוד ק״ש קורא שהיה פ׳׳ט.רברכות3
 וט' ימי כל וא״ל .'ע״כ רביט תלמידיו ואמ״ל באחד מאריך והיה

 תלמיד* .שהיה ב״ע וכו׳ושמעון אקיימנו לא לידי שבא ועכשיו
 מטי. פד אהבהו דריש משו״ה רבו ר״ע בהריגת המעשה כשראה

: בלבד במחשבה ולא בפועל והיינו באחד האריךש תנפשכר״ע

את

פשוטי׳בסיט^דפ״אובכתו' מבינו דברי וכו׳ אפשרלידבק וכי ג7 מהתציה להפטר תחבולות עיניו׳׳וס<שמבקש יצים שלא ע״א דל״ג
 בדבר שאין אפי׳ דברים כמה וכן ללב מסור והדבר ראהו שלא כת!

 אני טובה עצה ואומר. חמור וליקח שדהו למטר ליעצו עון חצוה
 למים לו שאין בשעה המקש על יעמוד ולא בת״כ כת*ש לו נותן

: ע״ב ד׳ניח במציעא כת"ש  הספרי לשון היא רבינו לשון כל וכו׳• יש והפרש מאהבה עשה 3
וקצ׳דבריו • הספרי סל ז*ל מוהד״ף בפירוש ועיין בפ׳ואתמק

 • התורה יסודי ב׳מהלכוח להרמב״סרפרק המ*פ בפירוש רמוזים
 דקקיק מהרד״ף וכו׳פירש הבריות על אהבהו ואהבת אחד לבד

 צריךשתאהבהו אלא אותו תאהב שאתה סג׳ לומ׳דלא חאותזי״ו לה
 תאהב ה׳אנהיך את לומר הואשהי׳לו שכונתו ונלע״ד ■ וט׳ענ״ל

•תן לך ויחן ע״ד ואהבת ותדכתיב תירא ה׳אלהיך את כדכתיב

 וכי אמרו רשס הקו׳שנכתובות לשון נקט דרכינו אלא קי״א
 רביע .•.ונקט להליך אקשר וכי אמרו בסוטה אכל וכו׳ אפ׳לידבק

 דהי' הלשון !ט׳וק׳צר מבקר הקב״ה מת בסוטה התי׳שאמרו לשון
 כחכתי׳זתלמיריה׳ והדבק וכו׳• מלבי׳ערותיס הקב״ה מה לומר לו

 בחרלת״ח־והעושה המשיא קי״א בכתובות מ״ש לרמוז רביע כוונת
 נאחר ומטה מצוה שכל ואעפ״י :מנכסיו והמהנהו פרקמטיא לו

 שאחת מצינו .לאשהרי מ״ע דוקא דלאו נראה וכו במקומה עשה
 טנתו אלא מתים ולקבור. ערומים להלביש היא תחרי״גתצות

 ואמרו וכו', בה ילכו הדרך אה להס והודעת בקרא רמז ומציגו
 קבורה זו כה חולים ביקור זו ילכד ג״מ זו דרך ע״ב צ״ט דף :ב״ק
עשה כאן הוסיף אפי״ה אחריגא בקרא הוזכרו דכבר נמצא יכו׳

 לקחן דבשלמא ברוחק שהוא עם רביע דברי לפרש לפע״ד נראה כן אבל • כאאע"ה אחרים על ותאהבהו אתה תאהב ה״נ ייתן ויחזור
וס</^ כמקועה משה נאתר ומצוה מצוה ואעפ״יישכל ,שכ ד׳ בה׳ תלמד׳ ׳,שיה פ״ה אבינו כאברהם שיעשה דרשוהו לא פ״ו ביומא

 מחוה בדרכי שילש הוא כ־רכיו חהלכת קרא דעיהד כיון ניחאושונה קורא שיהא ע״י מתאהב ש״ש שיהא דשורהו אלא לאחרים
דהייט א
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חדשהיראהעמידשם
 מתאי לדבריו ראיה ואייתי אליו הראויים רנריו מגולה תזכהת רגצוהומצוה ואעפ״י"שכל לומר שפיר שייך מצוותיו תרי״ג דהיינו
הא הגיא יסוה׳ת מה׳ בפ*ה והר*מ ע״א דפ*ו ביומא דאמדנן למיחר שייך היכי דרבנן מצוות הני על אבני נמר,ימה עשה נאחר
 וכו׳ רחום להיות מציה דרשי׳ ובסוטה דממ״ש ועוד • מי

 דרשי׳מה דכסיטח אנא מצות כתרי״ג מיירי ״קרא דפככויה משמע
רשם p״p אמנם * וט׳ סו׳רת-ם

 רחום הוא מה דישו לא בסוטה
 עקב פ* סיף נספרי וכו׳אלא

שם עה״ת רש״י והביאו !3 דרשו

 או בשחוק •רבה שלא בפסחים דאחרינן הא הביא ועוד דיומא
 שישמור באומרו רבינו רמזו דוה ונראה ע״ה אנל ושהיה גאכי׳

 החמה מן או הכיעור מן פצחו
 בם וט׳ יה״כ בש׳ כדתניא • לו

בה׳ ופ׳הר״מ דדיש״מ ברייתא
 דתנן הא רבינו והביא תשובה

 עונשו כמס דאבז׳להודיע בפ״ד
 בשוגג בסתר דאפילו מרובה
' הטעם אבל בגלוי ממנו נפרע׳'
 שאינו אפילו כ״כ עונשו דחתור

 וכבר רביט כתב לא לאו אלא
 שאחרים דימני הרע״ם כתבו
 ונראם יע״ש ממט ולמדים רואי׳
 הרבים את המחטיא כמו דהוי

רביט ומש״כ ממורה דתשובתו

 מצוה שכל פי על ואף בדרכיו והלכת אלחין־ ר,׳ מצות את
 אחר עשר. הכתוב לך וצביף במקומה עשה נאמר ומצור.
חולי' לבקר רחום להיות דרשי־מצוה ובסוטה * שכר לקכל
 והן יוצרינו דרבי שתן ערומים ולהלביש אבלים ולנחם

:לפניני מפורשים
H בפרשה דכתיב שמו את לקדש צוה מאלהיך ויראת 

 קדשי שם את תחללו ולא הבהנים אל אמור
 לא שנא׳ ממשמע בת״ב ותניא " ישראל בני בתוך מקדשתי 1ישל מיא ע״ח דקע״א ודא

 ונקדשתי ת׳'ל מת אמור קודש הרי קדשי שם את תחללו לח"® איצטריו והק׳דהא סת׳׳כ
 קידוש ׳על פי • השם קדושת על עצמך קרש תורה אמרה ואצטרי׳פסוקולא דונקדשתי ש׳

 מצות בא׳מבל בדבריו או במעשיו אדם יפקיר שלא השם הק' וק יע״ש נמצו׳ל״ת תת^צו
 חורה לחבב סופרים א׳מרברי ואפי׳דיקדוק בתורה האמורות שתייז יע״ש ע׳יב קט*ו בדף

 נת״כ כדתניא וכו׳ הבורא וצוה אלא מצור, ואפי׳אינה המצות וישמ׳לקראת ודיקדוקיד, הפשוס׳ הברייתא טנת ולסק״ד
 לעיל הביאו דנבר אע״ג >ט׳ לשמור צרי׳ ומפקירה מצור. כעובר נר׳ יעבירנו ואם יהדות ה״נ דונקישתי קרא לאו דאי
 להודי® הביאו לעיל מ״מ היה סורר בן ם״פ דע״ד בסנהדרין בראמרינן הרבר על שיהרג לקדש מ״ע חרבה הוינן דלא
 להודי׳ הביאו וכאן חיו׳מצו׳קיה פי׳ יעבור ואל יהת קלה מצרה אפילו השמד בשעת ומורה 1דא, דכיון סז״א •ת׳אלא 1שמ

 המקו׳ולהבעים מצות ביר1להי גוים שמתכוונין השמד שעת האמור ידם הוא הרי מחלל
 אמרו לא השמד בשעת אפי׳שלא אמר ובין אתא ני • לפניו פכשיי אבל תתקדש הוא ממילא

 דמסאנא ערקתא אפי'לשטי בפרהסיא אבל בצנעא אלא 1ט*חי על ונקדשתי קרא דגלי
 פרהסיא ובמה ולקידו׳השם לתרבות שהונהג יהדות פי׳מנהג שמי לקדש אתא מיע לרבוץ

ר׳חייא ותני ב״א מעשרה פחות פרהסיא אין ר׳יעקב אמר '®3י דברי עלות ובהגלות
ביש׳ באן לה ומוק• ברייתא הך ישראל בני בתוך ונקדשתי בתי׳הכא תוך תוך אתיא רבנאי
 ישראל ופירש"• באוה״ע כאן באן אף עשרה להלן וגו׳מה העדה מחוך הבדלו התם ובתי־

 לא ובין יחיה בין לשמים דעתן : אלריע בדלתו באן אף ישראל כולהו להלן ומה • עשרת
גו* אבל וט׳ מהרהר אינו יחיה ביחידים יבול בת״ב נמי ותניא : ישראל יהיו העשרה פי׳בל

 מתמרס לאו וכו׳ואס נותן אינו עשה אם בי׳ בה שאין אעפ״י ואת ומצור. במרובים בנ׳ייי ת״מ
מוקחי' רבינו מש״כ '"כ

כת* הייט תוהא שאינו
באוקימת׳רגמ׳

כמקרא וחזה -------------- ---------,------------------------- .
 פירוש וכו׳ אבות במסכת שניט זת לאו ועל ־ תהום ער ויורד נוקב זה ומקרא • קדשי שם *פקי״ממתע שצח ס־בר׳רביט

 דיליף כו׳מאי תנסו לא דמפסיק שיעור להם דברי׳ואין בכמה ישנו ה חילול בי הדווים בל ידוו ובזה מד״ם דקדוק ואפי׳ )ט׳
כעבדים תהיו אל לומר התנא נקרא שמים בכבוד בלל ומיקל אחת אפי׳מצוה המבזה שבל יאפילי יה' סמו מתקדש ממיל׳

ותניא וט׳ שמו לקדש ציוה ה׳
 הר* וט׳ כתנים בשורת

 דה״ג כצ״׳ל וס׳ קדש אמור
מצוה נר ובספר שלפנינו בת״כ

 ונו׳זה יפקיר שלא ק״ה ספ!׳על
 ראוים רביט מדברי הם מי׳

 דקרא למיתר איכא אליו מדברי
 רביט דבר• לרמוז איזאנמי

שמי את כתיבותקדשו מדלא

 מיי׳לחסור שיש יחלל שלא שכדי
 יהבר׳ שמו להריג״ולקדש עצמו

f דתניא והא וט׳ תנסו לא 
ט׳ לצדקה וו סלע האומר

איתא ע״ב ד׳יוד וט׳שם בב״ב

 הם
ד״ם

דמתני׳ כ׳0 ד׳ ד׳ ובר״ה פ״ב
הראשונות על בתוהא דאבות

&#׳כגד׳שתוהי׳ומתחרטיןע"ב ............... #
 דקד׳צותר בפי׳וגס ׳,מום דברי בל׳ כרתני׳בפ׳י״ה עבירות משאר יותר מרובה עונש* מציגו שסיים ומה מישר יהיו עשרה
 ■ מחשבתם כבני׳שעיקר הזו לא בידו שיש מי אבל בפרה להן יש עבירות שכל כפרה הלוקי ׳.פני היא שקילה וו ומטה רב־ט
 הזו לא דבחתני׳תנן אע״ג. ט׳ ביסוריןלמרק לבפ׳ולא בי״ה ולא בתשו׳לתקו לא נח אין ח׳׳ה ף8®?'®•2

 .מו לומר רביט דקדק כעבדים ה׳צבאות באזני שנ׳ונגלה ממרקת ומיתה תולין בולן אלא ה סד ב ע> 1 י ו rוקילרשנם
X u.כבניםרמילתאדמסתברא ותנןבמס׳אבו׳המחללש״ש* אםיבופ׳העוןהזהעד.תמותו! הממיי יי f!v- 

מושי׳ מסתמא כבני׳ דהוו כיון • השם בחילול וא׳מזיד שוע אחד בגלוי ממט נפרעין בסתר ן מי׳ כתב וכן רשאי עצמו *

 ולא טבחא מני בשרא דשקילנא אנא בגון רבא אמר ח״ה מצית בא׳מכל יפקיר ש,א יביט
 ד׳אמות דמסגינא אנא בגון אמר ר׳יוחנן • לאלתר יהיבנ׳דמי ברא׳בםנהדרין בצצזזרו׳בתורה

 לאו אם כי עליו נאמר שלא ואעפ״י תפילין ובלא תורה בלא כל עד רבינו כדברי הכל בס
בד׳ כדתני׳בפ׳י״ה עבירות משאר יותר מרובה עונש* מציגו “* ״*״ יי* י*

 והתוי״ט שעשו מטרתם על
1 v ריוחני׳ שכתבו השנה דראם האוספות לשון הביא דאבות בניא עשרה רכשיש אלא איכא הימ^ מש«ע

.נזדמנה מוטעית והנוסמא יע״ש עליהם ותמה וכו׳ בגויס איירי תיובא עשרה בה ו״שאין ה ק מ׳ » .
.וסייטכסי׳של כתובכגויםבכ״ף שלפניט תוספות נהרבדבספרי * < לדג חטה . .

מקשינן.• ובתענית הטיס במו שתוהין אלא בישראל דמ״רי המולטי רגיט דבר• אלו גס זט זה ומקרא קיש* שם

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)10 מס עמוד ממץ שמואל בן אליעזר א - חדש שם



היראה עמוד שם
?"?י'!י ?2 *5 אעפ״י-שלא קודחים א״י יושבי קרא מח״ל

 ונס • לשאול שבאו חו׳ל לעניי .שיחכו קודם לענ״א״י ושולחים
 ^?’.יסובט? הגטל ואנשי סופה כשלהי דחנן אפ׳דהייט דרנו
 לשאול באו שנא הגס "*6־ לעניי דשולחן מסעחא יחונע ולא לעיר
שסובר׳ מ״ל לעניי־ שיתנו קודם
 לא וזהו לשאול ובא לעיר העיד
חעיר־ וגלו שטרחו »ס יחננו

זט׳ופי׳מרןיב׳י• כולן נאמר וכו׳נמה מחסורו ד בספרי הניא הכי
 רפיאה בתוספתא וכן וט׳יע״ש ■יחסר אשר וכל מחסורו די כלו׳
• הסמ״ג והביאה ובו׳ מחסורו די • מדכתיב לה מפיק פ״ג

 וריב״ה הסח׳יג■ לשון הביא שלא על:.מהרד״ף לתמוה יש ומעתה
 בספרו וגם • סי׳ר"נ בי*ד ותרן

סתרדפיאהלא הגדולחס״דפל לעניי פנים־ להסביר* בדברים צדקה לעשות הקב״ה וצוה
 דשספי׳מהרד״ף ועוד הביאה• : הדינור בגלל יברכך הדב׳הזה בגלל שנאמר לבו על ולדבר
 לפשות בדי עיסה כלי לו גותנין בשש מתברך לעני פיוט׳ הנותן כל בפ״ק בב״ב רבא ואמר

 הישנים ספרים־ כגי׳ והיינו פת התם ומפיק ־ באח׳עשר׳ מתברך בדברים והמפייםו ברכות
 הי' מחקו חלשים בספרים אבל הקב״ה צוה לו לתת הקב״ה שצור, וכשם ־ מישעיה קראי

 והוא מחש פיסה והיינו כלי ותניא ־ לו יחסר אשר דכתיב צריך הוא אם בידים להאכילו
עיסה עיסה פת נותנ׳לו .פת לו לתת הראוי למ׳בא׳כלם בספרי
 וצריך • פיו לתוך לו נותן פיו לתוך להאכילו מעות מעות
 שנאמר העני יתבייש שייא בענין לו שיתן צדקה הנותן.

יוחנן וא״ר ממות תציל וצדקה וכתיב אף יכפה בסתר מתן

 פאת כמר נדפס אח״ז ־ נעיר
 כ״נו בד׳ח׳ס״ק וראיתי השולחן
 והנרא׳לע״ד הב״ח לשון שהביא
 איכא' כ׳מהרד״ף עוד :כתבתי
 חן ואח האם חן אחות לספוק

 דאחרי' דהא די״ל קודם מי האב
 כשאין היינו לאיש קדמת דאשה.

 ונר׳דת״מ ,אחר קדיח׳עצד לאיש
לחזר דרכה אין דהאשה ביון

 ס״ז בכתובות כדתניא בעלמא
 של' דרכה ואין לחזר דרט האיש

 דאין דטעחא אשהוכו׳וטדאי
 כטדה דכל משום לחזה. לרכה

 כדאמח׳ביבחו; מימה מלך. בת
דרט האיש ועואב תמנן גבי

 פתחת אם 'יזנק גרסי׳ וכו׳בספרי לפקוח סופך מפס פתחא אם
 נפטר דאינו חשיזע הלשון וט׳וקשש ק׳פעמים פותח א׳אתה בעם

 תשיבם השב כדדרשי׳גבי ק׳פעמים לפתוח חייב אלא פיא בנתינת
ומ ־לפתוח ך8סו» גי׳רבי׳דגרים לפי אבל השלח שלח תוכיח הונח

 ע״פ שדרו״ל ע״ד ניתן מעות לו ?אוץ שהקב״ה ברלה דהוא משמע
 כי דקרא רני׳מסיפיה לה וגו׳ומפיק צדקה .ודם מצא צדקה מדף.

 לרבת וכתב יברכך הזה לסימרבגלל •זמדהו״ל ללגלוגו׳יברכך
 (מהלדף יברכך הדיטר בדנריסיבגלל 'לפייסו נתי דרישלי׳ הדבר

 הנותן כל בלב •.ואמררבא יע״ש פי׳ליר&מלס גפי׳הספרי
 דהחפיי® דהא הרמב״ס .ע׳ב׳וביאר וט״והמפייסו׳וכרשם פרוסה
 וכו׳ שצוה וכשם : רינ״ה נלגסוכ״פ ליתן לו כשאין הייט מתגרן

 מתחי׳דברי ולו׳ בספרי וט׳ותניא צריך הוא. אס. בידים להאכילו
 קא', ימסרלו דמתיבת.אשד וט׳מ&ע נידיס רבי׳שכ',להאכילו

 הספרי דמיית/לשון ובסו״ר ר'לו3>1שאסייעדכתי׳.אםר דגיעוכמו
 הספרי י לישון' זהו שהרי הכי מאמע לא !ט׳ פיו ,.לתוך להאכילו

 וט׳חשמפדתכפל טלן נאמרו למה תאן .נתן תפתח שלפניטפתוח
רכ״הה ד׳ ז״ל ומהרל׳ה :הכו1וכו.׳קךייש ט״נתון מלפתות

 [—ולף לב אימין פי'של וכו׳ פרי6ב וכו׳ותניא רחמנים להיות מט
\ כשלבו דהיינו לבבו את נאמן שלא וכ׳דמוזהר רבינו מדברי

 I פי׳מהרר^בפי׳ וכן נתינתה על ומצטער לבו מאמץ .לרחם נוטה
 נתינה שכר מאכל דא׳כ מהרד׳יף שם שסיים מה אבל * הספח

 נתינה בשעת תיירי דהתס ק״ק עכ״ל בסי׳רמ״ט מרן וכת"ש״שס
 הא 'דמשמע ע״ג זכותו הפסיד זועפות גפנים נתנה .ואם שלב

 שלא כל ונתנה יצרו את וכבש .הנתינה על נצטער אסקדס'נתינה
 ,ופי׳ הספרי מדברי ואלו, ’ זכותו הפסיד לא ;תנה,בפקס.זועפות

 אע״ע מקודם נתינתה על ומצטער לבבו את שאימן כל רני׳צראה
 ואיך לבבך את תאמן לא על קעבר זועפות בפנים .נתנה שלא

 הסורג וגס מסמ״ג אלא מהספרי הביאו לא בב״י ומרן אותם השוה
 לו בתתך לבבך ירע ולא מקרא אלא דספרי קרא מהך הביא לא

.־ וכדכתיבנא נתינה נשעת27דת״ במשקע.

 בספרי וריב׳ה רבינו כגירסת
 ־בפירוש 'גופיה מהרד״ף וכמ״ש
 פ׳הא בש״ע ומרן • הספרי
fb אמאי ידעתי ולא דספרי

 אה׳חת״ע •הר״מבפ׳א פסקו. ואינו' הנותנה זה איזה משונה ממיתה מצילו בפ״ק ב’בב"
 rbr. שהעיר מי ראיתי ולא וצריך מקבלה ממי יודע ואינו מקבלה נותנה למי יודע קודמע.לאח האחות זמשת׳גדול

 יחבייש^הפני כלא וכו׳ וצריך כמי שמפסיד מיבעיא דלא יתייהד ושלא יתפאר שלא נסי .’אלו) ולפק״ד עכ״ג האב מן
 וכתב ריב״הסי׳רמ״ט וכו׳כ״פ ;נענה בפ״ק בב״ב דתניא אותו שמענישין אלא נותן שאינו האב דאחמן הו״א ז״ל דבריו
 ה׳א׳ כדאמרי׳באגעס ב״י מרן שאימות' וחסר צדקה • חטאת לאומים וחסד. ואמר דשב״ג דאח כיין 'חןהאם לאחות קדם

p ליה^לעני גבראידיהיב ההוא להתייהר׳ אלא עישין שאין להן הוא חטא עושים העולם שיקדים בקרא משרש האב 
 נא־ בש״ע אבל' וכו׳ י בפרהסיא שמו לץ יהיר זר שנאמר בניהנם נופל המתייהר ובל בהן שלאשה .דרכה לאין האי אבל
ונראה פסקו לא הר״מ גס פסקו פירשתי ובבר • גיהנם אלא עברה ואין • זדון בעברת עושה מסברא אלא וט' לחזר

 יש מעלות ח׳ גבי ברן דכללוהו במזיד, אחת עבירה אפילי שהעובר המצוד. מזאת למעלה
 ן ונוטלי וכו׳ובאי׳הענייס בצדקה י שקולת אסי רב .ואמר * להחיותו מצווה צרק׳ואין נותנין אין

 דמינה בושה להם יהיה שלא כדי לתת מצות עלינו שנאמ׳והעמדנו המצות בל בנגד צדקה
ואופן צד שיעשה שצריך נשמע וגומר בשנה השקל שלישית

רבינו דברי אבל • יתבייש שלא ראד■ בפרשת שנאמר רדזמני׳ להיות דקב״ה .צוד, מט
שצח׳ליזהר־ האזהרה ככלל ק״ק את תקפץ לבבך'ולא את תאמץ לא אנכי

השכר קבלת פס יתבייש פלא אם מצטער ארם לך יש בסיפרי ותניא ־ האביון מאחיך ידך קרא רביה ■דלאח יונו'וכיון -לקדם'
וכז׳ בסתר מתן7 קרא שהביא לרחם .נוטה בשלבו ארם מוזהר לב אימוץ• של פירושו יתן אח בין רבייה בבניגוונא א׳מא.

 בבתראס׳ קראמייתילה דהך הזאת־ ואזהרה לאו ועל הרחמנות להסיב יסבלו שלא * האס מן י אחות בין האש ־מן
 ב־׳ג׳ביקבלתשכרהדאר"אגדול לך יש תקפוץ לא ,לרמאין טובה ויחזיקו הדווים בל־ ירוו וכ׳דחציטדפרנסתוקוד׳לפרנסת

 'יות׳חתשה־ בסתר ־צדקה העושה תאמץ■ אם • האביק מאחיך .״ וחוזר'וקופץ ירו שפושט אדם בושת איכא דבאמו אראואע׳״ג
רפ״הוט׳חתןבסתרוט׳ואפש׳ ואם ־־ אביו פרנסת וברוק דרכה ואין

דכ״כ מדחזינן הוא רביע דכוונת ובסתיו כניו לפרנסת קורס
 שלא־ ליזהר.בענין דצריך ילפינן חינה בסתר צדקה של לחה גדול . * כאמור האב חן אח גבי ה״נ • אלו דבמותיאןכאשעמגס זלמ״ג

 רבילו פלפון יו״ד שם וכו׳ בב״ב ואר״י תמות תציל וצדקה :יתבייש
ב׳ יו״ד וכו׳שס דתניא יתפאר שלא נחי וצריך :הפוסקים 'ופסקוהו

פסקוהו' לא אתאי ידעתי ולא רמ״ט סימן בהג״ה מור״ס ופסקו
:רבינו וכו׳כלשון שקולה יאד"א • ריר"ה1כרחר°ת

>יב

הגיה
 מהרד׳׳ף?אן ופי׳ בספרי כו׳הט"תניא7אדם לך יש תקפוץ לא נאמרו למה גלאמונך לפנייך

.y ffl לן יש כלו׳ פשי׳יאלא דהא יתן ולא ט יחזיר שלא לשלול הכונס יע״ש הראה״צו כפי א׳ נבג

גופים ל^דהק
 ידו את וקופץ חושב ושוב מרובה מתנה ליתן ידו את שפושט אדם דקאיפל משמע כולן. נאמרו

 סלע ליתן אדעתא ידו פשט שכבר דמאחר
 ואצט עכ״ל.. לידיה מטא דלא אף העני בו

 במחשבה אס כי ׳כיאדלאהיתה בפני שיין
בלבו
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wד.דד«,היראהעמיד

 לח״ש זוה״ק מדברי ראיה ד׳ם״ח>א׳םהביא פ׳נח זוה״ק
 5יכ״צ תמיה׳הפר״ח בזה וישב הכאה עד. תוכחה לחצות ז״ד

 ר׳ס״זא׳בהגה׳זה״ה ובס׳אח״ת
 ואכחיד פ״פ 'ב' ילד ובתענית

 שרוכים פירם*י ג׳התעיס את
 משו׳דתכספי השמים חן נענש©

שהיו סלילה והתם ע״כ ליה
 כמבוא" לצא׳י״ש הייד סי׳רי״ב

חמא ד' חייב שחים ירא אבל גר״ת-.וז״ל
 דרש פ״ק סוף בסוטה ואמרינן ■* וגומר תלכו

אפשר וכי תלכו. אלהיכם ה׳ אתרי חנינא בר.

 ומשית סלאבשאצתיו המי צרמה מכסיף דהוה ב' קע״א ד׳ שם לקיים ־חסידות מדת משו© :אלא ם זאין הבלב־וט׳ ^ודברים
 Ww נמהר״י מצאנו מן עכ״ל דיני© דעתי© וכו׳וחלים דיליה ד׳כ׳ ס׳׳וד׳י״ב • □י׳ ■ירא בחדש׳ת •והרדב״ז׳ בלט מח&בתו&חשב

"־....................ווה במהות כתיב דהכי ליתן חייב מזי פלהחדהדבממשבה שהפריז מי וים ת״ל
 מה״ד בפ״ז מחלו׳ הביא מרןבש״ע &׳*© סי׳רי״ב ופ׳במ״ח פכ״ל פולזת־ לב ב״נ

סב׳המרדכי לפי ואפילו • &©,
 כמותו אביון שתהיה אח לו להיות מפן* תקפוץ ואם י״ד ולפ״מדאסגרג״ה זדפמ>ה
ה׳אלהיכם אחרי אנכי דאה כפהשת הקב״ה -צלר, 3 זבח׳^ת שפ׳כוויזי׳יע״ש ט^כ״ח

 ס׳־צ 'דמהצי׳ תנא תנאי תרי
 aba באו׳צו תקא דהאימ׳הוא

 דבר^ס״ל■ וט׳־ור״י החפץ
 לחלום אסור אמירה בלא אפי׳
ר״י דקתצי 'אף תי׳’׳ומדויק וכי׳

 לביישו כשמכין כ״ש לכך מכוונים א® ה׳אלהיך בי נאמר בבד והלא שבינה אחר להלך ארם מהיכאתיתד זא*כ ע״כ אס.חפב
 בפנין ישיחונאה כך וט׳ וצשם הקנ״ה מה מדותיו אתר הלך אלא * קנא אל הוא אובלה שלא כיון תקפוץ דלא אזהרה
 במתני׳ פניסיט׳ במראה רע ■ בחמת ולאשתו לאדם ה׳אלהים דבתי׳ויעש ערומים מלביש באת׳לידגבאי ולא בפיו הוציאו

 זה חפץ בכמה י לו יאמר לא תצן בישעיה נמי וכתיב • ערומים הלבש אתה זילביש׳אף עור אפי׳אסמנת׳בעלמא• דנלנ׳ביה
 "לא ולבי איטרוצהליקח והוא דכתיב מתים קבר הקב״ד. מה • ובסיתו ערום תראה בי אם : צל"י וכעת אתא־קרא

 הברייתא אלא המשנה הביא מנחם הקב״ה מה ־ מתים קבור אתד. אח בניא אותו ויקבור אח נו להיות מק־ וכל־ . מאמץ
 שאיצו דאפי׳ רמתא לאשחעי׳ את. אלהים ויברך אברהם מות אחרי ויהי יכתוב אכילים ליטול סופך גרסיק בספרי זבל

 עיניו תולה־ אלא כנוס לו מדבר • אבלים נחם אתד> אף אכילים ברבת בירט מה בנו יצחק ,שיחזו הלשו׳תשחע ופשט סמי
 לו שיש־ משב• שהמוכר ׳אסור וט ה׳"פא־לוני׳ממררס אליו דכתי׳וירא חולים מבקר■ הקב״ה מה ,פשי׳והעבי יהיה שהעני הגלגל
 שלא■ עצמו מעודד ו הרבה קונים כבבא ואמרי' ושלים תבקר אתה אף■ ,המילה מוזלי לבקרו אבל ־ ה־חט זיסול עט ימס!■.

 לפי*ןיהוו ונמצא מגן׳• ליזוכרו את חייהם בית זד. לחם והודעת יוסף רב תני. מציעא fik משמע לא לט־גירסרמ־ביט
בה״זו חולם ביקור זת ילכו אשר חסדים גמילות זו הדרך אביון ויטה עט יהיה שהעביר

 לפנים זה יעשון אשר הדין זה המעשה את " קבורה מפשיר כאהד שניה׳ כסוהוויסלו
ג הרין משורת . מאחיך לה דמפק ונראה קמר•
 •ויראת ,עמי אי׳את תונו לא סיני הקב״הבמר הזהיר כתי׳ברישא שהרי יתירא 'האביון

לה-ב־&ר׳הזהב ומייתי ותני׳בת״ב ־ יי מאלהי׳אני אחיך מאסד אניון בן יהיה בי
 יזיג בס׳ש&יד וראיתיינמהרד״ף באונאת־מעון אינו־אלא או א״א״באו״ד באונא׳לברי׳הב״ם האביון מאחיך וכחב חזר ולמה
 דקתגי התזס׳ של דאציאא פ׳־ג ממן. אונאת הרי אחיו את תונו־איש .לא אומר כשהוא להיות ©פך תקפוץ־ אס ללמד

 עוטו את יקלה לא רי״איאף באונאת עמיתו את איש מקיי׳לא.תונו אני מה הא אמור ומהרד״ף .כמוהו ואביון את לו
וכזא הפזיזה .בכמה לו ויאמר מעשיך וכור לו יאמר בע׳השוב׳לא ביצדאסהא רבדים* ליטול סופך פי׳ומ״ש בפיזהספרי

יבחר והבוחר בקיצו׳ באו >דבריו
J וט׳ואמרי׳ ארדי־ה׳אנקינס

 ה׳ג׳הביאו וט׳לפיל בסוטה י. ־
 כל הביא וכאן בקיצור בביט
 י׳׳ד בסוטה דאמרו הגמרא למן

 לשק חיסור ליש מראה א׳אלא
 מתים קבל הקב״ה נכצ"ל בסו©
 אף בגיא אוחו ויקטר דנתיב

 שסמך מה א״ש •אתה־זט׳ובככי
דאמרי׳במצי׳ הא הט דבי׳בתר

 אבל-bh'rtS בלא אפילו לאסור
 מני יבתוס׳לא ימינן השתא

 יהודה מותלי׳י' מחוורתא הכי
 ברייתא למתית ר׳ היאוניתס

 זאמתניחין בקצרה ימי •שבש״ם
 בלא נמצא-דחליית־-עץ סמיך

 פסעיולפק״ד לכ*פ שרי אמירה
מנ» םו׳5ריית׳5 דחי היאך קשה

 זס דאין שיל בספרי כתבתי זה אונאה שיש ובשם * כפלתך יראתך הלא לאיוב הביריו
 סיציף :וכו׳דר״י למיוני' עניו שמטר" רעים פנים ,שמראה בענין,.רע אונאה יש בדכרי׳בך

המקח על עיניו יתלה לא אומר יהודה רבי בדמניא ללב
 'רבר ובל ללב המסור דבר שהוא דמים־ לו שאין בשעה
 תמו• לא הורג בפרק ותניא * נאמרויראת•••• ללב המסתי

 למינו תונהו לא ובמצות בתורה ;,:שאמן עם עמיתו את אי׳.
 ־• אלהים יראי עליה אלא אונאה חור׳ . הזהירה שלא
 יבול אחד דבר על אפילו במזיד עבריין .־הוא אם אבל

- להונותו.

לשרהבריית^ הניחו ;ל^רקע׳־א ולסמ״ג ותרא״ש 'הרי*ף התו׳והלא : הדין משירת לפניה צ יעשון זכו׳אשר קבורה זו לע׳גה
הו־כ׳נהשוד' ככ׳^ע שרי המיר׳ ר\א \/׳דט מתגוי׳רסווי׳ואסאיתא רמי י׳ ימיימי ומוי״דמ״ר >

 35י5 רבינו וכו׳כלשין יראי •ע״י אנא ■
S ר ט’בי ניכיי כיל ה׳וא״כ יראי על אלא

Y מנירה1 יי ג וב ה״רכ "י•םר ח״מ3 חור״ם כלשון

-גהשוד' הו׳ל >כ*ע אמיר׳שו־י בלא דס״ל ששטי׳בסוגי׳ואסאיתא כמו ׳3 ח״ן דברי׳וט׳שס בפ׳הזה׳באננא' לה וחייתי בת״כ ותניא
 קהני בבריית-׳ד&וגיין־ומרחי התוספ׳אפ״לפרשא דנם הברית׳ופוד גרים כן טה אס רבי׳וכצ״ל בלשון לשון חיסור והרו׳יר׳שיש .
 f &מ3' אמי’ ™ 'זנלי 7121 פיניו הלפ’ פל תורה ללמוד ובא גר ©ה אס אטתיך מעשה וטר לו יאמר לא
יתנה לא אף בהדא קחני פ׳בה״ם ובת״כ ־ אתרוויהו קאי לא מבקשי׳וט׳ ממרים גרסי׳הז בברייתא שם וט׳גם פה לו יאמר לא

 ׳« TiSL3 4* '51 בגמה•ו א"ו לי^ייייפ נץ’פ יזה פסקוהג־ונר׳שלא לא מעייל! לאוין הסת״ג גס כביאו ורבי׳נא
 בנח דאפינו ונמצא הבי החום נפרש הדוחק חן אינו הבי בהדיא נשאלה פ׳ מכי׳הי״ד בפי״דמה׳ והרמב״ס דחמרים .הא גורסים

'.׳? -מי61??* -םי׳יכ< חיז) 1ב״ה? אםיר' רה’אח בתשי מנמ׳מה אותת יודע שאינו. למי יאתר לא חכמה ע״ד סאלה
דס׳כמהני דטפמיהו ואפשר ללמד יש מט׳אבל איט וכ׳הה״מזה נד״ז מהדעתך זהאו גמר

 Li? במי׳למל׳^׳א״^יי^^ יתוסף להר׳עין וראיתי ח״ב נס׳חס״ד והרד״ף ע"ם סי׳ד סי׳רכ"ז מרן פ“וכ דברמדב׳עי׳ש
?”מ רה'מג*מה X’5 יט׳הי"יי חהמי! על וכו׳דמתבייש חמרים היו מדתניא זההר״מ כ׳דלמד .דחציפא פ״ג

 301 יהמיי י?כח׳׳ '.אלא בזה כרי׳י ־הלכמא דלית מתבייש יותר וט׳סהרי חכמה דבר ממט נשזיה אס ומכ״ש מפ׳יה
פכ״ל מאודו חסרון מכשמתגלה ידיעתו חסרון כשמתגלה .©אדם

 פ׳שלח בזוה״ק כמ״ש קדש בהררי. ודתו ים הרמב״ם דדברי זנלע״ד
 •הוהפריש חבריא מן חד חדא דיומא בגין דא *ויןם"זא׳ת״לוכל

 ואתר ביה דיתכשל ב״נ האי. ידע מלא לחד תשא כד דאורייתא »ילי
 איתכשל חברייא דשמוקו ובגין מיד תיחרון לא שמיקי לחכד״א
אמרו ועוד וט׳פכ״ל ־תריס :כסופא וההוא ואכמף סלה בסהוא
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1 א ליראיו הידאה עמוד א יראים סביב

 היראה עמוד הרא&זון עמוד
 ויקשב תיזזו .אל איש ה׳ יראי גדברו אץ א

 לפניו זכרון בספר ויבתב וישסע ה*
 ואתחנן בם׳ כמ״ש שסו ולחושבי ה׳ ליראי

 שמים יראת ופי׳ א( מירא אלהיך ,ה את
 דאמרי׳ לבטלה שמים שם יזכור שלא

 ומזה מירא אלהיך ה׳ את בפלא במסורה
 לדבר בהגיעו אדם שיירא למדנו המקרא

 ויראת דכתיב היראה הלב שבמחשבת הצרה
 ויראת בו נאסר ללב המסור דבר סאלהיך
 יכול אדם שהרי ה׳ יראת מצות היא וגדולה
 ורגע שעה שככל ביום פעמים אלף לקיימה

 קיים עליה לבו וחרד המצות את זוכר שהוא
: תירא אלהיך ה׳ את

 על ולהאוזיבו שמו לאהוב הקב״ה צהק ב
ואהבת ואתחנן בם׳ דכתיב הבריות

 בין יש והפרש מאהבה. עשה אלהיך ה׳ את
 מאהבה עושה מיראה. לעושה מאהבה עושה
 ד׳ את אומר שהוא לפי ומכופל כפול שכרו

 מניחו מחבירו מתיירא לך יש תירא אלהיך
 ואין p אינו מאהבה העושה אבל לו והולך

 אהבה במקום ויראה יראה במקום אהבה לך
 ה׳ את ואהבת א( ד״א בלבד. זו במדה אלא

 כענין אבינו כאברהם הבריות על האהיבהו
 אם והלא בחרן עשו אשר הנפש ואת שנא׳
 ולהטיל אחד יתוש לבראות העולם בני באים

 שהי׳ מלמד אלא יכולים היו לא נשמה בו
 כנפי תחת ומכניסן מלמדן אבינו אברהם

 טוב ביצר יצריך בשני לבבך בכל השכינה.
 יהא שלא לבבך בכל ד״א ב( רע. וביצר

 נוטל הוא אפי׳ נפשך ובכל עליך. חלוק לבך
 היום. כל הורגנו עליך כי וכה״א נפשך את

 אהביהו נפשך בכל אומר עזאי בן שמעון
נפש: מצוי עד

 דכתיב בדרכיו אדם שידבק הקב״ה צוה ג
תעבוד ואותו תירא אלהיך ה׳ את

 תדבקץ ובו וכתיב תשבע ובשמו תדבק ובו
 לידבק לאדם אפשר וכי בו ולדבקה וכתיב

 אש אלהיך ה׳ כי נאמר כבר והלא בשכינה
 בדרכי הדבק אלא קנא אל הוא אוכלה
 דכתיב חולין מבקר א( הקב״ה מה המקום

 וכו׳ חולין בקר אתה אף ה׳ אליו וירא
 מצוה שכל ואע״ם ותלמידיהן בחכמים והדבק
 הכתוב לך הוסיף במקומה עשה נאמר ומצרה

לכאן: אחר עשה
 בדרכי שילכו ישראל את הקב״ה צוה ד

 אח ושמרת שנא׳ א( מצוותיו.
____מצוות

it )דפצוה לפרש נטא שלא טוסו שמים. יראה ועי׳ א 
נחסא, שלא מפניו שנירא ס**מ שמים יראה של

 ואי ים׳" .מנשי מדם מפני ירא יסא לידו סבימז יגמא
 סבירה לידי מגיס כ״א זאת מלוה שייך לא אז ק, מרש

ולחם רומו להסיר חייב שאז
 שהקכ״ה הפרק באומו לבו אל

 אבל סצווחיו, לסוברי מסניש
 ואס. שייך לא מלוה בסשיית

w!T דהמונה ללסדנו רבני בא 
 בסשיים שנס היא וו מלוה של

 יר״ש. של מלוה שייך מלוה
 בדחילו אומה שיטשה כיינו

 סד הלב ובטונח ירחימו
 זאח ולמד מפו" כל שירתע

 דפסוק בסמורה חז״ל חרדרשו
 הוי תירא אלהיך ה׳ דאם יה

 שס מוציא מל מ״ס אוהרס
 דהזכרת אפ״ג לבמלה. ששים

 הוא, מלוה טלמה מצד ש״ש
 אימה בלא מזכירו אם אפ״ה
 במקום ושלא הראויה וטונה
 בידו, הוא סבירה הצורך,

 בעינן מציה בסשיים שגס הרי
 אומה שימשה שמיס יראת

 רבינו וזמ״ש וטונה, ביראה
 שיירא למרס המקרא ומזה
 מצוה, לדבר בהגיעו ארם

 ש״ש להזכיר מדאהור כלומר
 להיות שמצוה אע״ג לבטלה

 פיו, טל שמר שמים שם
 במקומה שלא כשהיא אפ״ה
 סבירה ראויה, בכוונה ושלא
 דגם מזה נלמור הדי הוא,

 יראת צריך מצוה בטשיית
 זה למדו מפא וחז״ל שחים,
 הטונה דאי הכתיב, מלשון
 יהי׳ מבירה לידי בבוא שרק

 יחטא שלא פניו סל ה׳ יראת
 הכי ים/ מעונשו ירא ויהי׳
 ה׳ מפני לומר, לקרא הו״ל

 משמע דהוי תירא, אלהיך
 אבל מוכשר. מרת מפני שנירא
 חירא, ה׳ אם דכתיב השתא
 בבא דגם הכיונה בפ״כ

 לפשות ורוצה ,ה אח להזכיר
 פניו סל יראתו תהא מציה,

 הצריך, ובמקים באימה להזכירו
 וכמו לבטלה להזכירו ולא

 ייכתב שהתחיל בפסוק שכתוב
 ה׳ לירא• וגו׳ הזנרון בספר

 יראי לאומן כלו׳ שמו, ולחושבי
 שמו, ומכבדים המחשבים ה*
הזנרון, בספר נכתבים הס רק

 כ׳: ירא כל ואשרי מוסר ספרי כל זו במלוה האריכו וכבר
 דואהבת בדרשה שני פירוש זה אין ואהבת. ך״א (6. ב

 כ״מ3 דמתפרש ד״א מלשון רמשמס כמו
 דכל הראשונים, לדבריו מוסיף הוא הכא אבל שני לשי׳

 בני ויקרא בהם ומרבה ו בשבח מספר איש שיאהב •0
אהבת ומדרגת שיטור הוא p אותו, לאהוב האדם

 רטנו וזפ״ש
 wti לאהיב הקב״ה לוה

 פי׳ הבריות מל ולהאהיבו
 דהאהבה היא פצוה הדא שכולה

 שתאמיבהו פד כ״כ אצלך יגיל
:הבריות טל

 באשת הוא כאן כו׳ ך״א ב(
אחריגא. דרשה

 מרכתיב ילפי׳ הראשונה דדרשה
 יריש. ולגן כיפי״ן בשני לבבך
 לדרשה אבל יצריך. בשני דהייט

 דאסו למך לשון קשה זאת
 וכמ״ש ארס של יצרו הוא הלב

 דריש לכן ואתחנן, נם׳ השפ״ח
 4חליי לבך יהא שלא מינה נמי

 מינה, שמעי׳ הדרשות ושני
 יהא שלא •דמי׳ לבבך מלשין

 לבבך ומדכמיב חלוק, לבך
 דרשי* בית בחד לבך ולא

 סצוה איט נח ובן יצריך, בשני
 בזה האריט והרבה ס״ז,

חדל: 2ירש8ב--------

 אחה אף רחום הוא
 דקרא לפרש דאי״א

 נראה ורכס במקומה, משה נאמר מלוה כל דהא המצוות
 ילהי* רתום אתה דמה דמיוב הקודמת במלוה דלשיטתו

 סייג הו• בדרכיו דותלכס בט״כ ממילא דולרבקה, מקרא
סשה נאמר מצוס כל דסל ואס״ג המלוות כל לשמור

 מלקרוא ימנע לא אז נאמת אואו שיאהב מי המקום,
 אברכם מיס דס6ה יל* ■אומו, שיאהט אדם לבני

 השתדל מיק אוהבי אברהם הכתיב שהמיר כמו אבינו
 שתקרא סר אותו אהוב אמה ק לסקום. נפשות להרמת

האדם בני אליו

חולין. מבקר הוא ה0 ג
לסד רביט הנה

 דהרבק הדברים. אלו שחי
 בחכמים והדבק המקום בדרכי
 ואילו דולרבקה, מקרא שניהם

 הקב״ה דמה למר הרמב״ם
 מקרא לא חולים מבקר

 דוהלכת מקרא אלא דולרבקה
 המקום בדרכי כלך בדרכיו,

 וכמ״ש ט׳ רחום היא מה
 ולק דטוש. מהלכות בפ״א
 מקרא יליף בחכמים הדבק

שם, בפ״ו כמ״ש דולדבקה
 רביט הביא דמשו״ה ונראה

 בהם רהוזכר המקראום לכל
 יליף דסחר להורות דביקות
 מה המקום בררני לכדבק

ילפי׳ ומאידך חולין מבקר הוא
 וממ״ש בחכמים דבוק להיות

 ג הסמוך בדבור טוד
מציומיו. בדרכי א< ד

נס והנה
 מרפת רבט מלוק כנראה נזה

 למר הרמב״ם דאילו הרמנ״ם
 לאסל בדרכיו, דללכה מקרא
דרט מל כ״א המורה מצוות

פה ימ׳ מרותיו שהם הקב״ה1_
 תשיט נראה וטמפו וכר. רחום

לשמור לזו• הוי נדרטו דוהלכח

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)6 מס עמוד צבי יעקב בן אהרן וואלקין, ליראיו< >סביב יראים ספר



ליראיוהיראה עפרד ה יראיםסביב
 מל שאפי׳ השפס רכס מלשון מ׳. כאחת א( ה

וכדעם ליסרג מחויב פשה מצום
 כמ״ש ק שסובר התורה יסידי מהל׳ בפ״ס הרמב״ם

 בשבת כנפים כפל ואלישע וכההיא שם ולח״ס מ״מ
 מל נזירה פלטת שגזרה דמימ

ינקרו תפילין שמניח מי כל שכל ואע״ם בדרכיו והלכת אלהיך ה׳ מוות
 ויוצא מניחן אלישס והיה ראשו לך הוסיף במקומה עשה נאמר ומצרה מרה

 אפי׳ נפ« שמסר הרי לשוק. דרשי׳ ובסוטה שכר לקבל אוזר עשה הכתוב
 ק חטנא ר׳ וק מ״ס. סל ולנחם חולים לבקר רהום להיות פצוה

 לעסוק כדי נפשו מסר תרדיון יוצרגו דרכי שהן ערומים ולהלביש אבלים
כבא ק יהודה ור׳ בתורה. לפנינו: מפורשים והן

 ובמדרש זקנים. לסמוך כדי שמו את לקדש צוה מאלהיך ויראת ה
 על ליסקל יוצא לך מה תחללו ולא אמור בפ׳ דכתיב

ישראל בגי בתוך ונקדשתי קדשי שם את
 את תחללו ודא שנא׳ ממשמע בת״כ ותניא

 ונקדשתי ת״ל מה אמור קודש הרי קדשי שם
 השם קדושת על עצמך קדש תורה אמרה

 אדם יפקיר שלא השם קידוש על פי׳
 מוות מכל באחת א( בדבריו או במעשיו

 מדברי קל דקדוק ואפי׳ בתורה האמורות
 הי׳ והיאך מראשו. נסלם אליו לקראת וישמח ודקדוקיה תורה לחבב סופרים

והא ליסלם רשאי

 אחר משה להוסיף בא דאמ״ה לפרש סינרח במקומה
 רחום הוא דמה דמפיש לשיססו והרמב״ם שסר, לקבל
 לפרש מוכרח ממילא בדרכיו, דוהצכס זה מקרא ילט׳

 ואילו כת״ח. להדנק כ״א ילפי׳ לא דולרבקה דפקרא
כבר ילפי׳ בסדוסיו לסדבק
 ושניהם בדרכיו. דוהלכם מקרא

 דמפרש רבט אולי. לשיפחייהו
 לכיבק קאי דולרבקה דקרא

 ממילא רחום. הוא מה במדוסיו
 בדרכיו דוהלכש לפרש מוכרח

 המלחש כל מל חיוב הוי
 להוסיף ובא לפ״ז ולדחוקי

 אכן שכר. לקבל אחר משה
 לפרש לדוחק סובר מ־מנ״ס

 המלווח כל חיוב מל דקאי
 בכל משה נאמר שכבר בסיום
 דקאי פי׳ ולכן במקומה. מלוה

 הקב״ה. של המדוש דרכי מל
 במלוה לכהוב הוכרח וממילא

 להדבק כ״א בא דלא דולדקבה
 במדותיו להדבק ואילו בח״ח
בדרכיו, מוכלכח כבר יומי׳

 ללכש מה״ס מקב פ׳ בספרי מפורש הרמב״ם וכוברי
 דרכי אלו דרכיו בכל ללכח ודל ולדבקה דרכיו בכל

 אשר כל ואומר בו׳ וחנון רחום ה׳ ה׳ שגא׳ כקכ״ה
 של בשמו ליקרא לארס אפשר וכי ימלכו ה׳ בשם יקרא

 הוי אחה אף וחנון רחום נקרא המקום מה אלא הקב״ה
 לעלות לארם אפשר וכי גו׳ ולדבקה כו׳ וחסן דחוס

 ותלמידים בחכמים הדבק אלא בו׳ בו ולהרבק למרום
 לא היינו דרכיו ככל דללכח כרמב״ס להדיא הרי פ״ש,
 ומלדבקה הקב״ה, של מרוחיו דרכי כ״א המצוומ דרכי
 יליף לי״ד דסומה בש״ס וגם בח״ח, להדבק רק ילפי׳
 אחר להלך אפשר וכי מלכו אלהיכם ה׳ דאחרי מקרא
 כר. רחום הוא מה ה׳ דרכי אחר הלך אלא שכינה
 בדרכי הייס בדרכיו, לילך והחיוב כרמב״ס נמי ששמם

 כרמב״ס נסי משמע הכחוב לשק דקדוק וגם סדוחיו.
 מקרא ולא דוהלכת מקרא ילפי׳ וכו׳ רחום אחה רמה

 שהוא מי על כ״א שייך לא דביקות ולשון דולדבקה.
 זה שייך ולא יחדיו, לשבח ממו ונדבק בחברתו שמוך

 בחברחו דבוק להיות שאפשר הח״ח דביקת מל כ״א
 מל אבל בקב״ה, למדבק דומה למ״ח ודבוק יחדיו,

 לשק וכ״ה דביקות, לשון שייך לא מדוחיו בדרכי ההילוך
 ולהדבק למרום לסלוח לאדם אפשר וכי שהבאתי הספרי

 למי כ״א לפרש א״א דביקות דלשין דמפרש הרי בו,
 מפרש זה ומחמת עמו. ודטק קרוב נחברחו שהוא
 דסומה הש״ס בלשון וגם בח״ח, דקיקות סל דקאי

 שטל הרי רחום. הוא מה ה׳ דרכי אחר הלך קאמר
 דע״ז הדבק, ולא הלך לשון קאמר המרוח דרכי הילוך

 רבנו דברי מל שצ״מ באמת וזה דביקות, לשק שייך לא
 דבוק לשון ומה במדוחיו. דבוק סל דולרבקה מקרא שלמד
 מקב רכש׳ כרבנו, משמע רש״י מלשון מיהו מ״ז. שייך

 דללכת כהספרי פי׳ ולדבקה דרכיו מל דללכם פסוק סל
 ומקרא מדומיו דרכי אחר לילך אזהרה הוי בדרכיו

 ראה בס׳ אק בת״ח. דבוק כ״א למד לא דולרנקה
 גמול בדרכיו הדבק סי׳ תדנקק ונו חפטדו ואוחד מה״ס

 במדותיו הלוך על שגס הרי כו׳. מחים קטר חסרים
 גם כאן שהביא דרבט נמי דה״פ ואפשר ולדבקה. שייך

 לא באמת דולדבקס ומקרא כוונתו חובקק, דבו לקרא
 ילפי' חדבקון דבו מקרא אבל בת״ח, דבוק מל כ״א קאי

ודו״ק: וכרש״י במדותיו הליך נמי

 יוצא לך מה לולב שנפלתי
 זה מכל כט שמלתי מל ליצלב
 מחויב. ס״ס מל שנס מוכח

 והר״ן דהרשב״א אמנם הן
 מעוברא הוכיחו שם בשבח

 המסופר דלפי להיפך. דאלישע
הקסדור שהגיע דסיד בש״ס

מחויב והח ציסצם רשאי המוות
 למסור מחויב אין ס״ע דמל משום א״ו נפשו, למסור
 דבריכם. לענ״י תמוהים ספרם נשיקות אחר אק נפשו,

 חיוב שאין משום מראשו נפלה שמשו״ה כדבריהם דאי
 טליהס מתחלה נפשו מסר למה א״כ מ״ז נפשו למסור

 נטילה בשעת דגם ומור לשוק, ממהם וליצא להניחם
 בש״ם המסופר דלפי נפש. במסירת זה הי׳ מראשו
 שהניע וטק מסרו וברח אחריו רן קסרור שראה

 עד מראשו נעלם שלא וטון ראשו, מעל נעלם הקסדור
 סל שהי׳ הקסדור ראה הרי זא״כ אליו, הקסרור שהגיע

 ואי בנפילתו, הוסיל ומה למיניו, שגסלס טון ראשו
 לא א״כ שסילק מל נפשו למסור מחויב הי׳ לא באמת

 צריך הי׳ אלא הקסדור שהניעו עד להמתין רשאי הי׳
 וטון אחריו, p שהקסדור כשהרגיש סיד מראשו לסמלם
 תפילין שיש ידאה הגיעו שהקסדור מד לסמלם שהמחק

 שנפלם ומה מזה, גדול נפש מסירות לן־ אין ראשו סל
3<t>nf רטאר לגמרי אחר מעם משום הי' שזה נלע״ד 

 בהם אשלח אימתי אס פסוק סל ל״ו סופה רז׳ל מפח״ש
 נתקלקל ופרש״י נתרז, מיד ישראל אם הרואה שכל

 בנדה וגס חדפיא, בימחוסא אמרו ד״כ שם וכן מרסי,
 ביפסוסא משוס נסי דהוי זבין, מחים האנשים כל דפ״א

 חז״ל דרשו דט״ו במגילה וכן ד״כ, סוטה בחום׳ ועמ״ש
 אלו סכל נדה, שפירסה מלמד המלכה ותתחלחל ס״ס
 הניף נקבי יתפתחו טפתוסא שמחמת האדם דמבס חזיק

 קרוב ולק בנדה. ובנשים לזיבה וק ריסי להפלת הן
 ונתפס אליו הקסרור הגיס כאשר האחרונה שברגע לשער
 חשש או סקרה אלישס אצל קרה ביעמומא מחמת בכף,
 לרפי הגוף נקט פתיחת של מקרה לו יארע שמא

 קי לטף צריכין שתפילין ובהיות טעסוחא, מפר לזיבה
 משום שמא בחששו מראשו נטלם ולבן מ׳. יסיח שלא

 מל תפילין לישא שאסור כזה מקרה לו יארס ביטתושא
 ל״א סי׳ או״ח הפרישה מפמ״ש טפס עוד ונם ראשו.

 שמחמת ובטות מתפילין. פטור מיושב דממו שאין דמי
 התפילין. את מלן חשו״ה מיושב דעתו הי׳ לא ביפחותא

 יקשה הפירושים דלכל מאוד. פד •קר למנ״ר זה ופי׳
 מולם, ולבסוף לשוק ויצא ראשו מל הניחם ממחלה למה
 מפני נטלם דמשו״ה קנ״ז סי׳ ביו״ד הב״י מי׳ ונס

 כל לנושאם והחיוב זה ביום תפילין מצוות קיים שככר
 לנהלם לו הי׳ דא״כ מחוה, ג״נ כ״כ. חיוב זה אין היום

מיד
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 חיישי׳ לקדושיו וזיישי׳ בזה״ז שקידש גוי
 רכית לענין אבל הוא השבטים משרת שמא
 לאסור רבותי דברי לי ונראין כתיב אהוה
 לדבריהן ונראה ה( לתיאבון דמומר דבית

 הרבית כס׳ כדאמרי׳ גזל מין הרה דרבית
 הלכך ברבית ולאו בגזל לאו למיכתב לי למה
 המומר את לרבות אחיך אבדת לכל י״ל

 המומר חבירך ממון על תורה שהזהירה
 מוסר חבירך ממון דהא כיו״ב נסי רבית

לקחתו: שלא תורה והזהירה הוא
 בך יהיה כי ראה בם׳ הקב״ה צוה טח

ותניא. וגו׳ שעריך מאחד אביון
 אומר כשהוא מאביך אחיך זה אחיך א(

 קודם שאהי^״מאביך מלמד אחיך מאתד
 שעריך יושבי שעריך באחד מאמך לאחיך
 יושבי כ( בארצך. אתרת עיר ליושבי קודמין

 ת״ל מנין וזיי״ל יושבי לחו״ל קודמין א״י
 פתח כ״מ. לרבות לך נותן אלהיך ד׳ אשר

 מאה לסתת סוסך מעט פתחת אם נ( תפתוז.
 וצרה תתן. נתן תפתח פתח שנא׳ פעמים
 ולהסביר בדברים צדקה לעשות ד( הקב״ה

 הדבר בגלל שגא׳ לבו על ולדבר לעני פנים
 בב״ב רבא ואמר הדיבור. בגלל יברכך הזה

 בשש מתברך לעני פרוטה הגותן כל בפ״ק
 עשר באחד מתברך בדברים והמפייסו ברכות
 שצרה וכשם מישעיהו קראי התם ומסיק

 דכתיב צריך הוא אם בידים להאכילו הקב״ה
 כלם נאמרו למה בספרי ותניא לו יהסר אשר

 עיסה עיסה פת לו גותניץ פת לו לחת הראוי
 לתוך גוחן פיו לתוך להאכילו מעות מעות

 שלא בענין לו שיתן צדקה הנותן וצריך פיו
 אף יכפה בסתר מתן שגא׳ העני יתבייש
 בב״ב יוחנן וא״ר ממות תציל וצדקה וכתיב
 הנותגה זה איזה משונה ממיתה מצילו בפ״ק
 יודע ואינו מקבלה נותנה למי יודע ואינו
 ושלא יתפאר שלא נמי וצריך מקבלה ממי

 נותן שאינו כמי שיפסיד מיבעי דלא יתייהד
 בפ״ק בב״ב דתביא אותו שסענישין. אלא
 חטאת לאומים והסד ואמר רשב״ג נענה

 להן הוא חטא עושין שאור,"ע והסד צדקה
 המתייהר וכל בהן להתייהר אלא עושין שאין
 עושה שמו לץ יהיר זד שגא׳ בגיהגם נופל

 וכבר גיהנם אלא עברה ואין זדון בעברת
 אפי׳ שהעובר המצוד, מזאת למעלה פירשתי

עבירה

 שרצה למי לי׳ מינם פרין מאי דא״ב שרי. ספוח בחסנס
 וסרשט כמחנה. המפות לו להקמה יכול והא לממשו

 אמיר מחנה להה רנה יבפ״ב מלמו. אה ימרה הזה
 ולא לשרש יוהר טח ולכן הברא, שוס אץ וזה לגיל!,

פירושים. שני משמש ממלין "
 ולגבי איסורא. כושים לגבי

רשוה: גילן
ני׳. לדבריהן ונראה ה(

רביגו דבלי
 מאוד, מון וטעמו חיזוק א״ל
 אפשר דבריו בלא גם אכן

 דאסרי רנוסיו טעם לומר
 אט״ג לסיאבון למומר להלוות

 ובאמת משום הוא אחיו ילאו
 באחוס שלוי איט רביס ♦סור
 וחי ברבים דכחיב ו׳אפ״ג
 חזרח לטנץ רק הייט אחיך.

 מחייב לקח דאם סרביס.
 בב״ח דאסרי׳ ונפו להחזיר

 דניחי היני ני לי׳ אהדר שם
 דתלוי הוא ומזרה נהרך,

 שנם נאמת י״ל ונזה באחות.
 איט ולקח סבר אם בפומר
 אחיו דלאו כיון להחזיר סחויב
 בשו״ת באמח וכ״כ הוא,

 יו״ד כפ״ח הובא צני שמארח
 הלואה איסור אבל נךס< סי׳

 אפי׳ ואסור באחיה שלוי איט
 דרבוחיו טממא והייט למומר,

 למומר להלוות סאהזרים
 להלוות ומחירים והא לתיאטן.

 מטפס זה אין להכמים למומר
 הוא דמין דכיון אצא ראחוה
 לו ילהלווש מסדו להטיב. אמד
 גדולס יומר טונה שזהו בחנם

:ממחנה
 זס אסיך ותניא א( מה

מאביך אחיך
 אחיך מאחד אוסר כשהוא
 קודם, מאביך שאחיך מלמד
 בספרי. הוא זאש דרשא

 המיוחד. הוא דאחד והכווגס
 המיוחד שהוא מאב ואח ושייט
 סוק איט ולכאורה קודם.

 מאביך, זו אחיך וססם כיון
 מאחר, לדרוש חו למס א״נ

 מל גופא בספרי וראיסי
 אחיך זה אחיך הקוומס דרשא

 ונכתב מאניך נמחק מאביך.
קושיא מתמה ומסתמא מאמך.

 למס א״ב מאניך נמי הוס למיד אחיך דאי נמחקה. ואת
 למיל והא אי״א זה אבל המיוחד, מאחר לגדדרש הו

 כספרי דריש אחיך, יסיחך כי גני י״ג בס׳ מיי«
 דייש גיפא דסמרי הרי מאביך, אחיך זה אחיך טמא

 מל הזהב רביד נם* ומיין מהאב, הזי אחיך דסחס
 דחאחר לררשא הספרי הוצרך למה ג״כ שנתקשה זה פסוק

 דבש״ס משום לסרן ונסב מהאב, אח רסתם יתיפוק
 נן וכי ט׳ יסיתך כי יהוצדק בן ר״ש קאסר ד״פ קדושין

 אחוה לגז״ש דיבמוס פ״ב מדאיצטריך וק מסיח איט אב
אחוה דסתש בהספד׳ סובר איט דהש״ם הרי יפקב סכני

 אליבא דאחיא ומאחד ירשא הביא ומשו״ה האב. מן
 גני לעיל מינה ידש איך דא״נ תישא זה אכל דט״נו,

 אחרינא דרשא להביא חם ולא מהאב אחוש והתם מסיח
 דסמס יילן כש״ס נימא דאי ומור "פ, דנו אליבא דחיחי

 מה א״כ דיקא מאב אינו אח
 לדרוש נמי הניא ני הוטיל
 ואכהי המיוחד. דהיינו מאחד
 מיוחד במה הוא, דמאב מנ״ל

 מן סאת יוחר מהאב אח
 שניהם דמסמחא כיון האם

 וסתם דידאי נ״ל ולכן שווין.
 הייט אכן האב, מן הוא אח

 בלשון אחיך כחוב אם הקא
 הלא "*לדקה נס׳ אכן יחיד,
 רבים בלשין אחיך נחיה

 הן שהם אחים ■•יכל דמשמע
 הוצרך ולוה מהאם, הן מהאב

המיוחד, הייט ומאחר ליישא
 הוי האב דמן האב. מן דהוא
 אח דסחס כיון מיוחד ולאי

 ואין מאב, אלא אינו בכ״ח
 הוצרך מה דאבתי להק:וש

רבים, בלשון אחיך לכמוב
 ולכחוב האס סן גס דמשמט

קידם. ימהאב לדרום מאחד
 והוי יחיו בלשון אחיך לכסוב
מהאב. דהיינו משלחו ידטינן

 בלשון אחיך כמיב ראי זי״ל
 האם מן דלאח הו״א יחיד

 כשבה משז״ה כלל, חייב אין
 רבים בלשון אחיך תורה

 אלא אחיס לכל היא והחיוב
 האב מן לאח הוא קדימה דדין

יז״ב: המייחד דסוא משוס
ט׳. קוומין א״י יושבי 0

 דהייט נראה
 מזדמנין אם דוקא סולם לפניי
 אבל חי״ל. ופניי א״י פניי
 א״י לעטי קורמין פירו פניי

 רנ״א סי׳ יו״ד הכ״ח וכמ״ש
 גופא שבא״י יפשיט שם. ונש״ך

 כמ״ם קדימה דין לירושלים ים
 דאם רצ״ד סי׳ חיו״ד החח״ס
 אנשי בדוחקס שווי! שניהם

 שאיי נגד קודמים ירושלים
פ״ם; א״י מיריח

 פתחת אם מפתח פתח 0
נו׳ סופך מעט

חמן. נחן מפתח פחח שנא׳
גם שהביא מה מונן יאיט _____

 לפתח סופך פתחת דאס יליך בספרי דהא חמן דגמן דרשא
 לו קשה יהי׳ רביט טונס ונראה לחוד, מפתח ופסח מקרא

 לפסח פשחשסופך אם מפחח מפסח יש דיר הספרי טל
 רוח מלנשפו אז אחת סמם יפתח אס הכפחה שהוא
 לא ולמס במקומו,. נהחיה״ס ונמ״ש חמיד ויפתח נדיבה

 ולחזור ילחח •וי לפתיח שמחוןב וחיוב צווי שהוא סי׳
 פי׳ חפן. רנחן דרשא סיים ט״ז פטמים, ק׳ אסי׳ ולחה

 ק׳ אפי׳ לרכוש המן מנחן ידטיגן ולחת ולחויר לחח רהחיוב
 •ק: דרו להנשמה אלא לחיוב אינה חפחח דפתח ונט״כ פטמים

פרס להסביר גרגרים צוקה לפשוש הקנ״ה וצוה ד(
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 :בספרי דריש הבי הדיבור. בגלל הזה, הדבר בגלל כר.

מנחם מחים. קבר כר. מלביש הקב״ם מה ל( נ
 הוא רבינו של סיר חוליס. מבקר אכלים.

אימא די״ד סוסה דבש״ס כהסדרש, דלא ונס נהש״ס דלא

חן?0
f>(c

ר/3)

 ואין צדקה נותנץ אץ במזיד אתת עבירה
 כנגד צדקה שקולה אסי וא״ר להחיותו מצות

 לתת מצות עלינו והעמדנו ,שגא ותהמצ כל
 j ,וגו בשנה השקל שלישית

 ,בס •,שגא רחמנים להיות הקב״ה צוה מט
 ולא לבבך את תאסץ לא ראה

 בספרי ותניא האביון מאחיך ידך את תקפץ
 לב אימוץ של פירושו מצטער אדם לך יש

 יסב שלא לרחם נוטה כשלבו אדם מוזהר
 זאת ואזהרה לאו ועל הרחמנות להסיב לבו
 לא לרמאים. טובה ויחזיקו הדווים כל ידוו

 וקופץ וחוזר ידו שפושט אדם לך יש תקפץ
 סופך תקפץ ואם תאמץ אם האביון מאחיך

כמותו: אביון שתהיה אח לו להיות
 אלקיכם ,ד אחרי ראה ,בם הקב״ה צוה נ

 םם״ק בסוטה ,ואמרי וגר תלכו
 אלקיכם • ,ד אחרי חנינא ,בר חמא ,ד דרש

 שכינה אהר להלך אדם אפשר וכי תלכו.
 אוכלה אש אלקיך ד׳ כי נאמר כבר והלא
 מה א( מדותיו. אחר להלך אלא קנא אל הוא

 ,ד ויעש דכתיב ערומים מלביש הקב״ה
 וילבישם עור כתנות ולאשתו לאדם אלקים

 בישעיה נמי וכתיב ערומים הלבש אתה אף
 קבר הקב״ה מה וכסיתו. ערום תראה כי

 קבור אתה אף בגי אותו ויקבר דכתיב מתים
 ויהי דכתיב אבלים מנחם הקב״ה מה מתים.
 יצהק את אלקים ויברך אברהם מות אחרי
 אתה אף אבלים ברכת ברכו מה ב( בנו.
 דכתיב הולים מבקר הקב״ה מה אבלים נהם

 מחולי לבקרו ממרא באלוני ד׳ אליו וירא
 תני בב״מ ,ואמרי הולים תבקר אתה אף המילה

 את חייהם בית זה להם והודעת ג( יוסף רב
 זו בה בקו״ח. זה ילבו אשר גמ״ח. זו הדרך

 יעשוץ אשר הדין. זה המעשה את קבורה.
משוה״ד: לפנים זה

 איש תונו לא סיני בהר הקב״ה הזהיר נא
אני מאלקיך ויראת עמיתו את

 באונאת הזהב ,בם לה ומייתי בת״כ ותניא .,ד
 באונאת אומר אתה מדבר הכתוב דברים
 כשהוא ממון באונאת אלא אינו או דברים
 אונאת הרי אחיו את איש תונו לא אומר
 איש תונו לא מקיים אני מה הא אמור ממון

 היה אם כיצד דברים באונאת עמיתו את
 מעשיך זכור לו יאמר לא תשובה בעל

 פה יאמר לא גרים בן היה ואם הראשונים
שאנל

 מרומים. מלכיש זס. כסדר
 אבלים. ניחם חולים. מבקר

 קהלם וכסד״ר סחים. קבר
 אבל ביח אל ללכה סוב טס״פ
 וגרים השים מסדר שינה

 מחים קבורת בקו״ח. מקוים
 ומל אבלים. נמום ולבסון(
 מטם לחת אפשר ומי״ר הש״ס

 הפסוקים כסדר חשיב דהש״ם
 דילפי* אבלים יניחום שבחורה.

 בנו יצחק אס אלקיס מויברך
 מסים קנורח קיים כסיב

 החורה. בסיף נכחב שזה
 המאודמות כסדר חשיב והמדרש

 אבלים יניחום הארס, בחיי
 סדר אכן הקבורה, לאחר באס

 מתים קבורח דחשיב רבינו של
 אבלים. ונחום בקי״ח קודם

 בפטמו ונראה נמאן. דלא
 תורה שם בסוטה טסח״ש
 לאדם י' ויטש גמ״ח חחלחה
 וסופה טור כתנות ולאשתו

 בגי. אותו ויקבור גמ״ח
 מעיקרא רבינו סידר ומשו״ה
 מרומים מלביש חרתי, להנהו

 שחחלחה מחים, וקבורת
 חורהכלולים•מס. של וסופה
 דכתיבי להנהו נקיט והדר

 הכתובים: כסדר חזרה באמצט
O אבלים. ברכת ברכו מה

 דברכה לי׳ ומשתט
 דאל״ה אבלים ברכת היא זו

במיתת זו ברכה סלה למה
_________ -TJKQ36 ______

 בית זה להם והודאת 0
הנה חייהם.

 פלוגחא איתא די״ד בחו״ק
 אי להרווחה לסחורה בהולך

 הפוסקים וגם מצוה דבר הוי
 פסק שם הר״ח בזה, נחלקו

 ולסחורה משנה כסתם ז־הלכה
 פיק ובמרדכי מצוה. הוי

 מחיר דחה״ט בחב דשנח
 לסחורה בספינה להפליג דית
 השבח, לפני ימים ג׳ תוך
 דלסחורה הראב״ן •דפס אכן
ומיין מצוה לדבר הוי לא

 פלוגתתס דטטס ונראה מקליט. וסי׳ רמ״ח סי׳ באויח
 חייהם. בית דזה דרשא טל שפרש״י הפירושים בשני תלוי

 בה להתפרנס אומנות לאם ללמד פי׳ דיל דבב״ח
 אכן מצוה, הוי פרנסה והמבקש מכלל ט״ז ומרהזהיר

 חורה תלמוד היינו חייהם בית דזס פרש״י צ״ט בכ״ק
 ומאן היא, מצוס לאו פרנסה אבל מצוה הוי ח״ת ודוקא
 ומ״ד בב״מ כרש״י מפרש מצוס הוי דלסחורה דסיבר

 השים במפרשי ומיין בב״ק. ברש״י מפרש מצוה דלאו
פירושו שינה למה בב״ח גופא רש״י טל מאוד■ שתמהו

 סחגיקת 09 רש״י פירושי שגי באמת אבן בב״ק מפי׳
 דוסידמת אומר יסישט ,ר יתרו פ׳ בסכלחא התנאים

 הפודמי אליסזר ור* מורה תלמוד זו הדרך אח להם
 בדרשא לא ואמנם אומנות, ללמד חייהם. ביס זו אומר

 בכמה כ״א גחלקי לחוד ואח
 ובקיא הפרשה. שבכל דישום

 דורשים דוהודעס גופא זה
 בדדשית אחר כל סיכה כל

 מנינינו לצורך ואביא מיוחדות
 "שונאי סיבת טל אחת דרשא
ר׳ בפרשה, האמור בצט"

 אלו בצט שונאי דורם יהושע
 ממק לקבל שונאים שהם
 המוו־טי אליטזר ור* בדין.
 ששונאים בצע שונאי דורם
 טצמס ממון ואס עצמם ממון

אחרים. ממון קו״ח שונאים
 הדרשות שט שבין והנימ
 בדין לקבל ממון ששונא דלמ״ר

 ממון לקבל צריך כשהוא היינו
 בדן לו שמחויבים מאחרים

 כי אס תביעה איזה בסד
 לקבלם ורשאי אותו מזכה הדין

 מלקבל פצמו מונע ואפיה
 מל להטמיד חסן שאיט מפני
 לפטם למשות ורוצה ד״ח

 אס להיפך וכן הדין, משורת
 אם לאחרים היזק פשה הוא

 ופוטרו אומו מזכה הדין כי
 למשוח שרוצה אלא מסשלומין

 היזק בעד ולשלם לפמשוה״ד
 חיא דר׳ טובדא וכמין זה

 שהדינר שאמר במה שהזיק
 פטור שחדינא ואן( הוא, טוב
 למיגסר צריך דלא כיון

 ואיפר כדנכו הוא ומומחה
 לפמשה״ר לשלם רלה אפיה
 היזק בסרך יכשל שלא בכד
המודע׳ לר״א אכן מכירו, ממון

 מצחן ממון ששונאים דדריש
 שאין במקום שאפי׳ הכוונה הוי
 אפיה והיזק תביעה סרך שום

 וכמו בחיוב מצמו ממיס
 ביר ישמעאל דר׳ בטובדא

 ואינו דזקן דכיק בכ״מ יוסי
 חיוב שום מליו אין כבודו לסי

 ממון טל השגיח לא ואפיה
בחשלומין, טצמי וממיס שלו
עצמו. ממון שונא שנקרא זהו

 דבב״מ רשיי, דברי א״ש ומפיז
דוהודטת ברייתא הך דטיימי

 בתשלומין עצמו שהכטם ישמעאל דר׳ טובלא טל להם
 רלריש משוס ובט״כ חיוב. סרך בו שאין ברבר שלו ממון

 ולר״א טצמו. ממון דשונא המייטי כר״א בצע שונאי
 לימוד מיינו למס ממורטת קרא דרשי׳ מא המודטי
 ר״א דריש רכן אומנות למור המס פיש״י ומשו״ס אומנות

 בעד ששילם חיא דר׳ בטוביא דמיירי בב״ק אכן ממודעי.
 ונמצא סוטרתו, שהדין אלא סססד גרם דבאמת הדינר

 כזה היזק במד ששילם היינו שמשה הדין משורת דלסניס
כאמת נ• פצמו. ממון שונא מיקרי נא וזה חדינא שפטור

0) החכמה אוצר תכנת ע״י ר«ודפס)77 מס עמוד צבי יעקב בן אהרן וואלקין, ליראיו< >סביב יראים פר



יראים מטון אשרי ד קמור ספר142
 שביכרה תאינה ורואה שדהו לתוך אדם יורד אמרו מכאן האדמה פרי )ד( מראשית בספרי ותניא • אדמתך
 שמעון ר׳ בפ״ג תנן בכורים ובמסכת .בכורים אלו הרי ואומר בגטי קושרו שביכר ורימון שביכר ואשכול

 ומין מין כל פי' כלים בז׳ להביא מצוה )ה( ותנן הקרקע מן שיתלשו לאחר שם עליהן קורא ]כן[ אע״ם אומר
 דכתיב )ו( דבכהן ומנלן כהן ]נכסי[ והם לזרים אסורים בכורים ותנן .יצא אחד בכלי ז׳ כל הביא ואם לבדו
 מה הלכך ,הבכורים אלו ידך מר דאטר רחמנא קרנהו תרומה במנחות נטי ואמרינן מידיך הטנא הכהן ולקח

 ובכורים תנופה טעון■ שהוא דבר כל להביא ישראל בני תנופות לכל ותניא .לכהן בכורים אף לכהן תרומה
 . פ״א[ ובקדושין ובסוטה הלוקין הן באלו ]במכות משלמים יד יד דילפינן תנופה טעונים

מין בכורים ועיטור במינו מין בכורים תוספת »׳•[ דנטרים ]ס׳ג ותנא ועיטוק תוספותן .הבכורים תולדות
.מדרבנן שניהן והעיטור והתוספת .מינו כשאינו

.למעלה פירשתי כבר מתודה המורם .למעלה פירשתי כבר , קדשים עורות

[]נ כנד ג3ק סימן
 בסוטה ואמרי׳ תלכו. אלהיכם ה׳ אחרי אנכי ראה כפ׳ שניהם על הב״ה צוה .מתים לקבור ,ערומים להלביש

אש כתיב והלא השכינה אחר לילך לאדם לו אפשר וכי חגינא בר חטא ר׳ דרש א׳[ ]י׳ד פ״א
 וכתיב )א( ונו׳ אלהים ה׳ ויעש דכךזיב ערומים מלביש הוא מה הב״ה של אחרמדותיו הלך אלא הוא אוכלה

 מה ,וכסיתו ערום תראה כי בישעיה נטי וכתיב הוא אחיך וחי בכלל ערומים והלבשת עטך אחיך וחי נטי
 ויהי דכתיב אבלים מנחם הקב״ה ]מה[ מתים קבור אתה אף בגי אותו ויקבור דכתיב מתים קובר הקב״ה

 ואמרי׳ )ג( אבלים נחם אתה אף אבלים[ ברכת ברכו )ב( ]מה בנו יצחק את אלהים ויברך אברהם מות אחרי
זו הדרך את המדרש בית )ד( פי׳ חייהם בית זה להם והודעת יוסף רב תני נ׳[ ]ל׳ מציאות באלו בב״ט

ראם תועפות

 את הנאתי הנה עה״ס נספר׳ תניא דהכי ראשית את דצ״ל הש״ח נ׳ מראשית )ד( .נרורה הכת״י וגי׳ הגזל; שהשמיס על ע״ז עמד
 לקרות מציה נאדמה דבעודן לומר הוא יתירא לישנא והו האדמה פרי מדכ׳ הכי דדריש דאפהר מהרד״ף ע״ש וכ' האדמה פרי ראשית

 ט׳ היא יהודה ר׳ וארנכ״י יצא בפה״א האילן פירות על כירך א' מ׳ נכרכות עמ״ש יפות הפנים שדקדק מה א״ש ונזה עכ״ל שם להם

 אולם ע״״ש האדמה פרי ראשית את הנאתי הנה אומר הוא היאך ורימון והתאנה הגפן מן ניכורים שהניא מי וא״כ יצא לא דלרכנן משמע

 הנאתי הנה ועתה דרננן מ״ש דנכורים רפ״ג כירושלמי ומ״ש שם להם קרא באדמה דבעודן האדמה פרי אמר דלכן א״ש מהרד״ף לפמש"כ

 ראי' אין וא״כ שם דכרכות יהודה דר׳ אלינא היינו כנין אפי׳ נוסר אפי' הפרשה נשעת הא פרי הכאה כשעת האדמה פרי ראשית את

 .מהירושלמי חדש השם עליו תפס ולחנם כו׳ פרי הנאה כשעת ממק״א לה יצפי מש״ה היא ארעא אילן דעיקר האדמה פרי מדכתיב

 והלכה דקדשי ס״ל מתני׳ דסתם כיון דר״ש הא רנינו הניא אמאי ידעתי לא חדש השם כ׳ כו׳ רש״א נפ״ג תנן ככורים ונמסכת ומשכ"ר

 ׳0 דכתיב דלכהן )ו( .כאן שכתג הפי׳ חסר וכנדפס מינים ז׳ כשהם ופי׳ דנכורים פ״ב נחוספחא הוא כן )ה( .ישוב לזה כ׳ ולא כו׳ כח״ק
 וכתיב מידך בזה״ל איתא שם אולם בנדפס וכ״ה כצ״ל כו׳ ידך ותרומת מר כו' קרנהו תרומה בכורים נ׳[ ע״ג ]יבמות נמי ואמרינן מידך

 יהי׳ לך לה׳ יביאו אשר שם אמר קי״ז פ' קרח פ' הספרי ובאמת כו׳ נינמות ואמרינן יהי׳ לך לה׳ יביאו אשר בארצם אשר כל בכורי

 נשא פ׳ בספרי עוד ועיין ליחא ובנדפס תולדות עד ט׳ תנופות לכל ותניא איתא וכאן לכהן נתונים שיהיו הבכורים על ולימד הכתוב נא

 משא״כ תוד״ה א׳ ע״ג יבמות ועיין יהיה לו לכהן יקרינו אשר שס מדכתיב לכהנים נתונים שיהיו הבכורים על יליף ישמעאל דר׳ ה׳ ם׳

 כל בכורי כתיב קרח דנם׳ משוס תי׳ מ״א דנכוריס בפ״ב והר״ש ט׳ כה; נכסי ליהוי דלא לפנין ממעשר בכורים דנילף קשה ומיהו

לראיה שהביא המקראות בכל רבינו כוונת ג״כ וזהו ט׳ האשה את לקדש הוא שלך לך מדכהיב לדרוש ויש יהיה לך ונו׳ בארצם אשר

כהן: נכסי שהם —

 ה׳ אליו וירא דכתיב חולים מבקר הקב״ה מה :עוד בדפוס )ג( .המעתיק בכ״י. ליתא )ב( .כצ״ל וכו׳ וכתיב ערומים הלבש אתה אף )א(
רבינו יחד דלזה חולים בקור כאן כ׳ שלא הכח״י נוסחת ויפה .המעתיק . חולים תבקר אתה אף המילה מחולי לבקרו ממרא באלוני

 ולבקר אבלים לנחם ר״ך רי״ש סי׳ פיי״ש ממון ונהנה גוזל ואינו ולבריות לשמים רע בהם עושה שאדם איסורים חמישי נעמוד נפ״ע מקום

 במקום מעכב או מחנירו לוקח שאדם ממון באיסורי שמדבר זה בעמוד מקומו כאן אין כ׳ אבלים מנחם הקב״ה מה גם ואדרבה חולים

 רנינו מדברי ט׳/ונתבאר מצטערים אנו הראשונים ועל יותר להגיה ואין נזה ודי נקש בר״ח ר״ח דרשת שיגרא אלא ליחן תורה שחיינחו

 נ״מ הגס׳ דברימילש־ב־ ובזק תקברנו קבר כי דכתיב נפסוק ענין זה ואין מת קבורת צרכי בעד ממין לפזר ר״ל מתים" "לקבור כאן שמ״ש

 והלב דמ״ו בסנהדרין כדאיתא נפקא תקברנו מקבר הא קבורה זו בה מזה עדיפא הקשו ולא נמ״ח היינו קבורה זו "בה" שהקשו ע״ב ל׳

 כסיכה נממוט נין בגופו נין שהוא מגמ״ח הקשו ושפיר כנ״ל לק״מ היראים סדור להי אנל עיי״ש בוה הרגיש לסה״מ ראשון בשורש שמח

 בסידורו יעב־ן והגאון בגליון ועיי"ש ת״ת חייהם בית א' ק׳ בב״ק כפרש״י הוא רבינו ופי׳ ליתא נ' סי׳ בנדפס בהמ״ד פי׳ )ד( .ב׳ מ״ש

 אשר ומ״ש ע״״ש היא אחת ודא דדא ג״כ כ׳ מצורע פ׳ והראנ״ח עיי״ש הוא מילתא חדא דכולה כ' מלאכה עליית מידות בנית עוז מגדול

 מרומז עיי״ש הענין להקטין נוספות האמנתי״ו דאותיות האותיות תיבת סיף בצה״ת הרז״ה דלפמש״כ אני אומר הדין משורת לפנים זו יעשון

שלו אלו הרי א״ל מהו סימן בה ונתן ישראל נא כו׳ דר״נ בתרי׳ ואזיל שקיל הוה רנא ב׳ כ״ד עמש״ש דנ״מ בפ״ב המרדכי מ״ש נזה

ולא —
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.הדין משורת לפנים זו יעשק אשר הדין זו המעשה את קבורה זו כה חולים בקיר זה ילכו אשר חסדים גמילות

]מי[ קנה סימן
 ולהלבישו השבי מן לפדותו למדנו אחיך וחי ומכלל עמך אחיך וחי סיני בהר הקב״ה צוה אח. להחיות

.בצמאק ולהשקותו ברעבק להאכילו בקרה

]טז[ קנו סימן
 אשר מחסורו די תעביטגו העבט וכתיב וגו׳ אביון בך יהיה כי אנכי ראה בפ׳ היוצר צוה .אביון הלואת

ר׳ דברי ומטשכנין וחוזרין נותנין משכון לשון משמע העבוט פי׳ )א( עבט ה ותניא .לו יחסר
 האשה במציאות בכתובות ותניא .עליו דעתו להניס כדי )ב( דעתו הבא לו אומר אומרים וחכמים יהודה

 ,לפניו לרוץ ועבד עליו לרכוב סוס אפי׳ לו יחסר אשר להעשירו מצוה אתה ואי מחסורו די תעביטנו נ׳[ ]ס״!
 לו שנותנים אחרים משל להתפרנס רוצה ואינו לו שאין זה העבט ותניא .וכו׳ הזקן הלל על עליו אמרו
 אחרים )ג( משל להתפרנס רוצה ואינו לו שיש זה תעביטנו .מתנה לשם לו ונותנים וחוזרים הלואה לשם

 רוצה ואינו לו יש אומרים וחכמים יהודה דברי מיתה לאחר טמנו ונפרעין וחוזרין מתנה לשם לו שנותנין
באחת במזיד )ד( עברין הוא ואם . אדם בני כלשון תורה דברה תעביטנו ת״ל מה לו נזקקין אין להתפרנס

'־־־־ ראם תועפות
 משוה״ד לפנים לעשות חייג אינו דאז עשיר אבידה ונעל עני מוצא אם דין דמלמדו משום הייט נדלעיל לפמשה״ד להחזיר חייג א״ל ולא

 כמש"כ ודלא נזה חייב א*נו דעני משוה״ד דלפנים הענין להקטין נא הנוכ^ף דהט״ן אלא ילכו כמו יעשו דהול״ל יעשון כתינ דמש״ה

 רא״ג כ׳ גמ״ח זו הדרו אח יגמ״ש ,עיי״ש נמשמע פעמים כמה דאפי׳ יעשון כחינ דלהכי שם לב״מ נחי׳ למהרינ״ן יהודה נית נס'

 ע׳׳כ נמ״ח זו חסד ואהבת שם שאמרו נ׳ מ״ש ובסוכה דנקט חרתי הני מ״ש להנין ויש כלה והכנסת המת הוצאת היא ומאי צ״ג סי׳ נשאלחות

 חא״ג ועיין גמ״ח זו הדרך משמע מאי לפרש דקדק דרא״ג ונ״ל התם להו חשינ הכי דלנתר כלה והכנסת המת הוצאת דהוי למימר דלינא

 נמ״א ככתונ המת הוצאת וכן ט׳ דרך איקרי וניאה קדושין ריש כמנואר דרך נהו דכתינ תרתי הני מאון פי׳ לזה שם נ״מ מהרש"א

 המת את ומלווה ומשמחה הכלה את מתקן הי' נהן מתעסק דניאל שהי׳ נמ״ח הן מה אמרו פ״ד ונאדר״ג הארץ כל נדרך הולך אנכי ב׳ כ׳

 תפלה זו ה״א את דוענדחם במ״ע מעה״ח נס' עיין נג״ח מתעסק דניאל שהי׳ להאדר״נ מנ״ל הדנר ובעיקר דנקשו הני מ״ש צ״ע ושם

 כמי דומה נמ״ח נלא בלבד בתורה העוסק כל ב׳ י״ז בע״ז מ״ש עפ״י‘ שהוא נראה ולי בהגהות או״ד פט״ז לפדר״א הנרד״ל ונניאור

 דהוא ש״מ אלהה קדם י״א ו' בדניאל ומדכתיב בעיקר כטפר בנמ״ח הכופר כל פכ״ג רבתא שמואל במדרש אמרו ומש״ה אלוה לו שאין

 בלשון נכלל היאך לבאר כדי דכוונתו השאלתות דברי לבאר מכבר אלי במכתבו כתב זצ״ל נצי״ב מאון והרב עסק בנמ״ח שגם בא להורות

המקרא בפי' דמ״ש דבסוכה ואע״ג המשתה בית אל מלכת אבל בית אל ללכת עוב לכת בהו דכתיב חרתי הני ומפרש גמ״ח הדרך את

:עכ״ל לכת בהו דכתיב תרי הני של נ״ח משמש הדרך את בפי׳ כאן מכ׳׳מ אמר ג״ח משמש חסד ואהבת

להתפרנס רוצה ואינו לו דיש להיכא אתי דקרא סבר ת״ק שם עין המאיר וז״ל כו׳ לו נותכין תעביענו הענש קט״ז פ׳ דברים הספרי לשון )א(

 דת״ק נמ״ש הילל רבינו פי׳ הניטתי ולא עכ״ל נדחק והז״א . ר״ה מפי׳ .לו דאין להיכא אתי וקרא נזקקין אין דלזה סברי וחכמים

 דס״ל חכמים וא״כ ט׳ לו שיש זה חעביסנו ב׳ ס״ז בכתובות המובא בברייתא יהודה ר׳ כמ״ש תעביטנו דהייט עכצ״ל כו׳ אתי דקרא סבר

 דחכמיס ואי לו דאין להיכא אתי דקרא לחכמים שאמר זה מה יא״כ שם בגמרא כמטאר תעבישנו דרשי דלא ע״כ לו נזקקין אין דלזה

 כר״ה הספרי ג״כ יפרש רניט ואס ט׳ לו שאין זה הענש שם דכתובות בברייתא מודה יהודה ר׳ גס הא לו דאין להיכא דהעבש קרא דרשי

 העבש כך הספרי מפרש דרביט זל׳׳נ ,וחכמים דר״י פלוגחא שם דכתובות ברייתא נסמוך ג״כ וכתב הספרי דעת הניא דלמה תשה הוא

 גם ירצה לא ואם צדקה בתורת ולא מתנה בתורת לו נותנין מתחילה פי׳ לו נותנין להתפרנם רוצה ואין לו כשאין דהיינו כו' לו טתנין

 לו פותחין מתחילה ס״ל יהודה ר׳ פליגי דנהא אלא כו׳ משכון הבא לו אומרים חכמים שאמרו כמו ממשכנין ופי׳ וממשכנין חוזרין במחנה

 להתפרנס רוצה ואיט לו באין וחכמים ר׳׳מ מחלוקת שם בכתובות המובא ברייתא והיינו מתנה לשוס לו דפותחין ס״ל לא וחכמים מחנה לשום

 יהודה ר׳ הוא דכתונות דברייתא וחכמים יהודה דר' פלוגתיה בר ר״מ הוא דספרי וחכמים כן ס״ל לא ור׳׳מ מחנה לשוס לו לפתוח דחכ״א

על הקשה שם כחובות נח״א והמהרש״א דכ״ע אליבא כו׳ לו דאין מיירי דהעבש דספרי נההיא חעניטט תיבת רניט חיסר ושפיר בספרי

גם שקיל דצא הגמרא דראיית ולק'׳מ עכ״ל מחנה לשום שקיל צדקה נדרך שלא דאימא וז״ל שקיל לא הא מתנה לשום כגמרא שהקשו מה

 למה בגמרא מקשו שפיר וא״כ מתנה משוס שקיל דלא ע״כ הרי הלואה לשום לו ונוחנין וחוזרין חכמים שאמרו ממה הוא מתנה משום

 ונין ר״י נין היראים לדעת בספרי ניאוריט לפי וא״כ ירצה שמא מתנה משום לו לפתוח רנא דמשני עד מתנה משום כלל לו נותנין

דאין להא ר״ש בדברי איתא שם דכחוטת כברייתא דצפניט ואע״ג מ׳ משכון הבא לו אומרים להתפרנס רוצה ואינו לו אין ס״ל חכמים

הגרד״ל ובחי׳ ע״״ש כ״כ לא א׳ אות קמ״ז שאילתא ונהע״ש .בה מודים וחכמים ר״מ דגם י״ל מ״מ כו׳ משכון הנא לו אומרים ט׳ לו

 תיבת חסר ואולי בנדפס ליתא וכן מיותר אחרים משל )ג( .המעתיק בנדפס. וכ"ה משכון וצ״ל ס"ס דעתו )ב( .הנד״מ נ׳ ס״ז לכתובות

כאן רנינו דמש״כ אלא הרא״ס רביט נשם קס״ב עשין הסמ״ג הביאם אלה רבינו דברי כל כו׳ עבריין )ד( .אחרים משל אלא וכצ״ל אלא



צז יראים ולבריות לשמים שרע איכצרים ה עמוד ספר

 בביתו ישהה שלא ליזהר אדם צריך הלכך .אינשי בהו )טז( בקיעי קטנות מדות פפא רב אמר נעביד[ ]לא
 .בלאו עליה תורה הזהירה שהרי כוכבים לעובדי אם בי ולשקול למדוד דעתו אין אפילו מעוותים ושקלים מדות

 את והירא .בקוצים בעיני וקשה אנו עושין ישראל לדעת לא הלא ואומרים עושין אדם בני )יז( וראיה
 יהיה לא ואיפה איפה משום טעם מה לך יהיה לא כדתניא וכבוד לגדולה ויזכה ישרים בדרך ילך ה׳ דבר

באיש ומחסורך רישך כמהלך ובא לך יהיה אז וצדק שלמה אבן אבל ואבן אבן משום בכיסך לך
. י׳א[ ו׳ ]משלי מגן

חמישי וו
 לרעך ואהבת .ואם אב וכבוד מורא .תלים לבקר . אבלים לנחם .עשה חייבי

 שמח .ואלמנה ויתום גר לוי שמח עבדך. להשבית תורה. בנך למד כמוך.
. שיבה מפני לקום .וצעיר רוח שפל .חבמים יראת .ופריקה טעינה .בכלה

. תרחק שרך מדבר מעקה׳. עשיית .זקן פני להדר

]נ[ רב ריט פימן
 אלהיכם ה׳ אתרי דכתיב ,אהד במקרא שניהן על ראה בפ׳ יוצרינו צוה . הולים ולבקר אבלים לנחם

ר׳ דרש א׳[ י״ו ]רכושה פ״א בסוף ואמרינן .בדרכיו הדבק אלא לידבק לאדם לו אפשר וכי וגו׳ תלכו
 אבלים מנחם הב״ה מה הקב״ה של מדותיו אחרי הלך אלא אפשר וכי תלכו ה׳ אתרי .חנינא בר חמא

 את חייהם בית זו להם והודעת יוסף רב תני נ׳[ ]ל׳ מציאות באלו ואמרינן .וגו׳ מות אחרי ויהי דכתיב
.חולים בקיר זו בה )א( ילכו אשר נט״ח זו הדרך

[ ]גי רכב רכא סימן
 אמו איש קדושים בפ׳ דכתיב מורא .ואמך אביך ותכבד ותירא מאלהיך ויראת .ואם אב וכבוד מורא

בקדושין ותניא .וגו׳ ואמך אביך את כבד ואחרונות ראשונות הדברות בעשרת כבוד .תיראו ואביו
ולא דבריו יסתור ולא במקומו ידבר ולא במקומו ישב לא מורא .מורא ואיזהו כבוד איזהו נ׳[ ]ל״א פ״א

1

ז

ראם תועפות
 ואם לך ייהיה ה״ה וצדק שלימה אכן קיימת אס בריי׳א ר״י רצ״ד פ׳ דכרים כספרי הגר״א כהגהות לפמש״כ אלא א׳ פ״ש ב״כ מסורא

 כהגר״אוכהז״ר בר״י ר״י פי'בדברי לא כעצמו רבינו הלא אכל רבינו של דתניא א״ש א״כ ע״כ לך יהיה בלא ה״ה ואכן אכן על עברה

 יו על לעכור כמלת משקלותיו לעומן ומשני וגו׳ עול תעשו לא ופרש״י ל״ל במשקלות דכ״ר לאו שאמרו ב׳ ס״א בכ״מ ועיין • וכנ״ל שם

 ון מכו שאינו משקל כמלת נעשה דאינו מכוון משקל הוא עדיי; דאז אע״ג במלח השמנה משעת הגמ׳ דכוונת בעיני ופשוט עשיית משעת

 הוא עוכר מ״מ וגו׳ לך יהיה כלא ׳ע וא שהיה כמו המשקל עדיין במלח שהטמין תומ״י אבל המלח בה שיפעל שיעור כמלת שישהא עד

 דב״ב פ״ה כתוספתא וראיתי .לק״מ ולענ״ד למה וא״י הגמרא ע״ד נתקשה שס לנ״מ שלמה חשק ובהגהות וגו׳ עול תעשו דלא בלאו

 נהגמ״יי והוכא עכ״ל אלה עושה כל ה׳ תועבת כי שנאמר חסרין שהן מפני במלח ומשקלותיו מדותיו נותן יהא וצא בזה״ל שם שאמרו

 עול תעשו דלא הלאי ב׳ ס״א ככ״מ אשי דלו־כ דאע״ג הרי מדנפשית ישמין שלא הוד״ה ב׳ פ״ש בב״ב הגרש״ש ורמזה ה״ז גניבה מהל' פ״ח

 תצא דכי כקרא ג״כ התוספתא רמזה מ״מ השמנה משעת ע״ז לעבור אתא במלח משקלותיו ישמין שלא בברייתא שם שאמרו במשקל וגו׳

 עונשו קשה זה דגס לאשמעינן והיינו וגו׳ אלה עושה כל אלהיך ה׳ תועבת כי שם שכתוב וגו׳ ואבן אכן בניס־ לך יהיה לא אזהרת אחר

 ובמשורה במשקל במדה דברים ג׳ כתיב עיל תעשו לא דכפסיק אני ואומר .ב׳ פ״ח ב"ב לוי כדר׳ אלה ביה דכתיכ עריות של מעונש

 דברים מהג׳ ואחד אחד בכל חידוש שיהיה בעני; לתרץ אנו וצריכין מעליא גזל היינו במשקל הגמרא כקושיית ויזדא חדא אכל לדקדק ויש

 כמ״ש לתרץ שם שכ׳ ירתיח שלא ובמשורה ד״ה ב׳ פ״ש דב״ב התוס' חי׳ א״ש לא וא״כ דברים ג׳ הני כל למ״ל יקשה עדיין דאל״כ

 היראים כתי׳ אמשקל לתרץ אי; וכן שי״פ בהרתיהה שאי; אף לחדש למעלה היראים כ׳ שפיר ולכן למ״ל תרתי דא״כ אמשקל בגמרא

 ולענין למעלה שזכרתי החינוך לס׳ הגרי״ם קושיית כזה לה ואזדא למ״ל ותרתי כמשורה היינו דא״כ שו״ס בנרעון שאי; אע״ג במשורה

 נ״מ בתוס׳ ועיי; עכ״ל הריות ואותו המיעוט אתי דממילא כיון אתי לא דגזל דמלאו לב״מ בהי' הרישב״א כ׳ קרקע מדידת זו במדה

. המעתיק .נכו; אל ״וראיתי" כדפוס )יו( .בשעות בעי; ״בקיעי" המעתיק כ׳ )טז( .שס ובמפרשים אלא ד״ה א׳ ס״א

:בעזה״י בביאירי משכ״ש קנ״ג סי׳ לעיל עיין )א(

כתכ כה

»



 רכט יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים עטדז פר0
. )ה( המזבח את יפגלו שלא פי׳ עבודה בשעת חלוק לבם יהא שלא לנהגים אזהרה לבבכם בכל ולעבדו

]ג[ תז ט;פי
 אותו תירא אלהיך ה׳ את נ׳[ י' ]דברים דכתיב המקום בדרכי האדם שידבק הקב״ה צוה .לשם להדבק

ותניא .בו ולדבקה כ׳[ ול׳ כ׳נ ׳״א ]שס וכתיב תדבקון ובו ה׳[ י״ג ]שם וכתיב תדבק ובו תעבוד
 הוא אוכלה אש אלוהיך ה׳ כי נאמר כבר והלא בשכינה לידבק לאדם לו אפשר וכי א׳[ ]י״ד פ״א בסוטה

 והדבק וכו׳ חולים בקר אהה אף אליו ה׳ וירא דכתיב חולים מבקר הב״ה מה המקום בדרכי הדבק אלא
 .אחת מצור, כאן הכתוב לך הוסיף במקומה עשה נאמר ומצור, מצוה שבכל ואע״פ )א( ותלמידיהם בחכמים

M תה סימן
ה' מצוות את ושמרת !׳[ ח׳ ]דניים דכתיב המצות בדרכי ללכת ישראל את הב״ה צוה .המקום בדרכי ללכת

ראם תועפות
 רשב״נ דנרי סתירת ובנידון .כו׳ שנאמר זמנה יאמר ולא בבקר בבקר אותה להשכים זריז שיהא דהיינו שחרית בתפילת אף להזהיר

 מ״א דברכוח בפ״א שמיס לחם נס׳ וראיתי ליישב שכ׳ ובפג"׳ שס נהגרש״ש עד ד״ה חוס׳ נ׳ כ״ו נד׳ יעו"; יוחנן דר׳ לההיא שבמדרש

 בפירוש יפה כיון לא שבמח״ב כמדומני קבע לה יש הערב תפלת אף תניזומא ר׳ אמר שם איתא ויצא פ׳ מדרש עיין וז״ל שכ׳ א״כ סד״ה

 לה יש ת״ע שאף ס״ל ור״ת הלילה כל שזמנה לומר קבע לה שאי; מעיקרא התם דקאמר וכמשמעו כפשטיה דהחם קבע פי׳ לי שיראה לפי
 מצאו לא הערב תפלת שם שאמרו ת״ה ר״פ בירושלמי מפורש המת״כ שכדברי אשתמיטהיה ונמחכ״ת עכ״ל ופדרים איברים כמו קבע

 בשו״ח וראיתי ,ברור והוא ע׳'כ הלילה כל המזבח ע״ג מחאכלין שהיו ופדריס אברים עיכול כנגד כו׳ היא עוד אר״ת כו׳ לתלותה נמה

 מסקנת דהא חובה או רשות ת״ע א׳ פצוגתא בהך נפקותא ליכא לכאורה האידנא ולדינא שכתב ו' אות מ״ו סי׳ חאו״ח הנד״מ אב בית

 הוי מ״מ עוד מעולם צלי לא ונם לילא בהאי צלי לא א׳ ואפי׳ גמור כחוב והיינו כתובה לשויא עלמא נהוג דהאידנא ת״ה בם' שם כרי״ף

 שנע מעין דננרכת שפסק רס״ח ס״ס או״ה השו״ע על שהמה ח׳ נאות וע״״ש כו׳ דשבת בפ״ק הרי״ף וכמש״כ חובה ה״ע למ״ד כמו

 עלי ערבים אומר ואני ע״״ש קולי להני ליחא כחובה שויוהו האידנא דס״ל דלדידן ׳"ל הא זה להב״י ומנ״ל רשות דת״ע משום ת״ע •צא

 בג"׳ איתא דהא ממש חונה נעשית לא אבל כחובה לשוויה עלמא נהוג רק ורמב״ם לרי״ף דגם ׳"ל ומ״מ כ׳5 ה׳ פי' הנ״ל הצ״צ דברי
 כו׳ מתענין אין רצו דפי׳ דר״ה ספ״ק הר"; שהביא הרמב״ן לפי' ונש״כ כו׳ חובה שאינה לפי ת״ע מתייר "ץ ש אין דצכן־ רל״ז ס״ס

 דברכות ההוס' בד' של לשה״ג כ״א דרוש מים נחלי נס' וראיתי עכ״ל ממש לחובה דמי לא חובה עלי׳ דשוינהו אע״ג ה״ע כ״ש א״כ

 פעמים שתי ששנת כיו; דכוונתס שנח אם ולהתפלל לחזור חכמים שתקנו מצינו. לא תפלות נ׳ דלאתר שם התיס׳ שה׳ טעה ד״ה א' כ״ו

 ואפי' בדבריהם התוש׳ שדקדקו וזהו ב׳ ט״ז דניצה סמיא דההוא מעשה כמו כמזיד והוי אכמים דברי על חרד דלא תזיק הרי להתפלל

 בשבה״ל שכ״כ מאד נאמנו ודבריו ע״״ש במזיד כביטל הוי תפילות שתי ששכח היכא ה״ה וא״כ דר״ל כו׳ במזיד בסל אס אחת חפלה

 היא בעלמא אסמכתא ראב״י דדרשת נ' עוד ,הזבח דנ״ל הש״ח כ׳ .המזבח )ה( .כדבריו מבואר והוא בפשיעות דהו״ל נ״נ סי׳ השלם

 שם כ׳ להספר׳ ביאור יהודה אהל׳ נש׳ אבל יחשב לא אותו דהמקריב מקרא ב׳ כ״ט בזבחים נפק״ל הקרבן יפסלו שלא לכהנים דאזהרה

אצטריך דהכא ׳"ל שע״ח[ סי׳ לעיל רנינו ]הניאו למפגל אזהרה מהחם נפק״ל רע דבר כל וגו׳ תזבח לא גני שופטים פ׳ דבספר׳ ואע״ג

־־- :עכ״ל בעשה גם לעטר

 והעושה צת״ח בתו המשיא ,ב קי״א בכתובות למ״ש בזה והכוונה פמ״ט דברים הספרי לשון כ״ה .ותלמידיהם בחכמים והדבק )א(

בס״ם הוא זה ומקרא נו ולדבקה אצקיך ה׳ אח לאהבה אומר אחה כי״ב שם בכתובות ומ״ש מנכסיו ת״ת והמהנה לת״ח פרקמסיא

 ס״ב בנדרים וכי״ב הספרי כדרשת כ״ב ׳״א דברים עקב בס׳ הפסיק למ"ש ור"ל בל״ר אלקיכס וצ״ל ,בל" אלקיך הוא דש״ס נראה נצנים

 עה״ס כן נדרש שם בספרי כו׳ מאהבה למוד אלא כו׳ אקרא אדם •אמר שלא בו ולדבקה כקולו לשמוע ה״א את לאהבה תניא שאמרו א׳

 שמור אם כ׳ אמר לזה דקודם ור״ל ה״א את לאהבה הכתוב עמ״ש הוא דרשה ואותה קורס שהוא כ״ב י״א דדבריס ונו׳ ה״א את לאהבה

 בשביל כ״א אחרת פניה לשוס כוונתכם יהא לא ה׳ מצות דכשתשמרון ור״ל ה״א את לאהבה אמר ואח״ז וגו׳ הזאת המצוה כל את תשמרון

 המוקדם ה״א את ואהבת עה״פ כו׳ חכם שאקרא בשביל תורה אלמד הריני אדם יאמר שלא זו דרשה קבעו לא ולכן •ותר ולא ה׳ אהבת

 ואמרינן ,תדבקו; ונו שנאמר מעשיהם ללמד כדי בחכמים להדבק מ״ע כתב ח׳ עשי; והסמ״ג .וגי' ה״א את דלאהבה הפכוק לזה בתורה

 מהרא׳יש שם וכ׳ ענ״ל בו ולדבקה שנאמר הבור מיני ובכל ומת; במשא בין בזיווג בי; ובתלמידים בחכמים הדבק כו׳ דכתונות אחרון נס׳

 שמעה נא והשני ממעשיהם ללמוד למ״ע בא שהאחד קשה לא נו ולדבקה שנאמר בפסוק ומסיים כו׳ תדנקון וט שנאמר וז״ל בביאוריו

 מ״ש וא״כ דסוסה מההיא והביא המקום בדרכי האדם שידבק מ״ע כאן כתב היראים ורנינו עכ״ל חיבור עניני בכל אליהם להתחבר

מקודם רבינו הביא ולעומתם ב׳ קי״א דכתובות כההיא ר״ל ונחלמידיהה הסמ״ג וכמש״כ ממעשיהם ללמוד היינו בחכמים והדבק אח״כ

נפי׳ כפרש"׳ דרנו אחז ורנינו ודו״ק ותלמידיהם כאן כמש"כ ודלא ובתלמידיהס הנדפס גי' יותר מדוקדק ועסי״ז דדינוק פסיקים שלשה

ואע״ס ומשנ״ר עכ"ל הקב״ה שעשה כמו הולים נקר מתים קבור הסדים גמול בדרכיו הדבק תדנקון ובו שפי׳ ה׳ ׳״ג דברים התורה

הוזכר דהיכן מונן אינו לכאורה וז״ל שלו הנדפס היראים בגליו; מהרש"ו-שליט״א הגאון הרב כתב במקומה עשה נאמר ומצוה מצוה שבכל

בתורה נח



יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים ז עמוד ספר 458
 אחר עשה הכתוב לך הוסיף במקומה עשה נאמר ומצווה מצוה כל שעל ואע״פ בדרכיו )א( והלכת אלהיך
 דרכי שהם ערומים להלביש אכלים לנהם חולים לבקר רחום להיות מיניה דרשינן א׳[ ]•"י ובסוטה שכר לקבל

. ר״נ[ רי׳ט ]ס•׳ עשה בחייבי חמישי בעמוד לעיל פירשתיו וכבר יוצרנו

]שני[ תט סימן
 שינהג המדרש לבית או )א( הכנסת בבית או למקדש אדם בהכנס צוה מאלהיך ויראת .מקדש מורא

ממקדשי לא )ב( תיראו ומקדשי תשמרו שבתותי את סיני בהר בפרשת דכתיב וכיבוד מורא בהם
 מקדש שנקראו המדרש ובית הכנסת בית ומציגו הב״ה מן פי׳ המקדש על שהזהיר ממי אלא ירא אתה

 ואמרי׳ מדרשות ובתי כנסיות בתי לרבות מקדשיכם מקדשי )נ( מקדש מקדשיכם את והשימותי בת״כ דתניא
יצהק רב בר )ה( שמואל ואמר שם הדהתים אשר בארצות מעט למקדש לכם ואהי )ד( אהרון פרק במגילה

 שוה קדושת; אי; רבינו לדעת אף מיהו עיי״ש יהא התורה מ; קדושתו דבהכ״ג חבר לו מצא שלא שכ"ד סי' הנדפס היראים ע״ד כ'

 מהא הרא״ה רניט שיטת על לתפוס אי; ולפי"! שוה קדושת; חומר דאי; הרי קדושתו חומר צפי סברתו לפי אחד כל חכמים ופירשו כמש״כ

 הביאו הרמב״ן שהקשה שרי וזבינא דחלופא נהכ״ג מ״ש וא״כ פדיון להם אי; ושנגממו שנפגמו ועירות היכל אבני דמגילה בתוספתא דתניא

כתב ו' סי' ר״ב ינחשו׳ מדאורייתא קדשי כול;

ראם תועפות
 כדברי ור״ל בחכמים והדבק מקודם מש״כ כלפי כ״כ דרכינו לק״מ רנינו דברי לבאר ולפמש״כ עכ״ל למ״ע חולים ניקור מנות בחורה

 ובלא״ה מ״ע המה ע״כ החכמים של מעשיהם וא״כ במקומה עשה נאמר ומלוה מלוה שבכל אע״פ1 היראים ועז״א ממעשיהם ללמד כדי הסמ״ג
— :כו׳ הכחוב לך הוסיף רבינו עז״א לעשותם אנו מלווין __

 בסה״מ והרמב״ן בו׳ חולים בקור אבלים לנחם מתים לקבור ערומים להלביש בדרכיו וללכת הבה״ג וז״ל .ללכת וצ״ל ט״ס .והלכת )א(

 שזהו כו' ערומים להלביש הגמרא ,כפי וביארה בדרכיו ללכת שני אדקמיה כולהו וקא׳ הן אחת מלוה דכלמש״כהבה״ג כ׳ הראשון שורה

 כ״א לבריות רע בהם שאינו באותן המלות בדרכי ללכת בפ״ע למ״ע בדרכיו ללכת שמנה נראה היראים רבינו ומדברי ,בדרכיו ההליכה

 בסי׳ רבינו חשבן מתים לקבור ערומים להלביש דסיטה בגמרא שחשבו ומה ,נו רנינו העומד הזה העמוד ככל בדיבור תלויות ואינם לשמים

 חשבן חולים ולנקר אבלים ולנחם .ליתן תורה שחייבתו במקום מעכב או מחבירו לוקח שאדם ממון באיסורי הרביעי נעמוד קנ"ד קנ״ג

מיני׳ דרשינן ובסוטה ומשכ״ר ,ממון ונהנה גוזל ואינו וצבריות לשמים רע בה; עושה שאדם באיסורים חמישי בעמוד ר"ך רי״ט נסי׳ רבינו

 דכוונת אומר ואני כ; דרשו עקב פ' סיף בספרי אלא רחום הוא מה דרשו צא נסיטה דשם ק״ק חדש השה כ' כו' חוצים לבקר רחום להיות 1
 להלביש אבלים לנחם חוליה לנקר והולך שחושב מה בכל רחמן האדם שיהא אומר וכאילו מילתא לחד כו׳ חולים לבקר רחום להיות רנינו \

_[ :"גבה לדעת כהרמב״ן ודלא נ׳ נסי' אבל ונחם חולה בקר מת וקבר ערום וללבוש די' ,נסי ה' בדרכי ללכת כ״כ הנדפס וביראים , )ערומים

ר״ן עיי; התורה מ; ולא הוא מדרבנן ומדרש בהכ״ג קדושת כי כ׳ קנ״ג סי' לאו״ת נמ״ז הפמ״ג הנה .לבהמ״ד או נבהכ״נ או )א(

דמורא ודע כ' קנ״א סי׳ ובריש עכ״ל מה״ת לא משמע היא מדבריהם ביהכ״נ קדושת סיים תפקע במאי מחנה גבי ב' כ״ו למגילה

תורה דבר י״ל נדר משום ומיהו מעט למקדש להם ואהי הוא דרבנן כהכ״נ מורא אבל הנחירה בית מהל' פ״ז ר״מ עיי; הוא מ״ע מקדש

 ניתץ אם מסופק ואני סק״ו קנ״ב שי' בא״א כ' ועפי״ז עכ״ל מדרבנן תנאי מהני לא בישוב; ואפ״ה נדר משום ליכא דאז התנו אא״כ הוי

 עכ״ל וצ״ע לעדות דמפסל ונ״מ מקדש ל״ד לה״א כ; תעשו; דצא דמקדש דומיא לוקה אם והשהתה נחילה דרך בהמ"ד או מביה"ב אבן

 וכ״כ שם הר"; כדברי עיי״ש מצות; לאחר שנזרקין מלוה כתשמישי אוחו עשו דבהכ״נ הרמב״ן ע״ש נ׳ כ״ו למגילה בחי׳ הרשנ״א כ' וכן

 כאן שהשוה כ; אינו הרא״ס רנינו וע״ד הוא קדושה השמיש הקודש ארון נ׳ייא קדושה תשמישי משום נו אין דבהכ״נ שפ״ו סי׳ ח״ב האו״ז

 מן להנות אסור כך ההקדש מן להנות שאסיר וכשם כ׳ הקדש בדין ק״ד סי' לעיל וכן וכיבוד מורא בהם שינהג למקדש ובהמ״ד נהכ״ג

 רבינו דדעת מטאר כו׳ נגנזין קדושה תשמישי הברייתא שם וכ׳ הקדש זה שגם לדרשה לתפלה שנתייחדו מדרשות ובחי כנסיות בחי

 מה בנהכ״נ דבר ולהרוס לנתון שאסור שאומר מ׳ ויש כ׳ כ״ד סי׳ ח״א והאשכול מלוה תשמיש ולא הוא קדושה תשמיש ונהמ״ד דבהכ״נ

שה אשכול והנחל כך הוא התורה דמן כיו; חכמים דהשוו אנ״ל הרא״ס ולהביכו ע״כ למקדש קדושתו חכמים דהשוו כיו; בני; לצורך שאינו

אע״ג והעזרות הלשכות הבית להר ונהמ״ד בהכ״נ שוה דבר לכל לאו דנאמת שם הר";

 אפי׳ שהרי אריא לא דהא כתב ש״ד שכרא ביה למשתי אפי׳ במא״ה וזט״ה למכור מותר איך הרמב״ן ולקושיית דאורייתא נהכ״נ דקדושת

 או״ד כ״ג סי' חאו״ח דקאפוליא להרב ב"א ובשו״ת עליהם מתנה ב״ד דלג לשנות יכוצי; לצבור הוצרכו שלא תמידי; אמרינן בעצמו במקדש

 ,בפ דכתיב כתב דבנדפס ודע וכל״ל בנדפס כ״ה כו' לא תיראו ומקדשי ב׳[ ]ו׳ פ״ק ביבמות ותניא תיראו )ב( . ע"ש נרגא ביה שדא

 תשמרו שבתותי את בהר פרשת בסיף כתוב קס״ד עשי; הסמ״ג וכ״כ סיני נהר ,בפ דכתיב כתב בהכת״י כאן אך שם בת״כ וכ״ה קדשים

 דאת קרא מהך לעיל סיני בהר פי דבסוף קדשים נש׳ דכתיב ממה ולא המאוחר מ; דנקטו דה״ש ונ״ל כו׳ ביבמות ותניא תיראו ומקדשי

 אבל בארצכם משתחוה אתה אי עלית ב׳ כ״ב מגילה ודרשינן עציה להשתהות בארצכם תתני לא משכית ואב; כתיב וגו' תשמרו שבתותי

 שהזהיר ממי אלא לו להשתהות ירא אתה ממקדש תיראו'לא ומקדשי אח״כ מש״כ על דרשו שפיר ולכן בהמ״ק של אבנים על משתתוה אתה

 א'[ ]כ״ט העיר בני ׳בפ בנדפס .אחרו; )ד( .אימא בת״כ אולם ליתא בנדפס מקדשיכם מקדשי מקדש )ג( .הקב"ה מ; פי׳ המקדש על

 דפ' נוסחאות שיש דמגילה רפ״ג חוי״ט ועיין אחרו; פ׳ במגילה איתא ק"ד סי' לעיל ובהכת״י העיר בני פ' במגילה כ׳ שפ״ו סי׳ בנדפס וכן

במנוה״מ וכ״ה יצחק רב נר שמואל )ה( .שם באו אשר בארצות מעט למקדש להם ואתי כצ״ל הפסוק ולשו; ,דמנילה פ״ג הוא העיר בני



א הרש היראה עטור. שם■
 רגאול קרא בהאי רבינו וכו׳פתת ה׳ יראי נדברו אז א׳ הלכך,

כדתנן תירה דברי מיהם ויש שיושבים: שנים על
 .את זוכר שהוא ־ וכו׳ ה׳ מצות וגדולה לסייס דרצה משוס באבות
 עשיית בלימוד שעוסקבחורה בשעה דהיינו וכו׳ לבו וחרד החצות
אפי׳ או פלי?! ילבו חרר המצות

 במחשבתו אלא התורה פסק גלא
 רבינו התצו׳וסמכו למשוח זוכר

 ופירש ואתחנן שבפרשת לפסוק
 ש״ש יזכור של׳ הוא רטנ׳הכתוב

בתמורה בגת׳ כדאחרינן לנטלה

 ה׳וישמע ויקשב רעהו אל ח׳איש יראי נדנדואז א
 שמו ה'ולחושבי ליראי .לפניו זברון הספר ויבתב

 שלא שמים ופי׳יראת תירא ח׳אלהיך את בפ׳ואתחנן כמ״ש
 ה׳ את ד״ג בפ״א בתמורה ז־אמרינן שם.שמים.לבטלה יוכור

לדבר בהגיעו אדם שיירא למרנו המקרא ומזה תירא אלהיך

 הכתו׳אומר וכו׳עליו אביו איברי יוה אומו היריות מה ח״ת ומשמש
 לא התורה מה׳יסידי פ״ה בכיף והרמב״ם אתפאר בך אשר ישראל
 הנא ;בת קרא אבל אתפאר בך אסר דישראל קרא אלא הביא
 לאהבג צו׳ כין פ״ב בריש הזכידואלא לא דיומא ברייתא בריש

וכ״כיבתגין ובו׳שנאמ׳ואהב׳וס
 כנרא׳דנקע ־ מצוסג׳ המצות

 דדרי׳ואהנת דספרי כסבר׳תנא
 כתנא ולא אותו תאהב שאתה

 דנסו׳פ״ה אלא י דבריית׳ויוחא
 הברייתא כלישנ׳דסו׳רברי נקט

 דעיק׳המצו׳היא וטעמו דיומא
 שכתוב מה וזהו. ו אות לאהוב•

 וכי׳ לאהבו מצום פר׳שני בריש
 על לאהבהו הוה ומכללא
 המצות נם׳ וכת״ש אתרים

 • פ״ה םו׳3 ג׳וזהומ״ש חצוה
 אומר עזאי ; ■ בן שמעון

 בספריופי׳מוהרד׳זפ שם .וט׳
 פזאי בן ושמפון לפונו וזה
 ולא כת״ק לא . ליה ניחא לא

 נפשך דבכל משום כרשב״ע
 במחשבה ולא בפועל משמע

 אפילג הליו פי׳דאפי׳גשפת לכך
 יסיח לא דר ערם על מוטל
 דכדוכה מאהב׳המקו׳עד דעתו

 קי-ק ולפקע״ך • עכ"ל נפש של
 דפי׳ עואי לבן ס״ל דאיך לפי'

 דאכתי כיון בפועל הוא הפסוק
 יסיחדעת׳מאהב' מפר׳להשלא

 ת״ק מחשבהכם' דהיינו. ה׳
 ב״ע רשמפון כיון לומר ונלע״ד.

 כדתניא ר״ע של .תלמידו היה
 עזאי בן הניא דס״א בברכות

 ד״ע אהל א'נכנסתי פעם. אותר
 רי׳ לי אמר וכו׳ הכסא לבית.
 א״ל רבך לפני פניך העזת פ"כ

 לר' ס״ל משלה וכו' היא תורה
 בפועל דוקא דסוא' ב״ע שמעון

 ׳עקיבא רר כמעשה והיינו ממש
להריגה

 דבר מאלוהיך. ויראת דכתיב הלב'היראה שבמחשבת מצוה' מהלכות בפי״ב הרתב״ם אבל
 ה׳שהרי יראה מצות היא גדול בו,ויראתו. נאמר ללב המסור

 שהוא ורגע שיזה שבבל ביום פעמים אלף לקיימה יבול אדם
: תירא ה׳אלהיך את עליה׳קיים לבו המצו׳וחרד את זוכר
 הבריו׳דבתיב על ולהאהיבו שמו לאהוב ר׳קב״ת ציה כ

מאהב׳)ספרי( עשה ה׳אלהיך את ואהבת בפ׳ואהמנן
 מאהבה העושה מירא׳: לעושה מאהבה עושה בין יש והפר׳
 •לך יש תירא ה׳אלהיך את או׳ שהוא לפי ומבופל כפול שכרו

 העושה אבל ־ לו והולך )מטריחו(מניחו כשהו מתייר׳מחברו
 במקום ויראה יראה במקום אהבה .לך ואין בן אינו מאהבה

ה' את ואהבת אחר רבר )במרת(הקב״ד.בלבד־ אלא אהבה
 הנפש שג׳ואת, בענין אבינו באברהם הבריות על האהיבהו

 אחד העול׳לבראו׳יתוש בני באין אם והלא בחרן עשו אשר
 אברהם שהיה מלמר אלא יכולים היו לא נשמה בו ולהטיל

בב' לבבך בבל * השכינה כנפי. .תהת. ומכניסן אבינו.מלמדן
 לבך יהא שלא לבבך בכל ד"א .• וביצה״ר הטוב ביצר יצריך
 וכה״א נפשך את ריוז/נוטל אפילו נפשיך ובכל ־■ עליך חלוק

 לבבך בכל אומר עזאי בן שמעון ־ היום כל הורגנו כי.עליך
— • : נפש מצוי עד אהביהו —
ה׳ דבתיב,את בדרכיו שידבק.אדם. ב״ה הקדש צוה ל.

 ובשמו תדבק■ ובו .תעבור ואותר תירא אלהיך ו
אפשר' ובי ־ בו ולרבקה וכתיב תשבע.ובתיב:ובותדבקון

 אוכלה אלהי׳אש ה־ בי נאשר־ כבר והלא לאד׳לידב׳בשבינה
 מבקר הקב״ה מה המקום 'בדרבי הדבק אלא קנא אל הוא

ובו׳והרבק' חולים בקר אתה אף ה׳ אליו וירא דכתיב חולים
 עשה נאמר ומצוה מצוד. שבל ואעפ׳׳י ובתלמיריהם בחכמים

לכאן: אחר עשה הכתוב לך הוסיף. במקומה שנא׳ מצוותיו בדרבי שילכו ישראל את הקב"ה ך,1צ ל.
. את • -. '.׳. נ ושמרת-

 כדאיתא להריגה; כשהוציאוה .
 בשרג pfi מסרקין. ־שהיו בעוד ,קוראק״ם שהיה בפ"ט.וברכות אזהרת.צגשתיעו״ש הסוגיא־דסגהדריךדהיא והביא ש״שלבטלה

לתרן .טעם. ידעתי »לא
 תלמידי .שהיה ב״ע וכו׳ושמעון אק״מנוי לא לידי שבא ועכשיו
.מטי. פד אהבהו דריש חשו״ה רבו ר׳׳ע בהריגת המעשה כשראה
:בלבד• ■במחשבה ולא בפוטל והיינו באחד שהאריך ע’כר הנפש

פשוטי׳בסיט׳י״דפ"אובקתו׳ רבינו דברי וכו׳ לידבק אפשר וכי ך
 וכי אמרו דשם הקו׳שנכתובות לשון נקט דרכינו אלא קי״א
רב:» ,*,ונקט להליך אקשר וכי אמרו בסוטה אבל וכו׳ אפ׳לידבק

דהי׳ הל&ון מבקרייט׳וקיצר הקנ״ה מה בסוטה התי׳שאמרו לשון
נחכתי-׳זתלתידיס׳ והדבק וכו'• חלבי׳ערותיס הקב״ה מה לומר לו

והעושה. .לת"ח בתו המשיא א4קי בכתובות מ״ש לרמוז רבינו כוונת
 נאמר ומצוה מצוה שכל ואעפ״י :מנכסיו והמהנהו פרקמטיא לו

 .שאחת מציגו מ״עסהרללא דלאודוקא נראה וכו במקומה עסה. ‘התורה. יסודי הת״׳פלהרמב״סרפרקב׳מהלכות בפירוש רמוזים
 מנתו •אלא מתים ולקבור. ערומים להלביש היא מצות מתרי״ג .. דמקייק ף מהרד" וכו׳פירש. הבהיות על אהבהו ואהבת אחר. דיבר

 ואמרו וכו׳. כה ילכו הדרך אה להם והודעת בקרא רמז דחצינו צריךשתאהבהו אותו.אלא תאהב שאתה פגי לות׳דלא צי״ו מאות לה
 קבורה זו בה חולים ביקור וו ילכו" ג״ח זו דרך ע״ב צ״ט דף בנ״ק תאהב ה׳אלהיך את לומר הואשהי׳לו שכונתו ונלפ״ד • וכו׳עכ"ל

 טשת כאן הוסיף אפי״ה אחרינא כקרא הווברו דככר נחצא וכו׳ ; ,-•תן לך ועזן פ״ד ואהבת ומדכתיב תירא ה׳אלהיך את כלכתיב
 לקחן יבשלמא בדוחק שהוא עם רבינו לפרש.דבר׳ לפע״ד נראה כן אבל. • כאאע"ה אחרים על ותאהבקו אתה תאהב ה״נ ויתן ויחוור
 במקומה טפה נאתר וחצוה מצוה ואעפ״יישכל• שה' ד' בה׳ קלמר! שים•' ע״ה אבינו כאברהם שיעשה ירשוהו לא פ״ו ביומא

 מציוס^ בדרכי שילס הוא כדרכיו דוהלכת קרא דעיקר כיון ניחא ושונה קורא שיהא ע״י תתאהב ש״ש שיהא דשורהו אלא לאחרים
יע ד־ ' 'י א

 ואפילו כתב .י״א הלכה שבועות
 שלא ואפפ״י וכו׳ אסור להזכיר
 ואות׳ חצוה הכתוב שהרי נשבע
 והנורא הנכבד ה' את ליראה
 להזכירו שלא יראתו ■ ובכלל

 באיתרו דקדק כ! על לבטלה
 דעיקר לרמוז יראתו ונכלל

 ה׳וכת״ש את הי׳ליראה המצוה
 יסודי ב'מהלכות פרק בריש

 וליראה' לאהבו תצוה התורה
 וכו׳וגאמר ואהבת שנאמר אותי

 וכן • ע״כ תירא אנהיך ה׳ את
 חציהד׳לירא. המצות כתב-בחנין

 אלהיך ה' את שנאמר מחנו
 שלא יראתו דבכלל אנא • הירא

 מ״ש• ־ומעתה לבטלה יזכירו.
 לבטלה ש״ש להזכיר בתמורה

 אלה־ך. ה' את מהנא אזהי־תיה
 ההיא'אזהרת. ומסיק תירא
 צריך הרתב״ם לפירוש פשה

 היא ליראה אזהרתי לומ׳דבנלל
 להזכירו שלא עשה אזהרת
 קרא הך הרחב״ס ות״ש לבטלה

 משום דתחורה קרא הביא ולא
 טפי> תשמע דקרא דפשטיה

 ונוראותיו■ כבודו רוממות מרוב
 ש״ש שלא-להזכיר לירא צריף

 תצוה כם'׳ה כתב לבטלה_;.גכן
להזכיר שלא ה׳ מיראת כי ד׳

ובו* ימי כל ע"כי־וא״ל רבעו תלמידיו ואמ״ל באחד מאריך וסןה .מקו׳כפודו אניה צי.ין ולא. הלשון ^שמפס“כ 1 ;
. כוז&צייןה׳תיע:בתמורה

 קיעה • מצות דהיינו נראה כו׳ ו&«צוה3לד בהגיעו אדם שירא.
 קידושין .ובש״ס; .-פ׳קדושים נהנים ׳«w כדתניא זקן פני ואיחר

 חהיזצוה להפער תחבולות' פיניו-׳וס^שתבקש יצים שלא ע״א דל״ג
 .בדבר שאין אפי׳ דברים וכךכמה לב1 מסור והדבר ראהו שלא כתן

 אני טונה עצה ואומר. חמור וליקח שדהו למכור ליעצו כגון מצוק
 ■ דמים לו שאין בשעה המקמ יעמוהעל■ ולא בת״כ נמ״ש לו נותן

:ע״ב. י׳נ״׳ח במציעא כמ"ש  . הספרי לשון הוא רביגו לשון כל וכו<• יש והפרש מאהבה עשה 3
וקצ׳דבריו ־ הספרי על ז״ל חוהד"ף. בפירוש ועיין בפ׳ואתמנן

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 9 מס עמוד ממץ[ שמואל בן ]אליעזר א - חדש



חדש היראה עמיד שם
 ממאי לדבריו ומ״תיראיה אליו הראויים דבריו מגולה תוכחת

 הא הביא יסוה״ת מה׳ בפ*ה והריע ע״א דפ״ו ביומא דאמרינן
 או בשחוק ירבה שלא בפסחים דאמרינן הא הביא ועוד דיומא
 שישעור באומרו רבינו רמזו דוה ונראה ע״ה אצל ושהיה באני׳

הדזחה מן אז הכיעור מן עצתו

 ומצוה וה5מ שכל ואפש״י לומר שפיר שייך מצוותיו חרי״ג דהיינו
 למיתר שייך היכי דרבנן מצוות רגי על אבל במקימה משה נאמר

 זכר רמוס להיות מציה דרשי' זנסוסה רממ״ש ועוד ♦ הכי
 דרסי״מה דנסוטת אלא מצות בתרי״ג תיירי דקרא דפשטיה משמי!

 מצוד! שבל פי על ואף בדרכיו והלכת אלהיך ר,׳ מצות אתדשם p״p אהנש * וט׳ הז׳רחום
 אחר עשה הכתוב לך הוסיף כמקומה עשה נאמר ומצור,
 חו>י' לבקר רחום להיות דרשי־מצוה ובסוטה ־ שכר לקבל
 והן עצרינו דרבי שהן ערומים ולהלביש אבלים ולנתק

1 |אףדיו :לפנינו מפורשים

 רחום הוא חה דישו לא בסוכות
 עקב פ׳ סיף בספרי זט׳אלא

 שם רש״יעה״ת והביאו כן דרשו
 ותניא וט׳ שמו לקדש ציוה ה׳

 הר* וט׳ כתנים נשורת
 דה״ג כצ״ל וט׳ קדש אמור

מצוה נר ובספר שלשנינו ת״כ1
 בפרשה דכתיב שמו את לקרש צור. מאלהיך לראת ה

קדש* שם את תחללו ולא הנהנים אל אמור
 לא שנא׳ ממשמע בת״ב ותניא * ישראל בני בתוך ונקדשתי ל®! הגיא ע״א דקע"א >רא

ונקדשתי ת״ל מד. אמור קודש הרי קדשי שם את תחללו למ״ע איצטריך והק׳דהא סח׳׳כ
 קידוש פי'על • השם קרושת על עצמך קרש תורה אמרה ואצטרי׳פסוקולא דונקדשתי ע׳

 מצות בא׳מבל בדבריו או במעשיו אדם יפקיר שלא השם הק' וק יע״ם נתצו׳ל*ת תחללו
 תורה לחבב מופרים א׳מרברי ואפי׳דיקרוק בחורה האמורות

 מנהג אלא מצור. ואפי׳אינר. המצות וישמ׳לקראת וריקרוקיה
 לשמור צרי׳ ומפקירה מצור. בעובר נר׳ יעבירנו ואם יהדות
 סורר בן ם״פ דע״ד בסנהדרין בראמריגן הדבר על שיהרג
פי׳ יעבור ואל יהרג קלה מצור. אפילו השמד בשעת ומורה
המקו׳ולהבעים מצות להעביר גדים שמתבוונין השמד שעת

 שתיין *מ*ש ע*ב קט*» בדף
 ■הפשוט' הברייתא טנת זלסק״ד

 ה״נ דונקישתי קרא לאו דאי
 לקדש מ״ע מרבה מינן דלא
 דאין דכיון מ״א ית׳אלא שמו

האמור קיש מא הרי משלל

רביט דבר* נגלות ובהגלות

 ושמש עצמו מוסר מדים בעצות
 רע לדבר ולא חשד לידי יבא שלא לו הדומה ומן הביעור מצוותיו מתרי״ג נא׳ כ״ם בהם

 דמי היבי פ״ב ביומא הש׳כדאיתא נק׳מהלל כן עשר. לא ואם שכת' וזהו ברת בין גחיע בין
 ולא טבוזא מבי בשרא דשקילנא אנא כגון רבא אמר ח״ה מצות בא׳מכל יפקיר ש.א רניט

 ד׳אמות דמסנינא אנא בגון אמר ר׳יוחגן ־ לאלתר יהיבנ׳דמי כדא׳נסנהדרין מאתזח׳נתורה
 לאו אם כי עליו נאמר שלא ואעפ״י תפילין ובלא תורה בלא כל עי רנינו כדברי ססהכל

 בר' נרתני׳בפ׳י״ה עבירות משאר יותר מרובה עונש• מציגו שסיים ומה מישר׳ יהיו עשרה
 בידו שיש מ* אבל בפרה להן יש עבירות שבל בפרה הלוקי לפני היא סקילה וו ומטה רבני
 ביסוריןלמרק לכפ׳ולא בי״ה ולא בתשו׳לתלו לא בה אין ח״ר, בשי׳התוספית דאזיל נראה וט׳

 ה׳צבאות באזני שנ׳ונגלה ממריצו ומיתה תולין בולן אלא סד״ה עיב 1 די ז נע וברתיש
 ש״ש במס׳אט׳המחלל ותנן * תמוחון עד הזה יבופ׳העון אם

• השם בחילול וא׳מזיד שוגג אחד בגלוי ממט נפרעין בסתר
 בת״ב כדתניא שמים שם יחלל ואל אדם שיהרג הבורא וצור.

 מכצר לך לומר ונקרשתי נאמר למת תחללו שנ׳לא ממשמע
:בערובין ישראל בני ת״ל ביחיד יבול קירו׳שמי על עצמך

 הקב״ת ה׳פירו׳הוהיר בם׳ואתתנן'לאתנםואת כתיב ז
שלא

 וט׳תוהק מחשבתם ׳שעיקר וט
 הט רביט וט׳דברי ומתרעמין

 ד*ס בפסחים התופשת כדברי
 דמתגי׳ סב׳ ד' ד׳ וגר״ה ע״ב

 הראשונות על בתוהא דאבות
 לא- ע״נ כגוי׳שתוהי׳ומתחרטין

 דקד׳לותר בפי׳וגס סוסי' דברי
 ה מחשבתם כבני׳שעיקר הוו לא

 לאמו דבחתני׳תנן ט׳אע״ג.
 ׳. קוו לומר רבינו דקדק כעבדים

 דמסתברא/סיא; דמילתא מניס
 עושי׳ מסתמא כמי׳ דסוו כיין

 לעש׳ מחשבתן שעיקר מאהבה
 פר* יקבלו לא ואשי■ אביהן רצון
 בעבדי׳מסתת׳ אבל יתחרטו לא

 »*; ומשו' מאהבה עושים אינן
 ומשחיטץ עבדי׳תוהין אבל כ׳

שעש עמדתם על

 00 וט׳ יה׳'כ בס׳ כדתניא • לו
בה׳ ופ׳סר״ח דריש״מ ברייתא
 דתנן הא רבינו והביא תשובה

 עונשו כמס דאנו׳להודיע בפ״ד
 בשוגג בסתר ראפילו ,מרובה
 הטעם אבל בגלוי ממנו נפרע׳'
 שאינו אפילו כ*כ עונשו דחחור

 וכבר רביט כתב לא לאו אלא
 שאחרים דמפני הרע״ם כתט
 ונראם יע״ש ממט ולמדים רואי׳
 הרבים את המחטיא כמו דמי

 רביט וחש״ב חמורה דתשוכתו
 בת*נ כדתניא ונו׳ הבורא ואה
 לעיל הביאו דכבר אע״ג וט׳

 למדיע הביאו לעיל ה״׳המ״מ
להודי׳ הביאו וכאן חיו׳מצו׳ק״ה

 מיי׳למסור שיש יחלל שלא שכרי
יתנר׳ שמו להריג״זלקדש עצמו

 דתניא והא וט' תנסו לא ן
ט׳ לצדקה וו סלע האומר פרהסיא ובמה ולקידו׳השם לתרבות

 אימא ע״ב ד׳יוד וט׳שם בב״ב ייאח ר׳ ותני ב״א מעשדח פחות פרהסיא אין ר׳יעקב אמר
 ביש׳ כאן לה ומדקי ברייתא הך ישראל בני בתוך וגקדשתי בתי׳הכא תוך תוך אתיא הבנאי וכו׳וס יפקיר שלא ק״׳ה ספי׳על

 ישראל, ופירש״י באוה״ע כאן באן אף עשרה להלן וגו׳מר. העדה מתוך הברל התם ובתי ראוים רביט מדברי הם »•״
 לא ונין יחיה בין לשמים דעתן : ישראל בולהו כאן אף ישראל כולהו להלן ומת * עשרת גמימרדקרא איכא אליו ‘הדבר
 גו♦ אבל וט׳ מהרהר אינו ימיה ביחידים יבול בת״ב נמי ותניא : ישראל יהיו העשרה ׳בל פי רגאי דברי לרמוו נמי אתא

מתחרט. לאו וכו׳ואס נותן אינו עשם אם בי׳ בה שאין אעפ״י זאת ומצור. במרובים י בג׳ ת״מ שמי pfi וחקי® נתיב &דלא
מוקמי׳ כרניט“ '״ 1־" ....... ‘ ’

 כסי פייט תוהא שאינו
באוקימת׳דגמ׳

המקרא. וחזה
 פירוש וכו׳ אבות

דיליף הו׳מאי תנסו
 כעבדים תהיו אל לומר התנא נקרא שמים בכבוד בלל ומיקל

מן עצמו שישמור צריך תורה לומר הוא ואם • השם מחלל
>

 להחח׳ וברשנחבו-דא׳רצ׳ יכול
 חר״ן נתב וכן רשאי עצתו על

 כמה גשם וקין סי׳ יויד בב״י
 מה׳ בפ״ה הר״ם אבל מוסקים

 מתחייב דמוי ל*0 התורה *כווי
 כוותיה נדל והרעבין בנפשו

 ראיה יביט והביא עישע״י
דבי״תא ברישא מדתניא לדבריו
 פשרה משיש אלא איכא דמצוה משמע עליה עצתך מסור גת*כ

 חיוצא עשרה בה וכשאין ר,יה על עצתו למסור חייב מישראל
*׳ ליכאמצוהאיכא . ■ £.־

רניט דברי אלו גס וט׳ וה ומקרא קי® שס את תחללו ולא

והתוי״ס
 וממני׳ שכחנו הסנה דראש האוספות לשון הביא דאבות גפ״א
 מדמנת מוטעית והנוסחא יע״ש עליהם ותמה וכו׳ נגויס איירי
 .פסו׳&ל ושייט בכ״ף כתובכגוים סלפניט תוספות דבספרי נהרב

 מקשינן ובתענית הטיס נמו סחוהין אלא בישראל דמיירי התולעי
ום׳

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 10 מס עמוד ממץ[ שמואל בן ]אליעזר א - חדש שם
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ב העמודים ד ג' כ׳ סימן היראה עמוד אים יר ספר ווי

 בב״ר יפ״ת ה' זה דחה וככר
 וז"לוע״ק כ״א סימן ט־׳ל פ׳

 צירוף ע״י ממש בריאה דילל
 דהכאבנפש ול״ל וכו׳ אותיות
 אלא ׳אפ ראי מיירי משכלת

 רכור היה לא שע״כ ה׳ מיד
 דכיתיש שכרא אדם באותו
 משמע רעשו וי״ל וכו' מיידי

 שע״י מת ואלו שעשוכידיס
 ע״י נברא ממילא יצירה סל
 וכו׳ אותיות שמצרפין מה

 כינה כספר ועיין • ע״ש
 ביאור "ל ט דרוש לעתים

: זה מאמר
 וכו׳ אפשר וכי (K/J □י׳

ככתובות
אמרינןואתס "כ ע קי״א דן

 לכיאו׳יתוש העולם כני באים אס והלא ב')א( ׳^0
ספרי נשמהוכו׳לה׳ בו א'ולהטיל

 לכראו׳אכל יכול יצירה ס׳ רבכח ד״ל קל׳ג דן רב דכי
ע״ש הדבור כת כו אין דלכך נשמה בו להכניס א־׳א

ב׳ סימן
 הבריוות עי ולאהיבזי ׳שמו לאהוב הקכ״ה צוך

•<היך ה׳ את ואהבת ואתחנן בפרשת דבתיב

 לעושה מאהבה עושה בין יש והפרש ־ מאהבה עשה
 לפי ומכופל כפול שביו מאהבה העושה ־ מיראה
 מוזבץ־ו מתיירא לך יש •להיךתירא הי את או׳ שהוא

 ואין כן אינו מאהבה העושה אבל ־ לו והולך מניחו
 אלא אהכה במקום ויראה יראה במקום אהבה לך

 על האהיבהו ,ה את ואהבת ד״א • בלבד זו במרה
 הנפש ואת שנאמר כענק אבינו כאברהם הבריות

 דהעורבש בני באין אם והלא )א( • כתרן עשו אשר
 יבולין היו ל<נ נשטה בו ולהטיל אחד יתוש לבראו׳

 ומכניסן מלמדן אבינו אברהם שהיה מלמד אלא
ביצר יצריה בשני לבבך בכל ־ השכינה כנפי •תחת

 ה׳אלהיכסללכת את לאהבה דכתיב אכלהכא רכי׳ כמ״ש
 כבר המקום כדרכי להדכק אי כו ולרבקה דרכיו ככל

 אמרי׳ וכן • וכו׳ רחום הוא מה דרכיו בכל ללכת אמור
 דרכי הם אלו דרכיו בכל ללכת עקב פרשת כספרי'

אל ־׳

 רבך יהא שלא לבבך בכל ־״א1 י הרע ויצר הטוב חיים אלהיכס בהי הדבקים
 נוטלות הוגיה אפילו נפשך ובכל עליך־ חלוק ?ו,!פשיי כיי ום?כם.לנו

 שמעון היום ,כד־ הורעו ערייך כי וכה״א • נפשך
 מצוי עד גיתהביהו ד־יבבך ,בכיה אומד עואי בן

:• נפש

ג׳ סימן
 הי את דבתיב בדרכיו אדם שידבק הקב״ה צוה

ובשמו תדבק ובו תעבוד ואותו תירא אלהץ*
־ בו ולדבקה וכתיב • תדבקון ובו וכתיב • תשבע

 כבר והלא בשכינה לידבק לאדם אפשר ובי )א(
 אלא קנא אל הוא אוכלה אש אלהיך ה׳ כי נאמד

 חוליןדבתיב מבקר הקכ״ה מה המקום בדרבי הדבק
 והירבנן י ובו׳ חולים בקר אחה אף הי אליו וירא שהגיע כיון שבחייה אתין כל

 ומצידה מצות שכל פי עד ואף ובחלמדיהם בחכמים פירש תירא אלהיך ה' לאח
 עשרת הכתוב לך הוסיף במקומה עשה נאמר * ״’י יי י־ ־׳““״׳ “יי

:לבאן אחר

 לת״ח כתו המשיא כל אלא
 לח״ח פי־קמטייא והעושה
 מעלה מנכסיו ח״ח והמהנה

 מדבק כאלו הכתוב עליו
 אתת כדבי כיוצא בשכינה

 ה׳אלהינס את לאהבה אומר
 וכו׳ אפשר וכי בו ולדבקה

 דריש כיון קש׳ כיי״ן וכתב
 הדבקים ואתם כפסוק בך

 להביא ג״כ הוצרך למה ונו׳
 הול״ל וא״כ בו ולדבקה קרא
 היךתירא1א'י קראדאת נמי
 דתני' משי' ונראה תדבק וכו

דורש היה העמהוני שמעון

ר סימן
 מצוותיו בדרבי שילכו ישראל את הקב״ת צוה

והרבת אלהיך ה׳ מצות את ושמרת שנאמר
 במקומה עשה נאם׳ ומצות מצור. שכל ואע׳־פ בדרכיו

 דרשי׳ ובסוטה י שכר לקבל אחר עש׳ הכתו' לך הוס־ף אלהיך ה׳ דאת מקיא מוכיח
אבל־ייבש ולינתם חולים לבקר רחום להיות מצוה קאי דע״כ תדבק ובי הירא

 מפורשין והן יוצרינו דרכי שהן ערומים ולהלביש
:ל־יפנינו

 ה חת ע ר שדרש ער ונוי
 ת״חוא"כהכא אלהיךלדכית

 אתה׳אלהיכם לאהבה דכתיב
 וכו׳ אפשר וכי בו ולדבקה

 דאת ארכויא קאי וע״כ
 על מוכיח וזה ת״ח דהיינו
 דמייריבמדכק הדבקי' ואתם

 כמדכקכשכי' שהיא ת״ח עם
לא אמאי קשה ואכתי • ע״ש

 דהוא ת״ח דהיינו דאת ארכויא
 קרבקקונר׳ דוכו מקרא לעיל

 תירא אלהיך ה׳ יאת דקרא
 בררני א״להדכק חרכק וכו

וכו׳ רחום הוא מה המקים

 וחנון רחום תג ה' המקום
 אפשר וכי בו ול־כקה וכו׳
 בחכמים הדבק אלא וכו׳

 ♦ ע"ש ונו* ותלמידיהם
 הדבק בו ולדבקה די־שינן דלא

 דנכר משום אלא בחכמים
 דרכיו בכל ללכת אמור
 גבי הכי דריש דלא והייני

 היראובגתדבק אחה׳אלהיך
 בדרכי להדכק דא״ל משום

 : כמ"ש קאמר המקום
 כל חיים הורת והרס

ד׳וה' שנגח שור
 שמעון דתניא הא גבי

 והשתא וז״ל כ׳ העטסוניוכו׳
 שהגיע כיון שפירש מה ניחא
 ולא תירא אלהיך ה׳ לאת

 לכןכשהגי׳לואהכת פי׳קודס
 דהתו׳ משום אלהיך ה׳ את

 ודבקות שייכות להן יש והמצד'
 כולה התורה כל כי בהקכ״ה

 המצות כל וני הן שמותיו
 יתכרך קדושתו סוד הן כולן

 דוחהכת שפיר וא״ל כידוע
 לרכויי אתי אלהיך ה' את

 התורה לאהוב אדם שחייב
 אהבתי מה כמ״ש והמציה
 במצותך ואשתעשע תוי־תיך

 קס״ר מורא אבל אהבתי אשר
 בהקב״ה אם כי שייך לא ד

 התו' מן מתיירא האדם שאין
 שציה ממי אלא והמצות

 ביבמות כדאמרינן עליהן
 ממקדש לא תיראו ומקדשי

 • ענ״ל וכו׳ מתייר' אהה
 לאהבה ה״נ לכאורה וא׳ייב

 דמיירי מנ״ל ונו׳ ה׳ את
 ובמצות כתורה אימא כת״ח
 ודכקית אהבה בהם דשייך

 מל להוכיח כןהו־׳ל ואס
 ונראה • תירא אלהיך אתה׳
 וכו׳ הדביקים דואתם דקרא
 ‘ה מאהבת שעובד היינו
 את וכן בה׳ דבקות היינו

 תדבק ובו תירא אנהיך ה'
 מיראה ה׳ שיעבוד הזהיר

 מאהבה דהיינו לירבקבו וכן
 וכו׳ ה׳ את לאהבה ל אכל

 מאהבה הייט בו לדבקה אי
 ה' את חמורלאהכח כיד

: וכו׳
f »י י

ה׳ סימן
לא



Pמשחטנכיםישמח
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 לזכירה טקורין סימנים שהעת תקרי אל דישוח ונפרע רצון שינוי ים׳ נו יתכן שאין לומר נעיניחס חם וחכמים
 פרפראות רק גימעריאות ה״נ המסורה של הסימנים וכן לא לכך רוצח אל רוצה מלא שינוי הוא רצון וכל מיו

 כמו הסיטן למשוח נתונה הרשות לכן וסימנים לחכמה נדרך מאתו נא שסכל ואומרים רצון נשום אותו יתארו
 כי נספר נכתג לא נס שיש והשכל החכמה וגוף שירצה האפקויסיס של וזכרם רוחם תיפח מהכותל הצל כמו סיוג
 כנדרש הוי נספר וכחינס כו׳ נשנים נמרכנח דורשין אין שני פרק שני מאמי נעקרים זו דעת סונא וכני סללו

 הכפל חכמת חכמה אאלפך ומפייז ולרבבות לאלפים והעיקר זו נדיעס שיש מהכפירה כעס יתנאר ושם ושלישי
 מורס זה סויה פעמים הויס דהיינו העצם שם של וסרנוי ממדמס ואינו כיצונינו רצונו ואין נרצון פועל שהשי״ת

 ויהיה )הי*( היה וסוס ויהיה סוח היה שהוא העיקר שזה עיי״שותרוה רצון שנוי נו שנאמר זמין ולא נסוג לא כלל
וסנן. מיסיס( וחוס היה ויהיה הוא כי מודים שסם אף חנ״ל הפושעים וא״כ צמאונן

יציר כל נערם מלך אשר עולם אדון יתפרש ןיע^י״ן אומרים מ״ע הכל וסינת הכל ואדון סכל מנהיג ימי

 נס״ד הבאים נחדרושיס שיתבאר כמו המציאות מחיוב
 כי סיף צו ניס נ״ת סא״ס מתארים אנו איך ומור

 אץ אץ כי סוף להם יש והנמצאים הנמצאים על המלוכה
אהד. אלא סוף

 המלוכה נחואר אותו מתארים אנו כי נזה והנ״ל

חמתחכמץ כח יש כי והוא עד״ז והאדנות

והנה

 לפי וא״כ ח״ו ונחירה ורצון ולא ח״ו ונהכרח עחיוב
 מנהיגם הוא כי הכל על מלך הוא השי״ח דנריסס
 ברוחו מושל להיות נעצעותו מלך אינו אכל וסינחן
 ה׳ נרד זרע ישראל נני אנו אנל וחפצו כרצונו למשות

 ועושה נרוחו מושל יתנרך שהוא מאמינים בני מאמינים
 שנמלוכח הגדולה המלוכה הוא וזו וחפצו כרצונו סכל

 כשם וא״כ וחפצו כרצונו לעשות נעצמותו מלך שהוא
 המלוכה כ• יסיף קץ למלכותו אין כך סוף אין שהוא
רצונו, והוא הוא, ורצונו נרוחו, שמושל רלוכי היינו
 יס״ד, ופלא נכון והוא וכו׳ אלי והוא לזה שנעפל יק כי לעד קיום קייס ויחיה הוח סיס המלוכה תואר וא״כ
 כי רחום מד״ע כולם חתואריס כל הולכי׳ עד״ז תיולדע שימחה מי ואין כרצונו לעשות בעצמותו מלך הוא מעיד
 הנפשיות מתכונת הוא כי הרחמים בהמיות רחום אינו הוא יס׳ אוחו מחארין שאנו האמיתית המלוכה והוא נידו

שמושל דכיון זו למלוכה נעפל הוא ם הנמצא על והמלוכה
 על עלן שהוא ממילא א״ב כרצונו סכל לעשות ברוחו

 וכולם סינמן דחוא ביון כרצונו נסם לעשות הנמצאים כל
 מתארין שאנו עח אול מאד זה סנן ית׳ ברצונו נמצאו ‘

כי הנמצאים על מלוכה כוונתנו אין מלן נשם אופו
ימי נרחענוחו והחמלה הרחמנות על סצוס המורה חלתה שכל כיון סיף לו שיש דני הוא ונם מדומה מואר הוא

 נדבי נ״ה סוף אין נתאר ואין סוף לסם יש הנמצאים
 אבל בזולת מלוי נדרן אומו נתאר איך וגס סוף לו שיש

 מעצמותו יוצא שאינו ההוא המלוכה על כונחינו עיקר
 אמיתי מואר והוא ימ״ש הסם האפיקורסים מדעת לאפוקי

 בזולת מלוי ואינו •מ׳ עצמותו הוא כי סוף לו אין וגס
 כרצונו הכל לעשות ועצמותו שמושל דהיינו בעצמותו רק
 מלך אשר מאמרינו והיינו ויהיה סוס סיס המואר וזה

 נשום ראיתי שלא אף כנלעיד נברא יציר כל נערם
 מדברינו היוצא וא״כ דרכו יורה האמת ע״ע עזה דגר ספר
 רק אמיתי לתואר זולתו על עלן ימי עליו יסכן דלא
 הממלכה ס׳ לך לך אף לן ספייע דברי סייט בעצמותו מלך

 הממלכה ס׳ לך לעצמותו אף דהיינו לן אף ציל ע״כ דלן חייט
בסיד. נפלא פירוש והוא האמיתית המלוכה תואר והוא

 האמיתי החכמה ודרכי כללי נידינו מסורת
 וחנה ועעוקנים ערונעים וחשנונוח נגימעריא

 הכולל עם חושבין פעמים כמה אשר פליאות כעס יש
 מקצת חושנין אחד נדנר וכן הכולל נלא פעמים וכמס

 ואאלפך נא שמע אך הימכן חכילל בלא ומקצת הבולל עם
וגז״ש חז״ל דרשות נענין חרמנים שיסד כמו כי חכמה

 כי כל כחפצו נעשה לעת לכך כמ״ש ננרא
 ככלות ואחרי כו׳ נקרא שטו מלך אזי הרצון בעל הוא
 והוא לכך כע״ש וזולתו המלוכה חולה אין כי כוי הכל
 הוא כ׳ המלוכה של זו בתפארה ר״ל בתפארה כוי חיה

 ומואר מתפאר שהוא כפשועו •מפרש וגס נצחי מואר
 אחד והוא לכך שמפרש כמו זס1 אחד והוא כוי סיס
 סן המלוכה נמואר סן לסחנירס צו להמשיל שני ואין

 וכמ״ש ט׳ ראשית בלי הוא כי ויהיה סוס סיס בתואר
כו׳ לעצמותו לו היינו העוז ולו המלוכה מואר ולענין

 יבינו שויאר כמו נפשיות מכונות בעל אינו יח׳ והוא
 עיי״ש כ״ד פרק א׳ חלק בטורח זצק״ל הרעבים הגדול

 חכמתו וחייבה רצונו שנזר מה בפי •ח׳ ברצונו הוא רק
 והלכת י״ד( )סועס ותלמוד אמרסז״ל פירשתי ועד״ז ♦מ׳

למס חדא נו׳ רחום אמה אף רחום הוא מה בדרכיו

 מלה ענין ולאיזה רחום חיה לומר נפ״ע צוס לא ולמה
 בהמיות רחום שיהיה סצ׳וי אין כי בזה והטל ן כזה זה

 יהמו אס בי נזה ציוי כ״כ שיין דאין חדא הרחמים
 ?יזי־ על לצוות שיין ואין לא לא ואם רחמיו יכערו עמיו

 שלא רחמיו יכמרו דלפעטים ועוד רחמיו שיכמרו האדם
 תכשס ולא תחמול אל שנאמר ומקום כגון ית׳ כרצוט

 י£.7 ' 7שלאיהי דהצוי "אדלרחס שאסור במקום וכדומה עליו

 ץי7ץ דחוס שיסיח רק האטשי ענע בפי הרחמים בהע״ת ץיחום
 ץ רחום שיהיה וזה יח׳ רצונו שאס וחכמתו יח׳ רצונו כפי

 המורא/ גדר מחת ענעו וישעבד ויבריח לא ואם ירחם
 יתסוס שההרגל עבעינו שנרגיל מציוץ אנו וע״ז ורצונו

 הדת שיגזור ובמס הדח אחר נעשן ענענו שיהיה ענע
 כמת וזה סעבע ימאן הדת, שימאן ומס סענע יגזור

אמרם
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הלו טגבים ישמח

שמשיש. הדני
 שייד נשבח מחחילין אס פי לביאור נבא והשתול

כיון ולן ולא הגדולה ח׳ לד כמו לד לומר
 לומר שיין באמלע מסףאנל ואו שייך לא המחלה שהוא

 יד קצרי מנעי לא הטיסן דברי מבואר ועכשיו ולך
וכעסיים באמצע במחחיל הוי מטד דשבחם ודאי השכל

 רצונו כפי רק הרחמים בסמ״וח לא רחום הוא מס אמרם
נסיר. הוא נכון כ* זה והנן יה׳

 הרצין אחר נמשכים הרחמים כי לענינינו ונחזור
רוצה יטל חכם חי מואר על לחורוח והכל

 לומר יש זה ירן על וכן כלל נזולמו מלוי אינו וא״כ
 שם קדעונינו ששדיו תפייע כל ועפי״ז המאיים ככל

 ה׳ לן לך אף לד לד כ* לד ילד לד לו יאמרו גדוד״י
 להם אין הללו שהדברים יאה לו כי נאת כילו הממלכה

 ימי נו נאמר כי ידוע בזח! והנ״ל כלל וניאור פירוש
לי׳ מנניח לי׳ דמשגחח מת כל כי חהלה דוסית ולד

 ומקלסים זהב דיניי אלפים אלפי לו שיש ל»לד משל
 וקוף קץ אין ולשנח*׳ לו הוא גנאי ותא כשף בשל אומו
 הדנר כי המחלה להם אין כד יסיף קץ לתם שאין וכשם

 נהמחלה מכלה לו יש חיי ועוד מכלה לו יש המחלה לו שיש
 ומשבח המודה וממיר וקוף המחלה לתם דאין או זה והנן
 אמרינן אס דוקא וזה באמצע וטשייס באמצע כמחחיל הוי

 נעלמומו שמולין שאמרנו ע״ד הולכים והמוארים דהשנחיס
 סוף אין לחם כד והמחלה סוף אין שלעצמומו וכשם

 קנבראיס בנמצאים מלוין המחרים הוי אס אבל והמחלה
 כשם וסוף המחלה לחם תיו כן אס הראשונה השקפה כפי
 המחלה יודע אמנו שאין אף וקוף המחלה לנבראים שיש

 והשחורים תקדוש׳ס המלאכיס מ״מ הנבראים של וסוף
 ולשנחובחארים לחארו יבולים ויהיו זח דבר להשיג יכולים

 שהכל שביארנו מאחר אבל וקוף המחלה לחם שיש ושבחים
 לתארו יטלין אין חס אף גנוה מעל וגבוה נעצמומו מלוי

 כטחחילין חס וממיר וסיף קץ של ושבחים בחאריס ולשבחו
 כי נברא לשוס מושג אין סוף לו שאין דבר בי באמצע

 הלא סוף אין עד לירד יבול איד סיף לו יש שהוא טון
 משיג הוא •מ׳ לנד לו סיף האין מושג ולעי סיף לו יש

מושג סוף דאין לחיוח יבול אץ• מחמס ואל עצמומו
 הוא הלא אמרי משיב ע״ז מכלים בלמי דבר הוא הלא ך/

 עודדאססוי ודע זח והבן קיף אין עד ומשיג קוף אין ’ •
 צריכים הו• אט ע״כ בזולמו נחלים דהמאריס אמרינן

 בעינינו נאת שהוא מס רק הס המאריס כל בי לומר
 בקפר הרמנ״ס דעח מורס ובן ים׳ נעצמומו לא אבל

 שביארנו טס כפי אבל ט״ז וסרק טו סרק א׳ חלק המורה
 ע״ד היו חמארים אס כי אחי לד דע ועוד לו נאים סם

 סם נאים שחס אף א״כ בנבראיו מלוי הראשונה השקפה
 אינם בי וכזוניס נכוחים אין אבל למראה נחמד רק

 וסרנה נכון הוא יאה ופירוש ידוע נאה ופירוש אמימיס
נטן פי׳ עבדימ יאות כמו זח בלשון מז״ל סשממשו

 גשם מכל מובדלים עמלה מלאכי גדודיו אף אלא באמצע
 אף שלימים ומסורים קדושים ברורים אהובים וחומד

 לועד מסיד שייך שלד הייני ילד לד ימי ול עיויא סס
 אין כי באמצע מעיד מחמיל השבח כי נוקף טאו ילד
 וסוף יאש בן לאחוז שיטל מכליח עד אומד שישיג סי
 לד רק מושג אמס ולעי ראשיח ולא מכלית לד אין ,כ

 ואף שלעס בהשגה עצמוחך משיג דעלבע אמה היינו
 לד ט אמרו ע*ז מושג להיות מובל ואיד סיף לד 1’של
 אמס לד דסא ובאורו לשונוח בד׳ משעש דכי לד דשא סי׳

 והשסא קוף אין עד סשגמן־ לכד סוף אין ואמה מושג
 באמצע ממיד מתחיל ששבח שאמרו דבריהם מבוארים

 לסם יש א״כ גנמצאיו מלוי שמאריו אמרי׳ אם הלא

 שטישמי כסו ט׳ לד אף לד &»יי ז’ע 9 וסי המחלה
 המחלה לסם דאין ודאי עד״ז הולכים שמאריו טון וא״כ
 לו כי כו׳ לך אף צ״ל שכד ההוכחה מפרשים ועכשיו זקוף
 סיס אס אבל השבח נאה לו דסא פירוש יאה לו ט נאה

 לא בנמצאים מלוין שהם ראשונה השקפה ע״ד סמאטס
 סס יס׳ לו ליחס •מכן ואיד עע״כיני רק לו נאה הוי

 חיינו ומס אנו טס בעיניבו נאה אס אף לו נאה שאין
 נחוס״ל שהובא עריבה בקריאה כסקורא בזה מנינינו ויהיו
 ערבה סאיך לדסעל שאלי סי סרק המעשה ייחוד שער

 סיעורב נדי רק קורא אינו והוא לי יערב איד והשיג לד
 יערב ואיד לשבח לנו שנאה לעי משבחים ה״נאנו ע*כ לי
 וביאורו נטן לו דסא פי׳ יאה לו ט ועוד ימברך, לו

 השקפה ע״ד אס אבל ואמח נכון לו הוא עד״ז דסשבח
 למראה נחמד מדומה רק הוא נאה הוא אם אף ראשונה

 האמת נמכלימ לסאעמ נייחס ואיד ואמש נבון אינו אבל
 במכלים מד״זואטח הולכים דשמארים א״ו אמה שאינו מס

 שייך לכך וסיף ראם לסם אין עד״ז אם וא״כ סם אמת
 עד עוד דיש שקיימו אחר וחן בחמחלה סן ולך לימי

 השגה הוא ונס בסיד נפלא הוא פי זה וסבן קוף אין
 המחברים בו הרגישו שלא עם נחוארים במזה״י נפלאה
 צדיק אוחו נו שהעריח מס בל לנירא נפל וכמענו

 וכדומה כמ״ר במחילת המאדים בענין זציק״ל הרענ״ס
 נק״ד. יומר בביאור יבא ונשערי׳סנאיס השמים מן לי שהניחו

סמטלבס ס׳ לך לך אף לך יגיאיי סשיכו באופן ך5ןעי״
 ובני אדם בני נם משוחפיס המלוכה בתואר כי

 אבל פלוני מלך במאמרינו עליון כמלך אניון מלך איש
 שאט אף מנהיג או מלך שכל הוא סרב והמרחק ההפרש

 ולהעשיר ולהחיות להמית ובידו רב ממשל שמושל רואין
 חייסע״מ מלך עני ובאור מוח מלאכי מלך חמם ולסעני

 ט ורצונו בישומו איט בעצמו הוא ט אמימי מלך אינו
 למשול עצמו על מלך ואעו ח׳ ביד ומלכים שרים לב

 הוא כי מדומה רק זולמו על מלך דאינו וממילא ברוחו
 ומוכרח לוס לא ה׳ ומהיס אמר זה ט נעשה בחפצו לא

 סקב״ס סמלטס מלכי מלך אבל בר המוצב ביד כגרזן הוא
מס לו יאמר ועי כל על יטל הוא כי אטמי מלך סוא

מעשה
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ד׳ דרוש כבוד
*5< /Q ׳C ),2 • / רז > ,י נ ?י)

 וריס. חמל בכי נהי קול טליו ישאו ומאליהם בצערי׳ס.
 כדי לצדיקים נפשות ],עיש אין ז״ל אמרו הס ולזאת
 שאמר מי לפני סילוקן קשה כי חסרונן. ולהודיע להכיר

 מעורר שים ומבלתי אדם. לבני וק״ו העולם. והיה
 זכרוניהס. הס דבריהם כי טליהם מתאוננים המה להם.
 ברמה קיל שנא' רחל. ע״ש ישראל שנקראו למדנו ומזה
 החפרין הכירה כי נאשר בניה. טל מבכה רחל וני׳

 כניה. חסרון מזילתה יותר אליה הגיע אשר הגדול.
 והיהה מטורר. שים מבלי מבכה רחל נאמר ולזאת
 אשר טד לחייה. על ודמעתה בניה טל מבכה חמוד

שישראל_נקראו נלמד אשר וזאת בניה על להנחס מיאנה
"1234567 ןה״ח3 . » /1

-----------:משה( ידי ש )עי רחל ע״ש
יעקב ויצב כתיב. באשר וראינו מצאנו ובזאת

 רחל קבורת מצבת היא קטרחה. טל מצבה
 נס ומה ? יעקב ויצב ללמד בא מה כי :הייס עד
 והנה ? לצדיקים נפשית עישין דאין ז״ל. מאמרם נגד

 המצבה יז״ל. כתב בביאורו ז״ל מלבי״ם האמחי הנאין
 לדורות. מעשיהם להזכיר הוא המתים. טל שעושים

 עקרת שהיתה ברחל. שייך לא יזה הלב. מן ישכח שלא
 אמרו וכבר המצבה. בלעדי לעולם נזכר ישמה הבית.

 מקום להכיר רק המצבה והיחה ונו', טישין אין ז״ל
 מצבה שהציב f>"w מעשיה. להזכיר כדי לא הקבורה.

 רחל. קבירת מצבת היא ואמר עליה. לא קבורתה. על
 המצבות מיתר הזאת מצבת נבדלה. ובזה רחל. מצבת לא

 למת זכר להשאיר הוא שענייניהם המתים. על שטישיס
 היה פה אבל המצבה. ע״י נזכר שיהיה ישכח. שלא

 הזה. היום עד עילם לזכר נתקימה שהמצבה בהיפך
אלה רחל. קבורת מצבת היא שנא' וזה המת. ט״י

:ז״ל הגאון דב״ק
הגדולה. הסיבה עטם, טיב לנו. ירויח ומעתה

אע״ה יעקב כי בפרסום. מציני לא אשר
 כתיב כאשר במקרא. היזכר ולא במיתתה. לרחל הספיד

 ולבכותה. לשרה לספוד אברהם ויבא אע״ה. באברהם
 ואח״ך בתחילה שהספיד נאמר מדיע ג״כ ט״ן ויבא

 כל לא כי מאליי. מובן הדבר אמנם !אך ז ולבכותה
 לפי והכל חפן. לכל וזמן עח לכל כי שוות העחים
 יתמח כתיב הן אשר בשרה ולזאת המקים. ולפי האדם

 משפחתה לא-מקיס דירתה. מקים לא ארבע. בקרית שרה
 חח. מבני היו וכולם עמכם. אנכי וחישב גר כאמור

 ולזאת מכירין. שאין מקום המה. ישראל מבני לא אשר
 הישרים. ומדותיה הטובים. במעשיה מופלאת שהיתה גס

 בבואו אע״ה זאת ובטבור מפורסמת. היתה לא במיניהם
 ולספר מעשיה לפרסם להספידה תחילה לעורר הקרים
 והנשגבית הרמות פעילותיה וכשרון יפיה וטיב בשבחה

 עי״ז ואז להם המגיע החסרון הכל וידעו יכירו ואו
 במיתת ובפרט האמהוח. בשאר כן לא לבכותה. יבואו
 נדרך פתאים בפחע הימה מיתתה אשר ט״ה אמני רחל

 זר שם נמצא ולא משפחתה. בני היו שם אשר אפרח.
 יודעים אשר ומשפחתה. בליה כילם כי ושב. עובר

 מאין לזאת מפעליה. >טוב מעשיה. בכשרון ומכירין
 קיל עליה הורס ואשר מהספדה הכהיב להודיע צורך
בהעדרה להספד בכי עליה שיוקדם ודאי כי ובכי. נהי

! כל בעין וחסרונה
 בהספד טסיקין אני לאשר זאח. כל ברומה *דומה

אשר זצ״ל ברכה י׳ש׳א' ראש־ל טט״ר הגאון
>יד(

לאי״ש להספד

 ישאו המה היום. עימד טמני פה אשי הנצב. הטם כל
 חסרוני כי מעירר. שים מבלתי ינהי. בכי בקיל קילס
 אשר חסרון המדינית. לכל הניכר והזיק רישס. עשה

 נפקד פתאים. בפתט בעין הן אשר להמנית. יוכל לא
 חזון ינסחם ומגדיל. עז מבצר הגדיל, הא׳י׳ש׳ ממנו
 והכיר ידע לא אשי זה ומי והחבוניח. החכמות מכל

 הוא ואוני- בכחי בני. א׳י׳ש׳אח יישר כאשר כי בחסרוני.
 ימרכז היישר קי על ונשם בריח אורחתינו מיישר היה

 :והשלים החיים אור נשכון דרך באיזה ליעקב האמת
מ’הר כחב מאשר לב. חכם כל מעיני נעלם לא

 יש הרבה דעות יז״ל. פ״א דעות בהלכות במז״ל
ב־ותר. ממני ורחוקה מזו משינה וזו אדם. מבני או״א לכל
 שדעתו אדם יש ב( תמיד. כיטס חמה בעל אדם יש א(

 מעט. כעס יכעיס ואס כלל. כועס ואינו עליו. מיישבת
 ייש ד( ביותר. לב גבה שהוא אדם יש ג( שנים. בכמה

 מהליך נפשי. חשבט לא תאיה. בטל ויש ה( ביותר. שפל
 לדברים אפי' יתאוה ולא מאד טהור ב ל שהוא ויש בתאוה.ר(

 נפשו חשבע ולא רחבה. נפש בעל יש ז( להן. שצריך
וגו׳. כסך אוהב שנאמר כענין שבעולם. ממין מכל
 ירדוך ולא מוטט ברבר אפי׳ שדיי 'נפשי. מקצר ויש ח(

 משל! אוכל ואיני טצמי. מסגף ויש ט( לירכי. להשיג
 מאבד שהיא ויש יוד( גדול. בצטר אלא .פרוטה, אפי׳
 דעה שבכל מזי. זו הרחיקיח הקצווח. שת• לדעתי. ממון

בהן. ללכת לאדם לו ראוי ואין טובה. דרך איני ודעה.
 מהן יחזיר מטבעו או נהג. ואס מעצמי, ללמדן ולא

 דעה שבכל הבנוניח. חדת היא הישרה ודרך למוטב.
 רחוק הקליות. משני רחוקה שהיא •הדעה והיא ודעה,

 זו ודרך :וט׳ לזה, ולא לזה לא קרובה ואינה שיה.
 נקרא בניגייות דעות שרעיתי? ארס כל חכמים. דרך

 וחסידים חסיד. נקרא ביותר, מעט שמתרחק ומי חכם.
כפי האמצעית מדרך שלהן דעיח מטין היו הראשונים

:ז״ל הרמב״ס תד״ק אלה :והצורך העח
וישמר חכס מי כי !כל בעין וצפוי גלוי הנה ! !*’10

 ורב אדונינו כאשר ? חסדי ויחבינט אלה
 הטהור. שכלי בזך לדק ומאזני בפלס שקל טט״ר.

 יררך חכמה. לדעת אלה. ה׳ טס כל את ולהדריך ללכח
 אשר באמת כי והזמן. העת הלירך כפי ישמור. חסידים

 אזן. ושמע העין. במראיח יוכזב ולא יוכחש לא זאת כל
 יתיאר ועליו :א׳י׳ש׳ דרכי ישרה. דרך דרכו שזה

 שוקל. איה סופר איה י״ח( )ל״ג ישעיה הנביא מאמר
 האדם ! עניי איה ! חסיד איה המגדלים. את סופר איה

 במשפט מלך ! החסיד הרחמן ! האדיר הנבחר
!! ארץ העמיד

 באשר פי. לאמרי אזניכס הטו !שלום נא ואדברה
אגב ברצון. שעלה מה מו״ר. לפני אציג

 אשר ז״ל. הרמב״ס דברי בינה אמרי להבין למודי. דרך
 ככתוב זמ״ז. והפכיים נגדיים דדבריו יראה לכאורה
 אדם כל בד״ה לשונו. וזה שם. ז״ל לח״מ הגאון בדב״ק

 טיבא. להקשות יש :חסיד נקרא וכי' בניניוח שדעיחיי
 במדת לנהיג שאסור כתב זה. שלאחר בפרק דהרי חרא

 ואיך מאד: עניי שיהיה צריך אלא העטה. במדה בטנית
 חכם. נקרא בטנית בדרך והולך זה. שהעישה כאן כתב
 אינם הקצווח ששתי כחב הפרק בזה לעיל שהרי וט״ק
 שיחזור צריך מהס. לאחד ניטה האדם ואס טיבה. בדרך

עצמו
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 חסידות מדת שהיא כאן כתב ואיך למיטב, עצמי
 במרת אלא מיירי לא דהכא לישר ואין ? כן לטשוה
 בכל שהרי המריח. בשאר איירי ולטיל לבר. העניה
 :וכי׳ שמדקדק ומי וכי׳ שדעותיו ארם כל כתב. הדעות

 בהחלה בהזכירו שהרי העניה. במדה איירי דלעיל יעיד
 אדם ויש לב. כבה שהוא אדם ויש ג״כ זכי הקצוות כל

 אינם הקניות ששתי מ״ש. קאי וטלה רוח. שפל שהיא
 בס׳ כתב הכעס במדת שהרי ופ״ק :טיבה דרך

7אפי יכעיס ילא מאד. להרחיק צריך זו שבמדה שלאח״ז.
 שאיני כמת ולא כתב וכאן עליו. לכעוס שראוי דבר ־טל

 שראוי גדול דבר על אלא יכעיס לא בגיני. אלא מרגיש
 זה לצד שכתב זה מהו להתבונן צריך יעיד : לכעוס

 או הגאוה לצד דקאמר נראה. דלכאורה זה. לצר אי
 מי חסיד. שיקרא לב טל יעלה לא יזה העניה. לצד

 האחרון, קצה מה לדעת צריך וגס :הגאיה לצד שנימה
 והרחיב האריך ז״ל הרב והנה ? הראשון קצה ומהו
 אומרו אך טוביס, ישובים בשני דל הרמבים דברי לישב
 מ״ש ולפי הקושיות. כל יתורץ לא הב׳ תירוץ דלפי

 יתבאר משם אשר פ״ד, אבית למס' בהקדמתי הרמב״ס
:ז״ל הרב תד״ק זהו זאת. כל

1יםב המה ז״ל הרמב׳ים דדברי דעתי ולהוצר
 ייבא הב' התירוץ ורצין אופן על בלכתן.

 נרת־ב כאשר והיא תפונה. בלתי אופניו על דביר דבר
 וקל כנמר, עז היי אומר, חימא ק ר״י מאמר הדיביר.

 שבשמים אבץ מציץ לעשות כארי וגביר כצבי. ורץ כנשי־,
 המה אחד בטבע הנבראים כל כי צדיק מצין וכו׳:

 כי יזמן. עת בשום וחילוף פינוי הרכבה מבלתי נבראו
 נמר הבראם. טח אחד ומזב בטבע ילכו בלכתם תמיד

 האדם בריאת ק לא נטר. ארי רן, צבי קל, נשר עז,
 מ'נז את ולהחליף. לשנות ביכילחו. יש אשר הנבחר.

 קוני. לעבירת והזמן• העת לפי ורצינו. בחפצו וטבעי
 ממעל. אלוה חלק ייחס מבזע היא האדם. נשמת כי יען

 האדם. בבריאת ק הכחיח. כל מבעל נחצב וכאשר
 האדם את אלקיס ויברא שנא' כמו הכחית כל ט הימבע
 בשאי־ ק לא אשר איתי. ברא אלקיס בצלם בצלמי■

 וכאשר בדרכיו. והלכת לאמר כתיב ולזאת הברואים.
 גדולתו. שמצינו ובמקום לבש. גאית מלך ם' כתוב מציני

 שכן ונשא רם אמר כה כי שנא' ענוותנותו מציט שם
 ושפל דכא ואת אשכין וקדוש מרים שמו וקדיש ער

 )ישעיה נדכאים לב ולהחיות שפלים רות להחיות רות
 יתברך האל כי יורו■ המה אלה קידש מקראי ט״ו( נ׳ז

 ירצין. החפץ יהצימך העת לפי בריותיו מם מתנהג שמי
 דכא את למאד העניה מרח היא האחרון. בקצה ללכת
 מלך ה' הגאיה. מרת הראשון. בקצה אי רוח. ושפל
 הרחמים. מדת הבנינית במרת בעת לבש. גאית

 אלקיס ה׳ עשית ביום אימרי ע״ד והחסד. מדין. הממוזג
 זועם ואל יאימר היום. כל אל חסד וכתיב ישמיס. ארן
 הצירך עת יתב״ש ברציני יעלה כאשר הבל כי יום. בכל
 ברואיו. טס מתנהג יפרט מלל החחחיניס מעשה לפי
 ולזה־ התסד במרת לזה ברחמיט ולזה בדין. לזה

 במדת ולזה הגאות. במרת לזה הגבירה. במזרח
 ארס כל ולא שיייז העמיס לא כי• וסענוה. השפלות

 בפחות גם וחילץ השתנית *ש ולזאת לחבירי. רימה
 אס להרע. אם אדם. בגי מעסה כפי העליונים. ימזיית

מעגל פלס בחכמתו. שלמה שאמר הוא וע״ז להטיב.

 הגאין וביאר כ״ו( ה׳ )משלי יכינו דרכיך וכל רגליך
 שהמעגל מעגל. ובין דרך בין הבדל יש כי דל, מלבי״ס

 מדרך לצחח צריך לפעמים ]כי הסטטי. הדרך היא
 נגד העזות במדת להשתמש כמו הצר. אל הישרה

 ואכזריות. הגאיה במדת השם בעבירת עליו המלעיגים
 הישר. מדרך יצא שבזה והגס ה', ומנאצי רשעים נגד

 שהולך כמו הישר. לדרך ישוב הסטטי זה במעגל בכ״ז
 איני במעגל. ימסבב בדרך. לסטים ויש למקים. ממקום

 בטוח בדרך כן ע״י להגיע במעגל. הישרה בדרך הולך
 אל ירו. על יחזור עד ט״ו([ ב׳ )שם מישב ע־ר אל

 אח משערין שבה המרה החפץ. למתח ההולך הדרך
 והנה פלס. נקרא הישרה אל שיגיע הסטטי הדרך
 הדרך שהוא האמצעי. בדרך תמיד ללכת צריך האדם
 מדרך להטיח. צריך לפעמים ואס המדיה. בכל העיב

 מדרך שיצא מי כמו סטטי. בדרך וללכת האמצעי.

 השני בקצה לאחוז שצריך הקציוח. אחת אל האמצעי.
 שאחז מי כמי הישר. קו אל יחזור ירו שטל כנגדי.
 השפלית במדח לאחת שצריך מדאי. יותר הגאיה במדח

 שהוא האגצס. אל ישיב ער ב׳ה. עצמי את וירגיל היתרה.
 פלם ועז״א פלס. נקרא הזה השיעור העניה. מדת

 דרך אל יחשוב יכיני. דרכיך כל ועי״ז רגליך מעגל
 )שס לאמר מצץ אני זה ובכל האמצעי. קי שהוא הישר
 שלא לכתחלה. ליזהר שצריך ושמאל ימין תט אל כ״ז(
 לצד לא לשמאל. ולא לימין לא האמצעי. מקי יסיר

: מרט רגליך הסיר ובזה המגרעת. לצד ולא התיספח.
:ז״ל הגאק לשין ע"כ

ז״ל. הרחב״ס דב״ק מאליו ומיק נכין הנה ומסתר,
דעות וז״ל בקדשי דבר חכמה ראשיח

 לאדם. שהן יש וכי׳ אדם מבני אי״א לכל יש הרבה
 מיק הוא טבעו. שלפי רש־ טבעי. לפי ברייתו מהחלת
 ויש הדעות. משאר •ותר במהרה. אותם לקבל לעתיד
 לפי מעצמי. בהם שנהג או מאחדים. אותם שלמד

 לי, טיבה הדעה שזו ששמע אי בלט. שעלתה מחשבה
 : בלבי שנקבעה מד בה. עצמו והנהיג לילך. ראוי ובה

אינה האד'. בריאת כי בה. ללמדנו ׳.,הדבר באלה אשר
 כשאר ושינוי חיליף בלתי אחד טבע מזג עפ״י

וט׳ או״א לכל יש הרבה. רעית יש ט כן לא הברואים.
:וכו׳ ויש וכו׳ ברייתי מתחלת שהן ויש
מזי. « הרחוקות הקצוות שסי וז״ל. כחב זה

לו ראזי ואין טיבה. דרך איני ידעה. דטה שבכל
 טבעו מצא ואם לעצמו. ללמדן ולא בהן ללכת לארס
 אחד לחד שכבר אי מהן. לאחד מיכן או לאחד. ניטה
 הטובים. בדרך וילך למיטב. עצמו יחזיר בי ונהג מק

הישרה: דדך והיא
 הקצוית ששתי ללמד יצא הטהור לשוני דיוק ה3ה

ללכת לאדם לו ראוי ואק טיבה. רק־ איני וכו'
 לירך לפי גס פינוי בלתי תמיד. בהן ללכת ירצה בק.

 אימרו מל היסב הוא נדבה דרך חיני שאמר ומה העת.
 הס הרחוקיח. הקלות ששתי הסליק־ ואין בהן ללכת

 שאז טיבים. אינם היל״ל מ טובה. דק־ אינם בעצמותם
 בשניתו עתה אך הקצרת. השתי עצמית על אומרו ייסב

 לאדם לו ראוי ואין טיבה. דרך איני באימרו טעמו את
 ללכת אומרו על מיסב הוא כי ספק אין בהן. ללכת
 בדרך וילך למיטב. יחזור אומרו־ לשיני סיים וגס בק.

על יכון שאז הטוב. בדרך וילך אסר לא מדיע טובים.
מצמית
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 הטיביס. בדרך וילך שאמר עתה הטיב. הקלה עצמית
 לדק ומאזני בפלס לשקיל היודעים האנשים בדרך ירלה
 בקלה אי הרא' בקלה אם והצורך. הטח לפי ללכת

 יטליו הישרה. דרך והיא הטובים. דרך וזוהי האחרון.
 טיבים. בדרך תלך למטן כ'( )ב׳ במשליו שלמה אמר

:תשמור צדיקים וארחית
 וז״ל עור כתב באשר בדב״ק. מדוקדק ועיד זאת

ידעה דעה שבכל המינית מרת היא הישרה. דרך
 הקצוות משני רחוקה שהיא הרעה והיא הדעות מכל

 לח לפיכך לזו. ולא לזו לא קרובה ואינה שוה. ריחוק

 ימשער חמיך. רעותיו שם האדם שיהא הרא' חכמים
מיפי: שלם שיהא כרי האמצעית בדרך אותם. ומסין אותם.

וכו׳ חכמים לוו לפיכך נעמו. .כי אמריו טעם
גיפי טבע כמו הרצין :בנופי שלם שיהא כרי

 לתכלית הבראו מעת והטבעיס הכחות מכל כליל אשר
 השלימוח מדת וזוהי הצורך. לפי בהם להשתמש הטוב
 בלתי וטבע מזג עפ״י אחר. בדרך ילך אס כ; לא אשר

 מזה. גדול חסרון לך אין אזי הצורך. לעה גס השחנוח
 את להפך ביכלתו שאין עצמי על מורה היא הנה דאז

 לשאריהברואים. בדומה דימה היא והרי וטבעו. תימרי
 לפיכך הכחיש. שאר מהם ונחסר אחד בטבע שנבראו

 לזה. או לזה לנטות עליו קל יהא דאז וכו׳ חכמים צוו
 חימר יצא כאשר כילם הכתות בכל בגיפי. שלם יהא ואז

:ממעל אלוה חלק הקדוש החירש ישי מגזע
 לשיני. והילך ז״ל הרמב״ס בדברי ליאמר. כתיב

z כמה ולא לכעוס. יניח חמה בעל יהא לא כיצד 

 והוסכי. הדבר זה אין הנה בטני: אלא מרגיש, שאינו
 זה לעומת זה בריעות. קצוות שתי באיכות סידר אשר
בכמה מעני שכועס ויש כנגדי. אשר חמה הבעל בסוג

 ? כלל מרגיש שאינו כמת נחשב זה דאין יכו' שנים
זה דאין ז״ל. הרמב׳ס בדברי יורה האמת אמנם

 עולים המה אס כי הקצוות. השתי בחינה
 יהיה אם דהיינו ה׳. רצין נגד היא אשר אחר לקצה
 יהיה ואס ה'. רצץ נגד זו מדה לכעוס וטח חמה בטל
 לא עבירה עיברי נגד דגם מזה ימשך וכי' שאינו כמת

 בעיני הטיב אך יח'. רציני' נגד כיג דזה כלל יכעום
 דבר טל אלא יכעיס לא בניני. בדרך ללכה אלקיס

 וכיוצא. עטרה עוברי על כגין :עליו לכעוס שראוי גדול
 לכעוס שמותר ז״ל הרמב״ס שאמר הגדול הדבר וזהו
 וזהו עוד. לכסלה ישובו שלא כרי עבירה. טיברי טל

 אחרת. פטם בו כיוצא יעשה שלא כדי זז״ל שסיים
 אחרת. פעם עיר העביר־ בעל יעשה שלא דר״ל
עיברי נגד לכעים מותר כי הניעם. על מוסב ואינו

:פעם אחר פעם המיר יתברך רצינו
שהגין( לדברים אלא יחאוה. לא וכן לאחר. כתיב עוף

 שנאמר כענין בזולתן להיות וא״א להם. צריך
 לא יכן יחברך. רצינו זהו כי נפשו. לשיבע אוכל צדיק
 טיב שנא׳ לי. שצריך דבר להשיג אלא בעסקי. עמל יהיה
 ממיט. יפזר ולא ביותר.■ ידי יקפיץ לא וכן לצדיק. ממט
 שצריך למי כראוי ומליה ידי. מסת כפי צדקה נותן אלא

 שמח אלא ואונן. עצב ולא ושוחק. מהילל יהא ולא לי.
ודרך דעותיו שאר יכן יפית. פנים בסבר בנתח ימיו כל

החכמים־: דרך היא זה
 בדבר מיסבית המה ד רואה. עין אלה דב״ק כל הנד,

כל בהנהגת יח׳ מצוחיו בקיום יתברך לרציני הנוגע

 שדעיתיו אדם וכל כתב אשר וזה האמירים הרפית
 דנס •יראה אשר חכם. נקרא ממוצעות בניטות. דעות
 שיהיה צריך אך הרעיה כל בי ימלא פרטי. אחד באדם

 הימה י ככסיל לא חכם. נקי־א דאו כניניית. בדעות
 אס כי לטיב מיט טבעי להפך דעת ישנא אשר חמה

 חמה. בעל להיות תמיד 'הימה אשר להטיב, ולא להרט
 חכמים לשין אך אילה. יקרא כסילים לב אשר זאת וגס

 המניין תכלית אילה. יביע כסילים ופי דעת. תעיב
 והיישר יהרע הטיב כי :כמותם ורבים אלה בפסוקים

 האדם אם כי באדם. הוטבע ונח בעצם אינו יהנלוז
 רלין וזה וכיוצא. להרע או להטיב. לנטות יכילה בידו

 שתאיח רק ביול חכם שהוא גס הכסיל כי הכתיבים
 הדעה הפך אילת. יביע פיהם אשר עליו ת גיבר הרע
 גם וזהי אילת. ויקראו דעת ישנאו ובפיהם כלבם אשר
 יזרו חכמים שפחי י״ד( י״ג שם )משלי אומרו רצין

 לשמרו סביב זר הרעת אל ישימו שהחכמים דר״ל דעה.
 חקי יודעים בלבם כי כן. לא לבס אשר הכסילים מן

 יניע כי ולבס. עיניהם תטור שתאוחס רק החכמה.
 על ובוטח ממעבר והיא ז״ל( )מלבי״ס מיס ע״פ כקצן(
מדת זהו מרע. וסר ירא החכם אך מה'. ירא ואיני אילחו

החכם: ומדת הכסיל
 משה בתורת כתיב כאשר הוא החסיד מדת אמנם

על מדקדק שהיא ומי יז״ל ז״ל הרמב״ס
 או זה לצד מעט בניניה. מדעה ומחרחק ביותר. עצמו

 פר לב. מגיבה שיתרחק מי כיצר חסיד. נקרא זה לצד
 וזו חסיד. נקרא ביותר רוח שפל ויהיה האחרון קצה
 דעות מעין היו הרא' וחסידים וכו׳ חסידות מדת היא

 שמטין דעה יש הקליות. שתי כנגד האמצעי מדרך שלהן.
 אותה שמעין דעה ויש האחרון. קצה כנגד איחה

 :וכי׳ הדין משורה לפנים וזהו הראשון. קצה כנגד
הסתים. אח פירש כאשד כי יראה. הרואה והנה

 היא הרא׳ קצה כי למדני וני' כיצד באומרו
 הרא' וחסידים רוח. שפל הוא האחרון וקצה לב. גובה

 מעין ויש האח׳ לקצה שמטין יש שלהן. רעית מטין היו
 נמצא משיר״ה. לפנים שזהו הב׳ יטיבים הרא' לקצה
 בה משתמשים היו הלב גבהות שהיא הרת׳ קצה דגם
 ז״ל מאמרם מציני יכאשי־ יעבודתי. ה׳ לרצון הצורך לעת

 ארס ז״ל אמרו ובכ״מ אנא חשוב אדם אנא קמ״ב( ד׳ )שבת
 הוי מאד מאד דאמר לייטם רבי מאמר נוציני וגס שאני חשיב
 ולפי האחרין קצה והיא ספק. בלתי מדתי היתה וכך רוח. שפל
 הרוצה כל ולא חסידים. מדת היא זו ית״ש לרציני והצורך העת

 הרא׳ לקצה נישה להיות החסידי' בדרכי ללכת השם את ליטול
 אס ני בזה. שוה אדם כל לא כי כן לא האח' לקלה או

 השלמית בחדת המפורסמים יחידים לאנשים דוקא
 ביותר לנטות בעתי דבר יאחה להם דאז החכמה חקי

דאז הרא׳ חסידים ניטין היו כאשר האח׳ או לרא' לקצה
:ישמור חסיד־ם דרך

 ז״ל. הרמב״ם בדברי ניתנה. חתומה החזרה וזאת
הבניטם. אלו בדרכים ללכת אנו ומלווים וז״ל

 בדרכיו. והלכת שנאמר והישרים. הטובים הדרכים הס
 אתה אף חטן נקרא מהו זאת מציה בפירוש למדו כך

 הננייס איחס בכל ית׳ לאל קראו ועד״ז וכי' תנין היה
 וכיוצא וחזק גבול חמים וישר צדיק חסר ורב אפים ארך
 אדם וחייב וישרים. טובים דרכים שהם להודיע בהם

ולפי וכי׳. כחי כפי אליו ולדמות בהם. עלמי להנהיג
שהשמות
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לאייש להספד ד׳ דרוש כבור
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אברהם שלמד

 רואה עין
 ללכת 1 ?

 ז״ל הרמב״ם
ואח וכו׳ אני

 המינית דרך והס היוצר. בהן נקרא האלי שהשמות
 והוא ה׳. דרך זו דרך נקראת בה. ללכת חייבים שאנו

 אשר למטן ידעתיו כי שנאמר לבניו. אע״ה
:וגי׳ יציה

 הוא אדם. בני סתס על והחיוב. שהצווי
 עצמי חת כלל אשר וזה הבניניה. במדח

 ומציוין שאמר. בזה״ל אדס בני סתם עם
ה׳ דרך לשמר הוא ע״ה א״א ציה אשר

 עישין היו הרא׳ אך.־החסידים הבניניח. מדת שהיא
 האח׳. אי הרא׳ לקצה מטין היו כאשר משוה״ד לפנים

 זמן הזמן לפי ואדם. אלקים בעיני השנים טובים אשר
 דברי ביאור לקו״ר כעת הנראה זה טושיהס. לכל זמניהם

א י-י ■י י׳־■ ■

המדברים. הס הלכיתיו כל אשר ב׳ בס׳ ברם
 יראה כאשר הנפש. בחולי החולים באנשים

 וז״ל נעמו כי אמריי בראשית הזך לשיני בדיוק הרואה
 בני כך יכו' מר ומתיק מחוק המר טיעמים הגיף חילי
 הרעות הדעית ואוהבים ומהאייס חילות שנפשותיהם אדם

 רע ולטיב טיב לרע ואומרים וכי׳ הטיבה דרך ישינאים
 ומחיק למתוק מר שמיס לחישך ואיר חישךלאור שמים
 החכמים אצל ילכו הנפשית. חילי תקנת היא מה וכי' למר
 רפואתם היא וכיצד חוליים. וירפאו הנפשית רופאי שהם

 שאס עצמי. להנהיג לי אומרים חמה בעל שהוא מי
 ינהיג לב גבה היה ואם וכי׳ כלל ירגיש לא וקילל היכה
 בלויי וילבש הכל, מן למטה וישב הרבה בבזיון עצמו

 בשאר יעשה זה קו ועל לובשיהם. את המבזות סחבות
 עצמו ירחיק הראשון לקצה רחוק הוא אם הדעות. כל

לדרך בו שיחזור עד רב זמן עצמי וינהיג הב' לקצה
 :ודעה דעה שבכל במניח מדה והיא הטובה. ־

טל ימיוסרים נכיניס המה אלה דב״ק כל אשר
 ההולכים בנפשיתם. החולים ארם בני פרטי

 חמה בעלי הא' בקלה ה׳ רצון נגד טובה לא בדרך
 חילי מכיבד רק ה׳ רצון בעבור ולא וכיוצא לב גבה

 להם מצא באלה וכיוצא ואלה בהם גבר אשר נפשותם
 המרפאים המימח־ס הרופאים החכמים אצל ללכת תקנה

 הרכבת סדר היא וכך נגע. יכל מחלה וכל חילי כל
 האחרון קצה עד הרא׳ מקצה להתרחק הטובים הסממנים

 ואז הבנינית. במרת להתנהג למיטב שיחזיר עד חביב אחרון
משוה״ר לפנים והצירך עת לפי לנשית עליו קל יהא

:ישמור חסידים ודרך
 אזי הנפש מחולי נתרפא לא שעדיין זמן כל אבל

 ככתוב הבנינית. במדת גס להתנהג לו אסיר
 בבנוגיה בהם לנהוג לאדם לו שאסיר דעות ויש וז״ל שם

 הוא ואם האחרון. קצה עד הרא׳ קצה מן יתרחק אלא
 בלבד. עניו האדם שיהיה הטיבה דרך שאין לב גבה
 לפיכך למאד. נמוכה רוחו ותהיה רוח ספל שיהיה אלא

 עניו נאמר ולא מאד עניו ע״ה רביני במשה נאמר
 האיש על ירצה לו ואסור איחרו דיוק וזה : בלבד

 לו אסור שאז הנפש בחילי חולה אשר המיוחד הפרטי
 הוא קרוש חיב אס כי האמצעית במדח נס להתנהג
 מאד חכמים ציו ולפיכך האחרין. קצה עד להתרחק

 כופר לבי המגביה שכל אז״ל יעוד רוח שפל הוי מאד
 ועיד :אלהיך ה׳ את ושכחת לבבך ורם שגא׳ בעיקר
 מקצתה. אפי' הרוח. גבהות ביה דאית מאן כשמחא אמרו

שיתרחק לארם וראוי למאד. מד רעה מדה הכיעם יכן

 ואפי' יכעיס. שלא עצמי וילמד האחר קצה עד ממנה
 טל אימה להטיל רצה ואם עליו. לכעוס שראוי דבר על

 יראה יכו׳ פרנס היה אם הצביר. על או ביתי ובני בניו
 דעתי ותהיה ליסרם. כדי כועס שהוא בפניהם עצמי

 בשעת כיעם מדמה שהוא כאדם עצמו• לבין בינו מיושבת
: דב״ק ט״כ כיעם ואיני כעסו

בנפשו החילה האיש על הנאמרין הן אלי זאת כל הנך,
 הוא ואס עע״ז כאילו הכועס כל נאמר ועליו

 נבואתו היא נביא ואם ממני. מסתלקת חכמתו חכם
 האחרון לקצה שיטה עד תרופה לו ואין ממנו מסתלקת

 עין לי: ורפא ושב הטיב לדרך יבא אשר עד אחיין
 דבור דבר וקיימים חיים ז״ל הרמב׳יס דברי כי רואה

 קדיש מסי האמורים הקשיות כל והותרו אופניו על
יותר. הדיביר להרחיב צורך ומאין ז״ל לח׳נב הרב

:תפיגה באין האמח לפי נראה כאשר
ד׳ס״א( )בלכיח ז״ל אימרס לצין ויבא יעלה אשר הה

 טיב יצר צדיקים אומר הגלילי ייסי רבי תניא
 שיפטן יצה״ר רשעים בקרבי. חלל ולבי שגא' שיפטן
 אלקיס פחד אין לבי. בקרב לרשע פשע נאם שנא׳
 לימין יעמוד שנא' שופטן וזה זה בנינים :עיניו לננד
 בקרבי חלל ופרש״י נפשי. משיפטי להישיט אביון
 לרשע פשע נאים :לטפי בירי שיש כמת הוא הרי ילה״ר

 אלקיס פחד יהא אל לרשע אימר שהיצר כלומר יט׳
 שאיני שמרחיק! עד שיפטי יצה״ר אלמא עיניך לננר

ש״מ נפשו משופטי :הקב״ה יעמיד כי :מייצרו מחפחד
:ע״כ שיפטיס, שני לאדם שיש

יוסי רבי צדיק רצין 3מים הוא הנה האמיר ךל^י
 כי ז״ל הרמב״׳ס דב"ק אשר את ללמדני הגלילי

 גיבה הרא' בקצה שהולכים שגס שיפטן יצה׳ט הצדיקים
 בידם כי היצה״ט מצד היא הכל וכיוצא חמה בעלי לב

 אשר בקרבי. חלל ולבי כאמור ולהמיתו היצה״ר אח לכוך!
 הטיב מקצה שמרחיקס שיפטן שיצה׳ר הרשעים כן לא

 חלקים פחד אין לרשע פשע נאם עד כמטחוי הרחק
 ירא איני כי ובוטח מתעבר אשר יככסיל עיניי. לנגד

 או זה לצד לגטית יכול ואינו גאוני ישהדר ה׳ מפחד
 בחרו אשר והבניניס : לטוב מרע טבעם להפך זה. לצר

 יעמיד והקב״ה שיפטס. וזה זה האמצעי דרך להם
 ולהישיעס הטוב לתכלית לנטות יכיליס שבקל אביון לימין

 בשחי גס והצורך העת לפי ללכת ולטהרם נפשו משופטי
 ולעבדו ע״פ שאז״ל דרך ועל ית׳ש לרציני הקצוות

 שתיהפך דהרצין וביצה״ט ביצה״ר • לבבכם בכל
 לב גיגה חמה בטל הרא׳ קצה הרע צד חותס כחומר
 יהירא וכמאמר ועבודתי. ה' ולרצון הטיב לתכלית וכיוצא

 שיהיו שבשמים. אביך רצין לעשות וט׳ טז היי תימא בן
וטלס יח״ש לטבידתו והכחיח והמרות הטבעיס כל

:לטיבה שיים
 ראשית אומרו דהמע״ה אדוניני רצון יתאים ובזאת

חהלתו טישיהם לכל טיב שכל ה׳ יראת חכמה
 ללכת לבחיר האדם ראשית כי ירצה :לער עומדת
 עי״ז אשר והאמצעי. הבניני דרך היא חכמה בדרך

 חקי שהשיג אחר ואז מרט. וסר ירא חכם להיות ישיג
 ולנטות הבניניח ממדת להתרחק רוצה אס החכמה

 ולהמיתו היצה״ר אח לכיף טיב בשכל הקצוות לשחי
 קצוות השתי עושיהס לכל אזי הטוב לצד כחומר ויחהפך
: מחמדים וכילי החסידים דרך שזהו לעד עומדת חהלהו

ויש

החכמה אוצר הכנת ע״י הודפס 58 מס עמוד שאול[ יעקב בן משה חיים ]אלישר, לאיש כבוד



18U

וזרית פינה הניח לא עמ׳קשוה יהושפ׳ט עמ׳ק

^1

מחי״ר הגדולה כנסת

WKl'W צפו׳ני רברכתא הלכתה עאכ״ו כהלכה ™ חכמים' עיני מאיר אחד טהור איש 
 כסימני אגמריה ליה אניס לא רז כל טמונ׳י
מצא ול׳ו פשפש תחפו׳ש אז בדדמי יאסברה

iSSKSaWB?
 וחריע כרזרדנ ד׳ס טפח ואפי׳

 ומגדול מעוז הר׳הגרול חסידיו לכל הוא הדר
 אור יאשר זלה״ה בנבנע׳ת חיים כמהר״ר

: הרקיע והר מ וזרח' יאיר נשמתו
ה״ה הרפוס נעל ע״י הדאוס לנית 3פ״ הובא

 נר״ו מולכו יוסף כמה׳ר ז״ק הח'הש׳
 כעל השקרן מהרג מס׳כנס״ה מרוייק׳ כהגהה
 : מגי'ה ודתו המלך דגר אשר ז׳ל נכוה שלחן

 יע״א מקועוטא הבייא אשר חדשו׳ באותיות
 באין שיסולי׳ן אדם .רואה ואם אשו׳רית כתב
 חדשים בתוכה עלעורני׳ס פורוזו׳ אותיות עליו
 יחדיו השתא איכו • מריקים כאשר ישנים גס

 תראה קצהו אפם משריס תחזנה עיניך ידובקו
 קמיע: ואתמחי גנרא תראהדאחמח׳י לא וכולו
לפ״ק ה׳גד׳ו׳ליה כניס׳ת משיירי שנת אחן

 יע״א עו^וגיקי פה גדפם
נחמה בתי /צ כמה׳ר ומרומם הח׳נניר כבית

Q

ם
ס

 רא־ם רש״י, הרמב״ם, הטור, לשונות זה.הוספנו בכרך
חיים. אורה מכרך מהמחבר ועוד והסמ״ג



f/0* jypbf
קיט ודעות התורה יסודי הלכות

 שבוע' טורח לגי אהל יתניא הא גגי הנשגעין b בל it' הר״ן ל'
:נ״ב סימן ג' חצק הרש״ך וכן׳ למה מ

דל מיג״אש ן׳ הרב לשון
:סי׳ל״ג ז"ל הלשג״א נעשוכזת מודה חצות גבי לשבועות ב׳ בפ׳

________________;פ*כ באה במסג? הזכרתיו ןשמשו לבינו ׳5

{ משנה כסףוה והמיס הרמג״ם לשונות ,בס־ראחל

התורה יסודי הלכות
ראשון פרק

 ה' אנכי שנאמר ע’מ זה דגל וידיעת ט״ו ו'שטה אות ע״ב א׳ דף
 ז״צדףע״גוקצ״ו: הראנ״ח כדרשות ועיין חולק בה״ג וכן׳ אלהיך

שביש פרק
 גדול חכה שהוא מי על אלא שולה הנבואה אין ב' שטה א ע* י׳ דף

 נ״ו: דף שחות פרשת בדרשותיו הראנ"חז? וכו' במדתיו וגבול

שמיני פרק
 האותות מצד ישלאל גו האמינו לא לבינו משה י״ו שטה ע״כ י׳ דף

:נ״ז רף שמת כרשע בדרשותיו הראנ״ח וכו'
 וכולי נגןאעו כתיזלת הוא כרוך הקלוש לו שאמר וזהו מ״א שטה

:נ״א סי' בתשובה ז״ל הראנ״ח

דעות ה^כות
ראשון פרק

 לכעוס שראוי גדול דבר על אלא ׳כעוס לא ׳ג י שטה ע״א *׳*ב דף
 וראוי למאד עד היא רעה מרה הכעס וכן ב׳ כפרק שכתב ומה וכו'

 לכעוס שלא עצמו וילמד האחר הקצה עד , ממנה להתרחק לארס
 כני! על אימה להטיל !אסרצה עליו לכעוס שראוי דבר על ואפילו

 כדי עליהם לכעוס ורצה פרנס היה אס הצבור על או ביתו זבני
 וכו׳מיירי ליסרס כדי כועס שהוא לפניהם עצמן יראת למוטב שיחזרו

 דבר אלא עליו לכעוס שראוי גדול דבר עציוא׳נו שכועס שהדבר
 גדול בדבר מיידי הבא אבל עליו לכעוס ראוי שאין העולם מהכלי

:עליו לכעוס שראוי
 טיכעוס ראוי אינו גדול דבר שאפי׳על גיסא לאידך נמי ואפשר

אינו והוא כועס עצמו שיראה א׳מתא למירמי דוקא אלא
 לכעוס שראוי גדול דבר על אלא יכעוס ולא כאן שאמר ומה כועס
 בגו( לכעוס שראוי גדול דכר על אלא כעוס עצמו יראה וצא ה״ק

 אפי' באמת יכעוס לא אכל וכו' הצבור על או ביתו על אימה להטיל
 נם שאסור אלא לכעוס שאסור ל״מ קטן דבר על וכן גדול רכר על

:בכעס עצמו להראות כן
 הכעס במרת עצמו שהרגיל כאיש מדבר שני דבפרק נחי אי

דבוה האחרון קצה עד להתרחק שצריך ממנו להתרחק ויונה
 במד׳הסבלנו׳ עצמו שירגיל כדי לכעוס ראוי אינו גדול דבר חפי׳על

 .שלא כארס מדבר כאן אכל כועס ואינו ככועס עצמו שיראה זולת
גדול: דבר על לכעוס שיכול הכעס כחית הורגל

 כמד׳כימני' !מתרחק כיותר עצמו על מדקדק שהוא ומי ב״ד שטה
 כסמוך שאמר כמו פירוש זה כלשון כתוב מצאתי וכו' העט זה לצד

 להיות טבעו אס דהיינו האחרון הקצה כנגד א>תה שמטין דעה יש
 כגון הראשון הקצה כנגד אתה שמטין דעה ויש לב אמץ או חכורי

 ובמעט לבב ורך הרשעים על אפילו ביותר רחמן להיות שטבעו
 שלא פי על אף חסיד נקרא הטוב צד אל בינונית כהדה שיתרחק

הלה מגובה שיתרחק הי כיצד צ ז" הרב ונתב לגמרי לקצה? יע מ

 עד יערחה ואס דקאמל אסיפא רישא והקשיא כו האחרון קצה עד
 כאן עד אלא חסיד נקיא מעט יטה הא חכם נקרא כלבד האמצעי

 וה״פ ככלל עד ולא עד ברישא ככלל ועד עד דייקא דסזפא לומר
 הגמלים כל עד הלב גובה של האמצעית מדרך שיתרחק מה כל

 האחרון לקצה הגיע אס שכן כל הסיר נקרא האחרון קצה עד שיש
 מעט שנטה דכל קאמד נעשה רישא נמי אי ארישא גלי וסיפא ממש

 :ע׳כמצאעי האחרון לקצה הגיע כאלו נעשה בינונית מריך

שגי פרק
 יעד כביזיון עצמו ינהיג לג גבה היה ואם כ*ה שטה ע׳ב י״ג דף

 זהפי׳כמושאמר כלשון כתוב !כו׳מצאתי ממנו הלב גובה שיעקור
 כל אפי' ליה דאית חאן וגשמתא לגמרי הלב גובה שיעקור כסמוך
 האמצעית לדרך יחזור מהלב הגובה כשיעקור ואו בלבן שהוא

 למעל' ולא ובמעשה בתורה מהפחו׳ממנו למטה ישב שלא בפעולות
 ורקמ׳המגיאי' משי בגדי ולא סחבת בלויי ילבש ולא אליו מהשויס

 ומפני המקל וכפי הזמן כפי הגינונים דיך על ילבש אלא גאוה לידי
 בשאר יעשה זה רוך ועל כתב שכן הדעות ככל ל’ז הרב שדבר

 ילך במעשה כהס שגס לומר והגאוה הכעס שערט אלא הדעות
 לאדם לו שאסור שתים רעת שיש ופירש הרב הוסיף אמצעי בדיך
 מפני כראש כשיושיכוהו שגס אלא בינונית במרה כלבו בס לנהוג

 א מכי הלב גזבה בי לבו כקרב שהוא כל אפילו יתגאה לא חכמינו
 המלך דור שאמר כמו אלא אחר ולא הוא אני ולומר בעיקר לכפור

 ראשו על מלכות כתי שהיה נס ולאאיש תולעת ואנט השלום עליו
:כאן עד החסידי׳והנשיאיס המלכים דרך וכן

 וכו' לכעוס שראוי דבר על ואפי' יכעוס שלא עצמו וילמד מ״ג שטה
ינע שטה '6 עמוד יב דף אלו מהלכות בפ״א כמ"ש עיין

חמישי פרק
 וכולי מלאכה אדם לו שיקבע דעה בעלי דרך ל' שטה א ע" ט׳״ו דף

 צ ז" ל׳להראנ״ח סימן יזיל אדרבי הרי קס״א סימן כתשובה מהדיל
:ק״־ן דף בדרשותיו

ששי פרק
 מצוה טובה לא בדרך שהלך או שחטא חברו הרואה צ״ב שטה ע״ב

:ופ״ד פ״ג דף הזברונו' בספר וכו׳עיין להחזירו
 יקבל לא שמא אחריה כיד תלויה שהיא מפני זו מצוה על מכרכי( אין

 ן' הר״י כשס הג' כשער ספר? כיזחלת זיל הרד״א תוכחת החוטא
פאלט:

 היינו וכו' נתפס הוא מוחה ואינו למחות כידו שאפשר וכל ל"? שטה
 חהר״י למחות חייב אינו סכנה אבלבדאיכא סבנה בדליכא דוקא

:הוכרונות בספר ועיין קנ״ז סי' יזיל דיל
:קנז סי' זיל וייל מהר״י למחות המון להוציא חייב אינו

בר!ר בדבר אבל המעשה קודם למתי׳ אין ברור איסורן שאין כדבר
:ע"? סימן דאב בנימין המעשה קודם מחיק

משנה כפף ששי פרק
 רש״ל בתשובות וכו'עיין לומר לחלק ואפשר וע״רשטהא'’רףט

:ח נ" שי' זיל

שביש פיק
 כתב וכו' ואומר שיושב וה תרע '5 כעל אכל ל*ר שטה ע״א דףי״ו

 זמר מדכתיכ ל'היע בעל שאזהרת השגותיו כספי ן״ל היחכ*ן
 רפאה קמא פרקא היאה יפה בספר ועיין למרים ה' עשה אשר את

טין: סימן
 בישא לישנא האי שאמרו פי על אף וכו' והמקבל! האומר! ח׳ שטה

 לעשות דאין פשיטא מיבעי ליה למיחש כעי f!5 דלקבולי גב על אף
חסידים בספר הרע הלשון עליו שמספרים חי כנגד מעשה שום

משי' א ס סצ< 1



אלילים ועבודת תורה ותלמוד דעות הלבות
אומנותם: וזהו המומי׳

 ומר רע כן 5כ אינו הפרט ש»ןא שהרכילות ז״ל הרג אמר והנה
סכה כלא שאפיל! ככן שאומנות! הרע לש!( כעל כמו

 יזכדן את לגלות הה סכה נא כשיח וחומר וקל שכן וכל רעות מדבר
 ארס בני בגנאי תמיד לרבי שמחת! שמצד ואמר עליו ששמת מה

 רכיל שהוא כ( גס וחצר אלילים עבודת וכעובד כעיקר ככופר הוא
 הש רכיל יהיה הרע הלשון שהמקבל שאמר׳ כמו לא אכל ג׳ נהרגים

 ומתענג כאחיו ומדכר כשיושב הרע לשון כעל אכל להזכיר לא כי
 חת ומגלה וכשהולן אלילים עכורת ועוכד ככולם הוא ככד׳ ככן

 חנה מאתים וככלל רכילות הרע לשון דככלל שפירשנו כמו ששומע
:זיל הרב כתב מיל׳ ומיל׳ דמים שפיכות עון אלא כו אין

 מחש שמביא מה הוא עןןרע שיותר ז״לסוכר הראכ״ד אבל
 על תעמוד לא שנאמר דלטוריא לשון וא דה נעשות הריגת

 שאמרן בזה ואם רעות תמיד לדכר שמתענג הרע מלשון רען דם
 שאינו אעפ״י הללו החוחיות וכל אלילים עכוית עוכר כאלן שהוא
 רכילות דככלל ז״ל הראכ״ן שסוכר כרכיל שכן כל עצמו את הורג

 ־)־־,א׳ן 4», ,־״, "נ ־,־אצא )־,, שא., ־,־נ )ש,ן ־,א־-, Op, ״?א״, ע־א־ה pro. ־״־׳־,־ ה,ה ־־,־־)־״
i ( נעשה ־־,־)״ ,גנמ״ע׳, א־ 4,1־ א", שכס ־1)0,41־, )ש,ן ־,א־׳, ־)., ,־,,ש־ ע‘,;’ ,־־־־,'״־■־ ־,־ נ״ל «ש
;j ,<־j <״)׳ ,?״ הן TO 1״״״נ א־צ שנאמי־נ)׳, ׳1־1 ,־־"־צו ־א,־,, שצש □־»,־,־ יע|א״ד

וה׳מרכרו עליו, שנאמד מי שנים ידי על חלא נעשה העון אי( הרע ־ ־'׳ י י־
 מצטרף עליו שנאמר שמי אלא והכ׳תיי חד הכא ^נ^להעו( ועוצם

 והם כביתו עומד שהוא כסח.ר רעהו מגה אדור שנאמר לרעה
:כשר! את אוכלים

 מיראהלו ואומר שמשיג הוא הרעת משקול אלא השגה זו ואין
היש ועל עצמו את מהורג טעי חמיר חמש נעשות שןזייגת

אדדכההתסב׳ לוקאלא נלאה שאין הוא אומי חזה גדול עו( יש
 עד מחש הריגה איכא והכא ממש הריגה ליכא והתם שלשת והכא

:מצאתי כאן

:ס״ר וכסי' כ מ* סי' ועד ב’ל מפי׳
 כיסא ל׳שנא משוס וליכא דעת! להודיע מותי מאיסורא לאפיושי

:רחשון. ז'חרר זילכית הרד״ן
 לא זה ר3וכו'לאהצאתי.ר האומר! מן יותר והמקכלו שטהמ׳יא
 הרע מלשון קצת קכיאו ששם יוצאה כמה כפ' כשבת ולא כעיחבין

 מקומו הורו לא עוז מגדל וכעל ככ׳־מ הרה גס רעאה כירושלמי ולא
 מן נטרר האוחרו שהיה שדואג ודואג משאול נלמד זה דכי ואולי אי!

:בנין ושלשת הוא נהרג שקבלו ושאול לבדו הוא העולם

מענה כקף
 בגנו' אדם שיסעה פי על אן קאחר דהכי ו׳״ל כ״ג שטה ע״א יו דף

 ל ז רכייהימכיס ביארתי לאויןט' לסמ״ג וכן'בביאורי חבירו
אחיות: כפנים

 !כו כרכיל! היינו הורגת הרע ל' שלשה שכשאמרו עונתו ל״ו שטה
 ין לאו לשמ״ג ככיאורי ואני קרוש לאחר יד ככתיבת כתוב מצאתי וכן

יד ככתיכת /,מצאתיאחרות כפנים 1? הראכ"ד דכרי ט'כיאיתי

>׳. הראשון !
 תנין.ואינו אלא אינו הרע לשון אמנם תליתאי קטיל תליתאי לישנא
 חל' רכילות עוןןהןא דיותר כהדיא משמע הנה עצמו את אלא הורג
 לא זל רהראכ״ד השיב זיל הרחכ"ים רעת לפי הקושיא !להתיר הרע
 הורג רכילות דר,קא ס״ל הדמכיסז"ל דגם יזיל הרמכיס כונת הכין

 הורג דאינו פי על דאף לומר היא זיג הרמכ״ם וכונה. הרע ל' !לא ג'
 כפר כאלו דהוי מרכילות גרול עו; הוא זה כל עם עצמו את אלא

 לישנא הורגת ג׳ל׳הרע לקמן ודרי׳'אחיים.ומ'ש ע״ו ד ועי כעיקר
והן רכ׳לן' כמו לדכררע אלא ממש הרע נ כזנ״ו ואין קל־לאנקט

, . - 1 גדול: דוחק נראה ואצלי הנזכר חנם פכית
 אמרז לא הויגת הרע ל׳ ג׳ כשאמרו יכינו ורעת י״ב שטה ע״כ ״לז הראכ״ך א,דר חראשנ עס ,ךע? ק1עמל הרא. ,נא ,כ

זה לשון שאמד! מצאת׳ לא כערכין יש כעיק וכו׳ הרכילות על רשה לא חיה גר,ל ע,ן יש שכתב ו־מה הויג׳ היע ל׳ אשלשה
למסקרו תלת קטיל תליתאי ל׳שנא שס אמר! כן י!א הורגת הרע ל כמ׳ ג' שהורג כעטר .לומר אינה זיל הימב״ס דיונת לומר דנובל
 וקש' הרע אלשון קאי תליתאי דלישנא דעתו גילה כאן אכל ,שאמי

 והורג לישנאתליתאי דהוי כיעילות אלא אמרן דלא זיל קראכ״ר
:וכו' נפשות

 הרע נר'לע"דדלש!( ויל הרמכיס דעת לפי הקושיא ולהתיר
אפשר דאי הרע כל' תלוי והכל מיכילות יוחר עין הוי

 ומגל' לן1ה והוא הל'הרע מהמדבר ששמע ל'הרע כלא ליעילות
 !־לשון נמצא כן אס לרכיל יסיגו והגואלים זה את זה ויהרגו סוד

 הרכילות יכא שממנו מקוסההקכל יחיל תליתאי הרענתיקטיל
 מן יותר כלווהמק ז"לכאמרן כיוון ולוה נפשות הורג יותר הוא

 ..אפשר גדו)לוחר ן עז איש יזיל הראכ"ר דקאי נאמר אס גס האומרות
 והרחכ״ס עליו והשיג מלתעל׳ הרמב״ס כונת הכין דהראכ״ר

זהו נפשות הורג נחי הרע רלשון לעיל שפירשנו מה עס הקושיא
:הנלע״ד

 הוא תרע לשון רכל כתב ויל לג ן' יצחק כמה_י החכם ו ומוריג
הרע שלשון הרב ואמר ל׳הרע רכילות רכילותואיןככלל

 שנאמר 1מאחי אפילו מזה.וחזה הרע ל' ואומר וכטל שי!שכ הכולל
 שהוא ודאי זה אלא אומנותו ואין כזה שהתענג תדכר כאמין תשב
 כששומע אלא ועונה רגע ככל שהרכילו׳אינו חהרכילות מאד חתור

 וכן שכן פ׳הוהרחע' )אוחיל! הולך חחכרו רעה אומר שפלוני
 חצוי שאינו דכר וזה אהוכן אינו כן אס ממך שאמר ממנו שהעת׳

 ויגלה וילך רעות מפיהם זה שישמע הרע לשון כעלי העולם כל שאין
 זו מחכרולא׳ אוחראדס.ככית!רע הכעס חתוך שלפעמים אלא

 שי«א חי הוא הרע לשון וכעל ומגיד הולך השומע ווה משתטה
 ככל אלא כלל סכה ללא הנביאים מכל יפית לדכי תמיד התענוג

 דע״ת זכחיש חכרו כגנות לספר לו כסל דרכו נמצא שהוא מקום
שמחפשים אדם דשעיס״חזפש ועקום תפארת דכה צדיקים בעלו־ן

I י&C ר0*ג׳
niffרי1ץיאק

 כדכרי כיכילות יפה זהמתפיש ולשון עליו שנאמר ולפי ולתקכלו
 רפאה והירושלמי התוספות לפירוש ,לפרשיבין כין זיל הראב״ד

:ט' לאוין לסחיג בביאורי וכח*ש זיל אכיר הר כרכר׳ מוכיח

גזורה תלמוד הלבות
רביעי פרק

 עייז וכולי ,טובהבדרן הולך שאינו הרב וכן ליה שטה ע״א י״ט רף
:סי׳קליז אהבה יצוף בספר

אלילים עבודת הלכות
עני פרק

 חן אחד לדבר כישראל החיני&יאינס וכן ל״ח שטה עמוד,א' כיו רף
 ראשון חלק הדרבי! וכולי בתשובה אותם מקכלין ואץ הנביאים

סימןקס״ח:

משנה כסף
 עיין וכולי זה רבינו כתב לא למה ולא.ידעתי ל״ט. שטה ע״ג כיו דף

יט: תוספת כספי

עלישי פרק
 קטעה חטאת קרנן מביא כשגגה עכד ואם ט׳ שטה ע״א כ״ז רף
בתש׳ הישב״א בע׳יא תלן׳ ואשם ע״א שגגת לה השכחת הפי וכו'

סימן
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אמונה כד
 חלו למה לדעת לך ויש . כרכות רב אמונות איש

 יכולין והיו נדוד ולא בחבקוק הזה הענין החכמים
 קיס( )תהליס ,שנא אחת על והעמידן דוד בא לומר

 הנזכר ביאור מפגי הענין היה אבל .אמונה מצותיך כל
 המצות שכל ואמר ובאר ימיה, ואמר חבקוק שהזכיר
 לחיי האדם יזכה האמונה ועס באמונה חלויות

 ולכך כלום השכר בענין באר לא דוד אבל הפוה״ב
 יחיה בלשון והכונה בדוד, ולא בחבקוק הענין תלה
 האמתייס הנצחיים החיים שהם העוה״ב חיי הוא

 מפני כי הקצרים בשרים חיי על נאמר איננו
 בה להזכיר הוצרך כן מל כלן המצות יסוד שהאמונה

 יעשה יח(אשר )ויקרא במצות האמור כלשון יחיה לשון
 העוה״ב חיי בו הכונה שעיקר בהם וחי האדם אותם

 ומכלל ,עלמא לחיי בהק ויהי אונקלוס תרגם וכן
 ושיבחר האמת את האדם שיאהוב הוא האמונה
 אלה ח( )זכריה הנביא זכריה שאמר והוא בו ושידבר

 אמת רעהו אח איש אמת דברו תעשו אשר הדברים
 ע״ה שלמה אמר וכן ,בשעריכס שפשו שלום ומשפע
 הדבור על יזהיר לעד תכון אמת שפת יב( )משלי

 מי כי הפקר מן ושיזהר אמת ענין בכל בו שישתמש
 על שיוציאם בדבורו נזהר והוא אמש שפח לו שיש
 ויאמינוהו לעד ויכון יצליח ההוא הדבור אמת קו

 כיון אמת באיש יחזיקוהו הבריות כי דבריו בכל
 לשון לו שיש מי אבל ,אמת לדבר ימיו כל שהורגל

 השומעים כי רגע עד אלא דבריו יאמינו לא שקר
 יבקרו כאפר כן ואחרי לשעה בהם יאמינו דבריו
 הכתוב ובא הס. שקר כי יכירו אותם ויחקרו דבריו

 שלא בדבורם שהורים שיהיו הבריות את להזהיר הזה
 הספור שאין אע״ם דברים בספור ,אפי אמת רק ידברו
 במשאם צ״ל ואין ומוריד מעלה ואיננו עיקר ההוא

 בדטרם ולעמוד באמונה לעסוק להם שיש ומתנם
 )ויקרא רז״ל שדרשו אמת,וכמו שלהם ילאו הן ושיהיה

 ולאו צדק שלך הן שיהיה צדק והין צדק איפת יש(
 הן נהם דבורו כפל אם לומר צריך ואין צדק שלך

 וכן הוא שבועה לשון זה שהרי פעמים שני לאו או
 שנאמר הוי שטעה זימני חרי לאו לאו רז״ל דרשו

 המבול ממי עוד בפר כל יכרת ולא ש( )בראשית
 נח מי כי נד( )ישעיה וכתיב מצול עוד יהיה ולא
 פרשת בכל שבועה מצינו ולא נשבעתי אשר לי זאת

 אין הן הן שטעה לאו ומדלאו הלאו כפל אלא המטל
 בדבורו עומד שאינו מי כל כי ז״ל ואמרו לומר צריך

 חבירו לבין שבינו ומתנו משאו ובכל וממכר נמקח
 שאמרו והוא שפרע מי עליו לקבל לו יש בו חוזר והוא
 ומדור המבול מדור שפרע מי מש( דף הזהב )פרק

 במי והענין .בדטרו עומד שאינו ממי יפרע הפלגה
 לדבר עצמו אח מביא זה הרי בדטרו עומד שאיש
 לדבר שמרגיל ומי ,בכך עצמו אח ומרגיל כזטס

 שלמה אמר וכן .שקר עדות להעיד סופו שקרים
 הוא והגה שקר. עד כזבים ויפיח ז( )משלי המע״ה

 לספר באדם שנברא הדבור כלי שהוא שפתיו מחלל
 שם את תחללו ולא כב( )ויקרא וז״ש הקב״ה, שהלוח
זה השומעים לכל חיים דרך הזה. בכלל ויש קדשי,

 האמת כח גדול כי בדבורם שיזהרו בו ומתבוננים
 אמר וכן . נשמעת תפלתו אמת במדת המחזיק וכל
-לכלקוראע לכל ,ה קרוב קמה( )תהליס ע"? דוד
 אל פעולותיו אח כלהמכוין . באמש יקראוהו \^שר

 .אמת אחד שהוא ,ית בוראו אל המתקרב הוא האמת
 הגדול והזכות העצום השכר הוא הזה והקירוב
 שיתקרב לאדם לו אפשר ואי הבא העולם חיי הנקרא

 נצשוינו שכן בדרכיו וילך לו שיחדמה עד ,יח אצלו
 אף רחום מהו ז״ל אמרו ומפורש בדרכיו, והלכת

 מהו חנון היה אחה אף חנון מהו רחום היה אחה
 מהו פרומים מלביש היה אתה אף ערומים מלביש
 מנחם מהו חולים מבקר היה אתה אף חולים מבקר
 מחים קובר מהו אבלים מנחם היה אתה אף אבלים

 בכל לומר יכול אתה וכן . מתים קובר היה אתה אף
 שנאמר קדוש היה אתה אף קדוש מהו המדות שאר

 קדוש כי קדושים והייתם והתקדשתם יא( )ויקרא
 דרכו תמים האל יח( )תהליס שנא׳ חמים מהו ,אני
 תהיה תמים יח( )דברים שנא׳ תמים היה אתה אף
 והיה לפני התהלך יז( )בראשית וכחי׳ אלהיך ,ה פס

ידוע כברו שתוכו והוא תמים שהוא מי הי תמים
1 . במחשבתו חקוקים בלבו נפועיס האמונה שעיקס7

עצום ופורש באדם גדולה מעלה החמימות מדת והנה
 אצל נזכרת מדה והיא החמודות המדות שאר לכל

 המדות מכלל והיא והצדיקים והנביאים העולם אבות
 ולשכק מקום של באהלו לגור האדם יזכה בהם אשר
 מי ,ה פו( )תהליס ע״ה דוד שאמר הוא קדשו בהר
 תמים הולך קדשך בהר ישכון ומי באהלך יגור

 בדרן אשכילה קא( )תהליס עוד ואמר ,צדק ושעל
בתום הולך י( )משלי בנו שלמה הזכיר וכן ,תמים

: בפח ילך
 בשכר כי אחר בפסוק המע״ה דוד הודיענו וכבר

נצחי קיים להיותו' האדם יזכה החמימות
 ואני עא( )תהלים שאמר הוא ,ית השם לפני לעולם
 שאין וידוע ,לעולם לפניך ותציבני בי חמכת בתומי
 ישראל כמו האמת אחר להמשך ראויה בעולם אומה

 לישראל אלא נתנה לא אמת חורת שהיא שהתורה לפי
חקיו ליעקב דבריו מגיד קמז( )תהלים כחוב שכן

:גוי לכל כן עשה לא לישראל ומשפפיו
וכי כא( )שמות רבה בבראשית במדרש אמרו וכן

 העבדים כצאת תצא לא לאמה בתו את איש ימכור
 איש ,יה פו( )שמוח ,שנא הקב״ה זה איש ימכור וכי

 לישראל שמכרה התורה זו לאמה בתו את מלחמה
 העבדים כצאת תצא לא .בארון חבושה אותה מוציאין
 אם ,והפקר בזיון מנהג בה תנהגו שלא בה הזהרו

 התורה את מקייסין ישראל שאין אדוניה בעיני רעה
 ימשול לא נכרי לעם שהרי הקב״ה זה האב והשדה
 לישראל אלא ולשון ,אומ לשוס הקב״ה מסרה לא למכרה
 אמש נקראת התורה כי וידוע .בה בוגדים וישראל

 ח( )שם וכתיב תמכר ואל קנה אמת כג( )משלי ,שנא
 כל התורה של ראשון בפסוק ותמצא חכי, יהגה אמת

 הפך ושקר שקר שאותיותיו לפי משר״ק חון ההברות
שהתורה לפי השר״ק הברת שם נזכר לא ולכן האמת

אמת

ה אוצר תכנת ע״י הודפס 5 מס עמוד {4} ;«שונים ;נושאים שונים ;נושאים ומוסר חלאוה»מחשבה אבן אשר בן בחיי :הקמח כד
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הקמח א אות כד
 אלא דבריו יאמינו לא שק• לשון לו שיש מי אבל אטת לדבר יטיו כל שד,ותל

 ויחקרו דבריו יבק״ו כאשר כן ואחרי לשעה בחס 'אטינו דבריו השומעים כי רגע עד
]נזהרים[ טו( שיהיו הבריות אח להזהיר הזה הכתוב ובא דם. שקר כי יכירו אוחס

 עיקר ההוא הספור שאין אע״ם 'דברים בפסור אפילו אטח רק ידברו שלא בדבורם
 ולעמוד באמונה לעסוק להם שיש וטתגם בטשאם צ״ל ואין וטוריד טעלד. ואיננו

צ״ו( יט, )ויקרא ז״ל רבותינו טז( שדרשו וכמו אמת, שלהם ולאו הן ושיהיה בדבורם
 אם לוטר צריך ואין ציק שלך ולאו צדק שלך הן שיהיה צדק והין צדק איפת
 וכן הוא, שבועה לשון זה שהרי פעטים שני ]לאו[ לאו או הן בהן דבורו •כסל

י״א( ט, )כראשית שיאמר הוי שבועה דמני חרי לאו לאו זיל רבותינו יז( דרשו
 ני ט׳( נד, )ישעיה וכתיב טבול עוד יהיה ולא הטבול ממי עוד נשר כל יכרת ולא

 כפל אלא הטבול פרשת בכל שבועה מצעו ולא נשבעתי אשר לי זאת נח מי
 שאינו מי כל כי ז״ל ואמרו לוטר, צריך יח( אין הן הן שנועה לאו וטדלאו הלאו
 יש בו חוזר והוא הכירו לבין שבינו וטחנו משאו ובכל וטטכר בפקח בדבורו עופד

 הפלגה וטרור הטבול מדור שפרע מי יט( שאמרו והוא שפרע מי עליו לקבל לו
 את מביא זה הרי בדבורו עומד שאינו במי והענין בדבורו. עימד שאינו ממי יפיע
 להעיד סופו שקרים לדבר שמרגיל וטי בכך, עצמו אח וטרניל כזבים לדבר עצמו
 הוא והנה שקר עד כזבים יפיח י״ט( ו, )משלי ע״ה שלטה אפר וכן שקר. עדות

 שכתוב וזהו הקכ״ה תהלות לספר באדם שנברא הדבור כלי שהוא שפתיו סהלל
 השומעים לכל חיים דרך הזה בכלל ויש קדשי שם אח תחללו ולא ל״ב( כב, )ויקרא

 תפלתו אטח נטר׳ המחזיק וכל האמת כת גדול כי כדבורם שיזהרו 1כ ומתכוננים זה
 יקיאוהו אשר לכל קוראיו לכל ה׳ קרוב ייח( קמט, )חהנים דוד אטר וכן נשמעת.
 שהוא יח׳ בוראו אל המתקרב הוא האמת אל פעילותיו את המכוין כל באמת,

 הבא העולם חיי הנקרא הנדול והזכות• העצום השכר הוא הזה והקירוב אמת. אחד
 שכן בדרכיו וילך לו שיתדטה עד יתברך אצלו שיתקרב לאדם לו איסשר ואי

 אף רחום מהו ז״ל אטרו כ( ומפורש ,כדרכיו !הלכת ט'( נח, )דברים נצטוינו
 היה אתה אף ערומים מלביש מהו הנון היה אחה אף חנון פד,ו רחום היה אחה

 אף אבלים מנחם מהו חולים מבקר היה אהה את הולים פכקר מהו ערומים כלביש
\ יכול אתה וכן מתים. קובר היד, אחה אף מחים קובר מהו אבלים מנחם היה אתה
מ״ד( יא, )וקרא שנאמר קדוש היה אחה את קדוש מהו המרוח שאר בכל לומר

 האל ל״ג( יח, )תלים שנאמר חמים מהו אני. קדוש כי קדושים והייתם והתקדשתם
 אלחיד ה׳ עם תהיה חמים י״ג( יח, )דברים שנאמר תמים היה אתה אף דרכו תמים

שתוכו והוא תמים שהוא מי כי המים והיה לפגי התהלך א׳( יז, )בראשית ונתיב
החמימות מדת והנה במחשבתו. חקוקים כלבו נטועים האמונה שעיקרי ידוע כברו —.>

 אצל נזכרת טרה והיא התמורות הטדוח שאר לכל עצום ושורש באדם גדולה מעלה
 לנוד האדם יזכה נהם אשר ד,מדוח מכלל והיא והצדיקים והנביאים העולם אבות

טי, )מהלי׳ השלום עליו דוד הוא.שאמר קדשו, נהר ולשכון מקום של באהלו
עוד ואמר צדק. ופועל תמים הולך קדשך כהר ישכון מי באהלך יגור טי ח׳ א.(

תחלים . ׳
השמן צפחת

:דמוכח טעות הוא כה עד כתוב כהי׳ טהורים ותנת י’נכ הוא כן טו( : תי שהעתק
 מדלאו הוא סברא אמר שם בש״ס יח( :א׳ ל״ו בשבועות יז( :א׳ מ״ט בנ״מ טז(

 ואו הלכה א טרק דעות ה׳ נמיימוני כ( :א׳ מ״ד ננ״מ יע( :שנועה נמי הז שבועת
וכו' אתה אף חנון נקרא הוא מה זו הליכה בפירוש למדו כך בדרכיו והלכת כותב
א׳ י״ד בסוטה מקומות בכמה איחא זה מנין אבל זו נוסחא מצאתי לא עדיין אבל

אחר לילך לאדם לו אפשר וכי ונו׳ תלכו אלהיכס ד׳ אחרי ה( י״ג )דברים איתא
הקנ״ה של מידותיו אחר להלוך אלא הוא אוכלה אש ד׳ כי נאמר כנר והלא השכינה

)שמות נ׳ קל״ג כו׳,ובשבת מתים קובר כו׳ אבלים מנחם כו׳ ערומיס מלביש הוא מה
במכילתא איתא וכן כו׳ ורחום חנון הוא מה לו דומה הוי ואנוהו אלי זה נ׳( ט״ו

החכמת אוצר תכנת ע״י תודפס 20 מס עמוד {2} ;«שונים חלאוה»נושאים אבן אשר בן בחיי :א - הקמח כד



אור כוכבי I

ותיקונם המדות כבישת

תלכו", אלקיכם ד׳ "אחרי דכתיב מאי רחב״ח אמר י״ד( )סוטה ׳בגמ

 אש אלקיך ד׳ "כי נאמר כבר והלא שכינה, אחר להלך לאדם לו אפשר וכי

 ערומים מלביש הוא מה — הקב״ה של מדותיו אחר להלך אלא הוא״, אוכלה

 הוי — "ואנוהו" אומר שאול אבא קל״ג( )שבת בגט׳ וכן וכו׳. אתה אף וכו׳,

ורחום. חנון היה אתה אף ורחום, חנון הוא מה — לו דומה

 )סנהדרין בגט׳ אמרו כבר אבל הוא, אחד דבר אלו[ מאמרים ]ב׳ לכאורה

מקראות. משני יוצא א׳ טעם אין ל״ד(

 לבני ועלילותיו למשה דרכיו יודיע הה״ד פ״ב( )שמו״ר במדרש והנה

 של מדותיו אבל הן, מעוותות ב״ו של ועלילותיו מדותיו ק״ג(. )תהלים ישראל

וכו׳. וחנון רחום ק״ג( )שם שנאמר הן רחמניות הקב״ה
 לעשות הידים הגוף, אברי מכח נמשכות האדם פעולות כל בגשמיות כמו

 הטובות הפעולות כל ברוחניות הוא כן וכדומה. בהן להלך הרגלים מלאכה,

 מלידה האדם בקרב נטוע כי הנפש, כחות או המדות מכח נמשכות הרעות או

 או הבשת והאכזריות, הרחמים כמו רעות, או טובות רוחניות כחות או מדות
 מכוחן. נמשכות הרעות או הטובות הפעולות וכל וכדומה. והגאוה הענוד, העזות,

 ברוחני כן כמו דברים, שני הם והפעולות הגוף אברי בגשמי כמו דבר של כללו

דברים. שני הם והפעולה הכוח

 בכוחות כן כמו הפעולה, על מכריחים האברים אין הגוף באברי כמו אולם

 האדם את מכריחות אין והרעות הטובות הכוחות היינו הנפש אברי הנפשות,

 ומדותיו רעה בתכונה נולד הוא אם ואף בידו, חפשית הבחירה כי הפעולות, על

 ולעשות יצרו על ולהתגבר טבעו נגד לעשות האדם בכח בכ״ז מושחתות,

 נולד אם כגון יצרו. את הכובש גבור איזהו ד׳( )אבות שאז״ל מה הוא ההיפך,

 בצדקה ולעסוק יצרו את לכבוש יוכל בכ״ז אכזריות, במדת — רעה בתכונה

 פרים, את יתנו לא ובכ״ז מלידה המה רצויות שמדותיו יש להיפך, וכן וגמ״ח,

 מכריח זה אין בכ״ז והחמלה, הרחמים מדת בטבע להאדם יש אם אף :כלומר

 לפעמים כי וחסד. צדקה ולעשות האומללים על לרחם טובות פעולות על אותו

 — בקרבו הנטועה המדד, בכח מלפעול האדם את יפריעו אשר שונות סיבות יש

 הרחמים' כח אשר האדם את תפריע הציקנות כמו המתנגדות, מדות בו יהיו אם

פעולתו. יפעול לא

 לא ]כלומר[ הן מעוותות בו״ד של !ועלילותיו מידותיו במדרש ז״ש

הפדות, עם בבד בד יהיו — הפעולות המה — עלילות כי הדעת, שיקול לפי

W ..צי .



אור כוכבי יד

 המה והפעולות המדות אך טובות פעולות — עמלם פרי יקצרו הטובות רהמדות

 ועלילותיו מדותיו ית״ש הבורא ורק לזה, זה מתנגדות ]היינו[ מעוותות,

הן. רחמניות
 הגאון למו״ר ל׳( ישראל אור וע״ע ו׳ )חוברת תבונה בספר ועי׳

 והוא לשנות אין ד׳ עשה אשר את האדם יאמר אל הקדוש: וז״ל זצוקללה״ה

 בני האדם כוחות הדבר, כן לא לשורשו. אוחיל ואיך הרע כח בי הטביע ית״ש

 אשר חיים בעלי בטבע רואות עינינו כאשר המה, חילוף בני וגם כבישה

 לעשותם גם ישחיתו, ולא ירעו לבל רצונו במאסר לכובשם חילו רב האדם

 לאל יש בעצמו האדם כן תכונתם, רוע ולשרש טבעם להפוך — תרבות בני

 ע״י לטוב טבעו לשנות וגם אדם לפעולת יצא לבל הרע טבעו לכבוש ידו

 מגבור אפים ארך "טוב ט״ז( )משלי הכתוב בזה שביאר וע״ש וההרגל, הלימוד

 ומושל יצרו את כובש בחינת הוא אפים ארך עיר". מלוכד ברוחו ומושל

הצדק. את לאהוב רעה ותכונה מידה כל מלבבו לשרש בחינה זהו ברוחו

 את כובש גביור להיות מתחילה האדם, תורת זאת כי נלמוד דבר וממוצא

 את לכבוש עליו החובה בכ״ז בו, טבועות המה רעות תכונות אם ואף יצרו

 די, לא זאת אולם הטובות. הפעולות וכל והיושר הצדק את לעשות טבעו

 יד״ח. עדיין יצא לא היצר כבישת בכח והישר הטוב יעשה אם אף כי

 איש ונותן חונן צדיק הוא אם ואף טבעו לשנות ברוחו מושל להיות אם כי

 ישנה אם אלא האמיתי, לשלימות עדיין הגיע לא בכ״ז להטיב, ומרבה חסד

לטוב. להפכם המדות כל לשנות וכן בטבע, וחנון רחום להיות טבעו

 ]מה מדותיו אחר להלך סוטה בגט׳ שאמרו מה כי לנכון יתבאר ועפ״ז

 מה בטבע יהיה — טובות״ פעולות ״לעשות היינו וכו׳[ ערומים מלביש הוא

חסד. וגומל ערומים מלביש להיות צריך עכ״ם — אכזר או רחמן שיהיה

 מושל בחינת היינו כר, רחום הוא מה לו דומה הוי אמרו בשבת אולם

בטבע. וחנון רחום להיות — טבעו להפוך — ברוחו

 דוקא יהיו הטובות המדות אשר הקדושה" "שער לדברי יסוד יש ׳ומזה

ע״ש. בטבע לאדם

והפעלתן בכח המדות

 ל״ו( )סנהדרין כו׳ בנים לו שאין ומי וסרים זקן בסנהדרין מעמדין אין

בכוחות כמו אלא ז הרגש לו יש אדם כל נפש בפקוח הלא יפלא, ולכאורה
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תלכו", אלקיכם ד׳ "אחרי דכתיב מאי רחב״ח אמר י״ד( )סוטה '׳בגמ
 אש אלקיך ד׳ "כי נאמר כבר והלא שכינה, אחר להלך לאדם לו אפשר וכי

 ערומים מלביש הוא מה — הקב״ה של מדותיו אחר להלך אלא הוא״, אוכלה

 הוי — "ואנוהו" אומר שאול אבא קל״ג( )שבת בגמ׳ וכן וכר. אתה אף וכר,

ורחום. חנון היה אתה אף ורחום, חנון הוא מה — לו דומה
 )סנהדרין ׳בגמ אמרו כבר אבל הוא, אחד דבר אלו[ מאמרים ]ב׳ לכאורה

מקראות. משני יוצא א׳ טעם אין ל״ד(

 לבני ועלילותיו למשה דרכיו יודיע הה״ד פ״ב( )שמו״ר במדרש והנה

 של מדותיו אבל הן, מעוותות ב״ו של ועלילותיו מדותיו ק״ג(. )תהלים ישראל

וכר. וחנון רחום ק״ג( )שם שנאמר הן רחמניות הקב״ה
 לעשות הידים הגוף, אברי מכח נמשכות האדם פעולות כל בגשמיות כמו

 הטובות הפעולות כל ברוחניות הוא כן וכדומה. בהן להלך הרגלים מלאכה,

 מלידה האדם בקרב נטוע כי הנפש, כחות או המדות מכח נמשכות הרעות או

 או הבשת והאכזריות, הרחמים כמו רעות, או טובות רוחניות כחות או מדות
מכוחן. נמשכות הרעות או הטובות הפעולות וכל וכדומה. והגאוה הענוד. העזות,

 ברוחני כן כמו דברים, שני הם והפעולות הגוף אברי בגשמי כמו דבר של כללו

דברים. שני הם והפעולה הכוח
 בכוחות כן כמו הפעולה, על מכריחים האברים אין הגוף באברי כמו אולם

 האדם את מכריחות אין והרעות הטובות הכוחות היינו הנפש אברי הנפשות,
 ומדותיו רעה בתכונה נולד הוא אם ואף בידו, חפשית הבחירה כי הפעולות, על

 ולעשות יצרו על ולהתגבר טבעו נגד לעשות האדם בכח בכ״ז מושחתות,

 נולד אם כגון יצרו. את הכובש גבור איזהו ד׳( )אבות שאז״ל מה הוא ההיסך,

 בצדקה ולעסוק יצרו את לכבוש יוכל בכ״ז אכזריות, במדת — רעה בתכונה

 פרים, את יתנו לא ובכ״ז מלידה המה רצויות שמדותיו יש להיפך, וכן וגמ״וז,

 מכריח זה אין בכ״ז והחמלה, הרחמים מדת בטבע להאדם יש אם אף :כלומר

 לפעמים כי וחסד. צדקה ולעשות האומללים על לרחם טובות פעולות על אותו

— בקרבו הנטועה המדד. בכח מלפעול האדם את יפריעו אשר שונות סיבות יש

הרחמים' כח אשר האדם את תפריע הציקנות כמו המתנגדות, מדות בו יהיו אם

פעולתו. יפעול לא
 לא ]כלומר[:, הן מעוותות בו״ד של !ועלילותיו מידותיו במדרש ז״ש

הפדות, עם בבד בד יהיו — הפעולות המה — עלילות כי הדעת, שיקול לפי
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אור כוכבי יד

 המה והפעולות המדות אך טובות פעולות — עמלם פרי יקצרו הטובות והמדות

 ועלילותיו מדותיו ית״ש הבורא ורק לזה, זה מתנגדות ]היינו[ מעוותות,

הן. רחמניות
 הגאון למו״ר ל׳( ישראל אור וע״ע ו׳ )חוברת תבונה בספר ועי׳

 והוא לשנות אין ד׳ עשה אשר את האדם יאמר אל הקדוש: וז״ל זצוקללה״ה

 בגי האדם כוחות הדבר, כן לא לשורשו. אוחיל ואיך הרע כח בי הטביע ית״ש

 אשר חיים בעלי בטבע רואות עינינו כאשר המה, חילוף בני וגם כבישה

 לעשותם גם ישחיתו, ולא ירעו לבל רצונו במאסר לכובשם חילו רב האדם

 לאל יש בעצמו האדם כן תכונתם, רוע ולשרש טבעם להפוך — תרבות בני

 ע״י לטוב טבעו לשנות וגם אדם לפעולת יצא לבל הרע טבעו לכבוש ידו

 מגבור אפים ארך "טוב ט״ז( )משלי הכתוב בזה שביאר וע״ש וההרגל, הלימוד

 ומושל יצרו את כובש בחינת הוא אפים ארך עיר". מלוכד ברוחו ומושל

הצדק. את לאהוב רעה ותכונה מידה כל מלבבו לשרש בחינה זהו ברוחו

 את כובש גביור להיות מתחילה האדם, תורת זאת כי גלמוד דבר וממוצא

 את לכבוש עליו החובה בכ״ז בו, טבועות המה רעות תכונות אם ואף יצרו

 די, לא זאת אולם הטובות. הפעולות וכל והיושר הצדק את לעשות טבעו

 יד״ח. עדיין יצא לא היצר כבישת בכח והישר הטוב יעשה אם אף כי

 איש ונותן חונן צדיק הוא אם ואף טבעו לשנות ברוחו מושל להיות אם כי

 ישנה אם אלא האמיתי, לשלימות עדיין הגיע לא בכ״ז להטיב, ומרבה חסד

לטוב. להפכם המדות כל לשנות וכן בטבע, וחנון רחום להיות טבעו

 ]מה מדותיו אחר להלך סוטה ׳בגמ שאמרו מה כי לנכון יתבאר ועפ״ז

 מה בטבע יהיה — טובות״ פעולות ״לעשות היינו וכו׳[ ערומים מלביש הוא

חסד. וגומל ערומים מלביש להיות צריך עכ״פ — אכזר או רחמן שיהיה

 מושל בחינת היינו כו׳, רחום הוא מה לו דומה הוי אמרו בשבת אולם

בטבע. וחנון רחום להיות — טבעו להפוך — ברוחו

 דוקא יהיו הטובות המדות אשר הקדושה" "שער לדברי יסוד יש ׳ומזה

ע״ש. בטבע לאדם

—י-׳ו

והפעלתן בכח המדות

 ל״ו( )סנהדרין כו׳ בנים לו שאין ומי וסריס זקן בסנהדרין מעמדין אין

בכוחות כמו אלא הרגש? לו יש אדם כל נפש בפקוח הלא יפלא, ולכאורה



הלכות דין קיב

אפילו ,2מדבריהם הכל על מצרה חולים, בקור

t ח״ג ]א״ח שלה. סי׳ יור״ד שו״ע אבל מהל׳ פי״ד _רמב״ם
r1234567 .אה״ח

וכ״ב א. הל׳ שם הרמב״ם לשון 2 <[-557 )עמי סט סי׳
 וכמ״ש מדבריהם, חולים ביקור שמצות שני שורש בםה״מ

 להם והודעת כ( יח, )שמות מהכתוב ונלמד )ל:(, ב״מ בגט׳
 ובמכילתא חולים. ביקור זה ילכו. דרשו: שם ]ובגמ׳ וגו׳,

 ידעתיו כי פמ״ט: בב״ר וראה ביקו״ח. זה הדרך, את דר״י:
ביקו״ח[, זה ומשפט, צדקה לעשות וכו׳ יצוה אשר למען
 דרך בא שהוא ]וכל כמוך. לרעך דואהבת מ״ע בכלל והוא
 -זוהר בחשבק להכניסם שראוי ז״ל הרב רואה אינו דרש

 שמקור שלה ר״ס יור״ד הטור וכ״כ כה[. אות מ״ע הרקיע
 מנה לו( העשין )מנין והבה״ג קרא. מהאי ביקו״ח מצות
 בהשגות ועיין מז. סי׳ הסמ״ק וכ״ד מה״ת. למ״ע זו מצוה

 יד. סוטה מהגם׳ הבוז״ג שמקור א שורש םה״מ על הרמב״ן
 וכ״ה חולים". בקר אתה אף וכו׳ חולים ביקר "הקב״ה

 ללכת ז: מ״ע הסמ״ג וכ״כ כב(. אות סוף )עקב בספרי
 ר״ם בבאה״ג ]ועיין וכו׳. חולים מבקר הוא מה וכו׳, בדרכיו

להם, והודעת מהכתוב ביקו״ח מצות שמקור שכתב שלה
 לא מדוע שהקשה גבוה בשולחן וע״ש שם. בגס׳ וכמ״ש

שם הרקיע ובזוהר ברמב״ן וע״ש וגו׳[. ה׳ אחרי הפסוק כתב
 להכניסם ראוי שאין אלא מה״ת, היא זו מצוה הרי ^ילפי״ז

או בדרכיו, מוהלכת או מצוה, חלק שהם לפי ?חשבון”
מצות כתב כה( )מ״ע הרשב״ג גם כמוך. לרעך מואהמד *

1 החכמה, צר 1א
 השד״ח בשמו )וכ״כ יז סי׳ לב החקקי וכ״כ חולים. ביקור־

 והריטב״א יונה הרבינו בשם גם ב( טור 150 עמ׳ ח״א
 כתב שם ]והריטב״א דאורייתא. ביקו״ח שמצות יט.( )ברכות

ב׳ שהרי לביקו״ח, דה״ה וי״ל אבלים. ניחום לגבי רק כן
 מדברי וכ״ם להם[. והודעת מהכתוב נלמדו אלו מצוות

 טור 151 )עט׳ בשד״ח וע״ש ע״ש. מא סי׳ או״ז מהר״חק
 שיש שס״ל י״ל הרמב״ם על החולקים שאף שאפש״ל א(

ובגמ׳ מדבריהם. אלא אינו ומ״מ בתורה, אסמכתא זו למצוה
 מנק וכו׳, התורה מן חולים לביקור רמז אמרו: לו: נדרים
 ובסי׳ וכו׳. האדם כל כמות אם כט( טז, )במדבר שנא׳

ל:( )ב״מ ליה דדרשינן דהא מפורש, רמז פי׳ שם: הרא״ש
 עפ״ד שכתב חיות במהר״ץ וע״ש מפורש. אינו בה, מילכו

אסמכתא, אלא אינו "רמז" שלשון ג( שורש ה״מ0) הרמב״ם
 ]ועיין לו. יש תורה דין זו, בלשון שסמכו מה זאת ובכל

 )סוכה קיי״ל שאמנם שהעיר ג אות יג סי׳ או״ח בינה באמרי
 דלא דאף הרי הסוכה, מן פטורים ומשמשיהם חולים כה.(
ממצוה אף לפטרו במצוה עוסק חשיב מ״מ מדרבנן אלא הוי

שמצות שאע״ם הרמב״ם כמש״כ הטעם וע״כ דאורייתא, <

1חולים בקור

.4הקטן את מבקר 3גדול

 כמוך. לרעך ואהבת בכלל היא הרי מדבריהם, חולים ביקור
 במצוה עוסק לענין עב סו״ס או״ח א״א בפרמ״ג עיין ואמנם
 מחזה בשו״ת גם דאורייתא[. ממצוה פטור אם דרבנן

 דמ״ש וכתב בזה, עמד שם( בשד״ח )הו״ד יד סי׳ אברהם
 אלא דאיכא, הוא בעלמא דרמו למימרא לאו וכו׳, רמז בגמ׳
 שם במאירי שו״ר רמז. ליה קרי בתורה מפורש שאינו לפי

 הוא הרמז ואעפ״כ החולה, את לבקר מד״ס מ״ע כתב:
 שדרך אלמא :שם ובנימוק״י וגו׳. כמות אם מדכתיב בתורה
 ספר בקרית ז״ל והמבי״ט לן. נפקא התורה מן חולים לבקר

 ואהבת בכלל דאורייתא הוי כלל דרך "ח גט שמצות כתב שם
 חולים ]וביקור מדבריהם. חסדים גמילות ופרטי כמוך, לרעך
 וכל קכז:. שבת ורש״י שם ב״מ -גט׳ חסדים גמילות היינו

 - חסדים גמילות בכלל נכנסות לחבירו אדם שבין המצוות
 מצוד, :שלה ר״ם יור״ד שו״ע פאה[. ריש להרמב״ם פיה״מ
 בעל )להגאון השיטים אבל בס׳ ועיין וכו׳. חולים לבקר

 לבקר עשה" "מצות ב: אות א סי׳ ז״ל( המשנה מרכבת
 ביום סד״ה עב סי׳ או״ח הלכה בביאור ועיין וכו׳. חולים

 מד״ם. מצוה דביקו״ח כהרמב״ם דהלכה דס״ל דמשמע
 ר״ס יור״ד גבוה בשולחן ועיין בזה. לדינא נפק״מ וע״ש
 מדמנה דאורייתא, מ״ע זו שמצוה לכאו׳ שנראה שכתב שלה

 ללכת מ״ע עשה מצוות בכלל דעות( הל' )ריש הרמב״ם
 ד(: הל׳ שם אבל )הל׳ הרמב״ם ממש״כ דקדק וכן בדרכיו.

 דרבנן. מצוה שזו כתב ולא הכל, על מצוה חולים ביקור
 רפי״ד( )שם להדיא כתב הרמב״ם שהרי צ״ע, ואמנם

 בזה שעמד פ״ג יושר ארחות בס׳ וראה מדבריהם. זו שמצוה
 )ביקו״ח האלו מצוות שכל שאע״ם הרמב״ם כתב היאך

 הוא ואהבת הלא ואהבת, בכלל הן הרי וכו׳( אבלים וניחום
 חסדים, גמילות כל על כללית מצוה היא דמדאו׳ ותי׳ מדאו׳.

 אם וגם בגמ״ח, לעסוק היום כל חייב ואין שיעור, אין וזה
 כשיכול ורק לו, קודם חבירו אין עצמו צרכי לעשות לו יש
 מצוה ביקו״ח קבעו כשחכמים אבל לעזרו, מצוה לו יש

 וחייב הדברים, שאר ודוחה כנ״ח, דרבנן מצוה הוי בס״ע,
 עצמו, לצרכי שזקוק או היום, גמ״ח עשה כבר אם אפי׳ בה

 לשון בם׳ ע״ע עליו. חיוב שהיא מיוחדת מצוה שהיא כיון
 לט: נדרים 3 ביקו״ח. מצות בגדר כה סי׳ ח״ב חכמים

 גדול אפי׳ אביי אמר וכו׳. שיעור לה אין חולים ביקור תניא
 כמוני. גדול אלא אבקר לא יאמר שלא ]וברש״י: קטן. אצל
 שאם ובשיטמ״ק: בגדול. כמו בקטן דמצוה שיעוד, לו אין

 ויתחלל ממני קטן אצל אלך איך יאמר לא גדול אדם הוא
יש שבישראל גדול אפי׳ כי שיעור, בזה אין ודאי בזה, כבודי

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 5 מס עמוד {1}וביאורים( )הערות אברהם בן דוד אברהם, - בו כל ז
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החכמה: אוצר

 מאה אפי׳ אמר רבא ישראל[. מקטני קטן אצל ללכת לו
 שו״ע ד(. הל׳ )שם הרמב״ם כלשון כתב ורבינו ביום. פעמים

 שיעור, לו אין חולים וביקור כתב: והסמ״ק ב. סעיף שם
 שבהשבת שאע״ם כתב שם והשיטמ״ק וכד. גדול אפי׳

 מפני חייב כאן מ״מ פטור, כבודו לפי ואינו זקן אבידה
 והידבק יד.(, )-סוטה חולים ביקר שהקב״ה שמצינו

 הדין בטעם ה אות שם הפרישה כתב ]וכיו״ב במידותיו.
 שכתב נדרים בשלמי וע״ש הקטן[. לבקר מחוייב גדול שגם
 דשאני כבודו, לפי ואינה לזקן קטן אצל גדול דין דמי דלא
 שנוגע ביקו״ח אבל הוא, ממונא ורק והתעלמת, דכתיב התם

 כתב )וכעי״ז כבודו, לפי אינו בזה שייך לא בודאי לפיקו״נ
 החולה, את ביקר שהקב״ה מציגו וכן שם(. למשפט בעינים

 במדותיו. והדבק אשה, לילוד שביקר ממנו גדול לנו ומי
 מנחת ובשו״ת רכב סי׳ ח״א חיור״ד אגרו״מ בשו״ת ועיין
 תורת בשו״ת ועיין הש״נ. ע״ד מש״כ פד סי׳ ח״ב יצחק
 ובמתני׳ שיעור. לה אין שביקו״ח ד״ז בביאור סד סי׳ אמת
 חסדים. גמילות וכו׳ שיעור להם שאין דברים אלו פאה: ריש

 שבגופו מצוות היינו דגמ״ח פירש שם מברטנורה והר״ע
 הר״ע שכוונת מהרי״ח בחי׳ וע״ש וכיו״ב. חולים ביקור כגון

 בר״ש ע״ע מדרבנן. אפי׳ כלל, שיעור להם דאין לאשמועינן
 נדרים ובשלמי ובמהרש״א (58 עט׳ )ח״א ובמחז״ו סאה ריש

 רסג עט׳ )הנדמ״ח( אשה קרבן ובס׳ שם נדרים יעקב ובעיון
 שאין דברים דאלו במתני׳ חולים ביקור מצות מנו לא מדוע
 דף ז״ל( סלאג׳י )להגר״ח חי כל עיני בס׳ ועיין שיעור. להם
 החולה אם אלא בגופו, חולים ביקור שמצות שכתב מג,א
 מנו לא ולכן ביקו״ח, חברת של האמצעים לו שולחים צריך
 גדול אפילו שכתב: במאירי ע״ש 4 שם. במתני׳ ד״ז
 לבקר חייב קטן שאף הוא שהחידוש ומשמע קטן. או

 לי צריך הגדול אין יאמר ולא הגדול,
 ביום. פעמים מאה אפי׳ שם: בגט׳ 5 ולדכוותי.
 תיבות: כתב לא והא״ח ביום. הרבה פעמים וברמב״ם:

 לו ואין ביום". פעמים כמה "אפי׳ ובשו״ע: יום". "בכל
 יכבד אחד ברגע אולי כי ביום, אחת פעם ראיתיו כבר לומר
 לא דמ״מ ה אות גבוה בשולחן וע״ש -שיטמ״ק. חוליו עליו

 בשיטמ״ק: וע״ש ואחרונות. ראשונות שעות בג׳ יבקרנו
 ולא ממלאכתו. שמתבטל אע״פ ביום, פעמים ק׳ אפי׳

 ק׳ דאפי׳ ד״ז, על להקשות כתב הרא״מ ובשם שמעתי.
 אמרו דהא ותימה ממלאכתו, שיתבטל דמשמע פעמים,
 ביטול הרבה בה שיש הישיבה על שכר ליטול דמותר
 מלאכה ביטול מעט אלא בה שאין העמידה על אבל מלאכה

 מאחרי למדים שאנו חולים דביקור חומרא משום תיקנו, לא
 שאמנם שכתב שם למשפט בעינים וראה תלכו. אלוהיכם ה׳

 חיותיה זהו הרבים הביקורים ואם ליקח. מותר בטלה שכר
 לחולה אק אם ג״כ בחינם שמחוייב ודאי דהחולה
 )שכל ד״ז כתב שם הטור גם שם. רמב״ם 6 לשלם.

 שם הב״י וכתב יטריח(. שלא ובלבד משובח ה״ז המוסיף
מאה אפי׳ שם: מדאיתא כן שלמד ונראה הכלבו. שכ״כ

 9חלקו נטל 8כאלו ,7החולה את המבקר וכל
.10מעליו והקל מחליו

 הוא אם אך משובח. ה״ז המוסיף דכל ממילא ביום, פעמים
 עדיף, תעשה ואל דשב פשוט החולה, את שמטריח בענק
 כתב מדוע צ״ב ואמנם עליו. לשאול החיצון לבית יכנס אלא
 להלן כיו״ב )וראה הרמב״ם. בשם ולא רבינו, בשם כן הב״י

 שג״כ הגר״א בביאור ]וע״ש שם. שו״ע (.122 הערה קיד סי׳
 כתב שם גבוה והשולחן שם[. מהגמ׳ ד״ז מקור כתב

 והוא בכס״מ. ולא בב״י לא ד״ז מקור הראה לא שהשו״ע
 שכתב ו אות וע״ש וכמשנ״ת. בב״י, מקורו כתב דהלא פלא,

 שם )שו״ע מהדין נלמד יטריח שלא דבלבד הדין שמקור
 יטריח שלא מטעם מעים חולי מבקרין שאין ח( סעיף

 שכתב רפ״א ב כלל ה מאמר לדרך צידה בס׳ ועיין החולה.
 המוסיף וכל ביום, פעמים כמה החולה לבקר שמצוה ג״ב
 שם והמאירי יטריח. שלא ובלבד שם כתב ולא משובח, ה״ז
 ה״ד המוסיף שכל להדיא כתב ולא יטריח, שלא ובלבד כתב

 אחד נוטל חולה המבקר כל שם: בגט׳ 7 משובח.
 ]וכ״כ גילו. ובבן וכו׳, "בחוליו"[ ]וי״ג: בצערו מששים

 בחור שם: רש״י ופירש [.׳הגמ דברי (558 )עט׳ הא״ח
 הנולד גילו, בן רש״י: פירש בז: ]ובב״מ לזקן. זקן או כמותו

 מצות עיקר דהא קשיא ולא א׳. במזל שנולדו בשעתו
 אלא אהבה ואין לחולה, רוח נחת לבקש הוא ביקו״ח

 "ר נח החולה שימצא כדי לבחור, בחור כאן פי׳ לכן בדומים,
 במאירי וכ״מ ד[. אות שם -שו״ג חוליו מעליו ויקל בו

 חליו מהם הנאתו שמצד עליו ערב שביקורם ר״ל שפירש:
 חולה. של במזלו המבקר שנולד פירש: שם והר״ן מיקל.

 מטבעו שהוא מזלו בן ובשיטמ״ק: במזלו. שנולד וברא״ש:
 ממנו ומיקל הימנו נוחה חולה של דעתו אז כי ומהנהגתו,

 עליו ויכביד בו יקיץ והנהגתו מטבעו אינו אם אבל חוליו,
 הרדב״ז וכתב הרמב״ם. כלשק כתב ורבינו ותיקנו. חוליו

 דהיינו וי״ל גילו". "ובבן :שם מהגמ׳ הרמב״ם שמקור שם
 וראה שם. למשפט עינים בס׳ וכ״כ והמאירי. רש״י כמש״ב

 ביקו״ח שמצות להרמב״ם הבריאות הנהגת בשם שם
 וישוחח בו שישמח מי לפניו ולעמוד לשמשו אדם שיבחרו

 השיחה כלומר ביותר, הראוי וזה לו, נאה שיחתו אשר עם
 וכו׳. לב מרחיב זה כל כי וכו׳, בשיחתו דורש שהוא אדם עם

 חייב בחליו מם׳ א׳ שנוטל גילו בן שאפילו כתב שם והטור
 גילו בן שרק הטור שדעת ב אות בדרישה וע״ש לבקרו.

 שמהרמב״ם יהודה בשבט וע״ש בחליו. מס׳ א׳ נוטל
 מחליו. חלק נוטל גילו בן אינו שאפילו משמע )ורבינו(

 מהו השו״ע פירש לא מדוע גבוה בשולחן וע״ש שם. שו״ע
 כתב מדוע יהודה בשבט וע״ש רמב״ם. 8 גילו. בן

 אחד "נוטל אמרו: שם בגם׳ והלא וכו"׳, "כאילו הרמב״ם:
 בביאור שם אשה קרבן ובס׳ במהרש״א וע״ש וכו"׳. מששים

 הגט׳ שאלת שפירש שם ברש״י ע״ע מס׳. א׳ דנוטל ד״ז
 אדם בני ששים יכנסו ולוקמוהו, שיתק ליעיילו שם:

 חי כל עיני בס׳ וע״ש וכו׳. כאו״א ויטול לבקרו, "כאחת"
 לפרש רש״י הוכרח מדוע בזה שעמד ז״ל פלאג׳י להגר״ח

ובבן רבי דבי כעישורייתא תירצו: שם ובגט׳ כאחד. דהיינו

החכמת אוצר תכנת ע״י תודפס 6 מס עמוד {1}וביאורים( )הערות אברהם בן דוד אברהם, - בו כל ז



V

חולים בקור הל׳ ה

 .11דמים שופך כאלו מבקר, שאינו וכל
שחלה, עקיבא ר׳ מתלמידי בתלמיד 12"ומעשה

 עקיבא ר׳ ונכנס לבקרו, חכמים נכנסו ולא
 לו, אמר זה ועל הבית, את ‘3וכבד ובקרו,

 מבקר שאינו כל ודרש, עקיבא ר׳ יצא החייתני.
.14הנפש הורג כאלו החולה, את

אבינו, אברהם ביקר הוא ברוך שהקדוש מצינו^■■>

ו

 *,15רש״י ופירש ה׳, אליו וירא ‘5שאמר כמו
החולה. את לבקר

 17שנאמר ,16גיהנם של מדינה נצול חולים, ומבקר
 ה׳. ימלטהו רעה ביום דל אל משכיל אשרי
 .19והלאה 18ג׳ מיום אלא החולה מבקרין ואין
 אותו מבקרין ,20והכביד החולי עליו קפץ ואם
.21מיד

 החולה את שמבקר מי כל הונא א״ר פל״ד: ובויק״ר גילו.

 ששים יעלו א״כ לר״ה איחיביה בחליו. מם׳ אחד לו פוחתים

 אותו אוהבי! שיהו ובלבד ס׳ להם אמר לשוק, עמהם וירד

 קיח סי׳ להלן רבעו מש׳־כ ]ע״ע לו. מרויחין אעפ״ב כנפשו,

לחולה יפים דברים ששה (:282 )הערה

 בא״ח: 10 ״חלק״. ובא״ח: ברמב״ם 9 וכו׳[.

 דברים ששה (:277 )הערה קיח סי׳ להלן עוד וראה ״עליו״.

 לו קיימת והקרן בעוה״ז אדם של ושנותיו ימיו מאריכין

 שם. רמב״ם מ. נדרים 11 חולים. ביקור וכו׳ לעוה״ב

 שעמד א אות גבוה בשולחן וע״ש ד״ז. כתב לא והשו״ע

 אשה ובקרבן גבוה בשולחן וע״ש שם. 12 בוה.

 ובגט׳: "וכבדו", בד״ר: 13 המעשה. בביאור מש״כ

 חיה. לפניו וריבצו שכיבדו ובשביל לבקרו, ר״ע ונכנס

 ובפי׳ לפניו. וריבצו כיבדו ובשבילו הספד(: )הל׳ ובבה״ג

 כי ר״ע, בציווי לפניו וריבצו שכיבדו ובשביל הרא״ש:

 וכ״כ ומחייהו. צרכיו כל מפקח החולה את לבקר הנכנס

 ר״ע ונכנס כתב: שם והמאירי לפניו. וריבצו שכיבדו הא״ח:

 רבעו ]וכמש״כ לפניו. ולרבצו הבית את לכבד והשתדל

 הבית את כיבדו ר״ע של שלכבודו וי״מ הבית[. כיבד שר״ע

 ר״ע ראה כי ובשיטמ״ק: לחולה. הנאה והגיעה וריבצוהו,

 וציוה לחולה, מזיק מקולקל המקום והיה מעופש, שהמקום

 וע״כ אוירו, ונזדכך ולרבצו, ולכבדו ההוא המקום לפנות

 וכו׳ לבקר היא נעלה ומצור, כתב: שם והטור החולה. נתרפא

 ד אות שט הפרישה וכתב לפניו. וירבצו שיכבדו ועושה

 אלא עצמו, המבקר שיכבד שא״צ כן, לכתוב הטור שדקדק

 וטעם לפניו. וירבצו שיכבדו החולה של ביתו לבני שציוה

 יושבין שהיו בימיהם דדוקא נראה לכאו׳ והריבוץ הכיבוד

 אפש״ל ומיהו לחולה. ומזיק עולה היה והאבק הארץ ע״ג

 נקי, כשהבית יותר ונוחה צלולה אדם של דעתו בזמנינו שגם

 נפשו לשמור צריך וחולה מיאוס, מקום על שורה רו״ר וגם

 וכו׳. מקטרג שהשטן אחריני, מאיניש טפי דבר מכל

 שחלה ר״ע של בתלמידו מעשה :הלשון צג סי׳ ובשאילתות

 אמרת פונדקו שראת וכיון וביקרו, ר״ע ונכנס למות, ונטה

 וכי ביה, וטרחת חמין ליה אחימת לאלתר האי, כולי חשוב

 שלום בשאילת וע״ש וכו׳. דאיתפח חזייה ר״ע ואתא הדר

 מפני החולה לצרכי שדאג הוא הפונדק שבעל נקט שג״כ

 ונטה חלה תלמיד שאותו שביאר ]וע״ש ר״ע. של כבודו

 שאין ר״ע תלמידי סברו ממנו נתייאשו שכבר ולפי למות,

שהיה ר״ע נכנס ואפ״ה גמ״ח, שום זה חולים בביקור

 שי״ל כתב שם נדרים והשלמי טפי[. ומדקדק מחמיר

 שעיקר וסברו לו, קשה שהדיבור בחולי חלה שהתלמיד

 ודאגתו, מצערו להפיגו ליבו אל ולדבר לנחמו המצוה

 אצלו מלילך נמנעו הדיבור לו שקשה בחולי שחלה ומחמת

 לבקרו, ר״ע ונכנס עמם, ולדבר להשיב יצטרך שלא בכדי

 מה לפקח אלא עמו לדבר דוקא אינו שביקו״ח להם וחידש

 בא״ח. וכ״ה דמים. שפך כאילו בגט׳: 14 לו. שנצרך

 שם(: )שאילתות גאון ר״א בשם כתב (557 )עט׳ והא״ח

 לחודה לעל לא אזל וכי ביה, ולשיולי למעל מחייב הילכך

 עוד עמו ליקח שצריך שמה ואפשר אחרינא. בהדי אלא

 דר״ע. וכמעשה להם, החולה יצטרך שמא הוא אנשים,

 א. יח, בראשית 15 כפוסקים. ד״ז ל״מ ולע״ע

 הל׳ )אלבעק( האשכול בס׳ וראה אליו"(. "וירא )ובד״ר:

 לבקר השרת ומלאכי הקב״ה וירד קט.(: )דף מילה

 גט׳ 16 רש״י״. ״ואמר ובד״ר: שם. *15 א״א.

 ואושר ויחייהו ישמרו ה׳ בעוה״ז שכרו ומה ושם: שם.

 יסורין מן ויחייהו מיצה״ר ישמרו וגו׳. בארץ

 ה״ט פ״ג פאה ירו׳ 18 ב מא, תהלים 17 וכו׳.

 השמיט מדוע שתמה בכס״ט וע״ש ה. הל׳ שם רמב״ם

 מיד. נכנסים והחברים שהקרובים שם( )בירו׳ הדין הרמב״ם

 והרחוקים לבקרו, מיד נכנסים והקרובים שם: הטור וכ״כ

 ובטעם א. סעיף שם שו״ע כקרובים. והחברים ימים, ג׳ אחר

 ראוי אין חולי של ראשון ביום שם: המאירי כתב הדבר

 שיחזיקוהו עד להחרידו ראוי ואין הוא מקרה שמא לבקר

 הטעם כתב שם והב״ח ואילך. משלישי דוקא אלא בחולה,

 כשיכנסו חולה שם עליו להטיל מזליה ליתרע דלא היכי כי

 שנכנסים וחברים קרובים אבל הרחוקים, נם מיד לבקרו

 דלתרע חששא הך ליכא חולה, כשאינו גם בביתו תמיד

 לא להון אמר דחליש קדמאה יומא רבא שם: ]ובגט׳ מוליה.

 פוקו להון אמר ואילך מכאן מזליה, לרע דלא לאיניש תיגלי

 אמנם שהקרובים הא׳ שמיום קצת ומשמע בשוקא. ואכריזו

 ומבואר אסר, לרחוקים הדבר לפרסם ורק במחלתו, ידעו

 הגר״א בביאור ע״ע לפרסם[. התיר כבר ואילך ב׳ שמיום

 הטעם בשמו כגון ד״ה ריט סי׳ או״ח הלכה ובביאור שם

 ר״פ קדומים נחל בס׳ עוד )וראה שכ״מ. נקרא ימים דמג׳

 שלישי שיום שדקדק שם יהודה בשבט עיין 19 וירא(.

 שמתייראין וכבד גדול חולי 20 הביקור. בכלל הוא

 הוטל שכבר וכיון 21 -מאירי. פתאום להמית ממנו

מיד אותו מבקרים הרחוקים אף חולי שם עליו

מחכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 7 מס עמוד {1}וביאורים( )הערות אברהם בן דוד אברהם, - בו כל ז



ח כלבו ז

 בג׳ ולא ראשונות בג׳ לא 22מבקרין ואין
 בצרכי בהן שמתעסקין לפי אחרונות,

.23החולה

 בני חולי ולא ,24העין חולי לא מבקרין ואין
 להם. קשה שהדבור מפני מעים,
,25המטה גבי על ישב לא החולה, לבקר הנכנס

סעיף שם שו״ע שם ורמב״ם גם׳ 22 -ב״ח.

או לחולה להאכיל עת הללו שבשעות כלומר 23 ד, ™!’׳.?,גי׳?

 לו ליתן הרופא לו ששלח רפואות לו ליתן או צרכיו לעשות

 לפני אלו מכל אחד לעשות ומתבייש ובערב, בבוקר

 כתבו זה וטעם יב. אות שם גבוה -שולחן המבקרים

ובגט׳ המפרשים". "גדולי בשם שם המאירי וכ״ב הרמב״ם.

 תלת רחמי, מן דעתיה ליסח דלא היכי כי :הטעם איתא שם

 וע״ש חולשיה. תקיף בתרייתא דעתיה, רווחא קדמייתא שעי

 אחר טעם הרמב״ם כתב מדוע שהקשו ובכס״מ ברמ״ך

 והרדב״ז -כס״מ. בגירסתו היה שלא ואפשר בגם׳. ממ״ש

בחולאים. בקיאותו לפי אחר טעם חידש שהרמב״ם כתב שם

 שלפמש-ב הטעמים, בין נפק״מ שכתב ב אות בברכ״י וע״ש

 בבוקר מקל דהחולה טעמא שייך דלא היכא אף הרמב״ם

 עתים דכל מיחוש או קל חולי דמשכחת דזימנק ובערב

 שעושים שעות שהן מטעם ובערב, בבוקר יבקר לא שוות,

 הולך הוא אם הגט׳ שלטעם נפק״מ ועוד החולה. צרכי בהם

 טעם אבל הגס׳, טעם דל״ש נראה יום בכל פעמים כמה

 מ״מ רתמים, עליו ומבקש בטיבו שיודע דאף שייך, הרמב״ם

 והנה להימנע. לו יש צרכיו שעושין הרמב״ם לטעם אכתי

 שעה, בכל מיד אצלו נכנסים "והקרובים" כתב: שם הא״ח

 לא מבקרים אין "אחרים" אבל שעה, לו אין חולים שביקור

 וי״ל להדיא[. שכ״כ מי ל״מ ]ול״ע .,וכו ראשונות בג׳

 שיודעים דבקרובים דהש״ס לטעם בין כן, ס״ל כו״ע דאמנם

 מבקרים אם גם רחמים, עליו מלבקש ימנעו לא החולה מצב

 י״ל ג״כ הרמב״ם שכתב להטעם וכן ראשונות, בג׳ אותו

 וע״ש צרכיו. לו העושים הם שהם מיד נכנסים שהקרובים

 אחר בשבת החולים לבקר לילך נהגו שלכן ט אות בפרישה

 ביקור )ודין היום. של שעות ג׳ עברו שאז מבהכ״נ, היציאה

 ולהלן קלא, עמ׳ ח״ב לא סי׳ לעיל רבינו כתבו בשבת חולים

 מש״ב על סומך שהעולם כתב שם והברכ״י בסמוך(.

בג׳ לבקר )שלא בזה בגלילותינו מקפידק ואין הרמב״ם.

 שעושין הוא דטעמא דכיון ואחרונות(, ראשונות שעות

 לעשות נמנעין ואין אחר, בית להם דיש איכפת, לא צרכיו,

 שכ״מ: 17 עמ׳ אבלות הל׳ כלבו בס׳ )ומש״ב בפניו.

 דכ״ז ח סעיף בערוה״ש וע״ש "בברכ״י"(. צ״ל: "בכס״ט",

 לדקדק עתה נהגו לא לפיכך בעלמא, עצה אלא איסור אינו

 מעים חולי לא מבקרין אין מא. שם בגמ׳ 24 בזה.

 מ״ט הראש, מיחושי ולא העין, חולי ולא כיסופא, משום

 "ולאשתא"(. גרס: שם ]והגר״א לעינא. קשיא דיבורא וכו׳

 להם. אחד שטבע הראש למיחוש נמי וכן :כתב שם והרא״ש

 חולי ולא מעים חולי לא מבקרין ואין כתב: שם והרמב״ם

 וכן להן. קשה "שהביקור" מפני הראש, מיחוש ולא העין

 הטעם כתב מעים חולי לענין כי ]אם שם. המאירי לשון
 חולי השמיט ורבינו מהם[. בוש שהוא מפני בגם׳: כמ״ש

קשה. "שהדיבור" בגט׳: כמ״ש הטעם וכתב הראש,

 היכא הילכך כתב: המיחוש( )שער האדם בתורת והרמב״ן

 ליה וקשה חוליים בשאר בין באשתא בין עלמא, ליה דתקיף

 החיצץ בבית נכנסים אלא לפניו, אותו מבקרין אק דיבורא,

 לפניו ולרבץ לכבד צריכין אם בו ודורשין עליו ושואלין

 הטור וכ״כ רחמים. עליו ומבקשים צערו ושומעק וכיו״ב,

 החולה את מבקרין אק שם: ובגט׳ ח. סעיף שם שו״ע שם.

 כב אות גבוה בשולחן וע״ש חמה, שחלצתו למי אלא

 לפי חמה שחלצתו למי ביקו״ח מצות שטעם שביאר

 שהשמיטו והשו״ע הטור על והקשה להם, יפה שהדיבור

 הראש חולי לבקר שאין שכתבו שכיון י״ל ]ואמנם ד״ז.

 משמע ממילא להם, קשה שהדיבור וכיו״ב, והעין והמעים

 )מ״ע באזהרותיו והרשב״ג לבקרם[. מצוה אחרים שחולים

 הרקיע בזוהר וע״ש תשיחם". "והחולים כתב: כה( אות

 מעליא דיבורא וכמ״ש לחולים, יפה שהדיבור לפי שביאר

 בפה התלויות מה״ת מ״ע )פ״ד החרדים וכ״כ לאשתא.

 לדק יש ומכאן בשמו. מז( אות יום בכל לקיימם ואפשר

 בכתב, חולים ביקור מצות מקיימים אם האחרונים במש״ב

 לא החולה את לבקר הנכנס שם: בגם׳ 25׳"®5■ ואכ״מ.

 יב: ובשבת כסא. ע״ג ולא ספסל ע״ג ולא מטה ע״ג לא ישב

 ולא שם: והרא״ש הרי״ף וגי׳ כסא. ע״ג ולא מטה ע״ג לא

 בשס שם הא״ח וכתב גבוה. מקום ע״ג ולא שרפרף ע״ג

 ר״ה שם )שבת תום׳ וכ״כ פב( סי׳ הראב״ד )שו״ת הראב״ד

 וההגה״ט ל( סי׳ פ״א )שבת וההג״א שם( )נדרים והר״ן לא(

 גבוה ישב שלא נמוך, ששוכב בחולה שדוקא א( אות )שם

 שכינה. ממקום גבוה מבקר ונמצא חולה, של ממראשותיו

 גרסו לא הללו שהראשונים יא אות שם גבוה השולחן וביאר

 מטה ע״ג שאסרו הטעם וא״כ גבוה", מקום ע״ג "ולא בגט׳:

 כשהמטה הילכך ביה, נגעו גבוה מקום משום וספסל כסא

 ודרך שוים שהם אע״פ מחולה גבוהים אינם וספסל כסא

 "מקום שגרסו: והרא״ש הרי״ף דעת אבל מותר. גדולה

 נגעו גבוה מקום משום לא וספסל כסא מטה כל א״כ גבוה",

 אסור הני כל ע״ג ואפילו וחשיבות, גדולה משום אלא בהו,

 הרמב״ם. כלשון נקט ורבינו החולה. ממטת נמוכין אינן אם

 גבוה"[. מקום ע״ג "ולא שם: ]והשמיט ג. סעיף שם שו״ע

 גבוה דהיושב הארץ, על שוכב כשהחולה ודוקא :שם רמ״א

 וספסל. כסא על לישב מותר המטה על כששוכב אבל ממנו,

 כשעומד דוקא וי״א כתב: שם( )נדרים והריטב״א נוהגין. וכן
 אפי׳ מהמטה, שפל במקום עומד אבל למראשותיו, בשוה

 שכתב ט אות שם גבוה בשולחן ]שו״ר מותר. כסא ע״ג

 אפילו וספסל כסא שמטה היינו גבוה, במקום ולא שמ״ש:

 ולא מאי דאל״ב אסור, ג״כ חולה של למיטתו שוים הם

 והטעם וספסל, כסא מטה היינו הא דקאמר, גבוה במקום

 שהשכינה וכיון וחשובות, גדולה דרך מושבות שהם משום
 ולא ומ״ש וחשיבות. גדולה דרך שם לישב דרך אין שם

מוטל והחולה מדרק המקום שאם לאפוקי גבוה, במקום

.7

V
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חולים בקור הל׳ ט

 על ולא כסא, גבי על ולא ספסל, גבי על לא1_
 )מראשותיו( למעלה ולא גבוה, מקום גבי

 מתעטף אלא ,27חולה של [26]ממראשותיו
 [,28]ממראשותיו )מראשותיו( למטה ויושב

.30ויצא ,29רחמים עליו ומבקש
 כשנכנסין *31דאמרי אית כתוב, 3שבת' במסכת

 עליך ירחם המקום אומרים, החולה [32]את לבקר
 דאמרי ואית ישראל. עמו חולי 33שאר בתוך

 דאמר דמאן טעמא לשלום. 34יפקדך המקום
 חולי בתוך אותו שכולל לפי עליך, ירחם המקום

 שהוא ,35רבים כצרכי הוא והנה ישראל, עמו
דינו שגזר 36פסוקה שהלכה מאחר ועוד, מותר.

 הכפורים, ביום ונחתם השנה בראש נגזר אדם של
 דיחיד דין דגזר שוא, תפלת זו הרי אדם, יתפלל אם
 משום ישראל, חולי בתוך כוללו ולכן מקרע, לא

 המקום שאומר ומי .37מקרע דרבים דין דגזר
 צעקה יפה דאמר כמאן איתא לשלום, יפקדך
 כ״מ. דין. גזר לאחר בין דין, גזר קודם בין לאדם,
 שהשכינה לפי ,38וביראה באימה לישב וצריך

 של [‘38]ממראשותיו )מראשותיו( למעלה
 דוי. ערש על יסעדנו ה׳ 39שנאמר חולה,

 מנחם אבלים, ונחמת חולים בקור לפניו היו
 חסדים גמילות אבלים שנחום ,40תחלה האבלים

החיים. ועם המתים עם

 להיפך, אלא הגבוה במקום המבקר ישב לא נמוך, במקום

 נמוך[. במקום והמבקר גבוה במקום מוטל יהיה שהחולה

 היינו )ואולי מראשותיו. כנגד לישב ענין בכל אוסרין ויש

 כלשון העם ונהגו חילקו[. שלא ורבינו הרמב״ם שיטת

 פנחס( )פח הזוה״ק בשם ז סעיף בערוה״ש וע״ש הראשון.

 שמלה״מ חולה, של לרגליו ישב לא בינוני אדם שכשהחולה

 מהחולה. גבוה אינו אפי׳ ענין בכל ומראשותיו שם, מקומו

 שהשכינה מפני לרגליו, רק ישב לא גמור, צדיק החולה ואם

 בד״ר כ״ה 26 מרגליו, לבד צד מכל אותו מסובבת

 לא )והשו״ע שם. ורמב״ם גמ׳ 27 ובא״ח. וברמב״ם

 )הערה קיח סי׳ להלן וראה ע״ש[. להדיא ד״ז כתב

 כשאתה א״ל למלה״מ, ריב״ל שאל דברים ג׳ ואילך(: 94

 מראשותיו, לצד א״ל יושב, אתה צד זה לאי לחולה נכנס

 בד״ר כ״ה 28 בפניו. יושב שאני בפניו תשב ואל

 מטה ע״ג לא ישב לא שם(: )נדרים ובגט׳ ובא״ח. וברמב״ם

 שרויה שהשכינה מפני קרקע ע״ג ויושב מתעטף אלא וכו׳

 הסימן. סוף להלן רבינו וכמש״ב חולה. של ממטתו למעלה

 ומבקש קרקע ע״ג ויושב מתעטף אלא כתב: שם והמאירי

 תשובה בליבו מהרהר שהחולה מפני ויוצא, רחמים עליו

 הגבוהים במקומות יושב זה וכשרואה ליבו, בכל ומתפלל

 ויושב מתעטף כתב: )שם( ובשבת התפילה, מן מתייאש

 ליבו אל הנותן כאדם שמים, ויראת בכניעה ועומד לפניו

 בכל ה׳ אל וישוב ירגיש החולה שאף עד באחריתו, להבין

 ד. סעיף שם רמ״א שם רמב״ם מ. נדרים 29 לבבו.
 הד״מ וכ״כ לחולה. ברכה נוסח קמא סי׳ להלן כתב ורבינו

 )עמ׳ שם ד״ז כתב והא״ח רבינו. בשם ב אות שם

יב:. 31 ״ויוצא״. ובא״ח: ברמב״ם 30 (.559

 תיבות ב׳ ליתא ובא״ח "כ״מ". להלן: כתב ורבינו

 כ״ה 32 דאמרי״. מרבנן ״אית בא״ח: *31 אלו.

וכ״ה ישראל". עמו חולי "בתוך בגט׳: 33 בד״ר.

דמיירי רש״י בשם שכתב בא״ח ע״ש 34 בא״ח.

 קלא(. עט׳ )ח״ב לא סי׳ לעיל ונתבאר 35 בחול.

 האחרים עם שכוללן שמתוך :פירש בתוך( )ד״ה שם ורש״י

)ושם טז. ר״ה 36 רבים. של בזכותן נשמעת תפילתו

 שם ר״ה תוס׳ כ״כ 37 מאיר(. ר׳ שיטת דכן נתבאר

 מתי נגזר יחלו רמתי כתבו הא׳ ובתי׳ הב׳. בתי׳ כמאן( )ד״ה

 שתירצו רבי( ד״ה )שבת בתום׳ וע״ש נגור. לא יתרפאו

 דאמר כר״י דאזלא או ליוה״כ, ר״ה שבין בשבת איירי דהכא

 גז״ד. לאחר בין גז״ד קודם בין לאדם זעקה ריפה התם

 גם דזהו שם ומשמע יחיד(. בלשון כשאומר ה״ה )ולפ״ז

 הטעם שזהו רבינו כמש״ב ולא וכו׳, ירחם המקום להנוסח

 יא דרוש דרכים בפרשת ועיק וכו׳. יפקדך המקום להאומרים

 דוד יד בס׳ בזה לתרץ ומש״ב התום׳, ע״ד להקשות מש״כ

 (28 )הערה לעיל 38 מהדו״ק. שם שבת )זינצהיים(
 והרמב״ם: שם( ונדרים )שבת הגט׳ כלשון רבינו כתב

 הוסיף: וכאן חולה. של ממראשותיו למטה ויושב מתעטף

 שכינה, מאימת מתעטף פירש: שם ורש״י וביראה". "באימה

 כ״ה *38 לצדדין. פונה ואין באימה היושב כאדם

 מש״כ שם הים איי בס׳ ועיין ד. מא, תהלים 39 בד״ר.

 הרמב״ם כ״כ 40 שם. מהכתוב ד״ו נלמד כיצד לבאר

 הב״י וכ״כ וכו׳. קודמת אבלים שנחמת לי יראה ז: הל׳ שם

 )ולא בסתמא, ד״ז כתב (559 )עמ׳ הא״ח גם בשמו. שס סי׳

 רבינו, בשם ג אות שלה סי׳ הד״מ וכ״כ הרמב״ם(. בשם

 כן עה״ג שם )וצויין י. סעיף שם רמ״א הרמב״ם. דברי ושכן

 וכתב הרמב״ם(. בשם כן ציין שם והבאה״ג רבינו. בשם

 לנחם התירו בקושי )יב:(: שבת בגט׳ שכ״מ שם שמח האור

 ואמנם ברישא. אבלים ניחום ונקטו חולים, ולבקר אבלים

 )שבת דגמ׳ דינא כשכתב ה הל׳ שבת מהל׳ פכ״ד הרמב״ם

 רבינו וכ״כ אבלים. ומנחמים חולים ומבקרים כתב: שם(

 מנהגם איתא: :מא סוכה ]ובגט׳ לא(. עמ׳ )ח״ב לא סי׳ לעיל

 אבלים ולנחם חולים לבקר הולך וכו׳ ירושלים אנשי של

 כד. הל׳ סוכה מהל׳ פ״ז הרמב״ם לשון וכן בידו. לולבו

 חולים, ביקור שם שהקדימו הטעם שם שמח האור וכתב

 ביקו״ח שם לכן שבצנעא, דברים גם נוהג אינו שברגל לפי

 רבינו אמנם דאבלים. צערייהו זוטר דברגל משום קודם,

 לבקר לשונו: ושם ד״ז, כתב תטז( עמ׳ )ח״ד עב סי׳ לעיל

 והרשב״ג אבלים. ניחום כלל כתב ולא בידו. ולולבו חולים

והאבלים תרחם, והדלים כתב: כה אות מ״ע באזהרותיו
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יב כלבו יא
"1234567 ח אה״

מרע שכיב ודוי דין קיג

 )מהחסידים( קבלנוהו כך מרע, שכיב ודוי סדר
 .2מעשה ואנשי [1]מחסידים

 אבותי, ואלהי אלהי ה׳ לפניך אני מודה
 רצון יהי בידך. ומיתתי ,3בידך שרפואתי

שתרפאני אבותי, ואלהי אלהי ה׳ 4מלפניך

*!וצרוזחכמח[

 מצות קודם ומנה נגזרים. ותקבור תשיחם. והחולים תנחם,
 באזהרותיו, הסדר שמר לא הרשב״ג כי ואף אבלים. ניחום
 קודם לכתוב היה הנכון מן לכאו׳ שם "מ מ השיר, ליופי אלא
 החיים, עם גמ״ח הוא שאף החולים, ואח״כ הדלים ענין

 קבורת ענין ואח״ב המתים, עם גם שהוא האבלים, ואח״כ
 הרמב״ם שאמרה לא שאם שם כתב שם והרדב״ז מתים[.

 שופך כאילו בו שיש לפי קודם, דביקו״ח איפכא, אומר היה
 שבגופו גמ״ח ברכה עמק בס׳ בזה לבאר מש״כ ועיין דמים,

 ועיין יא. אות מ סי׳ ח״ד חאו״ח משה אגרות ובשו״ת ב אות
 דוקא היינו קודם אבלים שניחום שד״ז שלה סו״ס בב״ח

 אבלים, בנחמת ועוסק החולה ומניח שניהם, לקיים כשא״א
 לבקש כדי קודם חולים ביקור שניהם, לקיים כשאפשר אבל
 כאילו דחשיב לפניו, ולרבץ לכבד או שיחיה, רחמים עליו

 סעיף קנא כלל אדם החכמת וכ״כ סקי״א. שם ש״ך מחייהו.
 לענין שדוקא יב סעיף שם ובערוה״ש דעה בחדרי ועיין ט.

 אבלים ניחום רחמים, עליו ולבקש לשמחו בעלמא ביקור
 זה רפואתו, על לפקח אבל באבלים, גם שייך דוה קודם,
שם. תורה בדעת המהרש״ם וכ״כ דבר. לכל קודם ודאי

 שער האדם תורת בם׳ הרמב״ן לשון 2 בד״ר. כ״ה 1
 עם׳ )ח״ג חולים ביקור הל׳ והא״ח הוידוי. ענין סוף הסוף

 ז״ל. הרמב״ן כמש״כ שכ״מ של הוידוי סדר זה כתב: (559
 שסד( )מצוה והחינוך והטור עו סי׳ פ״ג מו״ק הרא״ש וכ״כ

 נכ״ח ירוחם והרכינו הרמב״ן. בשם שלח סו״ס יור״ד והב״י
 החכמת וכ״כ וידוי. של ארוך נוסח הרמב״ן בשם כתב ח״א
 נוסחאות עוד יבוק מעבר ,בס וראה יב. סעיף קנא סי׳ אדם

 )ולפנינו שמחות מס׳ בשם שם הרמב״ן וכתב וידוי. של
 וכר. תמות שלא עד התודה לו אומרים למות נטה ליתא(:

 )במדבר והתודו ההיא הנפש ואשמה ב: נשא בספרי וכ״ה
 ]וע״ש וידוי. שיטענו המתים לכל אב בנין זה ואילך(, ו ה,

 יור״ד שו״ע זו[. דרשא בביאור תמימה ובתורה במלבי״ם
 בש״ך וע״ש וכר, התודה לו אומרים למות נטה :שלח ר״ס

 גם כתב שם והרמב״ן למות. בנטה דוקא זהו האם סק״א
וכו׳ הסקילה מבית רחוק היה מג:(: )סנהדרין הגם׳ דברי

 מיתתי תהא אמות/ ואם שלמה. רפואה
 ופשעים, וחטאים עונות כל על כפרה,

 7הצדיקים עם חלקי ותן ,6ושחטאתי שעויתי
 הצפון הבא לעולם וזכני עדן, בגן

לצדיקים.

 שכל מתודין, המומתין דרך כל שכן התודה, לו אומרים
 משמע הגם׳ ומלשון וכו׳. לעוה״ב חלק לו יש המתודה

 הלל בבית וע״ש מתודין. ב״ד מיתות •חייבי שדוקא לכאו׳
 ג״כ לעוה״ב, חלק לו יש המתודה וכל שם: שמ״ש שכתב
 שא״ל עכן, גבי שם וכמ״ש מיתות, אחייבי דקאי משמע
 בודאי שחטא מי דוקא והינו תודה, לו תן וכר בני יהושע
 למות נטה שכתבו: והשו״ע הטור מלשון אבל כעכן,

 שאין אף אדם, לכל כן שאומרים משמע התודה, לו אומרים
 משום השו״ע דברי לפרש שצריך וכתב שחטא. בודאי ידוע

 ולא טוב יעשה אשר באח צדיק אין כ( ז, )קהלת דכתיב
 שאין אע״פ התודה, לו אומרים השו״ע: כתב ולכן יחטא,
 ומ״מ וכו׳. בארץ צדיק שאין ומשום שחטא, בודאי יודעים

 וידוי וכרבינו( הרמב״ן, )בשם השו״ע למש״כ דומה אי״ז
 שאמר ממה החטא, לפרט שצריך מבואר שם דבגט׳ שכ״מ,
 החטא, לסרט א״צ שכ״מ בוידוי אבל תודה, תן עכן יהושע
 פלונית. עבירה כתב ולא וכו"׳, "שחטאתי הרמב״ן: וכלשק

 "כל שלשון: שנראה שכתב שם תמימה בתורה ע״ע
 ולא מעצמן, המתים כל אפילו אלא דוקא, לאו המומתין"

 דברי ]ובעצם ב״ד. בהרוגי דאיירי משום אלא "מומתין" נקט
 מעכן מוכח היאך שהקשה וחיי בחמרא ע״ש שם, הגמ׳

 היה לא מודה היה לא אם עכן הלא מיתה, חייבי לשאר
 תכפר שהודאתו ומהדין עדים, היו לא שהרי כלל, נהרג

 עדים[. ע״י נחתך שדינם מיתה חייבי בשאר משא״כ חטאו,
 "מ ששב ג אות הו׳ מערכת דינים אסיפת בשד״ח ועיין

 כיון ויו״ט, בשבת להתודות לו מותר לו דחוקה שהשעה
 )עט׳ אבלות הל׳ כלבו בם׳ וכ״כ אימתי. עכשיו לא שאם

 ע״ש עוד ועוד. כח סי׳ חאו״ח רננה כנף שו״ת בשם (22
 קודם ילך רשע, וא׳ צדיק א׳ חולים, ב׳ כשיש לענין

 בתוה״א. כ״ה 3 הטעם. ע״ש הרשע, עם להתודות
 "יה״ר בתוה״א: 4 בידך״. ומיתתי ״שרפואתי ובא״ח:
 מחולי אמות "ואם בא״ח: 5 וכו״׳. שתרסאני מלפניך

 ושפשעתי". ושעויתי "שחטאתי בתוה״א: 6 זה״.
 ושעויתי שחטאתי ופשעים ועוונות חטאתי "לכל ובא״ח:

שעויתי ופשעים וחטאים "עוונות ובטור: ושפשעתי".

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 10 מס עמוד {1}וביאורים( )הערות אברהם בן דוד אברהם, - בו כל ז



ישראל כנ&ה ד

זצ״ל הסבא מאדמו״ר שיחה
שולמאן מרדכי הרב ע״י לדפוס נמסר

 רק וזחפד נבואי את אסטן אנחנו רניאים
 והחסר הטובים המעשים אאותם מסביב

 אדוגטא נקה רחוקים. אאנשים גומא שהאדם
 אורחים, בהכנסת המתבטא החסד חאס את

 אפי מתיחסת אורחים הכנסת שא וו מזווה
 אבא אורח, עוברי זרים אאנשים רק הבנתנו,

 ויכניסו חבר רע, ידיד, שהוא אמי יזדמן אם
 חסד, זה אין או אשר טכא ויכבדהו בביתו

 ביחם כמה אחת ועא אורחים הכנסת זו אין
וכדומה. אח כאב, אסרובי־בשר,

 כא את מקיר החסד שאין מזה והיוצא
 חאק אאא חברו, אבין בינו האדם פעואות

מהן.

 אהדניש רוצים היינו אם אאו, הנחות אפי
 מתוך אנו ננאה אשר נרוא היותר החסד את

 פעואת את ע״ה, אבינו אברהם חסדי המון
 בכא חסדו מדת נתגאתה ידה עא אשר החסד
 היינו בטח שבחסד, התפארת וזהרה, תקפה

 רחוקים אהיותר שעשה החסד את בוחרים
 אאותם שגמא כחסד ורוחני. נופני ברחוק
 רנאיהם אאבק ומשתחוים כערבים או שנדמו

 אקראתם רץ מסוכן, חואה היותו ואמרות
 או טאכים, תענוגי אהם אהעניק והשתדא

 שעשה החסד את מדגישים היינו
 אשר האאה, וחטאים הרעים סדום, אנשי עם

 האכזרים בעבור אשמים, עד הגיעה אכזריותם
 שחת, מררת אהציאם בתפאה נפשו מסר האאה

 ומאיץ סניגור נעשה החסר אב אבינו אברהם
האכזריות. אבות אבי בעד

 שהם אומרים היינו האאו, המעשים עא
 הסמא והם שאו החסר מעשי תפארת כאיא

החסד, אשאימות

 דעתנו בקוצר יסודה זו השקפה אבא
והבנתנו.

 אשרה אספור אברהם ויבא :אמרו חז״א
תפסת אתת :הקב״ת או אמר וכו/ ואבכותה

 אפי כי מאוד, טפאיאים חאאו הדברים
 אאא בכאא, אחסר יחס שום אזה אין השגתנו

 עאיו טוטאת שהיתה אנושית פשוטה חובח
 הפחות ובהספדח, אשתו בקבורת אהתעסק

זאת. יעשה שבפחותים

 בתור זו פעואה מבאיטים הק׳ וחז״א
 אטר שעאי׳ החסד במרת חעאיונח השאיטות

 ואבש בא וכו׳ אומנתי תפסת את הקב״ה
אבושי. את

 טרח חתבטאח זו שבפעואה אומר הוי
 וחדרה, תקפה בכא אבינו אברהם שא החסר

 הטרה בהשאטת אמדרגה ממדרגה שהתעאה
 המפכה מעין חסר אאיש שנעשה עד הזאת
חסד.

 החסד מעין ממקור והפעואוח המעשים וכא
נבעו.

 שאמון אצאו שאמו אחסר והתשוקה האהבה
 הנפש כהת בא טעא טאכותי שאמון יחידי

הטבעיים.

 שרה את אספור א״א בשבא וודאי ודאי
 הטבעיים ההרגשים אותם כא אצאו נם חיו

 אא החסד רגש שנם אאא אדם, כא שבאב
 שאטה הטבעיים הרגשים בא ומעא בהם נאבד

אחסר. האהבה

 ומבריח הטקית בואו הכאא עם התאחד
 וטח עואם עד טעואם ד׳ חפר היצירה כא את
אתה. אוי הוא

 בתורת רבים פרקים אנו נתוספו והרי
 זרים אאנשים רק מתיהם החסד שאין ההסד,

 קרובים אהיותר את אאא באבר ורחוקים
 החסר ממקור עמהם שטטיב הטובות אנפשו

יהאכון.
 גאו? הוא אזר שחסר ביניהם הוא ההבדא

צנוע. הוא אקרוב והחסד
 בשארם נפאאה, השקפה אפנינו ומתגאה

 גם בזח יש אחופה ומכניסה בתו אח משיא
של היתרון עם כאח שבהכנסת החסד מטרת

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 3 מס עמוד ירחון ישראל כנסת



כה אישות הלבות

 א, אין ובנים החיוב ל״ה דהלידה ולקיים לישא צריך ומתו לו
 זצ״ל הגרצפ״ם שמביא הדברים אותם בערך וזה — ויזין". יוסף

«— צבי" ב״הר
 הירושלמי על מהריט״א קו׳ את לתרץ הנ״לינ״ל כל מלבד (17

 לד׳ המקורות אחד הוא הנ״ל הירושלמי כי פשוט ביבמות'באופן
בקרבן רק אלא מהב״ע׳ דין שאין המאור׳ ובעל הרמב״ם

יב
עניים מתנות ה׳

 ישראל לעניי צדקה ליתן עשה "מצות א« ה׳ פ״ז
 שנאמר משגת הנותן יד היתה אם לעני׳ שראוי כפי

 ותושב גר בו והחזקת ונאמר לו ידך את תפתח פתוח
עמך". אחיד וחי ונאמר עמך וחי

— זצ״ל סולובייציק מוהרי״ז הגאון דברי את טח אעתיק
 בשם זצ״ל, פטירתו לאחר הנדמ״ח עה״ת בספרו שנדפס כפי

 מדברי פשוט "נראה ומז־א. מו־ב׳ עמוד הלוי" רי״ז מרן "חדושי
 אף בלבד׳ ישראל עניי על רק גהגא לא צדקה דמצות הרמב״ם

 פ״י וברמב״ם דוכתי בכמה כמבואר להחיותו מצוד, תושב גר דגם
 בלבד, להחיותו רק היא והמצור. אחר׳ דין זהו עיי״ש׳ מלכים מה׳
 לו להמציא מצווין שאנו בפרשה האמורה הצדקת ענין כל אבל

 ולא לבד׳ בישראל רק נוהג אינו זה לו׳ יחסר אשר מחסורו די
 ברמב״ן ועיין עיי״ש׳ באחרים ולא בך שם בספרי וכ״ה תושב, בגר

 הצלה על שהיא עמך אחיך וחי מצות מצוות, לשתי שמנה בםה״מ
של אחת במצוד. יחד כללם והרמב״ם הצדקה, ומצות נפש׳ ופקוח

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 31 מס עמוד יצחק אהרן זסלנסקי,



ב כרך כתכיםכד׳

הדבר הרמב״ן לדעת ולפי״וז טז, כמוה הרמב״ן בדברי צדקח,.עיי״ש
^וצרהחכמהי

דגם וגר ותושב גר בקרא כתיב ההצלה דבמצות היטב׳ מבואר
*1234567 אה*ת1

 אבל שם׳ בספרא כמבואר ולהחיותו, להצילו מצווין אנו תושב גר
 לבד, בישראל רק נהגא ולא אביון בך יהיה כי כתיב הצדקה כמצות־

 יסודה עמך וחי מצות וגם אחת מצות דהכל הרמב״ם לזזעת. אולם
 דנוהגת להחיותו מצות מ״ש צ״ב לכאורה א״כ הצדקה׳ ממצות

 כיון לבד, בישראל רק שנוהגין צדקה עניני משאר תושב בגר גם
 לדעת דגם וצ״ל וצ״ע, זמ״ז ומ״ש צדקה של אחת מצוה דהכל

 אחת במצוה נכללות דשניהם אלא הם, דינים שני עכ*פ הרמב״ם
 נאמר תושב גר מיניה דמרבינן ותושב דגר והקרא צדקה׳ של
 זולת, ולא בלבד להחיותו רק אתרבי לא ומשחה עמך והי גבי

 דספרא, תנא כהך כלל פסק דלא הרמב״ם מדברי נראה ויותר
 זכדעיינן עמך, וחי למצות תושב גר לרבות קאתי ותושב גר דהקרא
 מצוד. תושב דגר ראיה דקמייתי ע״ז ובה׳ מלכים בה׳ מדברנו

 קמייתי ולא ואכלה, תתננה בשעריך אשר דלגר מקרא להחמתו
 בו שנתרבה המצוד. בעיקר הנאמר עמך וחי ותושב דגר מתקרא
 פוסק אינו דהרמב״ם ובע״ב עמך, וחי למצות תושב גר מפורש

 ודור הת״א כפי׳ ותושב דגר להקרא מפרש רק דספרא, תנא כהך
 זאת קאי לא וא״ב שם, התורה על הרמב״ן בפי׳ עיין־ וגו׳ ותותב

 מצות וגם אחיך, בקרא כדכתיב ישראל על רק. תושב׳ גד כלל׳על
 והא צדקה, של הדינים כל כמו לבד בישראל רק נאמר עמך וחי
 מהקרא הנלמד לגמרי אחר דין הוא להחיותו, מצוה •תושב דגר

 מצאתי שוב הרמב״ם, בשיטת: בזה וצ״ע וגו׳ בשעריך אשר דלגד
 דגר דהא יא ה׳ ומתנה זכית מה׳ פ״ג ברטב״ס מפורש הדבר
 עכ״ל — עמך״ וחי ותושב דגר מהקדא הוא להחיותו מצוה תושב
יעוי״ש. — זצ״ל דמריז״ס דברי

 לפני אבל כדלהלן: הדמב״ם דברי את להסביר ■נראה ולענ״ד
אחדות. קצרות הקדמות אקדים זה

וז״ל צדקה, לעגין שמציץ ע״ז מה׳ מהרמב״ם דאיה אץ (1

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 32 מס עמוד יצחק אהרן זסלנסקי, ב



כ» ?ניים מתנות הל׳

 וטעם לא לעניו שם שמדבר — ד ה׳ ע״ז מה׳ פ״י שפ! הרמב״ם
 מעם מרעת להם ליתן "ואסור שם. מביא הוא ובתוה״ד לעפו״ם•

 ואכלה תתעה בשעריך אשר לגר שנאמר תושב לגר הוא נותן אבל
 לענין קשר כל לזה ואיו בנתינה"׳ ולא במכירה לנכרי מכור או

צדקה. של הדין פרטי
 מלכים מהלכות שמביא מה צדקה למצות קשר כל אין כן (2

 "וכן בתוה״ד» שמביא יב ה׳ מלכים מה׳ בפ״י שם הרמב״ם וז״ל
 מסדים וגמילות ארץ בדרך תושב גרי עם שנוהגין לי יראת.

 בשעריך אשר לגר שנאמר להחיותן מצווין אנו שהרי כישראל
 בשעריך" אשר לגר "שנאמר הך שאין בדור כמעט ואכלה"׳ תתעה

 קאי זה אלא בסמוך( להלן )כדיבואר להחיותן הצווי על קאי
 חסדים וגמילות ארץ בדרך תושב גרי עם "שנוהגין אדלעיל

 מפורש זה מבאר והרמב״ם "שנאמר"׳ הך קאי זה ועל — כישראל״
 ליתן לישראל "אסור שם« מ״ל יא ה׳ ומתנה זכיה מה׳ בפ״ג

 אשר לגר שנאמר תושב לגר הוא נותן אבל חגם מתנם לעכו״ם
 במתנה׳ ולא במכירה לנכרי׳ מכור או ואכלה תתעה בשעריו

 מצווה שאתה מפני בנתינה בין במכירה בין תושב לגר אבל
 מתנת שלענין מפורש הרי עמך"׳ וחי ותושב גר ־שנאמר להחיותו

 "גר מן להחיותו ומצות בשעריו" אשר "לגר מן יליף. חינם
עמך". וחי ותושב

 "בדרך הג״ל מלכים בה׳ הרמב״ם מן גם לדייק יש עכ״פ
 לחם ופת נפש פקוח רק שלא כישראל"׳ חסדים ובגמילות ארץ
לישראל. כמו ■בדיוק לו שנדרש מה כל אלא

 "והחזקת הפסוק מפרש שהרמב״ם ברור כמעט זה לפי (3
 והוי הספרא׳ כדרשת ממש תושב אגר קאי שזה ותושב"׳ גר בו
 .., הנ״ל א ה׳ מתנ״ע מה׳ בפ״ז כלשונו אחת עשה מצות זו

 עמך": אחיך וחי ונאמר עמך וחי ותושב גר בו והתוקת ונאמר
 עמך" אחיך "וחי מישראל עני על — להחיותו — של צווי מביא
גר אלא אחיך לא אפילו א. ז. עמך"" "וחי תושב גר על וצווי

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 33 מס עמוד יצחק אהרן זסלנסקי,



ב כרף כתביםכוו

 מפני ישראל עניי עם עכו״ם עניי שמפרנסין מה שמלבד תושב,
 לכל כמו תושב גר בידי להחזיק מיוחד היוב יש שלום. דרכי
 תניחנו "אל התו״ב כלשון פעמים כמה אפילו מישראל ואחד אחד

 חזור פעמים וחמשה ארבעה אפילו בו החזקת אם ומנין כו׳ שירד
 אוכל גר זה תושב צדק, גר .זה גר כו׳ בו והחזקת ת״ל והחזק

לחייו". קודמים חייך עמך וחי נבילות
י, ה׳ מלכים מה׳ בפ״י הכם״מ מביא מפורש p כמו (4
 עמך", וחי ותושב "גר מן ילפינן תושב לגר — להחיותו — שמצות

 ומצוה מישראל נזז־ן והוא הואיל "ומ״ש ... הנ״ל: הכם״מ וז״ל
 ר״מ דבין אמרינן כא( )דף דפסחים שני פרק להחיותו עליהם

 העכו״ם למכירת לגר נבילה נתינת להקדים דיש מברי ר״י ובין
לא להא ולר״י להכי בשעריך אשר דלגר קרא אתא דלר״מ אלא

ותושב גר דכתיב להחיותו מצווה אתה דגר דכיון קרא צריך
ע״ז לעבוד שלא עליו שקבל קאמר תושב בגר גר והאי עמך וחי

שדר יהודה רב אמרינן סד־סה( )דף בתרא ובפירקא נבילות ואוכל
 לע״ז פלח דלא ביה ידענא אמר חגם ביום לאבדרנא קורבנא ליה
 ג בפני עליו שקבל כל תושב גר איזהו והתניא יוסף רב א״ל

 לזונו כלומר, להחיותו, ההיא תניא כי ע״ז, לעבוד שלא חברים
צרה". מכל ולהצילו ולפרנסו

 מן ילפינן דלהחיותו הכם״מ בד׳ שמפורש מה מלבד והנה
 נבילות( אוכל אגר הספרא לד׳ בהתאם קאי )שזה כו׳ ותושב גר
 "לזונו הוא להחיותו שכונת — מפורש וכמעט — לדייק יש

 מה ככל בו" "והחזקת כלומר צרה", מכל ולהצילו ולפרנסו
ישראל. לעניי לעשות שמחויבים

 הוא צדקה בענין תושב לגר ישראל בין לחלק יש שכן מה (5
 ויש לאוי, וגם מצו״ע יש צדקה דלגבי הלאוין, עבירת לענין
 גם יותר ועוד צדקה, מצות חיוב יש תושב גר דלגבי לומר מקום
 מפורש יש לאוי דלגבי הלאוין לא אבל — בו והחזקת — מצות

"אחיך" דוקא א, ז. האביון", מאחיך ידך את תקפוץ ולא תאמץ "לא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 34 מס עמוד יצחק אהרן זסלנסקי, ב



כס עניים מתנות הל׳

 מתנ״ע מה׳ ז פרק כאותו שם )ויעוין הוא אחיך דלאו ג״ת לאפוקי
ב(. ה׳

 על התו״ב דברי הקדמות לאחר חילוק, עוד לומר יש כן (6

 כפסוק ולאח״כ לחייו", קודמים חייך עמך "וחי שמג הפסוקים
 הולכים שהיו שנים פטורי בן דרש זו "את :מביא עמך״ אחיך ״וחי

 אחיך וחי שנאמר כו׳ שתיהם ישתו פטורי בן דרש כו׳ במדבר
 וי״ל חבירך", לחיי קודמים חייך עמך אחיך וחי ר״ע לו אמר עמך

 קודמים "חייך תפלוגתא בלי סתם מביא תושב גר לגבי דמעיקרא

 קודמין, דחייך מודה פטורי בן גם ג״ת לגבי א. .ז. לחייו"
 שלעיל הלשון, מאד ומדוקדקת ישראל, לגבי רק הוא והמחלוקת

 לחיי קודמין "חייך ר״ע מביא ולהלן לחייו" קודמין חייך מביא
״אחיך״ כלומר חבירך״,

בן׳" לומר "ודוחק מביא הספרא על הגר״א בהגהות ברם
— יעוי״ש.

•
•

זולטי הגרי״ב ידידי לי שהעיר למה נוגע זה אין כז (7
שם כי דכתובות, בסופ״ק המובא להחיותו" " מענין שליט״א

 וחי משום לפרנסו מצווין "ב״ד רש״י כלשון ב״ד לענין מדובר
 משום אלא הב״ד, על חיוב אין תושב גר ולגבי עמך" אחיך

 — ד״ה שם תו׳ ויעוין התוספתא, ע״פ כו׳ עכו״ם עניי מפרנסין
 דומני ובכלל הרשב״א בחדושי שם ויעוין — אבדה לו להחזיר
 כדרשת בו" "והחזקת לעניו ב״ד חובת אין ישראל לגבי שאפילו
מחסורו". "די לענין לא ואפילו התום׳,

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 35 מס עמוד יצחק אהרן זסלנסקי, ב
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פא להם משגה .אאח
 אהואיאממןאולןלןבותונזרח מצמאוממיו•׳

 * אשרלאשעדמהדאמגיס ‘גדריסוהייגות
 היומונים תאמדמהוהאהימייסכראאונים ולא

 ‘ פולט הכבידואת האחרונים וחכמיה - תאלה
 סת*אכנ״ןומות • צלינ&לצך והאמה • מרס הזמן כי

 פרה»זמני!א שאלמאמאיבלדזנר Hin הרגה•
 אלאאמיצךכילא י אגהיציישראל אל תואנה

 שמתמפלו סלזאתרלפליוןהדורהוא עחכח׳שאלא
 לשמירה הוצרכו לני • חכמיו מצמא ואבדה והולך•
 ומושפעת אצייה האימה היאה מאס * *תרה

אלן ־ $ לצל לריבי• היו לא אי1) •״ כמלפלם
•באת בימיך הלזכלןא והתער ׳מהפדרהמכאה.

 ראית אס 1 נתן בדרגי שלון אתו י » שאלה לכלל .
 הלי •וזנים( נימי שאירא וכדרך הסיותורתן דוד
ל»ת מנות הקמה • לס' למאות עת ןמזומית ל»י

י יתעלה לפניז רוח
ואא^׳י מיל׳ך בדכוח נת8ס לוז •ליקזו

m מפכת
א רק9
א לת' >'ר*» נין »»*ה
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ror סאינו
'SniKsrf

t'crn

 א’שי5ד.’רם עמ׳א ויניח
 ׳סםובהשמעה ס*ג( )סזד

 נחבלו מ׳ש מס חכוזנץ• אינן כאן ז׳ל הל*מ שדגלי
 • דינקזתיההיאמ׳שכאן 'וגראה ״ע■מ»לזמה־פ

 נמעאד הנוהג אדם אס ילעג"! . ניה והדר
 • •דשאילנצותההוצאהמהריוס חומש או נספים

(fwep יעוץ
 • ליכא עלמא נהאי דש'ח נ’אפ ירותיה&1

י שרחימגס׳דםפ׳קדאידזשין
» סלק ר*פיעוהענ_ע

אן נוראי גדזלהוא !*העשה לירי המביא ות*ח
 ביין נפתייזת בס׳ד במ׳ש •י עצמו המעשה

 הואשי׳ל דין3 לכן (דרסח׳א עייןב׳א ) נתינות
 •צ*א מעשה לידיי מביא אבלתיתשאיט • פירותנ״כ

 אפילו גי^ל אינו כזה כיקשת״ת נכללהזה. הוא ■אס
 זהפשונו • לדעתי ממט גדול המעשה •אלא כמעשה
 )לכן מ’נצ וצתנאיו • בטעמי ממקומו מוכרם

 •באמת ולקיים פלמנתלשנמר העוסקיסנתלמוד
 ( ובמרכבה מהעוסלסבסחריחורה ההם גדולי

פזסקנה אם ־ ופעיות קרן ל! אעפ׳ציש ואילי
 שמיס יראת המנה מ׳מיוצא כי לשמה•

 אפשר • זו למדה שנאנו וכיין .3ל בכל '9 זאהנת
 דלא מגי ■לה זו למזיגה כי • מהמעשה ג״כ שגדול
 )הואשאמרהלללאותוגי• מעשה לידי כמי מייתי
 התודה כל זוהי ז תעניד לא לחברך סכי דפלן
 • כמון לרעך ואהבת במצות נכלל שבודאי כולה•

 בימת׳יך • למקום צרם שנין המצות מלק נם
 פאכ׳ולהקנ׳ה ׳ • לחנמכנפשו שנצמוהלאהוב

 נמען אותנו קורא והוא ) אבין ורע רעך שכקיא
 • עיניו3 הרע יעשה אלא ־ לשכינה ק'ו < ורעי אחי
 אי» אם יאף רבדיו( על יעבור ולא יקכימהז זלא

 המעשיות המצות מתקיימות וגמה איך עתה לומד
 המעשה-ילמציאו כלי הלמוד מז? •מ׳מיזצא כפועל

 גם • ללמודהעעשי גס לעזעלממשיפ׳יהתעוררות
 לשם תורה למוד לקכל •עצמו המעשה צסעולת
 • למעשה גם שלאיהאשכה אפשר אי יעים•
W0)P תהא שלא נלנד : התכלת ננמיניו הגדול

k אלאלשחל
 כיתיזון* ממנה• ימנע הל פניו'•'ואעציכ על שליחו

 וסתאורפנהמתזירולמואל י ללחה נא לאמה שלא
 המפסל פלהמניאיסלמוד וצערי ממאי *ד

 לעשוק יוראס כל מצמץ בפיס וקו י מקר'
 נתסשא צאשלשמאתי • לנדה הנצואר •הכמת

סא־ן־כונים * מזרחיות מגהגזההחדסבתו־נוח
. r של נסתרה לאשש רק קיוסתלזה• ידיעת ללמוד
 וממ׳ההיל • מ״יס׳הוכאר״יבלגד אורה•
 ביעורסל.שע־י פזיה פרצה צרמה לעוף! למלמו שיתה

 הזק מצא ^^יכזאחריגמסשמירתיהתזדה^
 לואים* מסל תורה לפרוקעול להשיאם אתחפתוח

 1” • בעבירה יצרם להשביע י לנס לשרירות וללכת
 ♦ ץשר'י’ש בא מקרוב ולהצמדלנע־לפעוצחרש

 נסבאשככז * .־ פולין להזדחואנזריורניסגסנארץ
 נימיו• לחרשנ^מלתה אוי אונגצין• מפרוץ לפיהם

 וכבא ויאחזבשריפלצות• ונבהלתי זכרתי אס אשר
 השלכתי • מא״י שיצאו חבורים מכמה בעילם נודע

 צורריתוימן מלחמתי'באויביה׳'" *״ נפשיחנגד
 רבים מחזיקו ה׳• אקדזשהאשירילאולהדיחעס

 תיע'קזראוהןהגדנץהאחרי•’הי • בחלקלקות
 • האיןבמהלה סן יעביר המומאה ורוח זכים יממה

 מלא? וכבר • קלאתאדרהאחונהפליויםח׳ו
 בתשובה נלו״ד א’ת מפניהסיועיין האמת חמש קארן
 בתולה הפוסק ם*העל לשק אודות על • קצ'*נ בש׳ש
 לוחית שבירת ונספר • דיןוחשמן ממט חבקשין שאין
 וע*יןםארממפאתספייסבימודפלעסק ו(’)ן

 ולעיקבלמור להניח חלילהלמנלה* הקבלהזס״ה•
 יסוד שורש שהוא התלמודי ,צ’פ המצות הסנמדקיזלז

 • פנה מסכו ממסית.־ • והאמונה החולה ועמוד
 ה' ויראת חכמה מצא ת ולא • ובינה נראהתכתה צו

 י לשנהזמים. נו בעוסקים אלא אגדתית לחסידות
 בתשובה כדנרייה׳ג • ולהתייהר להתגדר לא

 בימודיצוקים הזוהר מ*יו»ליזארני35הכות הביאה
 שורא ה לעקור יחכו ואין » מיוסדים וסודותיו

פורח פוחד שאליו הברן לשאר • היסוד ולהרוס
 לא לס צף ’ואיולועלמהלטאולהמן באויל*

 אלא בדיל תורה ואיןתלהור " היוקר א הו רש המד
 זעזמו{ וחריפות חדול ואץ •י מעשה לידי שמניא
 שפלזיה התלמוד• נהרות אלא • ישר ושכל ומדע
 זממנו בפלפולא• חדי דקב׳ה י הוא גס ה’ם תעיד
 חהגסשםורותס״הוסתדו •י ישר דמא יקנה

 ־מ7ה לכן בטיס המה מאמריו ועליו כתלמוד'גנוזים
 - המא תואנה התלצאד למוד שקידת להניח היועצים
 י להיות צדן הוא אלא • עגןשיסונלורס מבקשים

 * ואמוראים אנאים של כלמעיינס היה שהלא העקל
• במרכבה צפית אלא אמרו ולא

לידע צריכים • חומר נתי פזככי אנאט י*הלא
 1כן עיי • הלז נתקוסחושך חובתנו מה

 כח׳ש ולאע׳החסיד■ • עליון עולם אוד נראה
 מאמתי • מטפאת םאי3 ולם • השבצו בסאד ורך נא

 לעלות להתאמן החומים פניהעקשיסהספשיס•
 דרך •לבוא פולס של מלכו כחדרי ■ולימס במרכבה

 ולאשמים י שערהרזיסי׳אלסאוצדותהנטזיס
 אמרלאיכלעלעלש פתאיק(• פראים הס מוחלטים

 איץייהושתרמפשם■ • החמישי המומר אפילו
 אם' כ• שאץחומר במקום " והלאה לעטרמפם

 נמשכו וסלאאפיא • לאחושךיסאודה צורה•
 לאיכלולמינמהייכ^^ט הצרודהנמיקס•

 מ״שובזכליהשנתניי )צמתהויגיזליואלחקרש!
ריקם

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)220 מס עמוד צבי בן ישראל יעקב עמדין,



י* כההלכותסוטה חיטיעי פרק ערופה עגלהלמוטי
 חרע ולא נתיב דהא .סלעי לא כי״ע טיהראה(: סרסו ממול בה

 :לשמבר משמע דליהוי יזרע לא ואשר כתיב מילא להבא משמע
 ימגל ולא איתן נהל ל6* כתיכ הוה אי »ימכד ולא כתיב מי
 משמע יעבד לא אשר דכתיב השתא אבל להבא משמע הוה בו

 לואה לשון לאו דאשר לשעבר
 אפ״ג . משמע לשעבר אשר : הוא
 מילי הגי משמע להבא יעבד דלא

 דנתיב השתא אבל אשר בלאו
 דלשעגר עלה מיכח כרהך על אשר
 אלא בא לא .היא ריבויא :הוא

 דלא כדלקמן עבודות כל לרבות
ללויה, קופיץ ופרט: בכלל תדרשיה

רוחצין העיר זקני :הוא ריבויא אשר לא אהרינא מירי אץ זריעה

 שק שהניא בעלמא אקראי אבל היא לצורך וו שעבודה בלומר
איסור. עבודת :פסלה לא ואותיב אקרי אלא יליט לה ולא עליה
 איסור עבודת .גמי והא :וחמור כשור כלאים אי בשבת כנון

 חינייהו חד נרחך על[ כתיבי קראי דתרי דכיין >פקא קרא מהאי
,עול משינת : איסור לעבודת

ענודה בשעת אלא פוסלות אין ענודות שאר עבודה ושים מושבן איתן : כמגלה לפסול ו

 ייי ופדה םניפד, לה יט״ת- כסאן יסנור ורב
 ניונא כהאי עגלה גני נמי ותניא כרב להלכה רבוותא ,^הן 0נגי^ הר

 אשר ת״ל טנין עבודות שאר עול אלא לי אין עול חדשמ קרקעיתו שהובא .ולא ישן
 פוסל עול עול" ת״ל מה א״ב ט״ט בה לאעובר הוא, מעולם נוי אחריתי: מקרקע

 שאר ענודה בשעת שלא ונין עבודה בשעת בין מתהאתעוף.דנתיב ישן: היינו
 פרה ’למעוטי לאו בה האי בה עובד לא אשר בעגלה רכתיב וטאי ענודה בשעת אלא פוסלות אין ם עמדות

 וקדשים הנטרא ופריך עבודה בהו פסלה דלא י קדשים למעוטי אתי אלא בה פוסלת עבורה נטי דפרה
 תקריבי לא ילפת או גרב או יבלת או חרוץ או שבור או עורת »( סיקרא נפקא טההם נפקא מהבא

 ה׳ט סר״א איצמריך עמדה בהן שנעבדה קדשים מקריב אתה אבל מקריב אתה אי אלה לד׳ אלה

בן ומיד נפקא מהבא נטי והא צריכא לתסרו אימא איסור עבודת אבל היתר עבודת בהן דעבר היכי
 שנעברה קדשים מקריב אתה אבל מקריב אתה אי אלה אלה מכל אלהיכם לחם את תקריבו לא ^נבר

 אימא קרשים כשהן כ בהן עבד אבל חולין כשהן בהן דעבד היכא טילי הגי סר״א איצטריך עבורה בהן
 אותה וטורירין :טפח הוא דשיעורו י ומסיק נבטה עיל משיכת יוחנן מר׳ מניה בעי אבריו א״ר .צריכא לתסרו

 קנך בסלע ושים מושבך איתן כד( ובמדבר שנאמר קשה שהוא לאיתן טנין ח״ד וכו׳. איתן נהל אל

 ישן שהוא לאיתן מנין אומרים אחרים ארץ מוסדי והאיתנים ד׳ ריב את הרים שמעו ו( ומיכה ואומר
 קרקע הוא ראיתן י״א » איתן בפירוש רבוותא ופליגי הוא מעולם נוי הוא איתן נוי ה( וירמיה שנאמר

 ג עמק אלא מים של אינו כאן האמור נחל ולדבריו בברייתא שמביא מהראיור. מוכח וכן סלע בעין קשה
 חוזק לשון הוא ואיה; בחוקה מים שוטף שיהא היינו איתן דאמי יטה כפשוטו הוא באן האמור דנחל וי״א

 :שערפו בטקים הנחל בשפת היינו לזרוע אסור מקומה קאטר התנא ונם יעבד לא אשר דכתיב ואע״ג
.ומליענד טלורוע אסור וטקוטה : העוף מחטאת עריפה עריפה נטר מ׳ט .מאחוריה בקופיץ אותה ועורפין

 רבא אמר להבא אוסר יונתן ר׳ יאשיה ר׳ דברי לשעבר יזרע ולא נו יעבד לא אשר נא( )דברים ת״ר
 לא אשר יעבר ולא בתיב טי סבר יאשיה ר׳ לשעבר פליגי כי יזרע ולא דכתיב פליגי לא דכו״ע להבא
 רינויא אשר יונתן ור׳ טשטע לשעבר אשר יאשיה ור׳ נעבר לא אשר בתיב טי סבר יונתן ור׳ כתיב יעבד

 אשר ת״ר .וכו׳ פשתן שם לסרוק ומותר :המשנה ונסתימת יונתן כר׳ » רביותא נקטו ולהלכה הוא
 ת׳יל מה א״ב מקום טבל בו יעבד לא אשר ח״ל טנין עבירות שאר זריעה אלא לי אין יזרע ולא בו יעבד לא

 יצא ע קרקע של בנופה שהיא כל אף קרקע של בנופה שהיא מיוהדת זריעה מה לך לומר יזרע
 כלל פרט יזרע ילא כלל נו יעבר לא אשר ואימא קרקע של בגופה שאינן אבנים וניקור פשתן סריקת י

שבפרט מה אלא בכלל אין ופרט
 בנחל הערופה העגלה על ידיהם את רחצו החלל אל הקרובים ההוא העיר זקני וכל ת״ר .וכו׳ ידיהן
 ג רםה את שפכו אל ידינו וואפר עגלה של ריפההע מקום על הערופה ת״ל ומה הערופה ת״ל שאין

 ולא מזונות בלא ופטרנוהו לידינו נא לא אלא רמים שופכים שב״ד עלתה לבנו על וכי ראו לא ועינינו הזה'
 שנאמו שיעור לו אין הלויה ששכר ללוית כופין ם אומר ר״ט היה תניא :לוייה בלא והנחנוהו ראינוהו

וכתיב חסר עטך ועשינו העיר מבוא את נא הראנו לו ויאמרו העיר מן יוצא איש השומרים ויראו א( )שופמיס
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הלכותסוטה תשיעי פרק ערופה ענלד,למוטי50

 אעז ג שילוהז לדרך צחכירז לליות רוצה שאינו חי מת נופץ
 יוצא כהוא .עיר של עיבורה מד :לדרך היוצא אותו . גיווק
 :העיר לנתי ושירים אמה שבעים שבתוך החצין בבית והוא ממצה

 ליה לית תנא והאי חולין כשאר . בעדר ותרעה תצא מתני׳
פנלה דונתי בכמה דאמרינן הא

 וירידתה מחיים נאסרה עריסה
 ובמסכת אזהרתה איתן לנחל

 כהז )דף בתרא בפרק כריתות
 בסליגתא־ למילתא לה מוקמינן

 היא .ספיקה כיפרה ן דתנאי
 נמצא לא ואם שלה את עשתה

געשה ולכשנמצא נתכפר ^הורני

לוייה עיקר י בוראי ודזהו " העיר מבוא את ויראם
א? מכשול באין בדרך שילך והלהמתל להראות

 היה לא ימיהן עד בהן שהכל בגמרא מפרש .האשכולות :הללו
 למשה כנתינתן דברים אומרים היו כולן ישראל בחכתי מחלוקת

 כדאמרינן ביו״מ קרבנות בסמיכת שנחלקו הראשונים והן מסיני
 בישראל שהיה ראשי! מחלוקת היה והוא הו( )דף בחגיגה

 j המעשר הודיית העכיר :בד״ת
הקודש בערתי מתודין יהיו שלא

r!g123״f567_n]

 באיסור היא ומיהי ויהרג ודאי
 כתיב דככרה קיימא דידה הנאה

 ראינו אומרים כניס :כקדשים בה
 מי נודע דהא .מורפין היו לא

 בפנינו עכשיו כאינו ואע״פ הכהו
שהרי מרופה. עגלה ככלה לדונו:

 להרוג: בהן הרגיל מי בהן מכירין ~
 נשותיכם ניאיף על אפקוד. לא

 בנותיכם על מה ומפני לנידקן
 הזונות עם הם כי ועוד תזנינה כי

נפרדים נואסין עצמן הס יפרדו

 ומה ק״ו דברים והלא הגמרא וסיים j מגמתו( יםמק
 )אלא ברגליו הלך ולא כפיו דיבר שלא זה כנעני

 סוף ער ולזרעו לו הצלה נרם להם( הראה באצבע
 כטה אחת על ברגליו לוייה שעושה טי הדורות כל

 הכירו את הטלוה ק בל רב אמר יהודה רב אמר וכמה
 בר לרבא אלוייה רבינא ניזוק אינו בעיר אמות ד׳

 ואיתציל הזיקא ליריה מטא בעיר אמות ד׳ יצחק
 לחבר חבר " עיר של עיבורה עד לתלמיד הרב ר ת״ר
 ובמה שיעור לו אין לרב תלמיד שבת תחום ער

 שאינו רבו אלא אמרן ולא פרסה ער ששת א״ר
ר׳ אמר פרסאות שלשה מובהק רבו אבל מובהק

 שופך כאלו וטתלור. מלוה שאינו כל ר״מ משים יוחנן
 גירה לא לאלישע יריחו אנשי ליווהו ת שאלמלא דמים
וע׳ אל בית משם ויעל שנאמר לוזנוקת דובים

 מעמא מפרש ובגמרא כו׳
מפרש בגמרא .וגוקפין ^-עוררין
 הכה סמיש היה ימיו עד :מעמא

 במולו הנפחים כבית .בירושלים
 לבר מלאכת למשות מועד של

 ועמד במועד שמותרת האבל
 אפילו הנפחים על וגזר הוא

 שקולן מפגי האבד בדבר
 יודמין הכל ואין למרחוק נשמע
 והכי הלוכד דבר שהוא

 ן יא( נדף קשן כמועד לה אמרינן
 לשאול אדם הוצרך לא ימיו כל

 מעושר אם .הדמאי על לחבירו
 שיהא התקין שהוא לאו אס
 הארץמעשרין: מעם הליקחין כל

 בסוף אחד אפילו נט׳
אמר והא נו: הביר העולם

 לוית בי שנאמר בתורה יעסוק * לויה לו ואין בדרך המהלך לוי בן יהושע ר׳ אמר ,וגי׳ בו ייתקלסו
 משנעו בערר ותרעה תצא ב הענלד נערפה שלא ער ההורג נמצא * לנרנרותץ^מתני' וענקים לראשך הם חן

 ואח״ב העגלה נערפה י לה והלכה ספיקה כיפרה מתחלה באתה ספק שעל במקומה תקבר ג העגלה
 ראיתי אוסרת אשה י ראיתי לא אומר אחד וער ההורג את ראיתי אומר אחר ער ה יהרג זה הרי ההורג נמצא
 שנים ח עורפין היו ראיתי לא איטרים ושנים ראיתי אומר אחד עד »עורפין היו ראיתי לא אומרת ואשה

 משבא ערופה עגלה בטלה » הרוצתין משרבו עורפין היו לא ראיתם לא להם אוסר ואחד ראינו אומרים
המיס פסקו י המנאפים משרבו הרצחן בן לקרותו חזרו נקרא היה פרישה בן ותהנה דינאי בן אלעזר
בי תנאפנה בי כלותיכם ועל תזנינה כי בניתיכם על אפקוד לא שנאמר הפסיקן זכאי בן יוחנן ורבי המרים

 אין שנאמר האשכולות ביטלו ירושלים איש יהודה בן ויוסי צרירה איש יועזר בן יוסי משמת וגו׳ הם
ואת הטעוררין את ביטל הוא אף המעשי־ הוריית העביר כה״נ יוחנן נפשי אותה בכורים לאכול אשכול

שלא עד ההורג נמצא גבן׳ 5 הרמאי על לשאול א״צ ובימיו בירושלים מכה פטיש היה ימיו עד ^טזנוקפין
 איתן לנחל וירירתה מחיים נאסרה ערופה דעגלה רקי״ל מה רלפי ב דסברי מרבוותא אית .יכו׳ נערפה

 דכריתות בתרא רפרק הסוניא פשטיות וכרמוכח בהנאה אסורה עריפתה קורם ההורג נמצא אפילו אוסרתה
 :אקרשה לא ההורג שימצא אדעתא דבודאי משום דירן המשנה כפשטיות נקטינן דלדינא דסכרי ואית י כה( )דף

 יכופר לא ולארץ לה( גבמדנר ת״ל אותו פוטרין שאין ההורג נטצא ואח״ב העגלה נערפה שאם מנין ת״ר
 הא ליה דטכחיש טעמא «כו׳ ההורג את ראיתי אומר אהד עד :שופכו בדם כ׳א בה שופך אשי לדם

י* מו( *}דף
וסומכץ ד״א לפחות אז הכשר מד לנות העולם מהנין וכהיום ]כס( לחניכו אי: היינו r נ בהלנה כס י ? אגדות נחידוכי הרכ*א * משפט עין

איני כס יתעה כלא דואג והאזרח , כס _ לטפוח זרגינין מאוד מקולקלין ;,הכני; אס אק כש ככתנני ונמו היירח מיתל \דנ:םתמא—____—------ץ
 נדרן־טזזידי־־^“ההולך ני * כזה לעונכ נאיס היו ונא כנביא ולהתנזצן־מן להלפיג ־נהנפריש מניחים־ היז כלא היינו " נזה כמיס ידי ^ינאץאיד יודע !

בה שעוסק כהחזרה אמר ןע'נ רואינו כל ונעיני בעיניך ולרחמים ולחסד גת; ותתנני ורך ___ , ____הדרך נתסלת כתקנז ונמו זרחניים חן וצריך נלא־לרהדפונואכי
 פ׳ט כס ה ח הלכה רוצח מהננוח פ״י י ג ב ת(«7מג נחילו;• ]רב׳א בראשו דמו יהיה וכלא רואיו נל כעיני נרתכי חן לי ליחן נוייה נמקים תהיה
 מקודם נא דאי אחת בבת כניה; כשנאז דוקא מיידי ראיתי לא חימר אחד ופד ראיתי אומר אחד עד לעני; דנכם הראנ׳ל דעת י יג הלנה
 היא הרי עלותה נתקבל אם ראיתי אומרת אכה לעני; ממכ כן האחרון פדות מהני נא ותו נכניס נאמן כיה פדותו ונתתנל ראיתי דאמר ההוא

 ננת לבאו מקודם גאו נין >״מ אין עדות מפהולי כהיא אכה לעני; הרנינ׳ס ולפת אחת בבת כניהו ככנאו אכה לפני; תף פייר• וניתניתין נכתים
 הימנים דעת י בפנינינו רכ׳י דעת י »ט הלכה סוטה מהלכות פיג י ע הלנה כם ט יד הנכה כסח ז יפורפי; להכתיכה תוכג גווני וככל אחת

הטעם נכ״ני »׳כ ח כנכה ריצת מהלכות פ־י
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עה לו דומה הוי

לו דומה הוה
ידו, על התעלות עשייתו, בחסד: גדרים ג׳

חסד ואהבת

 מאי א( )י״ד סוטה במסכת הוא האחד מקראות. שני מצינו החסד במצוות

 אחר להלך לאדם לו אפשר ובי ה( יג )דברים תלכו אלקיבם ה׳ אחרי דכתיב

 דבתיב ערומים מלביש הוא מה הקב״ה, של מידותיו אחר הלך אלא השכינה,

 ובן ובו׳. ערומים, הלבש אתה אף וילבישם, עור כתנות ולאשתו לאדם ה׳ ויעש

 שנאמר והישרים הטובים בדרכיו ללכת עשה מצות ז( מצוה )עשין הסמ״ג פסק

 ה( יג )דברים תלכו אליקכם ה׳ אחר ואומר ט( בה )דברים בדרכיו והלכת

 מהלכות )פ״א הרמב״ם פסק ובן ובו׳. תלכו, מידותיו אחר דסוטה בפ״ק ומפרש

 הוא מה בו׳, בדרכיו והלכת שנאמר בו׳ בדרכיו ללכת אנו ומצווין ה״ה( דעות

 כפי אליו ולהדמות בהם עצמו להנהיג אדם וחייב ובו׳, הנץ היה אתה אף חנון

 אלי זה הפסוק על ב( )קל״ג שבת במסכת כמבואר מקרא עוד ויש ע״כ. כתו.

 ורועם. חנוך אתה אף ורחום חנון הוא מה לו, רומה הוי ב( טו )שמות ואנוהו

ע״ב.
 אחת הפסוק על א( )ל״ד סנהדרין במסכת מבואר שהרי להתבונן, ויש

 טעמים לכמה יוצא אחד שמקרא יב( סב )תהלים שמעתי זו שתים אלקים, דיבר

 לו דומה הוי הוראת נלמדת כיצד בן ואם מקראות, מכמה יוצא אחד טעם ואין

שדנים. מקראות משני
 בדרכיו והלכת של הקרא עניינים, שני באמת באן שיש להסביר, ונראה

 הקרא והוא הבורא, בדרכי וההליכה החסד עשית מצוות את ללמדנו בא

 חובת אלא עשיה מצות אינו ואנוהו של הקרא אבל עליו. הסתמכו שהפוסקים

 ומתדמה על אל מתרומם הריהו חסד שבעשותו להרגיש האדם שחייב הרגשה,

 וכיצד מהרגשתו. מאד עד רחוקים שאנו מה דמיון והוא, אני בבחינת לבוראו
 של החסד מעשי בשלימות התורה אותנו הדריכה כך לשם אלו, רגשות קונים

 רבה אליהו דבי )תנא למעשהם מעשינו יגיעו אימתי לומר חז״ל וציוונו האבות

 רצון מתוך הבורא בדרבי הליכה ושלימות חסר כללי שהם משדם פב״ה(,

אליו. ולהתקרב ולהתעלות להתדמות ושאיפה

ה׳ "מה בכתוב, היא ומבוארת החסד. אהבת והוא בחסד, יש שלישי וענין
 ואהבת ח(. ו )מיכה חסד" ואהבת משפט עשדת אם כי מעמך שדאל אלקיך

עצם על ולהתענג עושים שאחרים החסד את לאהוב היא, נוספת מידה החסד

תש״י



וירא מוסר שיחות לקט ׳מ

 סה מעמנו, שואל שה׳ זו מידה על הדברים את להרחיב ויש והחסד. המצאות

בה. משתלמים ואיך מהותה ומה היא

 של והוייתו מציאותו עצם על ומתענג נהנה מה דבר שהאוהב ואמרתי,

הנאהב. הדבר
 עולם יפה, גן יפה, פרח מראיית מתפעל יופי באהבת המחונן אדם לדוגמא

 מעצם נהנה הריהו וברשותו שלו אינם והעולם והגן שהפרח למרות - יפה

 ונהנים בקרבתם מתענגים והריהם ילדם, אהבת את בהורים נטע הקב״ה הוייתם.

 בעצם ומחשבתם בידיעתם עצמם את מחיים הריהם בריחוקם גם אבל בראייתם,

 אהבת ומשתרגות יוצאות זו ומאהבה בטובתם. ורוצים בשמחתם ושמחים קיומם,
 שהיא האומה בלל לאהבת מתפשטת שהיא עד משפחה, ובני וקרובים אחים

 דרגות בו ויש באדם, שניטע רגש היא שהאהבה אנו, רואים מורכבת. במשפחה
 ג( )מצוה המצוות בספר הרמב״ם מדברי זאת ולמדתי ולחזקן. לטפחן שאפשר

 ההנאה", בתכלית בהשגתו ונהנה שנשיגהו "עד הוא שיעורה ה׳ אהבת שמצות

 מדברי ולמדנו 3 2 1האהבה, לדרגת והשיעור המודד היא ההנאה שעוצם הרי

 במו הדרגות, לרום עד וללהטו ללבותו שאפשר רגש היא שאהבה הרמב״ם

ובו׳. המהוייבת" האהבה "וזוהי שסיים
 בעולם המצויים הנעלים הרגשות אחת שהיא חסד, באהבת הדין והוא

 סימנים ג׳ א( ע״ט )יבמות שאמרו במו מישראל, אחד בל בלב ניטעה והיא

 שיש אבינו אברהם של בריתו שזהו חסדים, וגומלי רחמנים בישנים זו באומה

 שישנה חסד מציאות בל על ולהתענג זה אהבה רגש לפתח ועלינו 5בירושה. לנו

 שבן ומכל חסד, ומוסדות ומעשים החסד גבולות של הרחבה בל ועל בעולם,

 והכרת החסד שאהבת ולדעת חסד. לעשות בידו כשעולה ולהתעע לשמוח

 דורו את אבינו אברהם חינך ידה שעל ה/ ואהבת ה׳ להברת השער היא החסר

 אם בי מעמך שואל אלקיך ה׳ "מה ה׳ בשם הנביא קורא ושפיר 4ה׳, בשם לקרא

 ה׳ אהבת לשיא להגיע האדם יבול ידו על בי חסד", ואהבת משפט עשות

ולעבודתו. בה׳ ולדבקות טובתו, והכרת

חסיד. אחרים, ויתנו יתן מי״ג פ״ה אבות שאמרו וזהו 1
ז. ז שה״ש בתענוגים, אהבה נעמת ומה יפית מה המקרא את לכך הביא עדן, גן יצירת במאמר לעיל 2

 ב, ח בכתובות כמ״ש א״א של בריתו והיא וגו׳. בניו את יצוה אשר למען דכתיב מנלן גמ״ח שם כמ״ש 3

א״א. של החסד ברית במאמר לעיל ונתבאר

באריכות. א״א של החסד ברית במאמר. לעיל שנתבאר וכמו 4
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תז מידות

 כי נכונים. ויצה״ט יצה״ר ענק בהגדרת שנאמרו השיטות שתי כי המוסר"
 ולעומתו טומאה, רוח גם בו יש עוד התאוה, כח שהוא מה מלבד היצה״ר

 אשר בעוד ולכן, קדושה(. רוח בו יש וגם הנכון השכל הוא הטוב, היצר ־
 החיים מאורעות כל כנגד מוחלט כבטחון כראוי להתחזק האדם ביד יש

 היצה״ר כנגד שבו "רצון" ה שכנגד הרי מהם, וכלל כלל לירא ושלא
 זועקת והיא בקרבו, מפעפעת טומאה רוח כי לעמוד, יכול אינו בעצמו,

 תמות פן לביתך, המלט מהר המלחמה, משדה לך ברח בתוככי־נפשו:
זה"! הוא עגמת־נפש של "ודבר יחנכנו. אחר ואיש במלחמה

 בגנותה אשר הקנאה, מדת של כחה שזהו לומר אפשר היה אחר ובאופן
 זה רצון ה׳(. ט׳ )דב־ר אחת" קנאה ולא מיתות "מאה ואמרו: חכמים דברו

 הקנאה, בו נתעוררה וכאשר החיים. מעצם לאדם לו קשה יותר "קנאה" של
 הרי בנפשו, התעורר יחללנו" אחר "ואיש יחנכנו" אחר "ואיש של והחשש

 את הכל. את ממנו גזלה הקנאה מדת מדרגתו. כל ממנו נעלמה ברגע־קטן
 הדביקות כל את והבטחק, האמונה כל את והרוממות, הגדלות כל

 המוחלטת והודאות במקור־החיים האיתנה האחיזה כל את והקדושה,
 נתהוותה גדולה מהפכה ואיננו. כרגע, נעלם הכל הכל החיים, בהמשך

 "כי של נשגבה מגבהות תלולה ירידה הטפחות. ועד המסד מן הזה, באדם
 קנאה מחמת הנובעת ויראה מנוסה כדי עד ממך", ויראו עליך נקרא ד׳ שם

יקחנה". אחר "איש פן זולה

 "רצון" של כוחו נורא ומה מדות, של כוחן מגיע היכן עד למדת הא
 - במאמר לקמן )ועיין ורוממותו. האדם גדלות כל השורש מן להפוך אחד,

חכמה(. תרבה סופרים קנאת

)א< כמדות הרמכ״ם הדרכת

הישרה ד׳ דרך - הבינונית הדיף
 "והלכת של המצוה את הרמב״ם ביאר דעות מהלכות א׳ בפרק
 המידה היא הישרה, ד׳ שדרך שם ופירש ט׳(, כ״ח, )דברים בדרכיו"
 זו הרחוקות קצוות "שתי >בה״ג(: כלשונו ומידה, מידה בכל הבינונית

 בהן ללכת לאדם לו ראוי ואק טובה דרך אינן ודעה דעה שבכל מזו
לאחת מוכן או מהן לאחת נוטה טבעו מצא ואם לעצמו. ללמדן ולא

תשי״א *(
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מוסר שיחות לקט תח

 בדרך וילך למוטב עצמו יחדיר בה ונהג מהן אחת למד שכבר או מהן
 הדרך מהי ומבאר ממשיך )בה״ד< והרמב״ם הישרה". הדרך והיא הטובים
 לו שיש הדעות מכל ודעה דעה שבכל בינונית מידה "היא הישרה
 קרובה ואינה שוה ריחוק הקצוות משתי רחוקה שהיא הדעה והיא לאדם.

 תמיד דעותיו שם אדם שיהא חכמים ציוו לפיכך לזו. ולא לזו לא
 בגופו... שלם שיהא כדי האמצעית בדרך אותם ומכוין אותם ומשער

 ממוצעות, בינונית דעות שדיעותיו אדם כל החכמים דרך היא זו ודרך
 היא היאך בדוגמאות, זו בהלכה לבאר הולך והרמב״ם "חכם". נקרא
 מן התאוה, וממידת הכעס ממידת דוגמא מביא והוא הישרה, הדרך

 בדרך לאחוז החובה היא כמה וההוללות, השחוק ומן והפזרנות הבילות
הבינונית.

 המידות עניני כל את מונה מהיותו הרמב״ם, מדברי להבין יש הנה
 הוא ורצונות, רגשות מידות, קוראים שאנחנו מה שלכל דעות בהלכות

 התנא בדברי כבו אנו מוצאים כך ובאמת דעות. אותם קורא ז״ל
 מי״א(: ״ה0) שם ששנינו כמו דיעות בשם המידות לעניני שקרא באבות
 אנו הדברים ומז /וכו לרצות" ונוח לכעוס נוח בדיעות, מידות "ארבע
 היא שכך דיעות, עניני כולם הן והרצונות, המידות עניני שכל למדים
 הוא הרי זו, מידה או רגש או רצון לו שיש האדםךשזה של הדעת

 פוגמים בקרבו, השוכנים הללו והתאוות כי״הרצונות בשכלו, 'מקולקל
 המקולקלות ־ המידות כלומר: - והדיעות ותבונתו, חכמתו כל את

 דעת־תורה לדעת לו אפשר שאי עד שכלו, את הן משבשות בלבו אשר
לאמיתה.

 כן על והבינה, הדעת לכלי שיבוש גורמות המקולקלות שהדעות וכיון
 לפי אסורה! ■ מידה בכל קיצוניות שדרך למעשה הלכה הרמב״ם פסק

 עשה מצות מבטל הוא הרי זו בדרך המחזיק וכל טובה, לא דרך שהיא
 הבינונית הדרך את תמיד לו לברר האדם על ושומה בדרכיו". "והלכת של

 האדם שעל מאליו מובן הדבר הלא הדרך, בבירור לו יעזור ומי הישרה,
 בינתו בפלס אורחותיו ולשום יתברך ד׳ אותו חנן אשר בשכלו להשתמש

 שם אדם שיהא חכמים ציוו "לפיכך שם: הרמב״ם מלשון שהבאנו כמו
 וברור, וכו׳. האמצעית" בדרך אותם ומכווין אותם ומשער תמיד דיעותיו
 משקל על נכונה לעמוד כדי בשכלו שישתמש היא הדברים שכוונת

 בה ולעלות והטובה הישרה הדרך את למצוא בידו יעלה אז ורק המידות,
מעלה. מעלה
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תםמידות

 □׳( )קל״ג, שבת במס׳ חכמים אמרו בפירוש הלא לומר, תתמה ואל
 כן ואם ורחום", חנק היה אחה אף ורחום, חנון הוא מה לו, דומה "הוי

 קצה עד ביותר, הקיצונית במידה אלו במידות לאחת עלינו שמצוה נשמע
 ובלתי וגבול שעור בלא הן הקב״ה של מידותיו אף שהרי היכולת, גבול

 היכן עד בהן ולנהוג במידותיו לו להדמות מחוייבים ואנחנו וקץ, תכלית
 לו דומה "הוי חז״ל שאמרו מה ודאי כי כן, תאמר אל .מגעת. שידינו.

 הקב״ה של רחמיו למידת הכוונה אין וכו׳, ורחום" חנון הוא מה
 לא שהן לפי להגיע כלל יכולים אנו אין מידתו לעצם שכן בעצמותה,

 מהשגת למעלה למעלה היא איכותם מציאות כל אלא גבול, בלתי רק
 הציווי כוונת אלא לו". דומה "הוי ולומר אותנו לצוות שייך ומה אנוש,
 את בהן מנהיג יתברך הוא אשר למידות מידותינו שנדמה היא הזה,

 כפי גבול, יש העולם בהנהגת אשר הרחמנות למידת כן על כי העולם
 גם זה באופן וכך העולם. הנהגת לשם הנצרך הא־לוקי והישר הטוב
 עמלק על אכזריות הנהגת של חיוב גם ישנו זאת, ולעומת להתנהג. עלינו

 עליהם המרחם וכל העולם. את ומחריבים המצערים אומות שבע ועל
 "רשב״ל ל״ג(: )פ״ז. רבה בקהלת שאמרו כמו ולעולם, לעצמו רעה גורם
 במקום אכזרי שנעשה סוף אכזרי, במקום רחמן שנעשה מי כל אומר

 לדעת צדק, במאזני מידה כל לשקול החובה רבה מה ודאי כן על רחמן":
האדם. לו שיבור ישרה דרך איזוהי

 "כל )םנ״ה<: אליהו דבי בתנא שאמרו דמה לומר, גם לנו יש ומעתה
 אברהם אבותי למעשי מעשי יגיעו מתי לומר חייב מישראל ואחד אחד

 אורחים הכנסת למעשי מעשינו את לדמות לשאוף דהיינו ויעקב", יצחק
 ולמעשה הגר עם אמנו שרה שעשתה החסד למעשי אבינו, אברהם של

 גמליו ועשרת אליעזר את בהשקותה אמנו רבקה שעשתה המופלא החסד
 חסידות מידת אלא הבינונית, המידה בכלל הדברים אלו אין ודאי ־

 שביאר כמו הדין, משורת לפנים הראשונים החסידים בה שנהגו היא
 שלהן דעות מטין היו הראשונים דחסידים ה׳, בהלכה הרמב״ם שם

 מעשי לאותם לשאוף שנתחייבנו ומה גבולן. קצה אל האמצעית מדרך
 לשאוף אפשרותנו כפי אנו שמחוייבים אלא זאת אק האבות, של חסידות

 ההשתלמות כי הוא ברוד אבל פוסקו/ כלתי כהשתלטות כמותם להיות
 דווקא, הבינונית בדרך הצעידה היא אנו, בעבודתנו המחוייבת הזאת

 להתאמץ עלינו כן, ועל הישרה. ד׳ דרך היא שזו הרמב״ם שפסק כפי
 במידה הישרה בדרך בהתנהגות בדרכיו" "והלכת של זו מצוה לקיים

ואינם היראים. בה מתרשלים למה בעיני. הגדולה והפליאה הממוצעת.
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 הנחת ומצות בסוכה ישיבה מצות מקיימים שהם כדרך זו מצוה מקיימים
תפילין.

 לשקול מתרשל שהוא זה על שהתנצל אחד מלמדן שמעתי וכאשר
 וטענתו בדרכיו", "והלכת של המצוה לקיים אורחותיו ולשום פעולותיו

 דעת אלא זו ואין הרמב״ם, על חולקים יש שבודאי סבור שהוא בפיו
 שחלילה בישיבה, גם זאת ובארתי פרטי באופן לו השבתי - הפילוסופים.

 חלילה האומות. חכמי דעת פי על ד׳ מצות שיבאר הרמב״ם על לומר
הזה. כדבר שפתים דל על להעלות

.׳•?
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 אשר אבות, במס׳ מפורשת משנה ומצאתי ד׳ עזרני דשמיא ובסייעתא
 אתו אומר "רבי )פ«במ״א<: שם ששנינו והיא זו, הלכה הרמב״ם למד ממנה

 מן לו ותפארת לעושיה תפארת שהיא כל האדם, לו שיבור ישרה דרך היא
 הפעולות היא הישרה שדרך הוא, "מבואר הרמב״ם: שם ופירש האדם",
 מהמעלות והם ההקדמה(, פרקי )משמונה רביעי בפרק בארנו אשר הטובות

מנהגו ויהיה חשובה תכונה לנפשו האדם יקנה שבהם מפני הממוצעות.
 הנה האדם". מן לו ותפארת לעושיה תפארת אמרו והוא אדם. בני עם טוב” '?

בה יש אשר זו היא ד׳, בעבודת הנדרשת הישרה הדרך כי התנא כאן ביאר לי
יש וגם לנפשו, טוב קנץ ידה על שיקנה היינו לעושיה, תפארת משום גם ת^י»ן\

 ואיזוהי הדרך. מאותה נוחה הבריות שדעת היינו האדם, מבני לו תפארת בה
 הישרה הדרך היא זו הממוצעת. הבינונית הדרך אומר: הוי ־ דרך? אותה
 לרמב״ם לו היו ובודאי התנא. שמורנו כפי לעצמו, לבור לאדם לו שיש

 בדרך הליכה ע״י מתקיימת בדרכיו" "והלכת של שהמצוה התורה, מן ראיות
 הדרך היא שזו קבע רבי כן, על כי זו. במשנה המבוארת הישרה, הבינונית
י׳(. )י״ד. בהושע הכתוב כלשון המה ישרים ד׳ ודרכי הישרה,

 זו משנה בפירוש יונה רבינו שם שכתב הדברים הם נפלאים ומה
 דרך על לעשותן עגיהמידות, המשנה זאת פירש ז״ל "ורמב״ם באבות:

 לאדם טהור לב שמכינה לעשותו, ותפארת המובחר דרך שהוא האמצעית,
 עם לנהוג שילמדוהו האדם, מן לו ותפארת נכונה. רוח בקרבו ומחדשת

 בדרך ההליכה בשבח יונה רבינו הוסיף הנה, ונאה". טוב מנהג הבריות
 "לב ד׳: מאת וביקש ע״ה המלך דוד שהתפלל שמה ואמר האמצעית,

 כל יכול י"□(, נ״א, )תהלים בקרבי" חדש נכון ורוח א־לקים לי ברא טהור
 לעושיה תפארת היא אשר הזו, הישרה בדרך הליכה ע״י להשיג אדם

 במסירות זו מצוה לקיים להשתדל החובה איפוא ועלינו השליטות. בתכלית
ונפש. לב
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>ב< במדות הרמב״ם הדרכת

וכמעשה במחשבה - והגאוה הכעס
 >ריש הרמב״ם דברי יסוד בביאור הדיבור את הרחבנו הקודם במאמר

 בדרך הליכה שענינה בדרכיו", "והלכת של המצוה בקיום דעות( הל׳
ד׳. בעבודת הישרה הדרך והיא הממוצעת,

 ורפואתם, הנפש תחלואי ענין ומבאר הרמב״ם הולך בפ״ב, שם והנה
 הרעות הדיעות ואוהבים מתאוים שנפשותיהם אדם "בני הם הנפש, חולי

 לפי למאד עליהם כבידה והיא בה ללכת ומתעצלים הטובה הדרך ושונאים
 אצל ילך - הרמב״ם שם ביאר ־ הנפשות חולי תקנת ״ומהי >ה״א( חליים״

 שיחזירום עד אותם שמלמדין בדעות חליים וירפאו הנפשות רופאי החכמים
 לו שיש גדול כלל החכם את הרמב״ם מלמד >שם(, ובה״ב הטובה". לדרך

 במידה האחרון לקצה שנטו היא שמחלתם הנפש חולי לרפאות איך לדעת,
 הקצה גבול עד מידה באותה להטות החכם שידריכם והוא יותר, או אחת

 ישובו ואז עתה, עד בה שנהג הקיצונית המידה ממנו שתעקר באופן השני,
 הבינונית בדרך לאחוז וכשיחזור הטובה. הדרך שהיא הבינונית בדרך לצעוד

 החכם על מוטל וכך חייו. ימי כל בה ילך אלא יעזבנה לא שוב האמצעית,
העגום. נפשם במצב להתנהג איך החולים את ללמד

 לפני בא שאם והגאוה, הכעס מידות את הרמב״ם שם נוקט וכדוגמא,
 עליו הלב, בגבהות ולאחוז וכעם בחימה לנהוג תמיד הנוטה אדם החכם

 ביזוי כל מרגיש ובלתי שפל להיות - בעבודה ראשון כשלב - עתה להתלמד
 עצמו שינהיג ע״י מקרבו הלב גבהות ויעקור זולתו, על לכעס הגורם כאב או

 בדברים וכיוצא לובשיהם את המבזות סחבות בלויי וילבש הרבה בבזיון
 וינהג הישרה האמצעית לדרך יחזור ואז ממנו. הלב גובה שיעקור עד אלו,

 והגאוה, הכעס אלו, במידות שאף למדים אנו ז״ל, ומדבריו חייו. ימי כל בה
ד׳. בעיני הישרה היא כי הממוצעת הדרך את לו לבור לאדם לו יש

 >שם(: בה״ג שכתב במה זו, משנתו הרמב״ם סתר דלכאורה לעיין, ועלינו

 הקצה מן יתרחק אלא בבינוניות, בהן לנהוג לאדם לו שאסור דיעות "ויש
 אדם שיהיה הטובה דרך שאין הלב, גובה והוא האחר, הקצה עד האחד

 הכעס, וכן וכו׳. למאד נמוכה רוחו ותהיה רוח שיהיה'שפל אלא בלבד, עניו
האחר, הקצה עד ממנה שיתרחק לאדם וראוי למאד עד היא רעה מדה

תשי״א *(
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 והוסיף ובו׳". עליו לכעוס שראוי דבר על ואפילו יכעום שלא עצמו וילמד
 כמו שכנגדו, על כעס להביע לכך צריכה השעה כאשר שגם שם, לבאר
 אלא לו אין למוטב, להחזירם בחפצו הציבור על אימה להטיל החפץ פרנס

 כעס. של רגש שום ישכון לא בלבו אבל כועס, הוא כאילו עצמו להראות
 והגאוה, הכעס אלו, דבמידות כאן שכתב מהו לכאורה מתמיהים, והדברים

 באלו דגם הקודמת בהלכה ביאר שכבר אחר הקיצונית, במידה לאחוז צריך
באורך(. שם הלח״ם בדברי >עיין הישרה. היא הממוצעת הדרך

 "מסילת־ישרים" בעל שלימדנו מה עפ״י הרמב״ם, כוונת לבאר ואמרתי
 במחשבה )הענוה( שתלויה נמצא "וכשנדקדק, )פכ״ש: הענוה מדת בבאור

 יתנהג כך ואחר במחשבתו, עניו האדם שיהיה צריך בתחילה כי ובמעשה,
 לא במעשה, עניו להיות וירצה בדעתו עניו יהיה לא אם כי הענוים, בדרכי

 בדברי לבאר יש ומעתה וכר. והרעים" המדמים הענוים מן אלא יהא
 הגאוה מחולי האדם שכשיתרפא שכתב )בה״ב< מתחילה כי הרמב״ם,
 בפועל מדבר הוא המידות, באלו ממוצעת במידה לנהוג לו יש והךזימה,
 גדול בבזיון עצמו הזה החולה שנהג דאחר הללו. המידות של המעשים

 בלויי ולבש הכל, מן למטה וישב האחרון, קצה עד הגאוה להרחיק כדי
 ממנו, הגאוה ונעקרה שזכה אחר עכשיו, הרי לובשיהם, את המבזות סחבות

 באותם להתנהג יותר לו אין הישרה, הממוצעת בדרך לצעוד בא והוא
 הוא צריך אלא בזויים, בגדים בלבישת עצמו את ולבזות שפלות מעשי

 את כלומר: - עצמו את ולכבד סלסול, הנקראים נאים במעשים להתנהג
 ואמרו חכמים כך הורונו כבר שהרי א־לקים. בצלם הנברא שבו ה״אדם"

 שנאמר משום קונו בשביל יום, בכל ורגליו ידיו פניו אדם "רוחץ ב׳( נ׳, )שבת
 לכבוד - קונהו ״בשביל שם: וברש״י ד׳(, ט״ז, )משלי ״,למענהו ד׳ פעל ׳כל

 ועוד, האדם׳. את עשה א־לקים בצלם ׳כי 0 ט׳. )בראשית דכתיב קונהו,
 פסק בעצמו והרמב״ם בעולמו". לו שככה ברוך אומר נאות בריות דהרואה

 ורגליו, ידיו פניו רוחץ ־ "שחרית ה״ג(: תפילה מהל׳ >פ״ד למעשה זו הלכה
 שהלכה הראשון, בטעם כפרש״י מפרש דהרמב״ם והיינו, יתפלל". כך ואחר

 שבה התפלה לכבוד כלומר הוא, קונו לכבוד ורגליו ידיו פניו דרחיצת זו
 למה", רגליו, ידעתי "לא וכתב שם שהשיגו והראב״ד קונו. לפני עומד אדם
 השני כפירוש מפרש שהוא אלא זו, כברייתא להלכה סובר הוא גם ודאי

 בריה יראה שהרואה כדי אלא הדברים, נאמרו תפלה לענק שלא ברש״י,
 שביאתו )וכמו וידיו. פניו ברחיצת די כן על בעולמו, הקב״ה שברא נאה

 אנו מקום ומכל ח״א(. ובמעשה", במחשבה - מלכים כבני מעלתנו הכרת במאמר:
הוא חייב אדרבה אלא עצמו. את לבזות לאדם לו שאסור מדבריהם. למדים
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 שיתהדר שחפץ ולמי בצלם שנברא למי הראויה בהנהגה לנהוג במעשיו
 גבהות כל ולהסיר העגוה במידת לאחוז החובה גם ודאי, כן ואם קונו. בו

 את המבזה בהנהגה שפלות, בדרך להתנהג האדם את מחייבת אינה הלב,
ד׳. חפץ באלה ולא לובשו, את המבזה הסחבות לבוש כמו בעליה,

 שבא למי המעשים הנהגת דבר את ב׳, בהלכה הרמב״ם שביאר ואחר
 היא איזו לבאר ג׳ בהלכה עתה בא בענוה, ולאחוז הגאוה מן להתרחק

 מעלת של זה חלק ועל וכלב כמחשבה להקבע המחוייבת הענוה דרך
 יותיר ולא גאוה, שמץ כל מלבו להסיר האדם שצריך הרמב״ם כתב הענוה,
 שפל כולו יהא אלא מגונה, מידה אותה של מקצתיה ולא מיניה לא בנפשו

 שני הענוה, שמידת דאע״פ בזה, ונמצא למאד. נמוכה רוחו ותהא רוח,
 ששני בדוקא שנתחייבנו הרי במעשה, והשני במחשבה האחד ־ לה חלקים

 עד תהיה במחשבה שהענוה אלא לזה, זה תואמים יהיו לא הללו החלקים
הממוצעת. הדרך על תעשה במעשה הענוה ואילו האחרון קצה

 הענוה, במידת והמחשבה המעשה בין לתאם שלא זו, הנהגה וכדבר
 לנו יש המעשים, בהנהגת כי המלך. של בפרשה מפורש אנו מוצאים
 בלב ויראה אימה לו ומשימין גדול כבוד בו ונוהגין הכבוד במידת לאחוז

 בסנהדרין כמבואר וכו׳ כסאו על יושבין ואין סוסו על רוכבין אין אדם. כל
 שאמרו כמו רשאי אינו כבודו על למחול ירצה אם ואפילו א׳(, )כ״ב,

 ׳שום שנאמר מחול כבודו אין כבודו על שמחל "מלך ב׳( )ל״כ, בקידושין
 הרמב״ם פסק וכך עליך". אימתו שתהא ט״ו<- י״׳ז, )דברים מלך׳ עליך תשים

 להרחיק המלך נצטוה במחשבה, הרי זאת, ולעומת )זז״»<. ממלכים פ״ב
יתירה, וענוה שפלות הרגשי לחוש - ותחתיה וכל מכל הגאוה את ממנו

 וכלשק כ(, סס׳ )שם מאחיו" לבבו רום "לבלתי מפורש הכתוב שהזהירו כמו ו-
 הכל וחייב הגדול הכבוד הכתוב לו שחלק "כדרך זז״ו<: )שם הרמב״ם
לב גסות ינהג ולא וכו׳ וחלל שפל בקרבו לבו להיות צוהו כך בכבודו,
וכו׳. יתירה" בענוה יתנהג לעולם וכו׳ בישראל

 פשטות לחוש ־ בלבו מישראל, ואחד אחד כל נצטוה זו במידה וכך,
 למעמדו. כראוי ולהתנהג הבינונית ברך לצעוד ־ ובמעשיו יתירה, וענוה

 מפורשים שהדברים כמו הכעס, במידת להתנהג גם לו יש זה, ובאופן
 ממידה שמץ אפילו ימצא לא לבו שבחדרי דעות, בהל׳ הרמב״ם בדברי

 בפניו כעס להראות לו יש לכך, צריכה כשהשעה חוץ, כלפי אבל זו. רצה
 אל יגיע ולא הסכרים יפרוץ שלא ישמר אך הזאת, המידה בנוהגי ולנהוג
החיצוני. הכעס מן מאומה לבבו
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>ג< במדות הרמב״ם הדמת

תורה ובדברי חדשות בעניני - חשתיקח אוטנות
 אשר דיעות, הל׳ בריש הרמב״ם דעת לבאר הארכנו הקודמים במאמרים

 זו שאין בה, לילך נצטווינו אשר הישרה ד׳ דרך מהי לדעת אותנו לימד
 בדרך לילך יש אלא הגבול, קצה עד המידות בעניני לילך טובה דרך

 החכמים, ודרך הישרה הדרך היא זו הקצוות. שתי בין הממוצעת הבינונית,
ט׳<. כ״יו, )דברים בדרכיו" "והלכת מצות מקיים בה וההולך

 הבינונית הדרך מהי תמיד בשכלו להתבונן האדם את מחייבת זו הוראה
 ומי הישרה. בדרך אותם ולכונן מדותיו ולשער דעותיו ולשום הרצויה,

 הנפש, בתולי קשה חולה הוא הרי ד׳, דרך על ליישרם מדותיו תיקן שלא
 הרעות, מדותיו את ובאהבתו ב׳. פרק בריש הרמב״ם שם שמבאר כמו

 בחומר כלל מכיר ואינו יודע שאינו עד בחליו, שקוע הזה האדם נעשה
דרכו. וברעת מצבו

 )ה״א( הרמב״ם שם מבאר - לו? יש תקנה ואיזו הזה האדם יעשה ומה
 רופאי שהן החכמים אצל ילכו הנפשות, חולי תקנת היא "ומה ואומר:

 הטובה". לדרך שיחזירום עד אותם שמלמדין בדעות חליים וירפאו הנפשות
 ע״י הללו, החולאים לרפאות איך החכמים, את הרמב״ם מורה שם ב׳ ובהל׳

 שיעקרו עד הקיצונית, במידה הדעות באותם לנהוג תחילה אותם שירגילו
ימיהם. כל ילכו ובה האמצעית בדרך לנהוג יחזרו ואו הרעות, הדעות מהם

 חולים כן על כי לנו, ששייך מה למעשה ללמוד לנו יש אלו הלכות
 אצל ולילך רפואה לבקש אנו וזקוקים המרות, ־ הדעות בחולי אנחנו

 הספרים דברי גם ואם שבידינו. המוסר ספרי הם אשר הנפש, רופאי החכמים
 לו אפשר בספר והלומד בעיניו, ישר ־ איש דרך כל כי לו, מובנים אינם

 מוטלת הרי בתליה, המנוגעת דעתו אחרי הספר לשק את ולמשוך לטעות
 ללמוד יחדיו להתחבר טוב, חבר לו ולקנות טוב רב לו להשיג החובה עליו
 לימוד ידי שעל לדעת ויש האמת. על שיעמוד עד כראוי, המוסר ספרי

 כן על כי בדרכיו", "והלכת של המצוה את עצמו בלימוד מקיימים המוסר,
 כפי למידותיו ולהתדמות ד׳ בדרכי לילך עצמו את שינהיג המצוה היא בך

ד׳. בדרכי לילך עצמו את מנהיג הוא הלא המוסר ובלימוד כוחו,
*

תש״ח 1*
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תטו מידות

 הדיבור בענין ב׳( )פרק שם הרמב״ם שכתב מה לבאר נבוא ועתה
 אלא ידבר ולא בשתיקה אדם ירבה "לעולם כתב: ד׳ שבהלכה והשתיקה.

 בצרכי ואפילו וכו׳ גופו בחיי להם שצריך בדברים או חכמה בדברי או
 דברי יהיו חכמה ובדברי תורה בדברי וכן וכו׳. דברים אדם ירבה לא הגוף

 ישנה לעולם ואמרו חכמים שציוו והוא מרובים. ועניניהם מעטים האדם
 הרי מועט והענין מרובים הדברים היו אם אבל קצרה. דרך לתלמידיו אדם

 לא לפיכך שתיקה. ־ לחכמה "סייג כתב: ה׳ ובהלכה וכו׳". סכלות זו
 צעקה בלא ונחת בשובה תלמידים וילמד לדבר, ירבה ולא להשיב ימהר
וכו׳". לשון, אריכות ובלא

 כי הרמב״ם. בדברי כאן מוצאים אנו ענין כפל דלכאורה להבין, ויש
 אדם ישנה לעולם ואמרו חכמים שציוו "והוא ד׳: בהלכה שכתב אחר

 ולומר: ה׳ בהלכה הדבר על לחזור עוד ראה מה קצרה, דרך לתלמידיו
 שנה מה מפני להבין, צריך ועוד לשון". אריכות כלא לתלמידים "וילמד

 להיות ראוי היה יותר דעתנו לפי כי דעות, בהלכות כאן זו משנתו הרמב״ם
 מלמד הלכות כל ביאר ד׳( >םרק ששם תורה, תלמוד בהלכות מקומה

ותלמידים.

 מדבר ד׳ בהל׳ כאן. שנינו נפרדות הלכות שתי דבאמת לבאר, ואמרתי
 לפניהם שגורם או מרבותיו, שקיבל מה גמרא לתלמידיו המלמד הרב על
 שעל וכיון ספר, גבי על כתובים אינם והדברים מדעתו, שחידש מה

 שלמדו מה את חייהם ימי כל ולזכור הרב דברי על לחזור מוטל התלמידים
 זכרון את התלמידים על להקל כדי קצרה, בלשון ללמד עליו כן על מפיו,

 אריכות שמא חכמים שחששו א׳<, >ג׳, גיטין מס׳ בריש מצינו וכבר הדברים.
 תקנו הזה הטעם שמן כך כדי עד הדברים, מן חלק לשכחת תגרום הלשון
 דיבורא, ליה מפשת "דאי - לעומד,", נכתב ״בפני ולא נכתב״ ״בפני לומר

 ובהלכה ממנו(. להחסיר יבוא הדיבור, עליו תרבה )=שאם למגזייה" אתי
 מלמד שהוא ההלכות את לתלמידיו המשכיר הרב על הרמב״ם מדבר ה׳

 ויבין בטוב דבריו את ישכיל שהתלמיד לראות צריך שהוא שכיון אותם,
 ובלא ונחת בשובה להם להסביר לרב לו יש כן על כראוי, ההסבר את

 כאן, נשנו נפרדים ענינים דשני בזה, ונמצא לשון. אריכות ובלא צעקה
 הזכרון. על להקל כדי וטעמה לתלמידים, הגמרא כגירסת הלכה - האחד
ההבנה. על להקל כדי וטעמה לתלמידים, הגמרא כהסבר הלכה * והשני

 ללמדנו שבא נראה דעות(, )בהל׳ כאן זו משנתו הרמב״ם ששנה ומה
והלכה ותלמידים מלמד בדין חוק אלו הלכות שאק והוא גדול, יסוד בזה
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מוסר שיחות לקט תפז

 אדם שצריך דעות, בהלכות היא הלכה אלא בלבד, תורה תלמוד בהלכות
 צדק, במאזני דרכיו כל השקול ובמדוחיו, בדעותיו ושלם הגון להיות
 אפילו אלא הרשות, בדברי רק לא כראה, שמורה תהא לשונו שגם באופן
 להשפיע וראוי מוכן שיהיה עד בפלס, נמדד דיבורו כל יהיה תורה בדברי
 בדרך להם ולהסביר אותם ללמד מועיל, היותר באופן לתלמידים תורה
ההבנה. על להקל וכדי הזכרון על להקל כדי לשון, אריכות בלא קצרה

 "אמר «׳(: )ם-ם. חולק במס׳ ז״ל מאמרם כוונת עומק לבאר נראה ובזה
 אדם׳ בני תשפטו מישרים תדברון צדק אלם ׳האמנם דכתיב מאי יצחק, ר׳

 יכול כאלם, עצמו ישים הזה? בעולם אדם של אומנותו מה - ב( )חהלינדנ״ח.
 שבמילי דבר, של ענינו וכו׳". תדברון צדק לומר תלמוד תורה, לדברי אף

 מדבר, שהוא ומלה מלה ובכל אילם, כמו עצמו לחוש אדם צריך דעלמא
 כן ואם הדיבור, כח את לו נותן אלפים" "משיח שהוא יתברך ירגיש._שד׳

 ינהג בפיו רק ולא יתירה. תהיה שלא מלה כל על לחוס ידקדק ודאי
 כן כפיו אשר כ״אלם", להתנהג ידריך מחשבתו את גם אלא זו, באומנות

 כאילם עצמו ישים תורה" לדברי אף "יכול בשתיקה. - ומחשבתו לבו
 תורה, בדברי תדברוך. צדק לומר "תלמוד בם, ומלדבר בלב מלהגות

 ניתן זה ועל הזה, לעולם ובא נוצר לכך שהרי כאילם, להתנהג לו חלילה
 האדם צריך תורה, בדברי שגם אלא בתורה. לעסוק כדי הדיבור כח לו

 שיוציא קודם מחשבתו את ולברור לנפות ולדעת החכמה בדרכי להתנהג
 הרמכ״ם(, )כלשק מועט" והענק מרובים "הדברים יהיו שלא מפיו. דבריו

 בפיו אבל תורה, בדברי תמיד עסוקה להיות צריכה שמחשבתו פי על ואף
 מעטים "דבריו ויהיו לשון אריכות ובלא קצרה בדרך לדבר לו ראוי

שם(. )כלשונו מרובים" ועניניהם

 אלא מלאכה דק אינה כאילם", עצמו "ישים של זו "אומנות" ואמנם,
 בלבד, מעלה יתרק איננה אך שתיקה". לחכמה "סייג ־ היא רבה חכמה

 לנו יש זה דבר לחבירו. אדם בק ההנהגה דרכי בכל גדול עיקר אם כי
 בהלכה שם כתב וכך דיבור. בהלכות הרמב״ם שם ששנה נוספת מהלכה

 בפה אחד יהיה ולא ופיתוי, חלקות בדברי עצמו להנהיג לאדם "אסור ו׳:
 לגנוב ואסור שבפה. הדבר הוא שבלב והענין כברו תוכו אלא בלב, ואחד
 אסור, דעת גניבת ושל פיתוי של אחת מלה ואפילו וכו׳, הבריות דעת
והוות". עמל מכל טהור ולב נכק ורוח אמת שפת אלא

 ופיתוי חלקות דברי של זו הלכה ששנה הרמב״ם, דברי מסידור הנה,
של זו דהלכה שדעתו נראה הדיבור, דשתיקת להלכה סמוך דעת וגניבת
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תיז מידות

 של בהלכה יסודה דעת וגניבת ואיסור ופיתוי חלקות דברי דיבור איסור
 יאחוז ולא בדיבור האדם ירבה שאם תליא. בהא דהא הדיבור, שתיקת

 שמכיון והיינו ופיתוי, חלקות דברי לדבר שיבוא סופו השתיקה, באומנות
 לבוא הוא עלול ממילא למיליו, מעצור ואין בפלס נמדדים דבריו שאין
 המדברים בין חלקו ויהיה הלב, למחשבות תואמים שאינם דברים גם לדבר
 סופו ופיתוי, חלקות תמיד לדבר ומשיתרגל בלב, ואחד בפה אחד - דופי

 את שגנב אבשלום כמידת מידתו ותהיה דעת, גניבת איסור לידי שיבוא
 ו׳<, )ס״ו, ב׳, שמואל בספר שכתוב ]כמו ישראל ולב דין בית ולב אביו לב

ב׳([. )ט׳, בסוטה וכמבואר
 יבוא לבל ופיתוי, חלקות מלדבר להתרחק האדם על מצוה כן, ועל

 וכדי לדבר. לו אסור פיתוי של אחת מלה ואפילו דעת, גניבת איסור לידי
 לשים האדם צריך האיסור, מפני גדר ולגדור העבירה מן עצמו את להרחיק“

 כדרך האחרק, קצה עד בשתיקה ולהרבות למיליו, וקנצי לפיו מחסום
 הדרך הוא האחרון הקצה רהגאוה, הכעס במדת ג׳ בהלכה הרמב״ם שפירש

 אלא ידבר "ולא הישרה, השכל ודרך ד׳ דרך והוא ד׳, בעבודת הממוצע
 ירבה לא באלה וגם גופו", לחיי להם שצריך בדברים או חכמה בדבר או

הקודם, במאמר >וע״ע לעיל. שהבאנו וכמו ד׳, בהלכה שביאר כפי בדברים

והגאוה(. הכעס לענק הרמב״ם דעת לבאר שהארכנו

)ד( הרמב״כ_בםדות הדרכת

שמים לשם יהיו מעשיך וכל
 ההנהגה את לנו המורה דעות(, )בהל׳ הרמב״ם דברי בביאור עתה בעסקנו

 ז׳(: )הלכה ב׳ פרק בסוף שכתב במה ולעיין לעמוד לנו יש במדות, הישרה

 ולא קנאה, בעל ולא קטטה, בעל ולא וכר, רחבה נפש בעל יהיה לא "וכן
 והתאוה הקנאה חכמים אמרו כך הכבוד. אחר רודף ולא תאוה, בעל

 הבינונית במדה ילך דבר של כללו העולם. מן האדם את מוציאין והכבוד
באמצעות". מכוונות דעותיו כל שיהיו עד ודעה, דעה שבכל

 ויתמה זו הלכה למול משתומם יעמוד לבב ובר דעת בר כל והנה,
 בדרך לילך יש וכבוד תאוה קנאה השלשה, באלו הגם האמנם?! בצדק:

 מוציאין השלשה אלו כי חכמים לימדונו הלא הבינונית, ובמדה הממוצעת
שבמשהו. במשהו ולו בהם, לאחוז יהין ואיך העולם, מן האדם את

תש״ת •(
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מוסד שיחות לקט תידו

 הפרק את פותח הוא ובה בעצמו, הרמב״ם עומד זו גדולה קושיה על
 והכבוד והתאוה והקנאה הואיל אדם יאמר "שמא שלישי{: )סרק ־ הבא

 מהן אפרוש העולם, מן האדם את ומוציאין הן, רעה דרך בהם וכיוצא
 ישא ולא יין ישתה ולא בשר יאכל שלא עד האחרק, לצד ואתרחק ביותר
והצמר השק אלא נאה, מלבוש ילבש ולא נאה בדירה ישב ולא אשה

 נקרא זו בדרך המהלך בה, ללך ואסור היא רעה דרך זה גם וכר, הקשה ~ ־,
 אמרו הנפש. על חטא מאשר עליו וכפר בנזיר אומר הוא שהרי חוטא,

 עצמו המונע בפרה, צריך היין מן אלא פירש שלא נזיר אם ומה חכמים,
 אדם ימנע שלא חכמים ציוו לפיכך וכמה. כמה אחת על ודבר, דבר מכל

 דייך לא חכמים אמרו כך ובו׳. בלבד התורה שמנעתו מדברים אלא עצמו
ובו׳". אחרים דברים עליך אוסר שאתה אלא תורה, שאסרה מה

 יש הגדולה, הקושיה בישוב הרמב״ם דברי כוונת לבאר שנבוא טרם
דלכאורה, שלישי(. )בפרק ז״ל דבריו וסידור תוכן על לעמוד להקדים לנו
לעיל, העתקנוה אשר א׳ דהלכה לומר נראה היה ראשון, מושכל לפי

 בסוף להיות ראוי היה מקומה והכבוד, והתאוה הקנאה בענין המדברת
 שגם הללו, המרות בענין )בה״ס שם שכתב למה כהמשך הקודם, הפרק
 מה את מבאר הוא א׳ בהלכה כאן שהרי הבינונית, בדרך לצעוד יש בהם

ז׳. בהלכה שם שכתב

 שלישי פרק - זה פרק בהמשך דהנה דבריו, בסידור להבין יש עור
שמים" לשם יהיו מעשיך "וכל של ההלכה את הרמב״ם הביא ת׳< ב׳ )הלכה

 הוא ברוך ד׳ את לידע כולם מעשיו וכל לבו "שיכוון - י־ב( פ״ב, )אבות י
הולך והרמב״ם הדבר". זה לעומת הכל ודיבורו, וקומו שבתו ויהיה בלבד,

הגשמיים עניניו כל את לכוון האדם צריך האיך בפרטות, ומבאר שם ?’
 כל כגון, שמים". לשם יהיו מעשיך "כל של הזו התכלית אל והגופניים

 כדי אלא ממק, צבירת לשם יהיו לא מלאכה, ועשית וממכר מקוז עניני
 צריך שהגוף דברים ושאר דירה ובית ומשתה מאכל דברי לו לקנות שיוכל
לההנות כדי כוונתו תהא לא כן גם והשינה והשתיה האכילה ובעת להם.

וחזקים, שלמים שיהיו ואיבריו, גופו את להברות כדי אלא בלבד, גופו את ; •
 בוראו את ולעבוד התורה בחכמת ולהשכיל להבין ויכולת כח בו ויהיה ,ר, ;ק

כשהוא ד׳ ובידיעת התורה בחכמת וישכיל שיבין אפשר אי כי ישרה, בדרך
לשינו(. בטו׳־ט )עי״ש כואב. מאיבריו אחד או וחולה רעב

 ראוי היה לכאורה כאן, הרמב״ם ששנה זו הלכה כל הלא להבין, וצריך
חכם, לתלמיד הראויות ההנהגות את בבארו ה׳(, )בפרק להלן מקדמה להיות

מחכמה אוצר תכנת ע״י מודפס415 מס עמוד



תיט מידות

 א׳< )הלכה שם כלשונו ה׳<, )בפרק שם המפורטים הדברים הן הן כן על כי

 וכו׳ גופו להכרות הראוי מאכל אוכל אלא גרגרן יהיה "לא אכילה: לענק
 אחד תבשיל אלא אוכל אינו החכם אבל וכו׳ בטנו למלאות רודף יהא ולא
 "אינו שתיה: לענין !׳< )הלכה שם וכן ודיו", חייו כדי ממנו ואוכל שנים או

 המלבושים בענין שם, להלן וכן שבמעיו". אכילה לשרות כדי אלא שותה
 שצריך בדבריו מבואר הגשמיים, בעניניו האדם הנהגות ושאר והמלאכה

 "כל של הכלל את התואמת ישרה בהנהגה הללו הענינים כל לנהל האדם
 ויכוונם החולין עניני כל את שיקדש דהיינו שמים", לשם יהיו מעשיך

 ושנה הרמב״ם הקדים מה מפני לבאר לנו יש איפוא, כן ואם ד׳. לשם
שמים"." לשם יהיו מעשיך "כל של זו הלכה )בס״ג( כאן

 הלכה שכן, כמיותר. נראה שלישי פרק כל לכאורה שאלותינו, ולסיכום
 לסוף היא שייכת וכבוד, תאוה בקנאה הבינונית הדרך ענק את המבארת א׳

 לשם יהיו מעשיך "כל של הכלל אח המבארות וג׳ ב׳ והלכה שני. סרק
חמישי. לסרק הן שייכות שמים",

 כי וסידורם, הרמב״ם דברי כוונת לפרש יתברך ד׳ בעזרת ונראה
 הנהגת בכל גדול ועיקר נפלא שלישי^יסוד בפרק ללמדנו בא הרמב״ם

 הזה, העולם מעניני ליהנות אדם שרשאי והוא שלו.( החולין בחיי האדם
 טובה דרך ־ דרכו נעשית ואז שמים, שםל להתענג כוונתו יהשתה ובלבד
 "וכל באמרם תורה בדעת ז״ל חכמינו שלימדונו וזהו ד׳. דרך והיא חשדה,
 להתעסק לאדם רשות תורה שנתנה היינו שמים", לשם יהיו מעשיך

 מכוונים מעשיו כל שיהיו ובלבד ומממק, ומכבוד מאכילה וליהנות
 ביכולת יש אשר כפי יתברך ד׳ השגת והיא האחת, התכלית אל ומביאים

 פרקים" ב״שמונה בעצמו הרמב״ם בזה שהאריך כפי אותה. לדעת האדם
 שזהו פ״ה( >סוף שם שפירש וכמו הממוצע, הדרך ענין בבארו ום-ה(, >ם«ד

 קטנה פרשה איזוהי קפרא, בר "דרש א׳< )ס״ג, בברכות ז״ל מאמרם כוונת
 ארחותיך׳ יישר והוא דעהו דרכיך ׳בכל - בה? תלויין תורה גופי שכל

 לפועל שתשים לומר, "ורצינו עבירה". לדבר אפילו רבא אמר ו׳(, ג׳, >םשלי
 כללו וכבר אחד. מצד עבירה בו שיש אע״פ האמת, והוא תכלית, ההוא
 מעשיך וכל בצוואותיהם אמרם והוא וכו׳, בקצרה כולו הענין זה חז״ל
שם(. הרמב״ם )לשק שמים" לשם יהיו

 בפרק הרמב״ם בא הזה, הגדול היסוד את וללמדנו להודיענו כדי
 שמקצתם אע״פ אלו, להלכות שלם פרק הרמב״ם ייחד כן, ועל שלישי.

לנו להודות כדי ה׳, כפרק ־ ומקצתם ב׳ פרק בסוף להכתב ראויים היו

החכמה אוצר תכנת ע״י חודפס416 מס עמוד {26) (38? אייזיק יצחק שר, :ג - חדשה< כמהדורה מוסר שיחות לקט



מופר שיחות לקט תכ

 אסרה שלא והוא, בה", תלויין תורה גופי "שכל הזה והעיקר היסוד את
 נאה בדירה ולישב אשה ולשאת יין ולשתות בשר לאכול האדם על תורה

 שרצון בסוברו הללו, הדברים מן הפורש כל כי נאה. מלבוש וללבוש
 מהלך הוא הרי האחרון, קצה עד וכבוד תאוה מקנאה להתרחק התורה
 מכל אדם שיהנה - הטובה? הדרך ומהי חוטא. נקרא והוא רעה בדרך

 וישתה בשר שיאכל והיינו, שמים". "לשם בכוונה הללו החומריים הענינים
 כוונה מתוך וכו׳, נאים מלבושים וילבש נאה בדירה וישב אשה וישא יין

 כן על כי וידיעתו. יתברך ד׳ השגת והיא אחת, לתכלית ידם על להגיע
 וחולה" רעב כשהוא ד׳ ובידיעת התורה בחכמת וישכיל שיבין אפשר "אי

כאן. הרמב״ם כלשון -
 שהפרישות ביאר א׳, דבהלכה הוא, כך הרמב״ם דברי שעור ונמצא,

 לו ואין היא, רעה”דרך האחרון, הקצה עד מהם וההרחקה החולין מעניני
 האדם יעשה איפוא ומה העולם. מעניני עצמו ולהזיר בה לאחוז לאדם
 וג׳, ב׳ בהלכה הרמב״ם מבאר זאת - החולין? בעניני להתנהג עליו ואיך

 כולם מעשיו כל את שיכוון ע״י שלו, החולין חיי את לקדש האדם שצריך
 לעומת הכל ודיבורו, וקומו שבתו "ויהיה ד׳ ידיעת של התכלית אל להגיע

 עצמו את להנהיג האדם צריך איך ומפרט, הרמב״ם הולך וכאן הדבר". זה
 חכמים ציוו זה ענין "ועל ואומד: ומסיים הישרה. ד׳ דרך הזו, הדרך על

 בכל בחכמתו שלמה שאמר והוא שמים, לשם יהיו מעשיך וכל ואמרו
אורחותיך". יישר והוא דעהו דרכיך

 האכילה הנאת את לקדש אפשר האיך לידע, נפשנו את יש ואם
 )שבה חכמים שאמרו ממה ללמוד לנו יש שמים, לשם בכוונה ולעשותה

 את המענג כל רב אמר יהודה רב "אמר שבת: עונג מצות לענין ב׳< קי״ח.
 משאלות לך התן ד׳ על ׳והתענג שנאמר לבו, משאלות לו נותנין השבת

 לשבת ׳וקראת אומר כשהוא מהו, יודע איני זה עונג ד׳( ל״ז, )תהלים לבך׳
 יהודה רב ־ מענגו? במה שבת. עונג זה אומר הוי י״ג< ב״ח, )ישעיה עונג׳
 ודגים תרדין של בתבשיל אמר דרב משמיה שילת בר שמואל דרב בדיה

 אמר אשי בר חייא רב רש״י( חשובים. )־־מאכלים שומין וראשי גדולים
 פפא א"ר ■ היא? מאי עונג, זה הרי עשאו שבת ולכבוד מועט דבר אפילו

 מאכל כלומר ובקמה. קרביהן בשמן מטוגנין קטנים )־־דגים דהרסנא כסא
 עשיר ואם עני אם ערכו לפי - אדם כל כי ז״ל בדבריהם מבואר הנה עני(.

 להתעעות האכילה שתחשב כך כדי עד אכילתו את לקדש בידו יש ־
 אם לבך", משאלות לך "ויתן דקרא סיפא לקיום יזכה שבעבורה ד׳, על

עשאו". שבת "ולכבוד שמים לשם בכוונה אכילתו תהיה אכן

החכמה אוצר תכנת הודפס~ע״י417 מס עמוד (26()38) אייזיק יצחק שר, ג: - חדשה< סהדורה מוסר שיחות לקט



תבא טידות

 את להפוך אפשר בשבת רק לא הרי הרמב״ם בדברי המבואר ולפי
 ואכילה אכילה בכל גם אלא ולקדושה, למצוה הגשמי האכילה מעשה

 במילוי האדם כוונת וכל שמים, לשם הדבר נעשה כאשר החול, שבימות
 את קידש הרי ד׳, לעבודת בריאותו את לחזק כדי היא האכילה תאוות

והממוצעת. הטובה בדרך לילך עצמו את וקידש אכילתו

 אלא מצוה אין בשבת שאפילו לחשוב המדמים הרבה יש ואמנם,
 האמת כי נכונה. דעה זו ואין האכילה. בתאוות לא אבל האכילה במעשה

 ומצוה קדושה גם אלא מותרת רק לא היא בעצמה, האכילה שתאות היא
 הדבר, וטעם התורה. חוק כפי שמים לשם נתמלאה היא כאשר בה, יש

 האדם, גוף ביצירת יתברך הבורא שטבע טבעי כח היא שהתאוה שמכיון
 אשר לאדם, שניתנו חושים החמשה לכל הזה הכח שוה איפוא כן אם

 הכוונה לפי - והכל לטמאו, ואפשר לקדשו שאפשר חול ענין הינם כולם
והזמן. והענין המקום ולפי

קודש, בשבת לאדם לו הניתנת היתירה הנשמה ענין זהו הרי ובאמת,
 בביצה שפרש״י כמו עליו, קצה נפשו תהא ולא וישתה שיאכל כדי

 יתירה, "נשמה וז״ל: ב׳( )כ״ז, בתענית חננאל רבינו בפי׳ מבואר וכן «׳(. >ט״ד,
 בשתיית כגבור ולהתענג ולשמוח ולשתות לאכול כדי בשבת לאדם שנתנת

 ד׳ רצץ כי למדת הא לשתות". יכולת בו אין גדול, כח בו אין ואם היין,
 אשר כפי לא ושתיה. אכילה ע״י דווקא עליו מתענגים שיהיו יראיו על

 להגיע אפשר העולם מעניני ונזירות בפרישות שרק האומות חכמי סוברים
 האדם ביד יש וגשמיוחם העוה״ז חיי מתוך דווקא אלא ודביקות, לקדושה
 הארכני )וכבר יתברך. בו ולדבקה הקדושה למעלות ולהתעלות ד׳ על להתענג

 יעקב זרע ישראל בני רק כי והאמת, ח״א(. שבשבת", יתירה "הנשמה במאמר: מה
 ובפרט בקדושה, ולשתות לאכול בכחם יש בעצמותם, קדושים הם אשר

 שמתרבה מתוך ומנוחה, קדושה ליום באהבה להם שניתנה קודש בשבת
 ד׳. לפני בקדושתם מתעלים הם הרי ושתיה, אכילה מעונג ודמם חלבם

 ב׳< קמ״ה >שבת זוהמתן פסקה שלא כיון פסילים, עובדי הארצות, גויי אבל

 את להבין בכחם אין שמה, ש״שבת" טובה מתנה אותה להם ניתנה ולא
שלהם. החולין חיי את לקדש בידם ואץ הזה, הנפלא הסוד

 זצ״ל להגר״א אליהו" "אדרת בפי׳ הזה הגדול היסוד לנו נתבאר וכבר
 )דברים בשר" תאכל נפשך אות בכל בשר לאכול נפשך תאוה "כי עה״פ

 שלא יכול שיתאוה. עד יאכל שלא ארץ דרך תורה "למדה וז״ל: כ׳( י״ב,
אות בכל לומר תלמוד ביוה״ב. חולה כמו התאוה את לשבור רק יאכל

ע״י הודפס418 מס עמוד {261(38) א>י;יק «ר, !נ - ה<שתד הדץרה*ס וסרמ 1ו<?תוו



מוסר שיחות לקט תכב

 ולמדה וכר. בשר. תאכל שתתאוה ובעוד מתאוה שאתה זמן כל נפשך,
 בשעת רק יאכל לא שיתאוה לאחר ואף שיתאוה, קודם יאכל שלא תורה

 עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא שנאמר "לפי שם: ועוד התאוה".
 הפץ ־ באדם כוחות ג׳ שיש ל״ט<, ט״ו. )במדבר אחריהם זונים אתם אשר

 אבל וכר, לממון וחמדה לאכילה וחפץ לזנות, היא תאוה תאוה. חמדה
 אוכלה ואמרת שנאמר הללו, דברים ג׳ התורה התירה תאוה, בבשר כאן

 נפשך אות בכל חמדה, זו נפשך תאוה כי חפץ, הוא ־ בלב ־ אמירה בשר,
עכ״ל. תאוה". זו

 אלא מצוה האכילה תאות שאין הסוברים כאותם לא מבואר, כן כי הנה
 היתר עצמה התאוה אלא הוא, כן לא המצוה הוא האכילה מעשה רק

 קודש, בשבת באכילה בין שמים. לשם נעשית היא כאשר היא, ומצוה
 ובין "כגבור". ושתיה באכילה ד׳ על ומתענג תאותו את ממלא כשהוא

 הרפואה דרכי פי על תאוחו את ממלא כשהוא החול, בימות באכילה
 בידיעתו להשיג ולהשכיל בוראו את לעבוד גופו את לחזק כדי והבריאות,

 מעשיך וכל ואמרו חכמים ציוו זה ענין "ועל הכל. תכלית שהיא יתברך,
 יישר והוא דעהו דרכיך בכל בחכמתו שלמה שאמר והוא שמים לשם יהיו

אורחותיך".

והתאוה הגאוה מן ההרחקה דרך
 לידי בא אתה ואי דברים בשלושה הסתכל אומר מהללאל בן "עקביא

 דין ליתן עתיד אתה מי ולפני הולך אתה ולאן באת מאין דע עבירה.
 עפר למקום ־ הולך? אתה ולאן סרוחה, מטפה ־ באת? מאין וחשבון.

 מלכי מלך לפני - וחשבון? דין ליתן עתיד אתה מי ולפני ותולעה, רימה
מ׳א(. פ״ג, )אבות הוא" ברוך הקדוש המלכים

 את מביאה באת" "מאין והזכרון ההסתכלות כי >שם(, הרמב״ם ומפרש
 לבזות תביאהו הולך" אתה "לאן באחריתו והסתכלו ענוה, לידי האדם
 "אתה לפניו אשר המצוות על שציווהו מי לגודל והסתכלו העולם, בעניני
 המצוות. בקיום ומהיר זריז להיות האדם את תביא וחשבון" דין ליתן עתיד

 התנא הזכיר אשר ההתבונניות שלושת אלו כי יונה רבינו שם פירש וכן
 וליטוע העוה״ז עניני ומתאות הגאוה מן ולהצילו האדם את להרחיק באו
ד׳. לפני חטוא ולבלתי המצוות לקיים התעוררות רגשי בו

רץןס
תש״ח *<

ר

החכמה אוצר תכנת ע״י ?!♦הורפס מס עמוד {26 ((38) אייזיק יצחק שר, : * חדשו >מחדורה מוסר שיחות לקט



תכג מידות

 המין על שכזה כמבט שמתבונן מי שכן מאד. קשים הדברים ולכאורה,

 מטיפה ־ באת? "מאין של המושכל את במחשבתו ומעלה האנושי

 מתוך לבוא הוא עלול עוד אלא הענוה מדת תגיענו שלא דיו לא סרוחה",

 נוצר כמותו הוא אף אשר חבירו, על וגאות עליונות לרגשי זו מחשבה

 היותו אף על הוא ואילו בטפשותו, עומד חבירו זה והנה סרוחה, מטיפה

 לכלל גם בא הוא כך ומתוך שכלו. ויגבה חכם נעשה סרוחה, מטיפה נוצר

באת"? "מאין זו הסתכלות של כתה כן אם ומהו זולתו. על לב גבהות

 שהזכיר השניה ההסתכלות של ומהותה בתוכנה להבין עלינו כן, כמו

 לכאורה כי ותולעה", רימה עפר למקום ־ הולך? אתה "ולאן התנא

 עניני את בעיניו לבזות תביאנו ולא התאוה מן תצילנו לא זו מחשבה

 היום כי שכזו מחשבה בלבו שתעלה כיון אדרבה, אלא החומרי, העולם

 נמות", מחר כי ושתה "אכול יאמר אמור מעתה בקבר, ומחר כאן הוא

 מעוררת הולך׳ אתה "לאן של זו הסתכלות דווקא כי התנא, אמר ואיך

התאוה? מן ולהרחקה העולם עניני לבזות

 - וחשבון? דין ליתן עתיד אתה מי ״ולפני התנא״ואמר שסיים ומה

 אין זו, בהתבוננות שגם נראה לכאורה הקב״ה", המלכים מלכי מלך לפני

 הגוף לא כן על כי החטא, מן ולשמירה למצוות לזריזות מעורר משום

 הוא ותולעה, רימה עפר למקום לילך ושסופו סרוחה מטיפה נוצר אשד

 לה אשר הנשמה, אלא מעלה של דין בבית וחשבון דין ליתן שעתיד זה

 לעמוד שתזדקק היא והרימה, העפר ועם סרוחה הטיפה עם שייכות אין

 איך איפוא, כן אם מפעליה. על וחשבק דין ולמסור pהא כל שופט לפני

המצוות? לקיום הגוף את תעורר זו מחשבה

 האנוכי אשר האדם אל בדברו בא התנא כי הוא, הענק ביאור אלא

 - נשמה כוחות, משני הוא מורכב כי בהכרה עצמו, את ומכיר יודע שלו

 קרוץ התחתונים מן - וגוף יתברך, כבודו מכסא חצובה העליונים, מן

 לו, ואומר מהללאל מן עקביא קורא הזה האדם ואל האדמה. מחומר

 לא עצמך וכל לעליונים, כולה שייכת הפנימית מהותך בי וראה הסתכל

 זיו על שם ולהתעדן דאתי בעלמא נצח חיי לחיות כדי אלא נבראת

 הלב, רגשת לידי זו הכרה להביא החובה מוטלת אדם, ועליך השכינה.

 שאתה עד ונעלה, גבוה כך כל הוא אשר העליון וכוחך עצמך את להרגיש

 דין לפניו ולערוך הקב״ה המלכים מלכי מלך של בהיכלו לעמוד עתיד

 מעלת בגודל וכשתתבונן העולם. בזה ופעולותיך מעשיך כל על וחשבון

על נוצרת, בו אשר המקום על מאידך ותחשוב שלך, הרוחני האנוכי
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מוסר שיחות לקט תכד

 שסופו המקום על עוד ותחשוב לעולם, ובא גופך נברא ממנה אשר הטיפה

 אז או - שמה ירחשון ורמשים תולעים אשר שם, לילך הלזה הגוף של

 ואין חפץ ואין הזה בעולם כאן האמיתי מקומך שאין בבירור ותדע תכיר

 עבירה, לידי עוד תבוא לא כך ומתוך החומרי, העולם עניני בכל תכלית

בך. ימשלו תאוה ולא גאוה ולא

 לחובת התנא מנה אשד דברים השלשה אין באמת כי מעתה, אמור

 "מאין על רק שיסתכל מי אמנם כי מזה, זה נפרדים ענינים התבוננות,

 יבוא שלא דיו לא שביארנו כפי הרי הולך", אתה "לאן שיסתכל או באת"

 והן בגאוה הן שבעתיים, עליה יוסיף עוד אלא העבירה מן להתרחק

 אף וחשבון", דין ליתץ עתיד אתה מי "לפני על שיסתכל מי וגם בתאוה,

 ולהנאת וחשבון לדין מה יאמר כי ד׳, לעבודת להתעורר לא״יבוא הוא

לזה. זה ענין ומה לדין, הנשמה עומדת ושם גוף נהנה כאן העוה״ז,

עצמו, בפני דבר כל השלשה, באלו להתבונן לנו אין שנתבאר כפי אלא,

 כניסת אופן הפרטים, שלושת מאלו המורכבת כללית התבוננות אם כי

 של בהיכלו שלו האנוכי ועמידת העולם מן יציאתו צורת לעולם, הגוף

 ליתן סופו כי ויתבונן כשיעמוד כך, רק וחשבון. דין למסירת העולם מלך

 כאורח אם כי בו היה לא אשר העולם, בזה שפעל מה כל על וחשבון דק

 בזוי באופן לעולם נכנם איך גם יסתכל זאת ועם קצר, לזמן ממרחק הבא

 שאק לו המוכיחה אות בידו יהיה בזוי, למקום ממנו יוצא הוא וכיצד

 הטרקלק אל ליכנס כדי הכנה כפרוזדור רק אלא עצמו, בפני ערך לעוה״ז

 נשמתו חוצבה ממנו אשר ההוא, והנשגב הנכבד המקום אל ולשוב הגדול

 בגאוה ד׳ לפני חטוא לבלתי לבבו ישכיל או־אז ממעל. אלוק חלק -

 הרמב״ם שסיים וכמו וביראה, באהבה מצוותיו לקיים ויתעלה ובתאוה,

 כאחד( כולם )כלומר: דברים השלושה אלו בידו "וכשיעלו ואמר: בפירושו

כלל". יחטא לא

הכעס מידת חומר

 נשבעתי כן הארץ על עוד נח מי מעבר נשבעתי אשר לי זאת נח מי "כי

 להביא שלא שנשבעתי כמו פירוש: ט׳<. נ״ד, )ישעיה בך" ומגער עליך מקצף

 יתברך מאמרו בך. ומקצוף עליך מגעור נשבעתי כן הארץ, על מבול עוד

מדמה הכתוב כי אנו למדים נשבעתי", בן נשבעתי... "אשר נביאו ע״י

תשי״א נח ם׳ *(
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 יתברך ד׳ שנשבע וכשם הארץ, על מבול להבאת ישראל על וכעס קצף

 וקצף גערה שכל מכאן ללמוד לנו יש ומעתה, זה. על נשבע כך זה על

 הכתוב שהרי העולם, על מבול להבאת בחומרתה היא שוה ישראל, על

לזה. זה אותם מדמה

 על וגערה בקצף אלא אמורים הדברים אין כי לומר, אדם לחשך ואם

 מישראל יחיד על וכעס קצף אבל הכתוב, דבר בזה שכן ישראל, כלל

 בענין שאמור ממה ולמד צא לו אמור אתה אף כך, כדי עד חמור אינו

 שכן לרבים יחיד בין חכמים חילקו שלא ותווכח המבול, דור של חטאם

 באמה האוחז כל אומר, אליעזר ר׳ "תניא א׳< >מ״א, שבת במס׳ שנינו

 איסור בזה דיש משום והיינו לעולם". מבול מביא כאילו ומשתין,

 כל השחית "כי בהם נאמר אשר המבול דור של כחטאם זרע דהשחתת

 כולם היו הלא הדור אותו והנה, י״ב<. ו׳, )בראשית הארץ" על דרכו את בשר

 אחת משפחה או אחד איש לא כליה. נתחייבו ולפיכך ופושעים חוטאים

 ואף בשר". "כל אלא העולם, רוב אפילו או העם מקצת ולא בזה, חטאו

 ולימדונו הכלל, של למעשיהם יחיד של מעשהו חז״ל השוו כן, פי על

 בכל אותה דנים היחיד, ע״י נעשית כשהיא אפילו חמורה, עבירה שאותה

 העבירה אלא הקובע, הוא העבירה עוברי של המספרי הריבוי לא חומרתה.

 על מבול מביא כאילו זה הרי בזה, חטא ואם שהיא, כפי לכשעצמה

הארץ.

 חמור כה הזה היחיד החוטא ומה הדין, מן ללמוד לנו יש ומעתה

 ומעלתו יקרתו שתהא שכן כל כולו, המבול דור של עוונם כי עוונו

 חמורה עליו וקצף גערה שכל למאד, ונעלית חשובה ישראל איש של

 מקרב ואחד אחד כל כן על כי כולו. ישראל כלל על וקצף כגערה היא

 אדם נברא ולפיכך ישראל, כלל את כחבבו מחבבו הקב״ה ישראל,

 ערוך לאין וערכו הרבים כמו וחשיבותו מעלתו שגדולה לפי יחידי,

ושיעור.

 וכפי בישראל, עוד ולקצוף לגעור שלא נשבע יתברך שהוא וכשם

 היא שווה - יחיד על ואף - ישראל על והכעס הקצף כי לנו שנתבאר

 חטאים יש כי חז״ל לנו שגילו וכדרך הארץ, על מבול להבאת בחומרתה

 הכעס, ממידת מאד עד להשמר לנו יש כך לעולם, מבול להבאת שקולים

 הרי מישראל, איש על קצף שכל מישראל, יחיד על אפילו ולגעור מלקצוף

לעולם. מבול מביא כאילו זה
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זהכעסז מן ההרחקה היכן עד

מאד, עד והרחיקוה אותה גינו ז״ל חכמינו אשר הרעות, המדות מן

 הן הכעס, מדת אל שהתייחסו חז״ל בדברי ומצאנו הכעס. מדת היא

 מצאנו מוסר, של מנקודת־מבט הלכתית. מבחינה והן מוסרית מבחינה

 רגזנותו" אלא בידו עלתה לא "רגזן, כמו הכעס, בגנות רבים מאמרים

 עד הלכתית, מנקודת־מבט מאמרים גם בש״ס נאמרו מאידך, מא.( )קידושין

 כליו והמשבר בחמתו בגדיו "המקרע ב( >קה. שבת במסכת שאמרו כך כדי

 אמרו וכן זרה". עבודה כעובד בעיניך יהא בחמתו, מעותיו והמפזר בחמתו

 זרה", עבודה עובד כאילו הכועס, "כל י׳( ם״ב אבות להרמב״ם ובפיה״ם )בווה״ק,

!הלכה בזה נאמרה הרי

 שכשם הכעס. מן עצמו ירחיק כמה עד לידע זו, בהלכה מינה והנפקא

 לו אומרים שאם א< >עד, סנהדרין במס׳ אמרו זרה עבודה איסור שלענין

 קיימת הכעס לענין אף יעבור, ואל יהרג תהרג, - לאו ואם האיסור עבור

 שהדבר פי על שאף מסויימת. במרה יעבור" ואל "יהרג של זו הלכה

 שהרי בכעס, יכשל שלא כדי נפשו את ממש למסור חייב שאין ברור,

 עכ״פ, אבל ע״ז, עובד "כאילו" אלא זרה, עבודה עובד ממש אינו הכועס

 עובד "כאילו יהא שלא שכדי כלומר יעבור", ואל יהרג "דין בזה יש

 להתנהג שצריך דהיינו נהרג", "כאילו של במצב להיות חייב ע״ז",

 לאדם חשוב שהוא בזיון כגון לאדם, כמיתה נחשבים שהם בדברים

 ברבים חבירו פני ש״המלבין ב( )נח, ב״מ במסכת המבואר כענין כמיתה,

 שפכו כאילו האדם בעיני נחשבת שההתבזות הרי דמים", שופך כאילו

 חייב זה הרי כעס, שעת האדם לפני עומדת כאשר כן, אם והרגוהו. דמו

 ב״ק במס׳ הגמרא בסוגית המבואר שלפי ואע״פ לכעוס. ולא להתבזות

 לחבול לאדם שאסר ב< צ, >שם דמתניתין שלתנא הרי אלא( ד״ה שם ובתו׳ ב )צא,

 כעס שעומד בשעה מ״מ עצמו, את לבייש לאדם לו אסור כך בעצמו,

 "יהרג של הדין את בנפשו מקיים ובזה עצמו, לבזות חיוב עליו יש לפניו,

יעבור". ואל

 המעלים "כל א(: )סח, בכתובות שאמרו מה לענין הדין הוא כן ומעתה,

 צריך לעיל האמור שלפי כוכבים", עבודת עובד כאילו הצדקה, מן עיניו

 מן עיניו יעלים שלא ובלבד בכיו״ב, או בזיון בדרך עצמו להמית האדם

זרה. עבודה עבד כאילו לו הנחשב הצדקה,

תרצ״ז *(
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תכז מידות

 שכשעלה פפא, לרב מעשה שארע א(, >י, בתרא בבא במס׳ מצינו ולזה

 על אומר והיה למות. היה שעלול באופן ממנו, ונפל מד כמעט בסולם,

 למחללי הראוי סקילה, דין בו מתקיים היה ומת, נופל היה שאילו עצמו,

 פנה הדברים, את בשמעו מדפתי רב בר וחייא ע״ז. ולעובדי שבתות

 ר׳ דתניא פרנסתו, ולא לידך בא עני "שמא פפא: לרב בתביעת־תוכחה

 עובד כאילו הצדקה מן עיניו המעלים כל אומר קרחה בן יהושע

 מצדקה עין שמהעלים דכיון רב, בר חייא שהבין הרי, עבודת־כוכבים".

 עליו לפניו, עני ובא האדם, ליד מעשה בהגיע לכן ע״ז, עובד כאילו ה״ז

 ממנו נדרש אם ואפילו מהצדקה, עין להעלים שלא טצדקי כל לעשות

 וכיו״ב, עצמו את לבזות כגון נהרג" "כאילו של מיתה "דין" בנפשו לקיים

 היה ראוי כן אם מיתה, "דין" בעצמו נהג לא ואם לעיל. שנתבאר כפי

 ארעהו כך ומשום נהרג", "כאילו של מיתה ב״דין" השמים מן שיענישוהו

 מיתת פחד אחזו ובשעת־מעשה בסקילה. ונהרג נפל ש״כאילו" הזה המקרה

הסקילה.

 התייחסו חכמים אשר הדברים בכל להשמר החובה גדולה כמה ומעתה,

 שמלבד לעבודה־זרה, המעשה שהחשיבו עד שכזה, נורא בחומר אליהם

 "עובר של הקטיגוריא בכלל העובר נכלל עוד שבדבר, המוסרית ההשחתה

יעבור". ואל "יהרג תורה שאמרה במקום נהרג", ולא

הטוב הכרת

 הם ועדיין מילדותו, בו שנותרו "ילדות" של ענינים בו יש אדם, כל

 ולקיים "איש" להיות להשתדל החובה ועליו בגדלותו, גם בו מקוננים

 בצוואתו בנו לשלמה המלך דוד שאמר )כענין לאיש" והיית "וחזקת בנפשו

 "ילדות" מעשי כל מקרבו ולמחוק מ, ב. א מלכים - הסתלקותו קודם אליו

והליכותיו. עניניו בכל ו״נערות"

 של מקטנותו אשר "הכרת־הטוב", ענין את לקחת לנו יש ולדוגמא,

 ה״תודה" כל אבל מקבל, שהוא טובות בעד "תודה" לומר הוא רגיל אדם,

 ברצונו שהרי פנימיים. הרגשי־לב מבלי ולחוץ, השפה מן אלא אינה שלו

 נתן טרם והוא בידו עדיין שנשאר מה כל את לו מהנותן ליטול הקטן של

 ממה נובע זה כל וכמובן ויותר, יותר וליטול ועוד עוד לקבל כל־חפצו לו,

של הרגש מכל רחוק הוא והרי "מקבל", של רגש שום בנפשו חש שאינו

תרפ״ז *(
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 כזה בטובתו. לו שהעניק מה כל על לנותן הוקרה והבעת טובה", "הכרת

 שאם יתכן וכך טובה", "הכרת של זו במרה הקטן הילד של מצבו הוא

 גם הרי כראוי, הזו המדה את לנפשו לרכוש ויעמול יתבונן לא האדם

 אינו האדם וכאשר ילד. אותו של נפשי במצב להשאר הוא עלול בזקנותו

 שמבלי יתכן הרי טובה", "הכרת מדת לנפשו לרכוש כראוי משתלם

 תחת רעה לחבירו שישלם מזו, חולה רעה לידי לבוא הוא עלול להרגיש

 גמל אשר רעה תחת טובה לו משלם חבירו כאשר ירגיש שלא או טובה,

טובה. אותה תחת רעה לחבירו ישלם עוד זה כל ואחר לו,

 השלום מפני ששינו יוסף, אחי אצל שמצינו מה לבאר, בזה ואמרתי

 אנא ליוסף תאמרו כה וגו׳ מותו לפני ציוה "אביך לאמר: יוסף אל ושלחו

 איך תמוה, ולכאורה מז־יז(. נ, )בראשית וגו"׳ וחטאתם אחיך פשע נא שא

מהם. שינקום בכך, יוסף את האחים חשדו

 צדיק כנגד שחטא שאדם רגילים, אנחנו הנה כי הוא,’ הביאור אלא

 מוחל הזה שהצדיק לו שברור מכיון הרי מחילה, ממנו לבקש צריך והוא

 שבודאי הנחה מתוך מחילה, ממנו לבקש כלל טורח אינו שמצערו, מי לכל

 היה האמת, פי על אבל בדבר. שלו הטירחה היא ולחינם הצדיק לו ימחל

 אף־על־פי כי מחילה ממנו לבקש חובה עליו יש זה, בכגון שגם ראוי

 שירגיש צריך המצער על־כל־פנים אבל צערו, על מוחל שהצדיק לו שברי

 תחת טובה לו משלם הצדיק וכי זו, במחילתו חיים לו מעניק שהצדיק

 כדי מחילה, ממנו שיבקש לו הוא חוב כן ועל גמלו, אשר רעה

 לבקש לפניו בא אינו אם אבל מחילתו. על טובה לו יכיר שעל־ידי־כך

 על - הפחות לכל - תודה בזה לו ולתת לפניו להכנע רוצה ואיננו מחילה

 הוא הרי בתחילה, גמלו אשר רעה תחת זו, במחילתו לו שגמל הטובה

 דיו שלא פשע, על חטא בזאת והוסיף טובה", תחת רעה "משלם בכלל

 טובה לו השיב אלא כמדתו נהג לא והצדיק בתחילה, לצדיק רעה שגמל

 מחילתו על טובה לו הכיר שלא לפשוע, הרבה זאת גם עוד רעה, תחת

טובה". תחת רעה "משלם בכלל הוא והנה אליו, וטובתו

מחילה, ממנו ויבקשו יוסף לפני יבואו שהאחים היה בדין הרי ומעתה,

 משלמים יהיו לבל כך, על טובה לו ולהכיר מחילתו את להרגיש כדי

 היה שברור ואע״פ בתחילה. גמלהו אשר הרעה על נוסף טובה תחת רעה

 דעתם על עלתה ולא שלם בלב להם מוחל ודאי הצדיק שיוסף להם

 לפני עצמם להכניע השלימים לאנשים הוא ראוי מ״מ ח״ו, מהם, שינקום

שהאחים אלא. להם. מחילתו על טובה לו להכיר כדי כנגדו, שחטאו מי
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 מפני מחילה, ממנו לבקש יבואו כאשר יוסף, עליהם יקפיד פן חששו

 חושדים הם כאילו הזה, הענין כל לו ויראה זה, בענין כמותם סובר שאינו

 ענינים. בכמה שחשדוהו כבתחילה לו חוטאים הם והרי נקמה, על אותו

 שחידש זה והוא כך, על ציוה שהאבא לו לומר השלום מפני שינו ולכן

 שוב וממילא כן, לעשות למעשה עליהם וציוה הזו, וההנהגה ההלכה את

עליהם. קפידא אין

 הכרת של זה בענין גדול פרק ללמוד לנו יש האמורים, הדברים ומן

 בזה, יתחזק לא חלילה ואם זו, במרה להשתלם לאדם לו יש כמה הטוב.

 הזה ובענין טובה". תחת רעה "משלם של רעה מרה לידי לבוא הוא עלול

 טובה להכיר הוא חייב כמה להתעורר, הישיבה מבני ואחד אחד לכל יש

 הישיבה סדרי בשמירת מתרשל אחד ואם בכלל. ולישיבה בפרט לחביריו

 רעה הוא גומל כי טובה, תחת רעה משלם משום בזה יש הרי והנהגותיה,

עניניו. בכל אותו להצליח ומשתדלים עמו המטיבים לרבים

חנטה תרבה סופרים קנאת

 המרות שלושת בין חז״ל שמנוה עד מאד, היא מגונה הקנאה מדת

 בחיים רק ולא מכ״א(. פ״ד )אבות העולם. מן האדם את המוציאות הרעות

 העולם, מן שמוציאתו עד רעה הזאת המרה לו גורמת האדם, של חיותו

 "ורקב ע״ה המלך שלמה שאמר כמו רעה, לו גורמת מותו אחר גם אלא

 קנאה לו שיש מי שכל כ( קנב, )שבת חז״ל ופירשו ל< יד. )משלי קנאה" עצמות

מרקיבין. עצמותיו בלבו

 חיובית, "קנאה" יש מקום מכל רעה, מרה היא בכללה שהקנאה ואע״ם

 שלמה דבר שכזו קנאה על רוחניים. קנינים לבעליה להנחיל כתה ויפה

 יז(. בג. )משלי היום" כל ד׳ ביראת אם כי בחטאים לבך יקנא "אל ואמר המלך

 א(. כא, )ב״ב חכמה" תרבה סופרים "קנאת ואמרו: חז״ל דברו אודותיה ועל

 אלא לרעהו, שיש בממון או בכבוד קנאה איננה הקנאה שאם והיינו,

 אחרים, ענינים תערובות שום בלא בלבד, "סופרים" של קנאה היא

 קנאת כמו קנאה עניני שאר שכל משום, ודאת חכמה". "תרבה בהכרח

 את מזולתו ליטול המקנא האדם של רצונו הרי ממון, קנאת או כבוד

 שישתווה כדי עד ממונו, את או שלו, המיוחד הכבוד את ההוא, הענין

ואין בדעתו אין הרי חבירו, של בחכמתו המקנא אבל לכל־הפחות. אליו,

תרע״ד *(
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 קנאה של תוצאותיה על־כרחך כן ואם מחבית, החכמה את ליטול בכוחו

 שישתווה עד ועוד, עוד חכמה לעצמו להוסיף המקנא את יביאו זו,

 חכמתו ולהשיג להדביק יוכל שעל־ידה הדרך היא זו רק אכן כי לחבית,

חבירו. של

 ביראת והקנאה חבית של בחכמתו הקנאה ד׳, ביראת וכך בחכמה כך

 כדי במלואם, לפעול שבו הכוחות את באדם תעורר חבית, של שמים

 אבל חבירו. של במדרגותיו היראה, ומדרגות החכמה מדרגות את להשיג

 באיש עצמו, בחכם מקנא שהוא סופרים", ב״קנאת - חלילה - הכוונה אין

 לו גורמת היא פלוני, ביד המצויה החכמה אדרבה, כי החכמה, שקנה

 שזכה אחר סופר בעולם מצוי שעל־כל־פנים רבה, שמחה הסופר לחכם

 האיש באותו לקנאות כן אם מקום ומה שכזו, גדולה חכמה לו לרכוש

 וכיון עצטו, בחכם ולא סופר אותו של בחכמה מקנא שהוא אלא, החכם.

 חכמה להשיג כן גם מבקש הוא כך מתוך הרי שלו, בחכמה מקנא שהוא

 לעמול כן גם תביאנו שבהכרח היא, חיובית - זו קנאה ולכן כזו, במדרגה

ביראה. והן בחכמה הן כחפצו, ולהשיג

 )דברים וילך: בפרשת הכתוב על ה(, ט, >ד״ר המדרש דברי יתבארו ובזה

 והתיצבו יהושע את קרא למות ימיך קרבו הן משה אל ד׳ "ויאמר יד( לא

 יטול רבש״ע, לפניו, )משה( "אמר >שם<: חז״ל ואמרו ואצונו, מועד באהל

 עשה הקב״ה אמר חי(. בעודני משרתי )=יטול חי ואהא שלי ארכי יהושע

 השכים מיד שלך(. משרת שהיה כדרך )־־תשרתנו לך עושה שהוא כדרך לו

אצלי. בוא רבי, משה, ואמר יהושע, נתיירא יהושע. של לביתו והלך משה

 עמוד ירד מועד, לאוהל נכנסו יהושע, של לשמאלו משה הלך להלוך, יצאו

 ואמר יהושע אצל משה הלך הענן, עמוד משנסתלק ביניהם. והפסיק הענן

 יודע עליך, נגלה הדבור כשהיה יהושע, לו אמר הדבור? לך אמר מה לו,

 מה יודע הייתי עמך מדבר היה כשהקב״ה )־־וכי עמך?! מדבר מה הייתי

 נאמר שבהם לישראל, ולמסור ללמד שנצטווית בדברים לא אם דיבר,

"לאמו־", נאמר כשלא אבל לאחר, למסור רשות נתינת היא שזו "לאמו■",

 כיון ואני לאחרים, הדברים את למסור ד׳ דברי למקבל רשות אין הלא

 לגלות רשות לי אין א״כ עמי, שדיבר מה לאחרים לגלות לי נאמר שלא

אחת, קנאה ולא מיתות מאה ואמר משה צעק שעה, אותה ד׳(. ציווי בלא

 - 0 ח, >שה״ש קנאה׳ כשאול קשה אהבה כמות עזה ׳כי מפרשה ושלמה
 לשון ע״כ ביהושע". משה שקינא ומה ליהושע, משה שאהב אהבה

המדרש.
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 של בית־מדרש־שבכתב בפתח בהתייצבנו עלינו, חופפים קודש רגשי
 ראש זצללה״ח, שר אייזיק יצחק רבי הצדיק הגאון מרן אדמו״ר

 רבי החסיד הגאון מרן של המובהק ותלמידו חתנו - סלבודקה ישיבת
מסלבודקה. הסבא זצללה״ה, פינקל צבי נתן

 בפרט, זצללח״ה הגהמ״ח ורבנו בכללו, הסלבודקאי המדרש בית
 עבודת בתחומי עמומות וסוגיות רבות פרשיות והעמיקו הרחיבו
 זצ״ל רבנו פיתח מסלבודקה. הסבא רבו תורת עלי כאמון המוסר.
 וגילה א־לוקים בצלם שנברא האדם גדלות בהכרת רחבים אופקים
 נאמן היותו עם אך הנשגבים. הנפשיים כוחותיו צפונות בהכרת נפלאות
 הסלבודקאית, המוסר לשיטת מקורי פרשן זצ״ל רבנו חיה רבו, לתורת

 מיוחדת בגישה הוסיף ד׳, ביראת המשכלת ורוחו הרחבה דעתו ולפי
אישיה. ולהערכת התורה להבנת

 השמיע אותם - הש״ס בסוגיות זצ״ל רבנו של ”ששיעוריו כשם
 ־ ובא״י בליטא הישיבה בראשות עמידתו שנות עשרות משך כסדרם

 חיוו המוסריות, שיחותיו כך שלו, המוצק הגאוני החידוש בכח ניחונו
 למסור זכה אותה אמיתותה, על התורה בהבנת מאלפים שיעורים

 הציור ובכח הברורה הסברתו בכח המעמיק, עיונו בכח לתלמידיו
 יסודית ובהירה. חודרת להסתכלות עינים האיר בעזרתו אשר המופלא,
 וגדולי הראשונים ורבותינו חזי׳ל ובדברי המקראות בהבנת ואיתנה.

האחרונים.

אישיה, וגדולת התורה מושגי את והאיר משמרתו על רבנו עמד כך
 האמיתית היראה יסודות את והסתעפותם, המידות שרשי עומק את

 לאביהם ישראל כנסת שבין אהבה יחסי את א־לוקים", הידעת
השקפת ואת האמיתי והבטחון השלימה האמונה עיקרי את שבשמים

ד
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 משפט דרכי והכרת הימים מאורעות ובהבנת דעות בהלכות התורה

שמים.

 ב״כלי נדיר באופן מחונן שהיה עם כי מעידים, לקחו שומעי

 וחן שפתים מתק והדרוש, הנאום כח כמו דברים, להרצאת אומנות"

 ופושטות הלבבות אל נכנסים דבריו שיהיו לו שעמדו חם לא אך לשון,

 אהבת שופעת שחיתח הנשגבה, נפשו אצילות אלא שבחן, עקמומיות

 נפשם הרוו אשר העליח, שואפי התורה לבני ובמיוחד לזולתו. נפש

 ובשגב־ ברגשת־לבו והוא, ויראה. תורה וחכמה, דעת המפכה ממעינו

 " והשגות שטחיים דמיונות מכל להשתחרר בינה, מאלפם היה רוחו,

 "מלומדה". והרגלי שגרתית דינקותא גירסא מעליהם לפרוק קלושות.

 הרוחני המבט את לחדד הנפשי. השגב את להגביר - זאת ותחת

 ה״אדם" בהכרת מעמיקה להבנה והרגש השכל כלי את ולהפנות

ונפתוליו. מערומיו דיעותיו. מידותיו, שבהם.

 את עם בקהל מלהשמיע פומיה ופסיק רבי שכיב תשי״ב, שבט בי׳

 גוילין. גבי על תדיר העלה אותה שבכתב תורתו אך פה. שבעל תורתו

ד׳. ויראת תורה דעת מלא מופלא, אוצר ־ גנזיו בבית שמורה נותרה

 תשכ״ח בשנת אור ראתה שבכתב", "תורה אותה של חלקה

 בשם זצללה״ה שולמו הגר״מ הישיבה ראש מרן חתנו ע״י ונקראה

 השם. ולנותן השמועה לבעל אופייני צנוע, שם - מוסר״ שיחות ״לקט

 שונות ובחוברות בקבצים נדפסו שכבר מאמרים שובצו כרך, באותו

 שהותיר הגדיל, האוצר מן מעט אלא זח חיה לא אולם רבנו, של בחייו

 זו, רבה במלאכה להתעסק אזרנו־חיל ולזאת, בכה״י. לברכה, אחריו

 ־ האומר" ב״קצירת נכתבו רבות פעמים אשר ־ היד כתבי את לערוך

 רבים יטעמו אשר למען אופניו, על דבור דבור מכונם, על ולסדרם

 עלינו, ד׳ ובחסדי באור־תורתו. ליאור רבים ויאותו מצוף־נעימת־תורתו

 נערך אשר הראשון, הכרך את תש״נ, בשנת לאור־עולם להוציא זכינו

שבת. בעניני שיחות קובץ בסופו אליו ונלווה התורה, סדר על

השני, הכרך של לאור בהוצאתו עמנו חסדו ד׳ הגדיל תשנ״ג, בשנת

 מועדי על זצ״ל רבנו של ומאמריו שיחותיו ־ הראשון בחלקו סודרו בו

 ־ "תלמוד־תורה" קונטרס הודפסו, השני ובחלקו ותקופותיה, השנה

"מסילת קונטרס ת״ת, הלכות ביסודות ורחבים עמוקים ביאורים

היזכמה אוצר תכגת ע״י הודפס14 מס עמוד {261(38) אייזיק יצחק י«ר, :ג - חדשה< >סחדורה מוסר שיחות לקט



יז אחדים ■קברים

 המס״י סדר על ערוכים מעמיקים ועיונים יסודיים בירורים - ישרים״

 מסלבודקה הסבא מרן של ולזכרו מתורתו - זכרון" ״דברי וקונטרס

זצ״ל.

 דעת שוחרי לפני לחגיש הזח, לזמן והגיענו לנו ד׳ הרחיב ועתה,

 ושבעים כמאה הכולל מופלא, אוצר - השלישי הכרך את ומוסר חכמה

 האסכולה בנוסח מוסר, של באספקלריה האדם תורת בעמקי מאמרים,

 כמו בוראו, את האדם עבודת ופרטי כללי לפי ערוכים חסלבודקאית,

 "מידות" ו״דעת", "דעות" ו״בטחון", "אמונה ו״אהבח", "אדם" ערך

ו״תפלה". ו״מצוות״ך׳תורה"

 חזה המופלא ב״לקט" כלולים - ערכים מעשרים למעלה - ועוד אלו

 שנאמרו מוסר שיחות של מקרי ליקוט כאן אין מוסר". שיחות "לקט -

 דור - דורנו מבני אחד של עטו מפרי ספר״ ״עוד זח אין ושם, כאן

 במילי "ספל־מחשבח" לא אף מרתק, דרוש" "ספר לא גם המלקטים,

 דעת מלא אוצר רבע, רב של מכבשונו לימוד, ספר אם כי דאגדתא,

 המוסרית ועבודתו המרוממת רוחו פרי עמוקים, ביסודות תורה

 בכל המוסר תורת של דרכה להורות זצ״ל, גאון האי רב של המעמיקה

 לקונו, אדם שבין בחובות חן בעולמו, האדם וחובת ד׳ עבודת שטחי

לעצמו. אדם שבין בחובות וחן לחבירו אדם שבין בחובות חן

 המוסר", תורת "יסודות קונטרס בראשית אור רואה זח, כרך בראש

 לפני אירופה, בגולת בשבתו עוד זצ״ל, רבנו לדפוס וחכינו שחיברו

 חגרי״ס רבנו ראה מה זצ״ל רבנו מבאר זה, בקונטרס הגדול. החורבן

 תקופח. באותה חדור מצב לפי המוסר, תנועת את להקים זצ״ל

 רבנו מתח״י הוא אף שיצא ב״מבוא" הפותח ־ חזה הנכבד הקונטרס

 של רוחם לפי שנח, משמונים למעלה לפני בשעתו, נכתב כי אם - זצ״ל

 בני שגם לפי בישראל, להפיצו לנפשנו חובה ראינו מ״מ חדור, אותו בני

די. בעבודת תועלת חרבה ממנו להפיק יוכלו דורנו

 מאמרים, אי־אלו מלהדפיס נמנענו לא המערכה, להשלמת

 הקודמים, בכרכים אור ראו שכבר במאמרים נשנו כבר שיסודותיהם

 שכבר עמוקים שרשים כשאותם חידוש, בלא המדרש בית אין ובודאי

 רבי ענפים ומגדלים לצדדים ומתרחבים כאן מתפשטים נאמנה, ניטעו

פארות.
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מופר שיחות לקט ידז

 לבאר השכיל דעתו, ברוחב זצ״ל רבנו כי לציין, אתנו המקום וכאן
 שבחם, עמומים ענינים ולהאיר בנ״ך שלמים פרקים מאמריו, בתוך

 בדרכי העיוניים מאמריו :ולדוגמא בספר. הלומד עיני תחזינה כאשר
צרופה. תורה דעת עומק לפי ע״ה, המלך דוד ד׳, משיח של הנהגתו

 נוכל למען הכת״י, ועריכת בסידור יגענו רבות כי למודעי, וזאת
 השתדלנו זאת, ועם הרבים. לתועלת הראוי באופן הדברים את להגיש
 בצורת שלא המקורי, באופיים זצ״ל רבנו של מערכותיו את להציב
 אם כי קטעים, ובקיצור קלילא בלישנא ■ חיום״ של ב״סגנון עריכה

 השמועה, בעל של לתורתו כראוי זקנים, בטעם - פעם״ של ב״נוסח
שלפנינו. בדור והיראה התורה אדירי מגדולי

 אליהו ר׳ הוה״ג מפארים שמו היקר לחאברך אנו תודה אסירי
 במלאכת שעסק והסגנון, הכתיבה בכושר שניחון שליט״א פפויפר
 באופן הדברים את להגיש השתדלות אחר השתדלות והשתדל הקודש,
 חגהמ״ח רבינו וזכות השמים, מן מרובה ושכרו הרבים, לתועלת הראוי
הימים. כל עליו תגן זצ״ל

 בהם שימצא הדברים כל כי בספר, הלומד לב את להעיר ומחובתנו
 יתלה בזח, וכיוצא מדוקדקים כאינם שימצאו או בהבנתם, קושי

 אנו וחוששים יראים כי ועריכתם, הדברים בהעתקת ורק אך הלומד
זצ״ל. רבנו של דעתו עומק לסוף לירד זכינו לא דעתנו, קוצר שלפי

 כן אותו לסדר שזכינו שכשם זח, כרך בשער עולם לבורא תפלתנו
 וישוטטו זצ״ל רבנו תורת לאור החיים בשבילי לצעוד - לעשותו נזכה
למשכיל". למעלה חיים ב״אורח לעלות תורתו, באור ליאור רבים

המערכת

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס16 מס עמוד 1 ?6 ו»8ו אייזיק יצחק שר, :1 חדשי .למהדורה מוסר שיחות לקט



ה״א-ה" פ״ז תשובה הלכות לתשובת שפד

 מצבו את מחדש הוא הרי תשובה עושה
 שבו החטא טומאת כלפי כי "חוטא", בתורת

 - בפועל החטא עשיית שעת בין הבדל אין
היטב. בזה ודו״ק זמן, שלאחר למצבו

 חובת שהקדים במה קושיתנו ניחא ובזה
 בפיו "ולהתוודות שכתב החטא, לעזיבת הוידוי

 היה דלכאורה מחטאיו", כפיו ולנעור מחטאיו
 הוידוי, למצות החטא עזיבת להקדים לו

 כמבואר בידו ושרץ כטובל הוא הרי דאל״ב
כפיו "ולנעור הר״מ מש״ב לפי״ד אמנם לעיל,

 תשובה עשיית לסדר ענין אינו מחטאיו",
 עיקר בזה האמור דאין עוונותיו, על המכפרת
 היוצא הפועל ר״ל אלא החטא", ד״עזיבת
 ואם מחטאיו, יתנער שגופו התשובה ממעשה

 "ישתדל - הכי מתפרשים הר״מ דברי כן
 החטא. עזיבת היינו תשובה", לעשות האדם

 וידוי היינו מחטאיו", בפיו "ולהתוודות
 הפועל היינו מחטאיו" כפיו "ולנעור דברים.

 מתנער שגופו זו התשובה מעשה ע״י יוצא
וכמש״נ. מחטאיו



שפההשנהה״ג פ״ז תשובה הלכותת ב ו ש ל!ז

 זנות כגון מעשה בהן שיש מעבירות אלא תשובה שאין תאמר אל ג. הלכה
צריך הוא כך מאלו, לשוב אדם שצריך כשם אלא וגניבה. וגזל

 ומן הקנאה, ומן האיבה, ומן הכעס, מן ולשוב לו, שיש רעות בדעות לחפש
 הכל מן בהן, וכיוצא המאכלות ומרדיפת והכבוד, הממון ומרדיפת ההתול,

 שבזמן מעשה בהן שיש מאותן קשים העונות ואלו בתשובה. לחזור צריך
 וגו׳ רשע יעזוב אומר הוא וכן מהם. לפרוש הוא קשה באלו נשקע שאדם

ז(: נה, )ישעיה

לתשובת
 אלא תשובה שאין תאמר אל ג׳: הלנה

 וגזל זנות כגון מעשה בהן שיש מעבירות
 מאלו לשוב אדם שצריך כשם אלא וגניבה,

 לו שיש רעות בדעות לחפש צריך הוא כך
וכוי. האיבה ומן הכעס מן ולשוב

 של מקומה דלכאורה מובא יל״ע א(
 כתב ששם תשובה, הלכות בריש זו הלכה
 עבירות מכל לשוב התשובה מצות הר׳׳מ

 הו״ל והתם ל״ת, ובין עשה בין שבתורה
 לעשות חובה רעות ממידות דאף למימר

 וביותר ד. פרק עד ליה נטר ומדוע תשובה,
 התשובה מעלת על זה בפרק ההלכות דענין

 חיובי בעיקר ולא התשובה, בעל ודרגת
וצ״ב. התשובה,

 מידותיו לתקן האדם חובת הלא צ״ב, ועוד
 בדרכיו" ד״והלכת עשה במצות יסודה

 ה״ה(, )פ״א דעות בהלב׳ בר״מ להדיא כמבואר
 דמצות ה״א בפ״א לעיל הר״מ במש״ב וא״כ

 הא נמי איכלל עשה, מעבירות גם התשובה
 הויא דהא רעות, ממידות לשוב דצריך מילתא

 מצות בזה נאמרה דלא ומהכ״ת מ״ע,
 תאמר "אל הכא כתב הר״מ ]ואמנם התשובה.

 בהן שיש מעבירות אלא תשובה שאין
 מעשה" בו ש״אין כיון דסד״א כלומר מעשה",

 צ״ע, גופיה הא אולם תשובה, חובת בו אין
 חובת ע״ז ויהא מ״ע על עבר הא דמ״מ

מעשה[. בו שאין ומ״ל תשובה,

שאין תאמר אל הר״מ: במש״ב צל״ע וכן

השנה
 מעשה" בהם "שיש מעבירות אלא תשובה

 אדם שצריך כשם אלא וגניבה וגזל זנות כגון
 רעות בדעות לחפש צריך הוא כך מאלו לשוב
 הלא וצ״ב עכ״ל. וכו׳ הכעס מן ולשוב לו שיש

 כמש״ב עשיה, חובת נאמר המידות בתיקון גם
 "יעשה - ה״ז פ״א דעות בהלכות הר״מ
 הדעות ע״פ שעושה במעשים וישלש וישנה

 חובת אין אמאי וא״כ עיי״ש, וכר" האמצעיות
 שיש עבירות כשאר רעות ממידות התשובה

מעשה. בהם
 הוו כאן הר״מ דדברי ליישב ויתכן

 הבחירה, ענין ה׳ בפרק שביאר למה כהמשך
 כתב ]ועוד ורע, טוב לעשות האדם דביד
 חוטא שהאדם "כשם ה״ב( )פ״ו לעיל הר״מ

 מדעתו תשובה עושה הוא כך מדעתו
 אל - כאן בהלכה הר״מ והוסיף וברצונו״[,

 בהן שיש מעבירות אלא תשובה שאין תאמר
 שהי׳ כלומר וגניבה, גזל זנות כגון מעשה
 מעשה בהן שיש ת—בעב דרק בדעתך עולה

 אבל כרצונו, מהם לשוג לאדם נתונה הרשות
 נתון לא הנפש בתכונות דקשור רעות מידות

 מתחילת עליו נגזר אלא האדם, לבחירת
 הקשורים דברים דגם הר״מ קמ״ל ברייתו,

 האדם לבחירת נתונים ותכונותיו האדם באופי
 מצוה בחינוך )ועיין למוטב. לשנותם וחייב
 ואל וז״ל: רעך, בית תתאוה דלא בלאו תט״ז

 למנוע אדם של בידו יהיה איך לומר תתמה
 שיראה חמדה כלי כל אוצר אל מהתאוות לבו

 האדם ביד האמנם כי וכר, חבירו ברשות
מה מכל ותאותיו" ו״מחשבותיו עצמו למנוע



ה״ג פ״ז תשובה הלכותלתשובתשפו

 ולקרב להרחיק ובדעתו וברשותו שירצה,
ודו״ק[. ובו׳ כרצונו הדברים בכל חפצו

 לאו מילתא דהאי כיון צ״ב דאבתי אלא
 החידוש אלא הוא, התשובה בחובת חידוש

 עד הר״מ ליה נטר למה א״כ עבירה, דהוה
 בפ״ו )או ה׳ בפרק כבר לכתבה הו״ל להכא,
 דגם הבחירה, במעלת חידוש הוא שהרי ה״ב(,

 לשנות. יכול נפשו בתכונות הקשורים דברים
 במקומה דברינו בריש הנ״ל קמא קושיא וגם

וצ״ב. ודו״ק, עומדת

 בהקדם הר״מ, בדעת לומר והנראה ב(
 הר״מ דכתב בדרכיו", "והלכת מצות הגדרת

 וז״ל: ה׳-ד(. הלכה סוף )פ״א דעות בהלכות
 והם הבינונים האלו בדרכים ללכת אנו ומצווין
 והלכת שנאמר והישרים הטובים הדרכים
 הוא מה זו מצוה בפירוש למדו כך בדרכיו.

 נקרא הוא מה חנון, היה אתה אף חנון נקרא
 שהן להודיע וכר, רחום היה אתה אף רחום

 להנהיג אדם וחייב וישרים, טובים דרכים
 וכיצד כוחו. כפי אליו ולהדמות בהן עצמו
 בו, שיקבעו עד אלו בדעות עצמו אדם ירגיל
 פי על שעושה במעשים וישלש וישנה יעשה

 עד תמיד בהם ויחזור האמצעיות, הדעות
 בהם יהיה ולא עליו קלים מעשיהם שיהיו
ע״כ. וכר בנפשו הדעות ויקבעו עליו טורח

 דעיקר בלשונו משמע ריהטא ולפום
 ואילו כוחו, כפי השי״ת אל "להדמות" המצוה
 עצה רק המצוה גוף אינו ב״מעשים" ההרגל
 קיום לידי המביאים הדרכים בנפשו לקבוע

 רחום היותו המצוה עיקר לעולם אבל המצוה,
 מידות, בשאר בזה וכיוצא בעצמותו, וחנון

קצת וכ״מ אלו. ישרים בדרכים הולך וממילא

 הלכות שבריש המצוות בפרטי הר״מ מלשון
ודו״ק. בדרכיו" "להדמות מצוה שכתב: דעות

 שם ר בהלכה הר״מ לשון נדייק כד ואולם
 במידות עצמו שמנהיג דמה מבואר נראה

 להגיע כיצד בעלמא עצה רק אי״ז טובות
 מהמצוה חלק גופא זהו אלא המצוה, לקיום

 ש״מתנהג" כלומר ב״דרכיו", בפועל שהולך
 ממש. בנפשו שנקבעים עד ישרים בדרכים

 דרכים שהן "להודיע - הר״מ לשון הוא דכך
 בהן עצמו להנהיג אדם וחייב וישרים, טובים

 עצם דזהו כלומר כוחו", כפי אליו ולהדמות
 שעדיין אף טובות במידות עצמו להנהיג חיובו
מוכרח. ואינו בנפשו, קבועים אינם

 "והלכת דמצות לפי״ז לומר ונראה
 עצמו" "להנהיג א( חלקים, ב׳ כוללת בדרכיו"
 קבועים אינם שעדיין אף ישרים בדרכים
 אחר שמשרש ע״י אליו" "להדמות ב( בנפשו.

 הטובות המדות את וקובע הרעות מידותיו
 וד״ז נפשו, מתכונות כאחד שיהיו עד בעצמו
 "וישלש ז׳ בהלכה הר״מ מלשון מבואר

 ויקבעו וכו׳ הדעות פי על שעושה במעשים
 )ה״ו( הר״מ ]וממש״ב בנפשו". הדעות

 לזה, הכרח אין כוחו" בכל אליו "ולהדמות
פנימה[•. בתכונות ול״ד במעשים נמי דיל״פ

 יסודם זו במצוה החלקים דב׳ ]ואפשר
 דרשו עקב פרשת בספרי דהנה מקראות, בשני
 הקב״ה דרכי אלו - דרכיו״ בכל ״ללכת עה״פ

 המקום מה וכו/ וחנון רחום א־ל ה׳ ה׳ שנאמר
 וחנון רחום הוי אתה אף וחנון רחום נקרא
 צדיק נקרא הקב״ה מה לכל, חנם מתנת ועשה
 "זה עה״פ דרשו )קלג:( שבת ובגמ׳ ע״כ. וכו/
 "הוי ואנוהו אומר: שאול אבא ואנוהו" א־לי
היה אתה אף ורחום חנון הוא מה לו" דומה

 הגוף טהרת לידי מביאה שהפרישות וז״ל: אוכלין טומאת הלכות סוף הר״מ בדברי היטב ועיין •

 להדמות גורמת הנפש וקדושת הרעות, הדעות מן הנפש קדושת לידי מביאה הגוף וטהרת רעים, ממעשים

 שמקדש דבזה ומבואר עכ״ל, מקדשכם ה׳ אני קדוש כי קדושים והייתם והתקדשתם שנאמר בשכינה

 דברינו בכל למבואר והשוה בשכינה, להדמות גורם רעות( דעות הר״מ בלשון )דהוא רעות ממידות נפשו

כאן.



שפז השנה ה״ג פ״ז תשובה הלכות לתשובת

 והוא, אני אנוהו ולשון )ופרש״י: ורחום, חנון
בדרכיו(. לדבק כמותו עצמי אעשה

 בשבת הגס׳ ודברי הספרי דדברי ונראה
 חז״ל לנו רמזו כאן אלא הוא, מילתא חדא לאו

 האדם בחובת איירי דבספרי המצוה. חלקי ב׳
 שאינם אף יתברך מידותיו בדרכי לילך

 "ללכת הפסוק וכלשון "בעצם" בנפשו קבועים
 בגמ׳ המבואר ע״ד מתפרש והוא דרכיו", בכל

 וכו׳ תלכו" אלוקיכם ה׳ "אחרי )יד.( סוטה
 הוא מה הקב״ה של מידותיו אחר להלך אלא

 הלבש אתה אף וגו׳ דכתיב ערומים מלביש
 אף וגו׳ דכתיב חולים ביקר הקב״ה ערומים,

 מחויב הלא והתם ע׳׳כ. וכו׳, חולים בקר אתה
 עדיין החסד מידת אם גם הזולת עם להיטיב

 יל״פ )וכך עיקר. כל נפשו מתכונות אינה
 לכל(. חנם מתנת "ועשה" - הספרי בלשון
 במצות השני השלב מבואר בשבת בגט׳ ואילו

 אליו "הדימוי" חובת דהוא בדרכיו, והלכת
 לו". דומה "הוי - שם הגמ׳ וכלשון יתברך,
 "נקרא" הוא מה אי' בספרי דלכך ]ואפשר

 דעות בהלכות הר״מ בלשון )וכ״ה וכו׳ רחום
 "הוא" מה אי׳ בשבת בגמ׳ ואילו ה״ו(, פ״א
 משמעותו רחום" "נקרא ר״ל וכו׳, ורחום חנון
 נקרא, אני מעשי שם על ז״ל מאמרם ע״ד

 גם וכך מסוימת, במדה השי״ת הנהנת כלומר
 אבל אלו, בדרכים להתנהג בפועל צריך האדם
 כביכול שזה משמעותו ורחום" חנון "הוא

 צריך האדם גם וכך בעצם, השי״ת של מידתו
ועיין[.• בעצם. הטובות המידות בנפשו לקבוע

 )ח״ב להגרי״ב אור כוכבי בספר ושו״ר
 סוטה בגמ׳ הלשונות בהבדל שעמד (,ה סי׳

התבונה בספר עפימ״ש וביאר שבת, ובגמ׳

 ל׳(, סי׳ ישראל באור )וכ״ה סלנטר להגר״י
 עינינו כאשר כבישה, בני האדם דכוחות
 בני לעשותם דאפשר חיים בעלי בטבע רואות
 וגם הרע, טבעו לכבוש יכול האדם כן תרבות
 וההרגל, הלימוד ע״י לטוב טבעו לשנות
 מגבור אפים ארך "טוב הכתוב בזה וביאר
 "ארך ז(, ט, )משלי עיר" מלוכד ברוחו ומושל
 "ומושל יצרו, את כובש בחינת הוא אפים"

 מידה כל מלבבו לשרש בחינה זהו ברוחו"
 הגרי״ב והוסיף הגרי״ס, עכ״ד רעה, ותכונה
 סוטה בגט׳ שאמרו מה כי לנכון יתבאר דעפי״ז

 ערומים מלביש הוא מה מידותיו א־־־ להלך
 אפי׳ טובות פעולות לעשות היינו וכו׳

 להיות צריך עכ״פ וכדר, אכזר הוא שבטבעו
 בשבת בגמ׳ ואילו חסד, וגומל ערומים מלביש

 היינו וכו׳ רחום הוא מה לו דומה הוי אמרו
 להיות טבעו להפוך ברוחו" "מושל בחינת
 הדברים הן והן עכתו״ד. בטבע וחנון רחום

כאן. שנתבארו
 בדרכיו" "והלכת מצות בגדר ולפמש״נ

 עשיית חובת דודאי הר׳׳מ, דברי ליישב אפשר
 הויא דהא רעות, מידות על אף חלה התשובה

 דעות, בהלכות בר״מ כמבואר עשה מצות
 א׳ בפרק לעיל לפרש א״צ דמה״ט ובאמת
 דשפיר רעות, ממידות גם התשובה דחובת
 על קאי התשובה דמצות שם במש״ב איכליל

 הר׳׳מ קאי הכא ואולם ול״ת. עשה מצוות כל
 דכל משרשם, הדלית המדות עקירת בחובת
חסר מנפשו עות המידי' נעקרו לא שעדיין
תשובה, ע״ז ד___ ו-" לו״, דומה ה״הוי

 על שנוסף כאן, בהלכה הר״מ של חידושו וזהו
עשה מצות מבטל דאינו דאע״פ א׳, דפרק הא

 דאקרי אוזרינא מידי דליכא כיון בגם׳, שם דקאמר אהא )לה:(, בשבועות הריטב״א מדברי ויל״ע •

 לא דאפ״ה וי״ל רחום, היה אתה אף רחום הוא מה אמרינן והא וא״ת בזה״ל: הריטב״א וכתב ורחום, חנון

 עם נוהג כלומר ותנון רחום להיות שחייב בדרכיו והלכת משום אלא סתם, וחנון רחום איניש מקרי

 במידות ניהוג חובת הוא בדרכיו והלכת במצות שנאמר מה דבל ומשמע ע׳׳כ. וחנינה בחמלה הבריות

 הר״מ מלשון אכן וי״ל. "בעצם", וחנון רחום תואר בנפשו לקבוע יכול הגברא אין ולעולם טובות,

וצ״ע. עייש״ה, משרשם מידותיו את לעקור האדם דביד לכאורה מבואר ופ״ב פ׳׳א דעות בהלכות
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 כיון משרשם, המדות עקר לא שעדיין במה
 בעי מ״מ ישרים, בדרכים עצמו מנהיג דבפועל
זה. על תשובה למעבד

 תאמר אל - הר״מ מש״ב ניחא ולפי״ז
 מעשה בהם שיש מעבירות אלא תשובה שאין
 ש״אין עבירות הוי רעות דמידות דמשמע וכר,
 בתיקון גם הלא והקשינו מעשה", בהם

 בר״מ כמבואר "עשיה" חובת נאמר המידות
 לעיל להמבואר אמנם כנ״ל, דעות בהלכות

 מנהיג ש״בפועל" באדם הר״מ קאי דהכא
 לעשות חייב דמ״מ ישרים בדרכים עצמו

 ולעקור הרעות המידות אחרי ולחפש תשובה
 כמעשה ליה דחשיב ניחא משרשם, אותם

 מעשה", בהם ש״אין עבירות על התשובה
ודו״ק. איסורא כלל עביד לא בפועל שהרי

 שהקשה הוטנר דהגר״י משמיה ביה ]ומטו
 שישוב תשובה, מצות שייך בעבירות בשלמא
 שהם רעות מידות אבל החטא, שקודם למצבו
 תשובה, שייך מה עמם שנולד בריאתו בטבע
 שונה. במצב היה לא מעולם והרי ישוב, להיכן
 טהורה בי שנתת ל״נשמה לשוב שצריך וביאר
 שבת מהגמ׳ לדבריו לסייע ויש עכ״ד. היא"

 אשר האלוקים אל תשוב "והרוח ת״ר )קנב:(
 אתה אף בטהרה לך שנתנה כמו לו תנה נתנה"

 נתנה" "אשר ופרש״י: וכר, משל בטהרה,
 שתשיבנה זהיר הוי לידרש הוא יתירה קרא
 עכ״ל, עוון בלי נקייה לך שנתנה כמה אליו

ודו״ק[.
 דסו״ס צרכו, כל מיושב אינו דאכתי אלא

 התשובה חובת ענין מה נתבאר לא עדיין
 עקר שלא דזה וגם זה. לפרק רעות ממידות
 "מבטל" דאינו אף משרשם הרעות המדות
 והו״ל מ״ע, ב״קיום" לו חסר מ״מ עשה, מצות
 נטר ואמאי א׳, בפרק לעיל כבר לכתבו לר״מ

להכא. עד הר״מ ליה
 שכתב: כאן הר״מ מלשון צ״ע וביותר

 מעשה בהם שיש מאותן קשים "העוונות" ואלו
 שתיקן באדם דאיירי כדברינו ואם וכר,

שייך לא משרשם, עקרם שלא אלא מידותיו

 כה״ג דכל לעיל להמתבאר "עוונות", לקרותם
 דוהלכת עשה מצות "מבטל" חשוב אינו

 וכן המצוה. בקיום לו דחסו־ רק אלא בדרכיו,
 "רשע" יעזוב הפסוק הר״מ עלה דסמך מהא
 של גמורה בחובה הכא דקאי משמע וגר, דרכו

 "רשע", ליה קרינן אמאי דאל״ב החטא, עזיבת
 לא ורק כראוי בפועל במעשיו שנוהג אדם וכי

 אקרי. רשע המדות, רוע את מנפשו עקר
 רשע דאדם הפסוק, דכוונת יתכן בזה ]אמנם
 טובות(, במידות בפועל נוהג שאינו )מחמת

 עד תשובתו ולהשלים דרכו לעזוב חייב
 משרשם, הרעות המדות ולעקור כלומר גמירא,
ודוחק[.

 כמש״כ הר״מ בדעת יותר נראה וע״כ
 חובת ללמדנו כוונתו דאין א׳(, )אות לעיל

 בפרק מקומו אכן דזה רעות, ממידות התשובה
 של חידושו אלא לעיל(, שהערנו )וכמו א׳

 רעות, מידות על גם מועילה דהתשובה הר״מ
 נפש בתכונות הקשורים ענינים שהם אעפ״י
 הר״מ ליה דנטר והא בריאתו, מטבע האדם
 עוסק כאן דבהלכות משום זה, בפרק לבאר
 וה״נ למעיין, כמבואר התשובה מעלת בגודל

 הרעות מידותיו לעקור התשובה דבכח ד״ז
התשובה. בפרשת גדולה מעלה הוי משרשם

 התשובה חיבור במאירי עוד ]ויעוץ
 חדש לב לכם "ונתתי וז״ל: פ״ט( א׳ )מאמר

 יורה זה כל בקרבכם" אתן חדשה ורוח
 התכונות גם לעזוב התשובה לבעל ההצטרך

 חדשות מדות לעצמו ולקנות הקודמות,
 עצמו ירגיל אם כי מעשיו, להיטיב ולהתעורר
 בדרכו לכתו נקל יהי׳ הקודמות בתכונותיו

 הורגל אשר במדות מחזיק שהוא אחר הרעה
 מעשה שינוי ענין שם ביאר ובזה עכ״ל. עליהן
 מדות עזיבת דהוא אדם של גז״ד קורע

 בהן" חטא שאין אותן "אף אצלו הקודמות
עכ״ד.

 תשובה בעל דחובת בדבריו ומבואר
 מידות ואף משרשם הרעות המידות לעקור
עקרם שלא כמה דכל כיון בהן", חטא "שאין
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 בדרכו בחזרה לכתו נקל יהי׳ הנפש מתכונות
 היות הר׳׳מ, לדברי ענין אינו אכן הרעה.

 ששיכות ובתכונות במידות איירי והמאירי
 אותו גוררים שממילא שעשה, העבירות לאופן
 במידות איירי הר״מ משא׳׳כ העבירות, לאותן
 לשוב גמור תשובה חיוב דיש מצ״ע הרעות

מהן[.
 כר( אות )ש״א שע״ת יונה ברבינו ועיין

 הכניעה על התשובה בעל נתחייב ועוד וז״ל:
 המדות מנפשו להסיר חייב שהוא מפני

 הגאוה הפשעים, ומעוללות לחטוא שגורמות
 ומדויק עיי״ש. וכר, עבירות כמה מסבבת
 המידות מנפשו להסיר הבע״ת דחובת מלשונו
 ואמאי רעות, מסובבות שהם מה מצד הרעות

 ולפי עבירה, הוי מצ״ע דהגאוה קאמר לא
 דצריך לומר דכוונתו יתכן כאן המבואר
 הרעות, המידות שורש על תשובה לעשות

 מה מחמת רק אלא ממש עבירה ליכא דבזה
אחרות. רעות שמסובבות

 מקואות הלכות בסוף הר״מ והנה ג(
 דהוי דאף הטומאות, מן הטבילה ענין על כתב

 "כשם וז״ל: בדבר, יש רמז מ׳׳מ גזה״ב
 הנפשות מטומאות נפשו לטהר לבו שהמכוין

 כיון הרעות ודעות האון מחשבות שהן
 נפשו והביא העצות מאותן לפרוש שהסכים

 עליכם וזרקתי אומר הוא הרי טהור הדעת במי
 ומכל טומאותיכם מכל וטהרתם טהורים מים

עכ״ל. אתכם" אטהר גלוליכם
 דבריו העמיד הר׳׳מ מדוע להתבונן ויש

 רעות, ומידות ממחשבות נפשו המטהר באדם
 בתשובה החוזר באדם כפשוטו נקט לא ולמה

 לומר ]ואין וצ״ב. הרעים, מעשיו על
 מעשים היינו הר״מ, דנקט האון" ד״מחשבות

 מקור דהנה רעות, מחשבות ול״ד רעים
 דרכו רשע "יעזוב הפסוק בלשון הדברים

 ועיי״ש ז(, נה, )ישעי׳ מחשבותיו" און ואיש
 ובפה, במעשה דרכו רשע "יעזוב וז״ל: ברד״ק

ודו״ק. ע׳׳כ וכו׳ הרעות מחשבותיו יעזוב וכן

 נמי היינו האון דמחשבות את״ל דאפי׳ ועוד,
 רעות דעות פירט אמאי סו״ם הרעים, מעשיו
 הרעים, במעשים בסתמא איכליל הלא בפנ״ע
וצ״ב[.

 הר״מ ד׳ ביאור בהקדם לבאר ונראה
 טהור", הדעת במי נפשו "והביא במש״ב
 הוא הדעת במי הטבילה דיסוד ביאורו דנראה

 על טהרה נשפע דעי״ז בהשי״ת ההתדבקות
 ישראל אשריכם )פה:( ביומא וכדתנן החוטא,

 אביכם אתכם מטהר ומי מטהרין אתם מי לפני
 טהורים מים עליכם וזרקתי שנאמר שבשמים
 מה ה/ ישראל מקוה ואומר וגו׳, וטהרתם

 מטהר הקב״ה אף הטמאים את מטהר המקוה
 דברי מקור זהו ובפשוטו ע׳׳כ, ישראל את

 הר׳׳מ דהביא מהפסוק גם )וכ׳׳מ הנ״ל, הר׳׳מ
 ביומא במשנה דהובא וגו׳ וזרקתי שנאמר
 איהו דהשי״ת מפורש מקרא ומב־אר הנ״ל(,

 בבוראו הדבק האדם וע״כ ־אל, מקוד ניהו
 כתב וע״ז טהרה", "מקוה באותו להטהר זוכה

 הדבק הוא הדעת במי נפשו שהמביא הר״מ
להטהר. וזוכה בבוראו

 נתבאר אוכלין טומאת הלכות סוף ובר״מ
 טהרת לידי מביאה שהפרישות וז״ל: יותר,
 לידי מביאה הגוף וטהרת רעים, ממעשים הגוף

 וקדושת הרעות, הדעות מן הנפש קדושת
 שנאמר בשכינה להדמות גורמת הנפש

 שקידש אחר דרק ומבואר וגו/ והתקדשתם
 בשכינה להדמות זוכה הרעות הדעות מן נפשו

 א״מידות" קאי כידוע הר״מ בלשון )ו״דעות"
 נפשו שטיהר אחר דרק נמצא בכ״מ(, כמבואר
 בבוראו, להתדבק להגיע יכול רעות ממידות
 גורמת הנפש "וקדושת שם הר׳׳מ וכלשון

ודו״ק. בשכינה" להדמות
 הלכות בסוף הר״מ כתב דמה״ט ואפשר

 נפשו לטהר לבו דהמכוין הנ״ל מקואות
 בזה דרק משום רעות, ומידות ממחשבות

 בטהרת שהרי הדעת, במי נפשו כמביא חשיבא
 לדרגה הגיע לא עדיין רעים ממעשים הגוף

בה־'־׳ בר׳׳מ כמדויק בשכינה, התדבקות של



הבחירד. בית w

 על וכולה המשנה, ביאור זהו ע״ב[ }מה,
 תהתיה שנכנס ומה היא. הלכה שביארנוה הצד

 כבש או קרן שחסר מזבח כל הוא: כך בגמרא
 כשר אינו רבוע שאינו או סובב או יסוד או

 .”לעכב• המזבח בהם נאמר אלו שעל לעבודה,
 המזבח. יסוד על יסוד, המזבח. קרנות בקרן,
 כרכוב סובב, המזבח. יהיה רבוע דכתיב רבוע,

 דכתיב וכבש, מדבחא. סובבי כתרגומו המזבח
 ודרך פתחו שהוא הכבש וזהו המזבח, פני אל

 צדוקי ניסך אחת שפעם שאמרו וזה עלייתו.
 המזבח, קרן ונפגמה באתרוגיהם ורגמוהו אחד
 מלח, של בול והביאו האתרוגים. זריקת ידי על

 שהוא לא הפגימה. למלאות אגרוף ר״^לא
 יראה שלא )אלא( עשו )לא( אלא בכך, כשר

כל. לעין פגום מזבח
 והיין שהמים אלו, נקבים ע״א[ ]מט,
 המזבח שתחת לחלל שם דרך יורדין המגסכים

 ונחלקו שיתין. קרוי הוא הנסכים מקום -בנגד
 התהום שעד שאמרו מהם «״א, ישראל חכמי בו

 אלא תהום עד היד. שלא אומרים ויש חלול. היה
 שלא שיש. ברצפת קרקעיתו רצוף עמוק מקום

 נכנסין כהונה פרחי היו לזמן ומזמן לגמרי, ליבלע
 מפני למזבח, כבש שבין ]בלול[ )בלוש( שם

 ומלקיטין השיתין יתמלאו שלא שמתיראין
 ויש דבילי- עיגולי כעין קרוש יין משם

 לשם, ליכנם יכול אדם היה שלא ”מפרשים•
 קנה לוקח או מדפנותיו, ומלקט ”° שמכניס אלא

 ושורפי׳ הקרקע. מן הקרוש היין ומלקט ארוך
 בהנאה, ואסור קודש שהוא משום בעזרה אותו
 אלא לשריפה לעזרה חוץ אותו מוציאין ואין

 הנהנה ומ״מ בקודש. ושריפתו בקודש ניסוכו
מועלים הנסכים «»שאמרו והוא מעל. לא בהם
בהם, מועלין אין לשיתין ירדו משהוקדשו. בהם

הפרק ונשלם

 ולדעת בו. ומועלין מצותו שנעשית דבר לך ואין
 שמועה מפרש אתה תהום עד היו חלולים האומר

 יץ שם ונקלט השיתין, בתוך כלי כשהיה זו
 אחד כהן בא שכשנשפך או בו, מועלין שאין

 ונוהגים בידו. ממנו וקלט לשיתין ידו והכנים
 שלא השיתין מעטפי לסתום ניסוך בשעת היו

 כדי כמלא, שיראה אלא לשעתו, היין ליכנס
ה׳. ברכת ומלא שבע הכל שיראה

 עניגיו כל לעשות אדם יזהר לעולם ע״ב[ ]מט, י
 יתר, ופרסום המייה דרך ולא ובחשאי, בהצנע
 דרכן שאין כלה והכנסת המת הוצאת אפילו

 במדה שמחתו ויעשה גאה במדד. יספוד בהצנע.
 הוצאת זו לכת והצנע ”שדרשו־ והוא בינונית,

 בפרסום שדרכן דברים ומה כלה והכנסת המת
 לעשותן שדרכן דברים לכת, והצנע תורה אמרה

שכן. כל לא תורה ודברי צדקה כגון בצנעה

 הצדקה, מן יותר חסדים גמילות מדת גדולה
 ובממונו, בגופו חסדים וגמילות בממונו שהצדקה

 מלוה בממונו, חבירו. בעניני שטורח בגופו,
 צדקה כליו. ומשאילו דחקו בשעת מעותיו לו

 משמח לעשירים, אף חסדים גמילות לעניים,
 צדקה חולים. מבקר אבלים מנחם חתנים
 ונושא המת את מלוה למתים, אף גמ״ח לחיים,

 שכרה הצדקה ואף וקוברו. וסופדו מטתו את
 שטורח הטורח והוא שבה, גמ״ח לפי נכפל

 באפייה להרבות שטורח או לביתו, להוליכה
 מבושל ובשר אפויה פת לו ליתן כדי ובישול

 לבו שנותן ממה בזה כיוצא וכל הנאתו, לקרב
 שגמ״ח למדת המקבלה. עני של לטובתו ודעתו
 לכם זרעו ”שאמרו• והוא הצדקה, מן גדולה

 ספק אוכל ספק זורע חסד, לפי קצרו לצדקה
אוכל. ודאי קוצר אוכל, אינו

לאל תהלה

ח. ו, מינה 242 א. יא, 241 ידיו. להוסיף: יש ראה א238 מזנה. שכל ד״ד, א מט׳ רש״י דאה 238
יב. י, הושע 243 אולי 240 מצאתי. לא 239 לול. מוד־ה רש״י
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437 ט׳ סרק ב׳ מאמר

 שכחתני, בשתיהן שהבטחתני מדות בשתי ישראל כנסת אמרה א, שכחני ויי

 רבעים ועל שלשים על בנים על וענין עון פוקד וענין ינקה לא עגין ואמנם

 כ המדרשות פשוטי ודעת התפלה, בזמן כלל הרחמים מדות בכלל יזכירום לא

 מענין המדות במגין נחל בבאורנו הנמשך לפי אם ואמנם זה, אל נמשכות

 בשתים, ואמת חסד רב עגין וכן בשתים, לאלפים חסד נוצר וענין ג, רחום

עונש תורה אחרת מדה עון פוקד וענין אחת, מדה ינקה לא ונקה ענין יהיה

 הספיק ואמנם אחרת, מדה רבעים ועל שלשים ועל בנים על ועגין ־׳•לחוטא,

 על המדה וזאת מזרעו, לראות לאדם שאפשר מה תכלית שזה ד, ברבעים לו

 הדברות, בעשרת עליה ו אמרו והראיה ע״ז, בחטא ז״ל ה ם " ר ה דעת

 בשאוחזין כן גם ח התבאר וכבר ז, ע״ז עובד זולתי שונא יקרא ולא לשונאי,

 הנדחתט, עיר בענין זה ענין בתורה נמשך וכבר בידיהם, אבותיהם מעשה

בה. אשר כל ואת אותה החרם

 מדותיו אחר להדבק ראוי המנהיג היות ר״ל הכונה, זאתי ואל

 וכו/ חנון היה אתה אף חנון הוא מה יא, בדרכיו והלכת בפרוש אמרו ית׳,

 שבארנו כמו הנמשכות, הפעלות צד על הם אמנם שתאריו בכל, הבונה

 החיובים ותארי נפשיות תכונות צד על לא ושופט, וחסיד צדיק בעגין

 שהאריך מי על חגינאיג, ר׳ השלם מאמר ביב ר ה הביא וכבר חלילה,

 וכו׳, הירוא החזק האדיר והנורא הגבור הגדול האל שאמר כמו בתארים

 קמיתא, תלת הני דמרך, שבחי לכלהו אשלמתינהו דבריו על ככועס אליו אמר

 הגדולה כנסת אנשי ואתו באוריתא דכתיבי לאו אי והנורא, הגבור הגדול ר״ל

 על ואמר האי, כולי ואמרת אזלת ואת לממרינהו אפשר הוה לא ותקנינהו

והלא כסף בשל וקלסוהו זהב דינרי אלפים אלף לו שהיו למלך משל זה

קרבן ע׳ בראשונים מצאתי לא ג( איפה. יודע אינני ב( יד. מט, ישעיה א(
גד. פרק סוף א חלק נבוכים במורה כמש״ב ד( ג. אות ב יז, השגה ראש נתנאל

 בדבור כתוב "לשונאי" שהרי ז( ה. כ, שמות ו( נד. פרק סוף נבוכים במורה ה(
 סנהדרין ח( שם. למו״ג בפי׳ האברבנאל כ" כן בע״ז כ״כ לא יב, בדברים וגם לך יהיה לא

 והבקשה. סד״ה לעיל רבינו שב׳ י( טז. יג, דברים ט( שם. רביגו עמ״ש ב, כז,
לג, ברכות יג( גט. פרק א חלק נבוכים במורה הרמב״ם יב( ט. כה, דברים יא(

ובמו״ג, עיי״ש רבים בשינויים 3
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רביעי פרק לי• ודר לה! דף הגמרא פירוש

 דרך שרפן או אבדן ואפי׳ עליהן לוקין אין לצורך שלא ואף במקומן אף לכתחלה
מרדות. מכת אותו שמכין אלא לוקה אינו הכעסה עול סרוק

 זוכה168 כגון נמחק זה הרי הול לשם שנכתב גמחקין שאין השמות מן שם כל
 והדומים שופט במקום שנאמר לפרעה אלהים נתתיך ««או ע״ז לשם שנכתב לאלהים

 איזהו לידע צריך !אתה, הול הם אס קדש הם ^אםמקומוחעשןש״לםקפ יש מעתה לו
 שכתר מה ואף קדש באברהם האמורים שמות כל שאמרו והוא הול זהו ואי קדש

 הוא£ קדש עבדך מעל תעבור נא אל ^בעיניך חן מצאתי נא אם יי׳ ויאמר 1־5 בו

 את מכנים שהיה זו טירדא מתוך ממנו יסתלק שלא להקב״ה לו שאט׳ ומדרשו
 שלא מתפלל והיה השכינה את ומסלקות השכל את מערבבות האורחים_שהטרדות

 כלומר שכינה פני מהקבלת אורחים הכנסת גדולה אמרו ומכאן בכך הימנו תסתלק
אורחים. ולהכנסת הבריות לכבוד והתבודדותו שקידתו לבטל לאדם שראוי

ותגדל חן עבדך מצא הנה אדני נא אל 180 מזה חוץ חול בלוט האמורים שמות בל״,,!...
ולהחיות. להמית שבידו מי נפשי את להחיות עמדי עשית אשר חסדך

חול. במיכה קדש בנבות האמורים שמות כל
 עושה ואינו מבטיח יש וכי תאמר ושמא קדש בנימין בגבעת האמורים שמות כל
 אם בחנו לא ותומים שאורים אלא עשה שהבטיח מת וכו׳ האעלה 187 שאלו שהרי
 מחר 188 להם שאפר שבחנו ובאחרונה בידם ליתנו להם אמר לא שהרי לאו אם לנצח

והצליחו. הסכימו בידיך אתנהו
 שמות בדין אינו קדש שהם שאמרו אעפ״י השירים בשיר האמור שלמה כל

 שנקרא במי אט׳ אם קללה שלענין ואפשר 188 התארים כשאר להיות אלא למחיקה
 חוץ חול שהם בדניאל האמור מלך בכל הודיעו וכן שילקה השירים בשיר שלמה

 מלך נאט׳ לא לך יהב רבה מלכותא מלכיא מלך מלכא אנת ®י! קדש שהוא מזה
הקב״ה. כנגד אלא מלכיא

 בבית שבועה שחייב מי שישבע עשה מצות כך בלאו ושקר שוא ששבועת כשם
 נאמר תשבע לא ונאמר השבע נאמר שאמרו והוא תשבע ובשמו 1" שנ׳ בשם דין

 בהם צריך וכלם 178שביארנו כמו תקלל לא ונאמר בסוטה האמורה אלה ר״ל קלל
«».שביארנו כמו כנוי או שם

 אותו ויבא לדבר ראיה שבועה לשון שהיא באלה 178 ביארנו כבר ע״׳א לו דף
השביעו אשר מרד נצר נבוכד במלך וגם 175כן אחר ונאמר באלה

 הרי כנוי או שם בו הזכיר שאם ר״ל שבועה בו שיש בארור 178 ביארנו וכן באלהים
 אשר יי׳ לפני האיש ארור לאמר העם את יהושע וישבע 177 שג׳ שבועה בדין הוא

ארור לאמר העם את שאול ויואל 178 נאמר שבשאול ואעפ״י יריחו את ובנה יקום

3 יה בראשית 165 .1 ז שם 164 .19 כב שמות 163
ע׳. סי׳ כאן בד׳־ם ועי׳ יעלה*, ,מי 18 כ שופטים 167 .19—18 יט שם 166
אתננו. בפסוק ! 28 שם 168
שלמה. כל ד״ה כאן הרמב״ן ובחי׳ ה״ט פ״ו התורה יסודי הל־ רמב״ם עי׳ 169
כצורתו. סטוק לכתוב דייק לא רבנו !37 ב דניאל 170
ז׳. מצור, עשה מצות לרמב״ם המצוות בספר ועי׳ .20 י וברים 171
.13 יז יחזקאל 174 שם. 173 המשוח. בפרוש 172
המשנה. בפרוש 176 .13 לו ב׳ הימים דברי 175
העם*. ,את ליתא בפסוק !26 ו יהושע 177
לחם*. יאכל ,אשר בפסוק !24 יו א׳ שמואל 178
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ועכורה עליית בית
 דוד שאול נועז יפתח גדעון שמשון כיהושע ההוא הנח

 מדת נראתה אשר להם והדומה * וחבריו יואב יהונתן
 מעלה היא כי י בעבורה• משובחים והיו • בהם הגבורה

 על אלא שורה שכינה אין ואחז״ל ־ הנפש ממעלות
: ועשיר חכם גבור

 כמש״ה • ברוחו האדם מושל היא הגמורה והגבורה
איזהו ואחז״ל גו׳ מגבור אפים ארך־ טוב

 יראי ולפני לפני״אלהיו והנכנע ־ יצרו את הכובש גבור
 כי ה׳ חנני מנוער וגוע אנכי עני כת׳י־ש • ועבדיו ה׳

 והרבה לבי ויבש כעשב הוכה בקרבי חלל ולבי אני אומלל
ולבו היה חיל גבור כי ישראל כל יודע היות עם כזה

: האריה כלב
 כמ״ש • האלהים בעבודת זאת בתדת להתנהג וראוי

בפנחס וכמ״ש ־. ירכו על חרבו איש שיתו
 הנאה הגבור בשבח המשורר ואחר בידו רומח ויקח

 • והדרך הוידך גבור ירך על חרבך חגור * לקונו והרצוי
 נוראות ותורך צדק וענוה אמת דבר על רכב צלח והדרך
 לקרוא כח אמיץ ולהיות מלקוח מגבור היוקח • ימינך

 בחייבים דין לעשות וכן קוח פקח ולאסירים דרור לשבוים
ויקח בפנחס וכמ״ש : ירכו על חרבו איש שימו כענין

: בידו רומח
 • עשו נתברך )בת האלופים בנפשות נכרת זאת ומרה

ויעש בשאול נאתר מלכא( לגבור קורין וערבים
 ונשתבחו שוסתו מיד ישראל את ויצל עמלק את ויך חיל

 ובשבחי גברו מאריות קלו מנשרים • בנו ויהונתן שאול
 ברבבותיו דוד הכה ־ מלחמה ואיש חיל גבור דוד

 הפליג כתה נודע המפורסמים חבריו יואב דוד ובגבורי
 על ויתר וכ״ג( כ״א ב׳ )בשמואל גבורתם בשבח .הכתוב

 גבורי דוד אל נבדלו אשר הגדי בני שבח מהפלגת זה
 גו׳ פניהם אריה ופני וגו׳ למלחמה צבא אנשי החיל

 :י״ב( א׳ )ד״ה לאלף והגדול הקטן למאה אחד
הטוב דרך ועל השוה מנהג בה שיתנהג המשכיל !צריך

 בעת אלא נודע הגבור אין ואמרו • והישר
 אדם לב יפול אל המע״ה בדוד שכתוב כענין * הקורות

את גם גו׳ הזה הפלשתי עם ונלחם ילך עבדך * עליו
: עבדך הכה הדוב את גם הארי

שהתחייב מה כפי הדעת ישוב עם הלב אומץ הגבור וגדר
 והסבל אמת דבר ועל • בחכמה גבורה הראות

 עד בתאותו ושימשול ומהיגיעה : ומשנאה • תאהבה
 על החיים מן טוב טובה דרך על המות אצלו שיהיה

 למות( נפשו חרף עם זבולון )כחש״ה הרע מן שכנגדה
 :גבורה צי בינה אני החכמה ואמרה ־ בחכמה שער אשר

ולצפירת צבי לעטרת צבאות ה׳ יהיה ההוא ביום ונאמר
: שערה מלחמה משיבי ולגבורה ,ט תפארה

הנכונה השוה הדרך מן בה יוצא אם הוא רע חלי אך
• והמיתה הגמורה השכנה למקום עצמו שישליך עד

במקום לא )אם לדעת עצמו מאבד נקרא • בנפש בשאט

<61 פא מדות

 מות נבחר אז י תתחלל לבל הנפש והצלת השם קדוש
 אבן במת כמש״ל תתהלל היא ,ה ביראת המוחה מחיים

 בדברי הנזכרת • הנפש גודל מיתת הנקראת והיא בוחן
 ומקשה החכם אתר עליה השגעון מדת והיא יוסיפון(

 כענין • בגבורתו הגבור יתהלל ואל ברעה יפול לבו
 נופלים גבורי׳ את בגבורתם שנטחו וחבריהם ושוכך גלית
 ולהכרית בושים מגבורתם * חרב חללי את ושכבו ירדו

 בארץ חתיתם את נתנו אשר ברשעים כמש״ה • אחריתם
 ירדו אשר גו׳ בור יורדי את כליתתם וישאו • חיים
 ראשיהם תחת חרבותס את ויתנו • מלחמתם בכלי שאול
בארץ גבוריס חתית כי • עצמותם על עונותם ותהי

: ל״ב( )יחזקאל הפרשה וכל ־ חיים
הוי כת״ש משכרה בשתיה מגונה גבורה שמראים ויש

 ויש • שכר למסוך חיל ואנשי יין לשתות גבורים
 לנשים תתן אל כמ״ש .יתרה בבעילה אותה מפסידים

 כלימת • וחולשה חולי גבורתם תכלית הכתות אלה חילך
גו׳ אבוי למי אוי למי כמ״ש אנושה ומכתס • ובושת

 שארךובשרך: ככלות באחריתך ונהמת וכתוב
האהובים והמשובחים הנאים הגבוריס בצדיקים אבל

 הס אלהיס יראת מושל צדיק נאמר ישראל לאלהי
 בוטחים ואינם לבס תאות ומנצחים יצרם הכובשים

 בסוסים אלה כת״ש • ברכבם ולא בסוסיהם לא בחרבם
 כי ונאמר ה' יהושיע ובחנית בחרב לא כי ואומר גו׳
 אל רוממות אבל • תושיעני לא וחרבי אבטח בקשתי לא

 משמאלם וחומה לידם פיפיות חרב הוא • בגרונם
 בו • ונשגב צדיק ירוץ בו ה׳ שם עוז מגדל ומימינס

 ובמישור ברכסים יכשל לא ־ שור ידלג באלהיו גדוד ירוץ
בארז חלקו בכישור אסירים תוציא ישור דרך עלי כנמר

: באשור רגלו אחזה יאושר
חסד אדם יגמול לעולם • חסדים גמילות עליית יג

 נוקם יהא ולא לו שהרע מי עם אפילו
 וזה ־ תטור ולא תקום לא שנאמר כנחש ונוטר
 וערלי האכזרים הכותים אבל קדושים ישראל של דרכן

 על וכה״א נצח שמרה ועברתם ונוטרים נוקמים לב
 והגבעונים • ולבניו לשאול מחלו שלא בשביל הגבעונים

 להיות אדם ישתדל לעולם • המה ישראל תבני לא
הקב״ה שיעשה כדי ־ המתים ועם החיים עם חסד גומל

 : וגו׳ חסד עמכם ,ה יעש שנא׳ • חסד עתו
בגופו וג״ח בממונו שהצדקה • הצדקה מן ג״ח גדולה

 החיים עם ג״ח החיים עם .והצדקה ובממונו
 העניים עם וג״ח העניים עם והצדקה המתים ועם
 אפי׳ חסד העושה שכל ג״ח גדולה • העשירים ועם
 אברהם כגון שכרו משלם הקב״ה ־ צריך שאינו מי עם
 עושה שהוא מי ומה ק״ו דברים הלא • המלאכים עם
 מי הקב״ה לו פרע מה ראה • צריך שאינו מי עם

 שגזר ג״ח גדולה ־. עאכ״ו • שצריך עם חסד שעושה
שאינו ושבועה לגז״ד מנין • בה נקרע ושבועת דין

נקרע
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 מומים אנחנו נחשב שלא עאכ״ו ;בעונותינו עליה רבא אמר גו׳ עלי לביח נשבעת* ולכן שנאמר נקרע
 ־ כחגבי׳ ויושבים עצמנו בעיני נהיה גרורים כגרים אלא : ובג״ח בתורה מתכפר אבל • מתכפר אינו ומנחה נזבח
התורה קיום כולל העוה״׳ז בגירות תמיר הזכירה ועני! החסד במרת שנודע מי עם לג״ח האמור זה וכל

 אשורו נטה בתקרה אס אף י והכשר הטוב מגזע
 רע אשלמה תאמר לא • לך והרע הישר הדרך מן

 שונאך רעב אם ט קייס אלא • כפעלו לאיש אש־ב
 : לך ישלימהו יוה׳ גו׳ השקהו צמא ואם האכילהו

 עם המתחסד אצל נמצאת • בג״ח הרע בחינת אבל
־ שוטה חסיד שהוא לרעים והמיטיב הרשעים

 וגדליהו לך יתטי לא וביש תעביד לא לביש טב ואחו״ל
 סופו • רשעים על המרחם כל ואחרו • יוכיח ב״א

 וכתוב תשאול שלמדנו כתו • הצדיקים על אכיר להיות
 דוד וכן טוב לא רשע פני שאת אכזרי רשעים ורחמי

 תורת שמנעה מי עם חסד שעשה במה נכשל המע״ה
 עשו שכבר אע״פ וחסד טובה עמהם לעשות • חשד
 • הטוב גמולם להם לשלם שחייב סבור והיה • חסד עמו

 • ביראה ערום הוי שאמרו בד׳ח להזהר צריך לפיכך
 המקרה " להרע מהלתוד בתקרה טובה קבל אם ואף
 יפה יסתכל כן על למודו מבקש הרע * יתתד לא

 מרעתו זה עם וישמר ־ טובתו לו ישלם אופן באיזה
 הולך הכל סוף סוף כי • בדק שם ימצא אשר לכל
 טובתן וכל גו* עורו כושי היהפוך כת״ש שרשו אחר

 ויזהר כחדק טובים צדיקים אצל היא רעה רשעים של
 תאמין לא ואחז״ל תורה שגבלה הנבול לעבור שלא

 אחריתו עבדו תנוער תפנק • דורות ט״ו עד בעבד
 להורקנוס שקרה )כתו שנון וחץ וחרב תפיץ ־ מנון יהא

 ועקירת • רעתו לתכלית עבדו הורדוס את שגדל
 לגו ושבט לחתור מתג לסוס שוט אולם מלכותו(
 הלעיטהו הזדון יציץ ולא תדון וישבות קלון מרים כסילים

 וצדיק ־ חתית יחן לא למען • חלתית של קורט לרשע
: הגתית על לה׳ בהודות ושמח ירון

 גרים כי בתורה כתוב • וגלות גירות עליית יד
 למה גרים אם עמדי אתם וחושבים

 בעולם גרים אלא • גרים למה תושבים ואם * תושבים
 " הבא בעולם עמדי תושבים תהיה זה ידי ועל • הזה

 למדת הא בשל״ה( החסד )כ״פ בנצחיותי דבקים
 גר כי דוד חתר וכן ’ הקב״ה לפני חביבה שהגירות

 לפניך אנחנו .גרים כי ־ אבותי ככל תושב עמך אנכי
 ־ רז״ל מקרגדע״ד של ופשוטו ־ אבותינו ככל וחושבים

 • שלכם היא * שלי כשהארץ * כרבו להיות לעבד ד*
 מפרישין ואתם ואה3ת עושה שהיא השנים בכל ר״ל

 היא אז של- והיא בתוכה כתושב הריני • מעשרותיה
 לה׳ שבת שהיא פירות עושה שאינה ובשביעית שלכם
 עמדי גרים אתם והרי שלכם אינה שלי אינה וכאילו
 שכן וכל ־ ממט יותר עיקר עצמכם תעשו וצא • בשוה
 תהיה למה כמ״ש • לגר השי״ת שנדמה • הגלות בזמן
המושלים למלכים תבואתה מרבה והארץ • בארץ כגר

 אץ האדם כי י תמיד עינינו בין לזכרו! שיהיה * והמצוה
 שהוא נשמתו מצד לתעלה דירתו רק בעוה״ז דירתו

 • העולם בזה ונשלחה באדם והושת־ • ממעל אלוה חלק
 טה והיא • ולשמרה לעבדה המעשה עולם שהוא

 העליון העולם מתושבי כי " נכריה בארץ כגר העולם
 אחד שליח השולח למלך ממש דומה היא והנה * היא

 תה דבר אותו ותצוה • אחרת לארץ ביתו מנאמני
 וזריז זהיר הוי ומזרזהו ההוא בשליחות בו יעסוק אשר

 אחריך אשלח פתאום בפתע כי • שליחותך בעסק
 תתעול כי בך תמצא רעה אם והיה • אלי ולקחתיך

 • ותחצרי ביתך מכבוד אותך אדחה אזי בשליחותך
 :ולשנינה לחשל לחרפה והיית * מעליך ראשך והסירותי

 בית לך אעשה אזי בשליחותך נאמן תהיה אם אכן
* במחיצתי עמי אתי ביתך כבוד יהיה וגדול • נאמן

 ונתתי ־ גדולה תפארת בתוספת כבר לך שהיה מתה
 ־ הענין הוא כי • האלה העומדים בין מהלכים לך

 הנשמה לוקח הקב״ה המלכים תלכי מלך הוא המלך
 לעולם ושולחה ־ השכינה תדור העליון במדור שהיא

 שליחותו ענין על וזרזהו וצווהו ־ באדם ונותנה הזה
 נכריה בארן היותו ימי וכל ובמצות בתורה העסק הוא
 בעסק השליחות חענין ־ רגע אפי׳ דעתו יסיח לא

 אחר ילך לא ׳ שקר בדברי ישעה ואל והמצות התורה
 לקיום הכרחי שאינו תה ׳ ועקר כלל עוה״ז עניני
 • העליון מעולם ההפך הוא העולם זה כי ־ נפשו

 כיבעלהעוה״ז ־ רע ולטוב טוב לרע אומר בו והתושב
 הגופניות הנאות לכל מתאוה • ברע ובוחר בטוב מואס

 רק י לט בשרירות וללכת ־ המותרות אחר ולרדוף
 והמותר י בלבד לחיות יוכל אשר כפי במועט יסתפק
 וכטד תאוה מקנאה בורח שיהיה |שכן ומכל יחרים
 העולם תזה שאינו תאחר ־ הרעות ממדות בהן וכיוצא

 אלא בו הובא לא * לו לא בארן וגר * שליח הוא רק
 לו ומה באורך( הקדוש הבית בסלם )כמ״ש לנסיון
 יום שליחותו בעסק* טרוד יהא אך * עובר עולם בעסקי

 אל • פתאום בפתע אולי מאד וידאג • ישבות לא ילילה
 עדיין והוא * בתחלה שם היה אשר המקום אל יקראוהו

 גר החסיד המלך יתפלל יאת ועל שליחותו גמור לא
 מתני תסחר M * נכריה באי־ן אני שלוח * בארץ אנכי

: שליחוחך צווי לקיים • מצותיך
 • קבע דירת העולם בזה לעצתו העושה האדם אבל

 לכאן ירד כאילו בו חושב עצמו וחושב
 • ומשתגע מתהולל בשליחותו מועיל הוא ־ להשתקע

 הגד השליח אתת לו ויאתר למקומו הקב״ת כשיחזירהו
 וישכחהו• השליחות זכרענין לא והוא • שליחותי עשית לי

 לאותה לה אוי ־ שליחותו הפך ועסה קלקל אדרבה
טשה
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 אלין נדוד ארחיק הנה ואשכינה אעו׳פה כיונה אבר

: (,ו חא )וכחש״ל סלה במדבר

 שלא • הרבה ויתרחק יפרוש לא • ממרח שלא •אבל

ואחז״ל !בוחן( אבן פנת סוף )כמש״ל ישתומם

 האדם היות טוב לא כי כמש״ה תיתותא או חברותא או

 לו אפשר ואי גו׳ האחד תן השנים טונים וכתוב לבדו

 הס שלתיותיו חיני שני להשיג חותר בית שוכן לאדם

 כנגדו עור מבלי לבדו יחידי והוא הגוף וחיי הנפש חיי

 ואינו ־ ומדור ומלבוש ומשתה למאכל הוא צריך -כי

 באדם משא״כ • הארץ מצמחי הגוונים חיים בעלי כשאר

 והישר הדק תוגו ערך לפי • כהוגן ומתוקן דק שמזונו

 וכלי ומלבושו מעונו וכן ־ רנות למלאכות צריך כראוי

 מלבוש לו שהוכן חי כבעל • הטבע לו הזמין לא • זיינו

 הטבעי׳ אתרו יפת כן על כי יצטבע' שתים ומטל טבעי

 וקיום נפשו לשלמות גס אבל • בטבע מדיני האדם

 אט ביחוד • אדם בני חברת מבלתי לו אפשר אי הדת

 תמונות דיני יתקיימו היאך כי • האלתית תורה בעלי

 לאיש שאסור ׳ ביחוד ובנים נשים ודיני • .בכלל

 דבר ובכל התפלה תתקיים ואיך בלעדס להיות הישראל

 ששת איפת ואיה מעשרת בפחות שאינו שבקדושה

 ושלום אמת דין ־ עליהם נתייסד שהעולם -העמודים

 הקב״ה של בתדותיו להתנהג יוכל ואיך ג״ח עבודה תורה

 בהתייחד לגמרי בטלים כולם הלא כו׳ רחום הוא תת

 צדקת מתקיים היה ואיך ־ מחברו והפרדו לעצמו האדם

 כל שזה הרבים ולזכות .ישראל עם ומשפטיו עשה ה׳

 • היוסיפון שזכר • האישיא כת כן על מעולמו אלוה חפץ

 לשמצה היתה הכרח תבלי למדבר הישוב תן שפירשו

 לשעות יתבודד אס אכן בלהות חן תמו ספו בקמיהם

 ולזכך הרבה• והטרדת המכשלה למעט מזומנות ולעיתים

 אלא • הישוב מן עצתו ירחיק אל • והתחשבה >הדעת

 )כת״ש ביתו בקרב לבבו בתום יתהלך או לעיר בסמוך

 בני חברת גם וימעט ברוחב( הפרישות בעליית בעו״הי

 ואוהבים ואחים ובנים נשים ־ ואס אב עם ואפי׳ ביתו

 שחייב במה לא אם ־ עמהם ישיבתו ירבה אל וקרובים

 ביחוד ללמדם או • וכבודם צרכיהס בהשלמת להם

 שנתקיים משיחא לעקבות הנראה כפי שהגענו בדורנו

 איש אויבי גו׳ באתה קחה בת כי הכתוב דבר בימינו

 • תבטחו אל אח כל ועל הנביא ואחר ־ ביתו אנשי

 מרעהו איש ׳הלוך רכיל רע וכל יעקוב עקוב אח כל כי

 ביהוד ידברו לא ואתת שקר דבר לשונם למדו השתרו

 יפה דומה דורנו ואין * חנופה של אגרופה שגברת אחר

 הנזכר בוז שבענו ולשנינה למשל היינו כי לט אוי

 ויראי תפרח סופרים חכמת ט׳ יפגא חוצפא ? במשנה

 • משתולל מרע וסר נעדרת תהא והאמת ימאסו חטא

 ילביט חכמה זקני פני ומצות( מתורה )מנוערים נערים

מאביו מתבייש איט הבן ־ קטנים מפני יעמדו זקנים

שתפס במה ישרה הלצה )שמעתי כלב כפני הדור פני

 : עשירים שהיו קדמונים בדורות כי זה לשון התנא לו

 שעשיר לפי אלא כלב פני בעזות החוצפה חולין היו לא

 • כך צומו־ שא״א חשיחא בעקבות משא״כ • " עזו יענה

 ודל . הכיס חן פרוטת שתכלה עד בא דוד בן אין כי

 לא בודאי לפיכך • פובלתו הדעת שאין דבר הוא גאה

 כמ״ש כלב כפני הדור שפני מחמת רק חוצפא יספא

 ראו אתם הדור כו׳ אב מנוול בן נפש( עזי והכלבים

 כל • מאלה ויותר כאלה ניתיט זה כל נתקיים לא אס

 שאתר עד דעתו נתקררה ולא ישעיה שקלל קללות י״ח

 לישראל מקוה ויש • בנכבד והנקלה בזקן הנער ירהבו

 יאמרו בן על ־ לבוא קרובה שהישועה זאת על
 אימות והאמות • איבות האבות המושלים

 פנים קשי והבנים ־ נושים .והנשים אוחים והאחים

 והקרובים • חוברים • והחברים a־ רעים והריעים
 ויפת • דובים . והטובים אויבים• והאוהבים • קרבים

 ובני • לקולי שומעים אחים חשנתים אשר הנזיר אמר

 צפעונים • ונחש ועקרב שרף אלי שבו • היולי בית

 אם כי ומחשבה הרהור להם אין לחש• להם אין אשר

 כארי הוא אשר ומהם • לחובה הכף ולהטות להרע

 ומהם טרף לטרוף ינמוד • עורף וקשה גאוה ברוב

 פשע בלי להכות לאדוב נפשי יארוב במסתרים • כדוב

 ותתעבר עובר • לשונו חרוץ ככלב ומהם רשע באגרוף

תעל למעול מרמה ברוב • כשועל ומהם • זדונו ברוב

:ויאתר משלו וישא

: וגחל איש ומעי לבי בתוך
• בנחל בלם בגדו לאתי ’

 ן חשבתיהו רוח נאמן לי אישר
 5 ונחל אמונתו שם יחלל

: בישוץל במרמותיו ישפל וזה
:כשחל י«ךני יגאה' וזהי

 תמצא אולי ובדוק • תתחבר מי עם אדם בן ראה עתה
מלא בכוסף קנה אותו • וסבר דבר נבון ונבר זך

 )פ״ט( הבחינה נעלית וע״ל • ודבר עליך אדון ועשהו

: בעז״ה החברה ובעלית

 וחולים אוהבים בקור כוללת הביקור עליית ט
אוהב עת בכל החכם אמר • ובשורה

 ליוסף שאמר אע״ה ביעקב בתורה כתוב זה ודבר הרע

 שלום את ואראה ומרע״ה אחיך שלום את ראה נא לך

 תפקוד אחיך ואת בנביאים' וכתוב במצחם אשר אחי

 יום שבכל במרדכי תציט שכן בכתובים ומשולש לשלום

 בה יעשה מה ולדעת אסתר שלום את לדעת הלך

 ואתר מלב כמת נשכחתי ע״ה החסיד המלך והתרעם

על בודד כצפור ואתיה שקדתי גו׳ תדבר לקאח דמיתי

גג

יי
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 • מחשך מיודעי ורע אוהב ממגי הרחקת ואמר ע
 דורש אין מתני מנוס אבד תכיר לי אין ימין הבט ואתר
 בבור שתני גו׳ חללים כמו חפשי בתתיס ואתר לנפשי

ויודעי • סודי מתי כל תעבוני איוב ואתר גו׳ תחתיות
:מתני זרו אך

 אך נפשו חומס אוהבו בקור שהניח תי הפקח ואפר
רעך* מבית רגלך חוקר הבקור מלהרבות השתר

 אידך ביום תבוא אל אחיך ובית • ושנאך ישבעך פן
 ואחז״ל מתנו רחקו ויודעיו • שנאוהו רש אחי כל כי
 בשע' תנחמהו ואל כעסו בשעת חברך את תרצה אל

 תשתדל ואל נדרו בשעת לו תשאל ואל לפניו מוטל שמתו
 חרצה אם דאבות( >׳ד )עלח״ש קלקלתו בשעת לראותו

 לעתים בקר * אהבה בך ושיוסיפו תמיד בקר שישנאוך
 תכביד שלא זכור • אוהב מבקר וכשאתה ־ רחוקות

 או בתו״ת או • בלמוד טרוד איש הוא אס ביחוד עליו
 * פנאי לו אין שתא " מדאי יותר אצלו תתעכב לא בחולי
 מעצתך התבייש אותך מלבייש ונזהר ושותק שסובל אע״פ

: הבושת בעליית כנדל מגנאי והתרחק
 החולה על קשה הכבד האדם בקור אחד חכם אפר

החולה בקר * כבד שאדם וספר תחליו יותר
 בבית לך יש אם החולה לו אתר ־ לשבת והאריך
 ואמר ולך קחנו ־ כלום לך חייב אני או • מאותה

 כואב אתה ממה לו אמרו חולה שהיה אחד אדם על
תתאוה אחת תה לו אמרו עונותי תרוב להם אמר
 החלני הוא אמר • לרופא נקרא אחרו ,הכפרה אתר

 מלבד הבטלה ושיחתו ישיבתו מהכבדת גם )לפעמים
:תרופתו( סממני

 איש הברואים לכל השנואים הכבדים דרכי אלה ואפרו
לפניהם ישחק רצונם בלי אחרים בסוד יבוא כבד

 ויתעבר לו קרוי איט שולחן על וישב • עצבונס נעת
 לאין יועץ י לו נאה אין במקום וישב לוי לא ריב על

 לשאל יקשה ־ קרבתו דורש לבלתי ויחבק . עצתו דורש
 וסוד ׳ תכלה לא לשונו חלת • מגואל ובמפעליו

: יגלה אחרים
 המבקרים בין חולה לאיש בא בספרים כתוב ואפרו

הציקתהו אשר מחלתו מה וישאלהו כבד איש
 זה מחולי הכבד אתר כאבי שם וכך כך החולה ויען
 ויבושו לבו אל ויתעצב מאד לחולה ויחר * אבי מת

 לך יחר אל הכ^ד ויאתר סביבו אשר וכל המבקרים
 לו ויאמרו ויחונך ה׳ אל אקרא באזנך דברתי אשר את

 כבד אנוש עוד נראה לבל בתפלתך נא תוסף היושבים
 הדודות ואנשי " נאבד ולא לנו האלהיס יתעשת אולי

 לאבל תהפך שמחתם אור חשך אז כנד איש זבא׳עליהס
 נהפך כי • האנחה ורבתה שמחה כל ותערב • רנתם
 ולכבד לי מה ויאתר משלו האחד וישא לתר מתוק להם
פגיו אראה עת אתאבל יגרש לבי ששון עמי ישב עת

חרש: אהי יתן מי ידבר ובעת

 בני היו לא הבנים ולולי ־ וגילה וששון לעין ומחמד
 לעת לאדם הסגולה והס ' העולם יתקיים ולא • אדם

 ושהחנינ׳ מותו אחר בטוב אותו והזוכריס הזקנה
 ודי ׳ להם והיקר זהכבוד להם אס כי אינם והרחמים

 תמצא כאשר • אותם שואל הנביאים תן נכבד כל כי
 התורה ואמרה זרע נתת לא לי הן ־ אומר אברהם
 ואמרה • היא עקרה כי אשתו לנוכח לה׳ יצחק ויעתר

 תלמדו ופעמים אנכי מתה אין ואס בגיס לי הבה רחל
 ־ וחצותיו וחוקיו " ויתעלה יתברך האלהים תורת האב
יודיע לבנים אב אתר כאשר ־ שכר בהם יקנה

: אמתך אל
 שיחנם בבנים נכון וראיתיו. שאמרו בתה והשתכלתי

טעות ומקום ־־ כרצונו לעבדו הבורא
 שאר מבלי • לבדו השער זה מנת שמחייבים אלה

 להס יהיה לא אם בהם יש תועלת מה ואותר הדברים
 יהיה לא אס בגדולם יש טוב ותה • ומחסה וכסות מזון
 עם והחמלה חנינתם היא ומה " ומדע חכתה להם

 ואיה • האבוח בצער תוספת רק הדברים אלה העדר
 להם יהיו כשלא " דבר מהם שיקוה וכבודם יקרם הוא

 שיקרה ומה " לידה וחבלי הריון צער ואיה • הקדמות
 תמות ושתא בנים תלדי בעצב שאמר ונמו • חליה מן

 בצאת ויהי כת״ש * לאבל השמחה חשוב • לדתהו בעת
ואיה עלי( בן פנחס באשת בה )וכיוצא מחם כי נפשה

יגיעת

 שנים וטרח • החולה לבקר תיל טרח חכם ואפר
לכבוד שלשה וטרח אדם בני בין שלום להכניס

 כי לקצר והזהר הבקור מהרבות השתר ואמר הבורא
 ♦עצר כאשר עליו ויתפללו • בהתמדתו יקוצו הגשם
 מדוע * הבת הבן האח בבתי עת בכל מבוא רגלך מנע
 מנע ב״ם )ואתר שבח ולא חודש לא אליהם הולך אתה

 : החברה( נעלית בס״ד יה כח^ דתך מתוך רבים
• וחרוץ שוקד היה אז לחברך תועלת תדע אם אך

 )שמועה טוב בדבר לבשרו ולרוץ מהר אליו ללכת
 כענין עיפה( נפש על קרים ומים עצם חדשן טובה

 וירץ וכתוב התלך את • ואבשרה נא ארוצה שכתוב
 טובה בשורה ואל זה טוב איש כי ונאתר אחיתעץ

 קום ותהחכשול מהנזק לשמרו לעת אס וכ״ש * יבוא
 יש אם וכן ורישול תעצלה והזהר לקראתו מהר חיש
 בביתך ותשב תכבד אל תצאך מפגע אליו לדבר לך

 שכתוב כעני! ־ קראך אשר את לאוהבך להודיע והזדרז
 האלהים איש עד וארוצה גו׳ מהנערים אחד לי שלחה

 חבוש ואין לאחרים ישיחנה איש בלב דאגה • ואשובה
 האחד תן השנים טובים " האסורים מבת עצמו מתיר

 האחד ואילו ־ חברו את יקים האחד יפולו אם כי גו'
ירבה ־ בתומו וההולך ־ להקימו שני ואין • שיפול

. : עמו וה׳ ־ טעמו וייטב • נעמו
שישתדלו אחרים אנשים ראו רס״ג דל הבנים עליית י

׳ לנפש שמחה בזה שיש ואמרו הבנים בבקש׳
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 כמו חטא בו שאין הבל שהוא מפני תינוקות של פיהם בהבל אלא מתקיים העולם
 באמצע תלוי הארץ שכדור לפי זה לשק ואחרו כתבי סל בפי שחכר כמו הגדולים הבל
 התורה הבל אלא אותו סומך ואק בלימה על pא חולה׳ שנא׳ כתו סמיטח לו ואק

 וקודם באויר־ התלויים דברים פיו בהבל האדם שמעמיד כתו התלמידים מפי היוצא
 לשלם כי פעמים כ״ו הקב״הולזהיש של בחסדו מתקיים היה דורות כ״ו שהיו התורה

 וכל ארן נמוגים ח״ל דרשו וכן ־ פסחים ערבי בפי שנזכר כתו הגדול בהלל חסדו
 סלה עמודיה תכנתי אנכי אחריו כתיב מה התורה את ישראל קבלו לא אס יושביה

 ובמדרש עקיבא ר׳ בס׳ שחכר כמו השלם יתקיים אלהיך ה׳ אנכי עליהם כשקבלו
:חזית

 פרקים שלשה בפרק תענית בחס׳ ששנינו כמו המקדש בית של ־ העטורה ועל
 בראשית במעשה תעמד אנשי קוראק היו לכך ואק שמיס נתקיימו לא מעמדות אלמלא

 הוא מפורש מה שם שנתפרש כמו הקרבנות מפני אלא נתקנו לא ומעמדות השבת ־כל
 הרי לשלם מבול יביא שלא ינחם ולא ה' נשבע נח שהקריב קרבנוח בשביל שהרי

 העולם שכל הדעת שקול הדרך התבאר ק גס מה ־ שמד השלם העבודה שבשביל
 מכל ירושלים נבחרה ולזה ית׳ השם לעבוד כדי והאדם האדם בשביל אלא נברא לא

 שאק שבזמן ח״ל אתרו וכבר הקרבנות עבודת לקיים העט״ם מכל וישראל הארצות
 שנא, מהו קרכנוח הקריב כאלו הוא הרי קרבטת בתורת השסק קייס המקדש בית

 כענק אמרו וק מנחות בסון( שנא׳ כמו ישראל על זאת לשלם בקרבנו" הימים בדברי
 הקריבו כאלו הכתוב עליהם ומעלה קרבמח בתורת יעסקו יתבטלו שאס המעמדות

 וכן שספק פרשת מוסך יום וככל תמיד פרשת יום בכל קורים אנחנו ולזה קרבמח
 היא ווו ־ תהליס ובמדרש השחר תפלת בפי שנזכר כמו תקנום תמידק כנגד תפלות
 תפלת ס׳ ובירושלמי בספרי שאמרו כש לבבכם בכל ולעבדו שנא׳ שבלב עבודה
 התפלה מפני ישזבינך הוא בחדירא ליה פלח אנח די אלהך כתיב ובדניאל • השחר
 המקבל ובל החובל ובפרק בכבל פולחן היה לא כי ביומא זמרן חלת מתפלל שהיה
 בענק כשחטא דוד אמר ולוה ותפלה־ שמע קריאת זו אלהיכם הי את ועבדתם אתרו

 חהלתיך* יגיד ופי תפתח שפחי אדני כקרבן לו מתכפר היה ולא תזיד והיה שבע בת
 ט פירוש נשברה רוח אלהים זבחי ־ חרצה לא שלה ואתנה זבח תחפוץ לא כי

 ודתו חלבו מקריב לב בשברון המתפלל ט נשבר-מהקרבנות בלב התפלה מכפרת יותר
 קורא היה בל שחכר כמו תתענה כשהיה ששת בר מתפלל שהיה כש המתענה וכן

 פסוק התפלה קודם תקנו זה ועל אחת בהמה זדם חלב מקריב הוא קרבן והמביא
 כל הכתוב פירוש שפתינו פחם ונשלמה טוב וקח שן תשא כל שנא׳ הוא וזה • זה

 שהחפלה הרי שפתינו הטת הפרים מקום שנשלם והוא הטוב זה מידינו קח תשא שן
 על אלא מכסרק איק והקרבנוח הזדונות על מכפרת שהתפלה חהקרבט׳ גדולה

_________________________________________________:השגנזת
 שמד השלם חסדים גמילות שעל הוא מפורש זה דבר ־ חסרים נטילות ועל

 הכתוב הקפיד ולא השם תועבת כל ועושק ע״א שבדים היו וחברותיה סדום שהרי
 אחותך סדום שן היה זה כדכתיב חסדים גמילות בהם היה שלא על אלא עליהם

 ולא • המזיקה לא ואביון עני ויד ולבנותיה לה היה השקט ושלוח להם שבעת גאון
 כי יבנה מסד עולם אומר והכתוב החמס על אלא המבול דור של דינם גזר נחתם

 חסדים וגמילות אדם לבכי החסד דרכי מצד אלא לבראחו להקב״ה ערך היה לא
מחברך לערים צדקה שהמחן השוחפק בפ׳ ח״ל אמרו שהה מהצדקה גדול ,
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 עשרה באחת מתברך חסדים גמילות מדרך שהוא בדברים והמפייסו ברמת בשש
 כמו כי כלומר נפש מעצת רעהו ומחק לב ישמח וקערת שמן הכתוב שאמר וזהו

 גדול חסדים וגמילות ־ נכש עצת לרעהו מחק ק הלב משמחים והקערה הטוב שהשק
 קהלת ובמדרש החליל בסרק סוכה במסכת שנזכר כמו דברים בשלשה מהצדקה
 וצדקה דחקו בשעת להלוותו לעשירים אפי׳ חסדים וגמילות לעניים היא שהצדקה

 סה וכיוצא אבלים ולנחם חולים ולבקר חתנים לשמח בגופו חסדים וגמילות בממונו
 וזה לקוברם ולמתים לחיים חסדים וגמילות לחיים צדקה וכן מהממון חביב והגוף

 החסד שעל ללחדד יריאיז על עולם ועד מעולם ה׳ וחסד שנא׳ אחת של חסד הוא
 אל ויביאה הצלע את ה׳אלהים ויכן חסדים גמילות תחילתה והתורה עומד• העולם
 ויברך אברהם מוח אחרי ויהי בקרו ה׳ אליו וירא חסדים גמילות באמצעיתה ־ האדם
 חסדים גמילות סופה ־ אבלים ברכת אותו ויברך ביעקב וק בנו יצחק את אלהים
 יעש אמרו רוח ובמדרש • קהלת ובמדרש מסוסה בא׳ שאמת כתו בגי אותו ויקבור

 לה שויתרו ועמדי בתכריכיהם שנטפלתם המתים עם עשיתם כאשר מסד עמכם ה׳
 היתר ולא איסור לא טהרה ולא טומאה לא בה אין זו מגילה זעירא אייר כתובותיהן

 שני מעשר כתם׳ ובירושלמי • חסדים לגומלי טוב שכר כמה ללמדך נכתבה ולמה
 נסה ורביע ־ ברכה לשון חה ארור לשון השקפה שכל צדקה של כח גדול כמה אמח

 החדות ובמעלות העבודה וזהו המצות ובמעשה התורה הוא וזה בחכתה פי׳ ז״ל
 אק כי המאמר כוונת אינו אבל הוא אמת וזה ־ נשלם האדם חסדים גמילות וזהו
 וגמילות חצות משאר עבודה ייחד ולחה האיש שלימות אם כי העולם קיום סיבת זה

 הדברים אלה על כי ותענית מגילה במסכת מפורש ובירושלמי ־ המדות משאר חסדים
 כסיתיך ידי ובצל כפיך דברי ואשים שנא׳ המקרא אל אותם ומסמיך העולם נברא

 ובלל • חורה זו בפיך דברי ואשים ־ אתה עמי לציון ולאמו־ pא וליסוד שמים לנטוע
 ולאחר ־ קרכנוח אלו אק וליסוד שתים לנטוע ־ חסדים גמילות זו כסיתיך ידי

 על pb ויסד שחים נטע אלה שלשה על כי כחוב הרי ישראל אלו אתה עמי לציון
 ל כפירקי וכן הראשון בפי׳ מפורש ווה ־ ראה בפרשת בילתדנו חוה נזכר וכן מכוניה־
 ותפלח שני העבודה ועל וגוי ולילה יומם בחתי לא אס שנא׳ התורה על אמר אליעזר
 היה אחת ופעם • זבח ולא חפצתי חסד כי שנא׳ חסדים גמילות ועל רפט ישרים
 המקדש בית ראו אמריו יהושע ל מהלך והיה בירושלים זכאי בן יוחק רבן מהלך
 בני לו אמר עונותינו בו מחכפרין שהיו הבית חורבן על לנו אוי אחר מרב שהיה

 חפצתי חסד ט שנא׳ חסדים גמילות זו ואתו כמותה אמרח כפרה לט יש לך ירע אל
 שסקרבנות שאק בבבל חסדים בגמילות עוסק שהיה דניאל על אמרו וכן ־ זבח ולא

....; לעניים פלטה וטחן המת את ומלוה הכלה אח תתקן שהיה

 משמעון קבל סוכו איש אנטיננום
 תהיו אל אומר היה הוא ־ הצדיק

 מנת על הרב את המשמשק כעבדים
 המשמשק כעבדים הלו אלא ®־־ס לקבל

 סרס לקבל שלא מנת על הרב את

 .־ עליכם שמים מורא ויהא

" התורה חמס וקבל הצדיק שמעון של

 איש פלוני שנזכר מקום סל הפירוש
 החכמים גלל שהיה ר״ל פלוני מקום
 ישראל בארץ עיר היא וסוכו מקום באותו
 יהושע בספר שנזכר כמו יהודה של בחלקו

 והוא ונסקה נמו ועדולם ירחויז שנא' כמו
 שונו איש פסוק בשופטים ויש בסין כחוב
 תלמידו והיה ארזים שוכח חענין והוא

פתוחה הט״ן אנטיגנס הקדומה זהגירסא

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס)15 מס עמוד צמח בן שמעון דוראן, אבות מגן



>)
י׳ ראסון #רק no# סגן

 ־ אומר ירושלם איש יוחנן בן יוסף
 עניים ויהיו לרוחה פתוח ביתך יהי
 עם שיחה תרבה ואל ביתך בני

 וחומר קל אמרו באשתו האשה
 כל חכמים אמרו ־ חבירו באשת

 האשד. ,עם שיחה מרבה שהארם ומן
 תורה מדברי ובוטל לעצמו רעה נורם

:ניהנם יורש וסופו

 דן והוי חבר לך וקנה. רב לך עשה
: ובוח לב־ז האדם כל את

 הלמד שם שאמח ואע״פי לישניה לפגום
ברכה סימן חאה אינו א׳ הרב תורה

 המקוש חקר הוא ירושלס הפירוש
 שדהו המוכר פרק ערכק שבגת׳ ואע״סי

 יתשלם סתם הואי ירושלם חרתי העלו
 היום הידועה זאת היא מקום בכל השכרת

 בצי"רי ירושלם אותה קורין העכו״ס וגם
 מורכב שתה p ט תרגום בלשון הלמ״ד

 שלם ומן אברהם שקראה יראה מה׳
 תלך צדק ותלכי שנאמר נח בן שם שקראה

 לשון ירזשלס אותה קורין ואנו ־ שלם
כנגדיחשלס מטה של ירושלם כי שנים

הבית וק הרש אר אותה קורין וישמעאלים מתענית בראשון שסכך כתו מעלה של . י זי ’ * החכמת: ;אוצר
 ציון והר יהושפנו ועמק הזתים הר שם ט בה ספק ואין בשנורוחיהס בה״מ הקדוש

:מקובלים דברים וכתה המים ושילוח קדרון ונחל
 ועד בית ביתו שיהיה שכמו חביח על להוסיף בא ־ לרוחה פתוח ביתך יהי ׳

 שהיה אבינו אברהם של כביתו ולעניים לאורחים לרוחה פתוח ביתו יהיה p לחכמים
 פתח דרך ויכנסו הפחח לבקש העניים יצטערו שלא כדי העולם חמות לארבע פתוח

 ברסח כמם׳ שהזכירו וכמו ושביס מהעוברים יתביישו ולא אחר פחח דרך ויצאו זה
 חכמים ופירשו אפתח לאורח דלתי איוב אמר pi חנילאי בר חנן רק על החאה פ׳

 תורה תלמוד ט וליל י העניים יצטעח שלא כדי חמות לארבע פתוח ביתו שהיה
 תצוין ובפי השנה מראש בפ״א שאחח וכמו טובים כאחד שניהם חסדים גמילות עם

 חסדים ובגמילות בתורה דעסיק אביי שנין ארבעין חיה בתורה דעסיק רבה חליצה■
 • אנשים ימותו ביתך תרבית וכל עליו ונגזר עלי מבית שהיו אע״פי שנין שתק חיה

 שאק כמי דומה הסריס בגמילות עוסק ואינו בחורה העוסק כל מע״ז בא׳ ואמח
 שאתה בשעה סגורים יהיו שלא ביתך בדלתי הזהר pא דרך במס' ואמרו אלוה לו

: עניות לידי אותך מביאין ביתך שדלתי חסני ובשתייה באטלה מיסב
 עניי שמשיו שיהיו חסדים בגמילות שנייה אזהרה ־ ביתך בני עניים ויהיו

 עבד אוחו לקמת רבא רצה שלא הזהב בפרק שמצינו וכמו עבטם יקנה ולא ישראל
 והם לעניים לחמו לתת שטוב כיתיך בני עניים יהיו ליה ואמר זכק ליה דאתר

 מכתים ופירשו המה־ ישראל חבט לא אשר עבדים לקנות ממונו שיוציא ולא 'ישרתוהו
 עושין שהיו כמו בביתך ושותת שאוכלק מה משימין עטים שיהיו נתן דל באבות
 שנא׳ ערומים ומלביש לבדי פחי ואוכל שנא׳ רעבים מאטל שהיה איוב של בביתו

 והם יושב אחה לאברהם הגעת לא הקב״ה לו אמר ואעפ״כ * יתחמם כבשי והס
 לאכול דרס שאק את בעולם ומחזר שט אלא ק עשה לא אברהם אבל אצלך באים
 בשר לאסל דרכו שאין ואת יין משקהו יין לשתות דרכו שאק ואח מנדן מאטלו הטין

 שתים לשם ומברך ושותה אוכל והנכנס הדרכים על פלטרין ובנה • בשר מאטלו
 עולם אל ה׳ בשם שם ויקרא שבע בבאר אשל שנא׳_ויטע

דאבדין( על חבל חסר )כאן
 לענק אחח מע״ז בפ״א וק הפירוש הארבלי ונתאי פרחיה ק יהושע

דלא היט ט תעלי רבה מחל גת׳ אומר סרחיה בן יהושע ־ כיוזם קבלו
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אבוע דכיעי פרק מגן קלח

 דבר. לבל מפליג תהי ואל אדם לכל בז תהי אל :אומר היה הוא 0)
מקום. לו שאין דבר לך ואין שעה, לו שאין אדם לך שאין

 תקות כי רוח, שפל הוי מאד מאד :אומר יבנה איש לויטס רבי )ה
 בסתר, שמים שם המחלל כל :אומר ברוקא בן יוחנן רבי רמה. אנוש

השם. בחלול במזיד ואחד בשוגג אחד בגלוי. ממנו גפרעין

 לשלש. לשתים, מאחת, וכן שתיהן, על וילקה אחרת עבירה לו תתגלגל שכר-עבירה,
 ידיו גמול כי רע לרשע אוי יאכלו מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק אמרו שאמר, תהו

 יליץ הוא ללצים אם דכתיב, מאי הממונה, להם אמר פרק ביומא ואמרו לו. יעשה
 אומר אפרסמון, למדוד בא ואפרסמון, נפט מוכר שהיה לאדם משל הן, יתן ולענוים

 אותו. מסייעין ליטהר הבא כן ואתה, אני שנתבשם כדי לך שאמדוד עד המתין לו,
 לו, אומרים לו, פותחין ליטמא בא וזהו לעצמך, מדוד לו, אומרים נפט, למדוד בא

מי אין כי לעצמך אתה בו התעסק רע, שריחו דבר לעצמך רע מקה לקחת אתה
עמך. להתעסק שירצה

שאין לאדם שאפילו והזהירך, הנולד. את הרואה לעגין זהו :אומר היה הוא )ג(
 הזהר בן על זה, לי יעשה מה בלבך, לו תבוז אל רע, לעשות יכולת עתה בידו

 היה אילו עושה היית שלא מה המקניטין, דברים בין בזיון בין לו תעשה שלא ממנו,
 מתרומות, בשמיני זרעים דסדר בירושלמי שהזכירו כמו רע. לעשות בידו יכולת

 קיסר שגעשה עד ונתגדל רועה והיה חזירא, דוקלט שמו אחד, עכו״ם בזו ישראל כי
 אתם להם, ואמר השמד. לבטל ישראל חכמי אליו והלכו שמד, עליהם לגזור ורצה

 ועכשיו חזירא, דוקלט בזינו אנחנו לו, אמרו והם מכם, נקמתי ואקח אותי בזיתם
 הוא וכן להם, ומחל ואילך, מכאן הזהרו כן אעפ״י להם, אמר קיסר, דוקלט נכבד

 אין שלשה פסחים, ערבי בפרק אמרו זה ועל יצחק. תולדות פרשת רבה בבראשית
 לך אין עזאי, בן שאמר וזהו קטן. ותלמיד קטן, ונחש קטן, עכו״ם בהם, מתקנאים

 לרעהו בז שלמה, אמר וכן לו. הרעותה אם יזיקך שעה ובאותה שעה, לו שאין אדם
 ותאמר, ממנו, חושש שאתה מה כל ותרחיק תפליג אל וכן, חוטא. לרעהו בז לב, חסר

 חושש שאתה ומה שתרצה, מה עשה הבריות, שאומרים וכמו לעולם, יהיה לא זה
 המדה, מזאת עזאי בן הזהיר כן על עכשיו. רצונך ומלא יהיה, לא או יהיה או ממנו

זה, על הפילוסופים ואמרו מקום. לו שאין רחוק, שהוא אעפ״־י דבר, לך אין כי
לו. יחבל לדבר בז ע״ה, המלך שלמה אמר וכן ה. ו ה אפשר כל

 רעה. מדה היא כי הגאוה על להזהיר בא :אומר יבנה איש לויטס רבי )ד(
דומה מתגאה שהוא מי כל ואמרו, הרעה המדד. זאת על להוכיח הרבו ורז״ל

 כי באפו נשמה אשר האדם מן לכם חדלו שאמר, מהכתוב ראיה והביאו ע״ז, לעובד
 ובראשון מברכות בראשון שנזכר כמו »״,במה אלא במה♦, תקרי אל הוא, נחשב במה

קמוצה ם •• סגולה מ •
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קלט אבות יבי»י פרק ן ץ.

 הקומה ורמי שנאמר באשרה, לגדעו ראוי הרוה גסות בו שיש מי כל ואמרו, מסוטה.
 כאילו הרוח גסות בו שיש מי כל ואמרו, תגדעון. ואשיריהם התם, וכתיב גדועים,

 ביתך. אל תועבה תביא ולא וכתיב, לב, גבה כל ה׳ תועבת שנאמר ע״ז, עובד
 בראשון שנזכר כמו אלהיך, ה׳ את ושכחת לבבך ורם שנאמר בעיקר, כפר וכאילו
 שנאמר המתים, לתחיית זוכה שאינו עוד, ואמרו הספינה. את ובהמוכר מסוטה
 ננער. עפרו בחייו, עפר שנעשה מי טלך, אורות טל כי עפר שוכני ורננו הקיצו
 וגבוה שנאמר עליו, מייללת שכינה אפילו הרוח, גסות בו מי^שיש בל עוד, ואמרו

 על באים שהנגעים אמרו, בערכין יש פרק ערכין ובמסכת ובילמדנו יידע. ממרחק
 ועל שנאמר גבוהה, אלא שאת ואין ולבהרת, ולספחת ולשאת שנאמר הרוח, גסות

 ובהרת. ספחת ומתגאה, ולמתנשא כלומר, מסוטה. בראשון הוא וכן הנשאות, הגבעות
 ביה, דלית ובשמתא ביה דאית בשמתא רבא אמר לאשתו, המקנא פרק בסוטה ואמרו

 משמונה אחד חכם, לתלמיד התיר רב וכן קטן. חלק להתיר רבא של דעתו היה
 אחד שהיתר, קרטוב, וקרויה להם, שהיתר, קטנה היותר המדד, והיא בשמינית,

 יצחק, בר נחמן רב ואמר בלוג, וארבעה מששים אחד שהוא לוג, בשמינית משמונה
 מאי זוטר מי בזה, הטעם ונתן אסר, הקטן השיעור זה ואפילו מקצתה, ולא מינה לא

 ולפי רוח. גם חכמים ובלשון יהיר, זד רמות עינים לב גבה כל ה׳ תועבת דכתיב,
 ושכחת לבבך ורם שנאמר שבראו, במי לכפור האדם ומביאה רעה היא המדה שזאת

 עליו נאמר כמוהו, להתגאות שראוי מי בישראל שאין המלך, ואפילו אלהיך, ה׳ את
 אלכסנדרום, לתלמידו במצוותיו אמד אריסטוטילם כי ואמרו, מאחיו. לבבו רום לבלתי

 היו כי מהמלכים, אחד על ונאמר העם. על המלך שיתגאה הנפש מחשיבות אין
 צויתנו, לא למה לו, אמרו הנר. ותיקן בעצמו הוא וקם אחד, לילה אנשים אצלו
 מאד מאד ואמר, זה על לויטס רבי הזהיר כן על שבתי. מלך קמתי מלך להם, אמר
 המתגאה כל רב, אמר נחמן רב אמר פירות, המוכר בפרק אמרו וכן רוח. שפל הוי

 הקב״ה, של למחיצתו אותו מכניסין אין חכם, ואינו חכמים תלמידי של בטלית
 בדברים מתיהר אם שכן וכל קדשך. נוה אל התם, וכתיב ינוה, ולא יהיר גבר שנאמר
 להפליג לאדם שבח אינו המדות שבשאר אעפ״י כי ז״ל, משה רבינו וכתב אתרים.

 והפיזור הכיליות במדת זה ידו. ינח אל מזה וגם בזה שיאחוז בהם טוב והיותר בהם,
 ולהיות במשפט דבריו לכלכל אמצעית, דרך בהם ללכת לאדם לו יש הפכים, שהם
 יכעום אבל הרבה, לכעוס ולא לגמרי, הכעס ממדת להתרחק לאדם אין וכן נדיב.

 ולא גרגרן, יהא שלא וכן ראוי. שאינו במקום לכעוס שלא ויזהר הראוי, במקום
 ולא מהאשה, לגמרי יפרוש ולא בתשמיש, מרבה יהיה ושלא בתעניות, עצמו יסגף

 מדותיו. בשאר וכן סכנה. במקום שלא הלבב רך יהיה ולא לסכנות, עצמו ימסור
 במדה אבל השמאל. אל או הימין אל הרבה יטה ולא הדרכים באמצע בהם ילך

 ממדת קטנה מדה אפילו בו תשאר שלא יזהר מאד מאד לגאוה, הפך שהיא הזאת,
 ולבוש למלך, ראשו את חייב מלכות, לבוש שהלובש נאמר, צחות ודרך הגאוה.
 שמשבחים מדות מכל מצינו ולא לבש. גאות מלך ה׳ שנאמר גאות, הוא הקב״ה

 ושבח לאדם גגות שהיא הזאת, המדד, אלא האדם, בהם שמתגנה להקב״ה, בהם
לו ראוי כן ממנה, להתרחק האדם וחייב מגונה מדה היא שהגאוה וכמו להקב״ה.
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 שמות ובואלה רוח. שפל הוי מאד מאד אמר, כן ועל השפלות, מדת אל להתקרב
 הגבהתי, היא השפלתי אומר, הלל מהשפילך. הנה עלה לך אמור טוב כי אמרו, רבה

 ומקרא ענותן, שהיה הזקן להלל הדברים אלו היו וראויים השפלתי. היא הגבהתי
 חכמים שבחו מקומות ובהרבה כבוד. יתמוך רוח ושפל תשפילנו אדם גאות הוא, מלא

 עקב ענוה עשתה לראשה, עטרה חכמה שעשתה מה חזית, במדרש שאמרו הענוה,
 מהחכמה, גדולה ה׳ שיראת ראיה וזאת ד"׳, יראת חכמה ראשית דכתיב לסוליסה,

 ותחתיתו הסנדל, הוא טוליים, ענוה. של לסוליסה עקב היא ה׳ ויראת עטרה, והיא
 ורוצה ,,ה יראת ענוה עקב שנאמר הענוה, תחתית היא ה׳ יראת והנה עקב, נקרא
 זד, ועל הענוה, לשולי נחשב הוא אותה, ומעטר החכמה בראש שהוא מה כי לומר,
 ליראה אם כי מעמך שואל אלהיך ה׳ מה שכתוב מה על עומדין, אין בפרק נאמר

 ממנו ששואלין למי משל זוטר. משה לגבי אין, ואמרו, ? האי כולי זוטר ומי ה׳, את
 כי לומר, רוצה לקטן. לו נדמה לו, ויש גדול לגדול, לו נדמה לו, ואין כלי״קטן

 עניו שהיה לפי קטנה, היתה ע״ה רבינו משה אצל גדולה, אצלנו היא אשר ה׳ יראת
 שנאמר מגביהו, הקב״ה עצמו, המשפיל כל מעירובין, ראשון בפרק ואמרו מאד.
 לעולם אמרו, התורה קנין של בברייתא וכן תענית ובמסכת כבוד. יתמוך רוח ושפל

 אדם יהא לעולם ארץ, דרך במסכת ואמרו כארז, קשה יהא ואל כקנה רך אדם יהא
 ואמרו קיימת. האסקופה הבית, כל סותרים שאם נדרסת, שהיא התחתונה כאסקופה
 הנמוכים, חבורת עם עצמו עושה הקב״ה מקומות בשבעה וירא, פרשת בילמדנו

 מוצא שאתה מקום כל העיר, בני בפרק אמרו וכן מהפסוקים. שם שמגאום כמו
 בנביאים, שנוי בתורה, כתוב זה דבר עגותנותו, מוצא אתה הקב״ה של גבורתו

 משפט עושה ואחריו, והנורא, הגבור הגדול האל בתורה, כתוב בכתובים. ומשולש
 שמו וקדוש עד שוכן ונשא רם אמר כה כי שנאמר בנביאים, שנוי ואלמנה. יתום
 לרוכב סולו שנאמר בכתובים, משולש רוח. ושפל דכא ואת אשכון וקדוש מרום

 נזכר וכן אלמנות. ודיין יתומים אבי אחריו, ואמר לפניו, ועלזו שמו ביה בערבות
 אל אביט זה ואל אחריו, וכתיב כסאי, השמים כתיב, וכן זרעים. בסדר בירושלמי

 דיני אחד בפרק אמרו וכן בילמדנו. שזכרום כמו אחרים ופסוקים רוח, ונכה עני
 שלו, בפמליא נמלך כן אם אלא דברו עושה הקב״ה אין רבה, בבראשית וכן ממונות

 שם ונבלה נרדה הבה בצלמנו, אדם נעשה בתורה, כתב ולזה מענותגותו, וזה
 על מתגאה שהוא שהקב״ה לזה, זה ענוה שינהגו אדם לבני וחומר קל וזה שפתם.

 היא רוח ששפלות אמרו, הדין נגמר ובפרק אדם. בני שכן כל בענוה, נוהג גאים
 רוח אלהים זבחי שנאמר נמאסת, אינה ותפלתו הקרבנות כל מהמקריב גדולה יותר

 משה והאיש הכתוב, שבחו רבינו, ומשה תבזה. לא אלהים ונדכה נשבר לב נשברה,
 בפרק ואמרו ואחרונים. הראשונים נביאים בכל כמוהו קם שלא אחר מאד, ענו

 ואהרן במשה באברהם. שנאמר ממה ואהרן במשה שנאמר מה גדול הדם, כיסוי
 אברהם, הרבה עצמו השפיל הרי ואפר, עפר ואגבי נאמר ובאברהם מה, ונחנו נאמר,

 למלאכתו, מועיל מהם אחד שכל עצמו, דמה לא לבדו, ואפר לבדו בעפר שאפילו
 אחד, חריץ מחם למלאת אפשר עדיין אבל לכל, יצליחו לא כאחד שניהם ובשנתחברו

האדם, מעלת יתרון לפי כי וזה, כלום. אנחנו אין כלומר, מה, ונחנו אמר, משה אבל
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 ושם יתירה. שפלותו היתה מאברהם, גדול יותר שהיה משה יתירה, שפלותו תהיה
 אתם גדולה, לכם פוסק שאני בשעה שאפילו לפי בכם, ה׳ חשק מרובכם לא אמרו

 ולא תולעת ואנכי אמר, דוד ואפר, עפר ואנכי אמר, אברהם עצמכם, את ממעיטין
 העמים, מכל המעט אתם כי בכם ה׳ חשק מרובכם לא הכתוב, שאמר וזהו איש,

 קונו, מדרכי אדם ילמוד לעולם אמרו, המקנא ובפרק עצמכם. ממעיטין כלומר,
 כמו מכולם, נמוך שהוא סיני הר על שכינתו והשרה וגבעות הרים כל הגיח שהרי

 ולא גבנונים, הרים תרצדון למה בפסוק העיר, בני ובפרק עקיבא ר בפרק שנזכר
 יש בפרק וכן אמרו המקנא בפרק ושם שכינתו. השרה הסנה על אלא ההר ראש על

 לדוד יכולין והוא אני אין הקב״ה, אמר הרוח, גסות בו שיש אדם בל בערכין,
 אתו. אלא אותו, תקרי אל אוכל, לא אותו לבב ורחב עיגים גבה שנאמר בעולם,

 היה לעצמו, מעלה מוסיף שהיה מה שכל איש, לשבח במשלו, הממשל הטיב וכבר
 פשו, מגדיו עת ענפיו שחו כעץ שח ולבו חמודותיו רבו אמד. וכה שפלות, מוסיף

פירות טעון הוא ואם ומתגאה, זקוף הוא כערער, הוא שאם לענף, האדם המשיל
 יקפצון ככל והומכו מסוטה, ראשון בפרק רז״ל אמרו בזה וכיוצא ונשפל, מכביד ,-™הוא

 וכתב תחלה. קוצצין ואותה מתגאה היא הריקנית שהשבולת ימלו, שבולת וכראש
 איזהו מהחשובים, לאחד שנשאל המרות, מספרי בספר ראה שהוא ז״ל משה רביגו
 שבמקומות בפחות מקומי והיה בספינה, היותי יום אמר, ימיך, בכל "ששמחת היום
 ואחד במקומי, שוכב והייתי ממון ובעלי סוחרים בספינה והיו הבגדים, חבילות בין

 וחי בנפשו, העזות תכונת כמה ותמהתי, עלי, והשתין להשתין קם הספיגה מאנשי
 גדולה שמחה ושמחתי כעם בי התעורר ולא כלל למעשהו נפשי כאבה שלא השם,

 כתוב וכן אליו. נפשי הרגישה ולא ההוא החסר בזוי יכאיבני שלא לגבול שהגעתי
 מהגאוה. שיתרחק עד השפלות תכלית הוא שזה ספק ובלא הלבבות, חובת בספר

 וכשבא אצלו, שיבא מהחשובים לאחד שלח אחד מלך כי אחד, בספר כתוב וראיתי
 כנגד אינו הארץ כדור כי מסתכל, הייתי לו, אמר עושה, היית מה לו, אמר אצלו,
 אלא בכולו היישוב אין הארץ וכדור הגדול, בים הנמלה כביצת אלא העליון הגלגל
 והמיושב מיושב, בלתי ממנו חלק בצפון יש כי מיושב, הרובע כל ולא שלו, ברובע

 הוא ומעט וכרמים, ושדות ומדברות ונהרות ימים וגבעות, הרים בו יש הרובע מזה
 ובתוך מספר, להם שאין המדינות מאלו אחת במדינה ואני במדינות, המיושב
 קטן חלק אלא ואיני מהם, אחת בתוך ואני ושוקים וחצרות חנויות בה יש המדינה
 העולם וכל העולם, בזה קטן חלקי הוא כך כל ואם בתוכו, שוכן שאני מהמקום

 דורשין אין בפרק אמרו בזה וכיוצא בפניו. אתגאה איך כלום, הכל בורא לפני אינו
 שני בחלק שכתבנו כמו לעליון, אדמה עב במתי על אעלה שאמר, גבוכדנצר על

 לבו יהיה ספק בלא שבשפלים, שפל שהוא ידיעתו עם זה בכל והמסתכל הספר. מזה
 לב אמר, מלכים כמה על ומשל וחכם, נביא שהיה ע״ה המלך ודוד ונדכה. נשבר
 אדם חרפת איש ולא תולעת ואנכי אומר, והיה תבזה, לא אלהים ונדכה נשבר
 בהרבה נקרא רוח שפל כן גנות, של שמות בהרבה נקרא שהנאה וכמו עם. ובזוי

רוח׳ ונכה לבב, רך נדכה, נשברה, רוח שפל, דכא, בעיניו, נבזה ענו, שבח, של שמות
כקנה רך אדם יהא לעולם רז״ל, ואמרו צנוע. חכמים ובלשון שחה, ונפש נשבר, ולב
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 ומזהות. תפלין תורד׳ ספר בו לכתוב קולמוס זבד׳ לפיכך כארז, קשה יהיה ולא
 אומר רמה, אנוש תקות כי דודו שפל הוי מאד מאד ואמר, לזד׳ טעם נתן לויטם ורבי

 יהיה לא איך שפלה, בדיה שהיא הרמה עליו ותשלוט ביתו שאול שיקוה מי כי
 עליו שנאמר ע״ה רבינו משד׳ שאפילו לומר, הוא מאד מאד שאמר ומה רוח. שפל

 בן יוסח רבי דקדק זה מאד, ענו משה והאיש עליו נאמר מאד, גדול משה והאיש
 שעבר ממי אני תמיד׳ אמר, העכו״ם מחכמי ואחד הנפשות. רפואת בספר ז״ל עקנין

 אחד ביד נתן כי המלך אזדשיד על ונאמר יתגאה. איך השתן מעברי פני על
 והיה מיד, לי תנהו כועס אותי כשתראה לו, ואמר כתב עליו העומדים מעבדיו

 ישוב ובקרוב קצתו את קצתו שיאכל גוף אתה אבל אלוה אינך כי לך שוב בו, כתוב
 ובוז, בגאוה ידבר ושלא רוח שפל שיהיה אלא החכם, צוד׳ לא כי ודע, ועפר. רמה
 ליזהר חייב חכם תלמיד כי ושלום, חם הבריות, בפני להזדלזל שיצוהו אבל,

 רבנן המקבל, ובפרק שרצו השותפין בפרק אמרו וכבר הארץ. עם בפני סד׳זדלזל
 יזדלזלו שלא כדי העיר לבנין אבנים להעתיק והוא נינהו, באכלוזא מסיקי בני לאו

 דינא לבי ליזיל לא לחבריה סהדותא דידע מרבנן צורבא אמרו״האי וכן העם, בפני
 שנזכר כמו עדיף, תורה דכבוד עשה עשה, והאי עשה, האי טעמא, מאי מניה, חוטר
 רבב שנמצא הכם תלמיד כל קשרים, אלו בפרק ואמרו העדות. שבועת בפרק
 משניאי, אלא משנאי תקרי אל מות, אהבו משנאי כל שנאמר מיתה, חייב בבגדו

 והענוה העיר. בני בפרק הארץ, עם לפניו המברך חכם תלמיד על זה, אמרו וכן
 ושפל ונאמר ענוה, כבוד ולפני שנאמר כמו בעליהם, לכבד אלא אינם והשפלות

 וזהו הארץ, עם בפני להסתלסל צריך מנכסיו החכם נפל ואפילו כבוד, יתמוך רוח
 מבלי והשתפל השתפל מבלי הסתלסל חז״ל ואמרו בהתנשא, נבלת אם שנאמר
 וזד׳ לו, ועבד נקלה טוב בפסוק, משלי בפרוש ז״ל יונה רבינו כתב וכן התגדל.

ולומדיה, התורה כבוד על להזהיר שמים לכבוד אלא עצמו לכבוד לא התורה כבוד
זקן. פני והדרת תקום שיבה מפגי שנאמר

רבי פני להקביל שהלך נזכר מחגיגה בראשון :אומר ברוקא בן יוחנן רבי
 התורה על שעובר במי האחד, בתורה, השם חלול נזכר מקומות בשני אליעזר.

 ואפילו קדשי, שם את תחללו ולא ישראל בני בתוך ונקדשתי שנאמר השמד, בשעת
 שהיו קלה, עבירה והיא יעבור, ואל יד׳רג סורר, בן בפרק אמרו דמסאנא ערקתא על

 בהד׳וא הכונס, בפרק מוכיח שהוא במו לבן, היה נעליהם ששרוך ישראל נוהגים
 עושים שד׳עכו״ם כמו בשחור אותו להחליף לו יאמרו ואם אוכמי, מסאני סיים דהוה
 זה אבל אחרים, פירושים בזה ויש יעבור. ואל יהרג ובפרהסיא, השמד שעת והוא
 השם. את חלל כן, עשה לא ואם בכתוב. הנזכר השם קדוש וזהו התוספות, פירוש הוא
 חילול ואין אלהיך, שם את וחללת לשקר בשמי תשבעו ולא נאמר שקר בשבועת וכן

 חז״ל אמרו וכן והנורא. הנכבד בשם חבירו של ממונו גונב שהוא מזה, גדול השם
 תמהים שהכל מתוקנים שאינם דברים ידו מתחת ויוצאים בחכמה הגדול האדם כי

 השם, חילול דמי ד״יכי אחרון, סרק ביומא שאמרו וכמו השם, את מחלל הוא עליו,
 לאלתר, דמי ליה יהיבנא ולא טבחא מבי בשרא דשקילגא אנא כגון רב, אמר

העם, משאר יותר מקולקלים מעשיו הלא זה של תורתו הועילה מה יאמרו שהבריות
0) החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס)141 מס עמוד צמח בן שמעון דוראן, אבות מגן



בלב מרמה וב־ו ד׳׳ה יב פרשה )בובר( משלי מדרש

 עמו ושותה ואוכל חבירו עם שמדבר מי כל חנינא בר חמא ר׳ אמר שמחה. שלום וליועצי רע חורשי בלב מרמה ]כ[
 עם ושותה אוכל שאינו מי כל אבל רע, חורשי בלב מרמה דכתיב רע, אותו קורא הקב״ה הרע לשון עליו ומספר
שמחה. שלום וליועצי ]שנאמר[ שלום, אותו קורא הקב״ה טובים, דברים עליו ואומר עמו, ונותן נושא ולא חבירו,

 ואעשה מחר משכים אני ואומר בלבו ומחשב בלילה מטתו על ישן שהוא מי כל אחרנין אפיץ ליה משמע זעירא ר׳ *
 הונא רב אמר שמחה. שלום וליועצי שנאמר לבא, לעתיד עדן בגן הצדיקים עם לשמוח עתיד הוא פלוני, עם טובה

 ואחד לטובה אחד אותו, מיעצין שהן כליות שתי אלו לוי ר׳ אמר וליועץ, אמר ולא וליועצי לומר הכתוב ראה מה
 ובוחן דוד אמר וכן ב(, י )קהלת לשמאלו כסיל ולב לימינו חכם לב הה״ד לרעה, שמאל ושל לטוב, ימין של לרעה,
 וכליות הרע, יצר ואחד טוב יצר אחד אומר הוי לאדם, לו יש לבבות שני וכי י(, ז )תהלים צדיק אלהים וכליות לבות

 אימתי צדיקים, שנקראו אלא עוד ולא שמחה, שלום וליועצי שנאמר אותו, מיעצים שהם אדם של כליותיו שתי אלו
יא(. לב )תהלים לב ישרי כל והרנינו צדיקים וגילו בה׳ שמחו דכתיב טובה, לאדם שמיעצין בזמן

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

 ערכי ׳כפ הוא וכן פורזנא, חכמים כלשון קרוי הוא ביר שקורין שעורים
.8פסחים

 רגיל היה הוא וכן בחדר/ יחידי ילין שלא כעצמו יזהר אדם דכל אמר ]נח[
 אור כלתי הבית חצר דרך כלילה ילכו לא וכן משכבו. בחדר אחד נער לליף
 לסמוך זריזות שום כזה שייך ולא רעות. רוחות בו יפיחו ח״ו משום הנר

 כמם׳ לפניו כשעסקנו שוב כלילה. יחידי כשדה ילך שלא זה וככלל עליו?
 שמצוי לילית סכנת מפני בבית יחידי אדם יישן אל דאיתמר 2השואל פ׳ שכת
 וככל יחידי חדר ואפילו בית, קרוי מחיצות מד׳ הבנוי דכר כל לנו אמר שם,

.גדחדר ר״ל סתם בית שנאמר מקום
 ה־י״ג ועל ,היחוד על אשכנז בלשון* שעושין׳ ומשקלות חרוזות אמר: ]נט[

 כל תלוי שבזה סבורים הארצות עמי שרוב מפני יעשו, שלא הלוואי 2עיקרים
 ותפילין ציצית דרך על תעשה, ולא עשה מצות מכמה ומתייאשין המצות,

 בכוונה. חרוזות אותן באומרים חובתם ידי לצאת וסבורים וכה״ג, ות״ת
 המצות מתרי״ג אחד ולא ישראל אמונת עיקר רק רמוז אינו חרוזות ובאותן

. ____________________________.3עליהן ין ו מצו שישראל

 עשירים הכנסת דוקא ר״ל אורחים* הכנסת מצות דנזכר היכא כל אמר: ]ס[
 כבוד בהם לנהוג יפות פנים בסבר יקבלם שאז אצלו כשנתאכסנו ומכובדים,

 היו המלאכים שסבר אבינו מאברהם וראייה בשבילם. תפנוקים ולהכין
 אבל בחרדל. הלשונות להאכילם שוורים ג׳ בשבילם לשחוט והרבה אורחים,

.2היא צדקה בכלל עניים הכנסת

נוסחאות שינויי
 ומקורה מכוסה שאינו וכל ד. ג.מלהקפיד*. .(.1) עמו ב. לי.(. גר. שכס. .3) לבחורים ציוה וכן א. ]נח[

 >גר.(. חצר קרוי השמים לאויר ומגולה ופתוחה

שכס.(. ש. )פ. הקטכין א. ]נט[

פירזומא. ולפנינו: א. קז, פסחים .8
 קטז סי׳ ביו״ד הרמ״א מש״כ לזה השווה .1 ]נח[
בסופו. ס״ה

ב. קנא, .2
 )וראה סק״ז, רלט סי׳ במג״א הובאו רבינו דברי .3

 ה״ה או בלילה דוקא אם הגירסא לגבי במחה״ש שם
 ובכנה״ג סק״ד, א סי׳ בא״ר וכן שם, במקו״ח ביום(,

לט. אות בהגב״י הנ״ל בסי׳ ביו״ד שם
 יהודה לרבינו המיוחס היחוד לשיר כוונתו .1 ]נט[

 למחזור במבוא גולדשמידט ראה לאביו. או החסיד
בהערות. ושם כט עמ׳ יוה״כ נוראים ימים

 בשחרית שאומרים "יגדל" לפיוט כוונתו כנראה .2
 שאומרים מאמין" ל״אני אולי או התפילה, לפני
התפילה. בסוף

 א יב, בברכות הגמרא ע״פ זה כתב שרבינו יתכן .3
 מפני הדברות עשרת לומר שביטלו מה לגבי זה כעין

 בטושו״ע וכן ברש״י, שם וראה המינין, תרעומת
קלב. סי׳ סוף ובלבוש ס״ה א סי׳ או״ח

 אורחים הכנסת גדולה א קכז, שבת ראה .1 [0]
 כו׳. השכינה פני מקבלת יותר

 בין זו הבחנה ובטושו״ע ברמב״ם מצאתי לא .2
זו. מצוה לענין לעני עשיר



*
מר ראשין פרק קפא בבא פירושי ו

 ,ג עד ולכך ובר, נבקעת כריסו ימים שלשה לאחר קיים גופו ימים ג׳ עד :ב( קנא,
קברו, על ישיבה להושיב אין קיים גופו שאין כיון ימים ג׳ ואחר בלבד, ימים

 ולמ״ד קיים. גופו אין והרי עמד,ם בישיבה ג״כ המת כאלו קברו על הישיבה כי
 :א( קנב, )שם שאמרו וכמו שם, נפשו מ״מ קיים גופו שאין אע״ג סבר שבעה, עד
 שלשים עד לה ולאמרי שבעה, עד אמר ולכך עליו, מתאבלת נפשו ימים שבעה עד

 ואחר האדם לפני היא צלמו צורת כי נמצא, עדיין היה כאלו יום שלושים דכל
 חבירו את הרואה :ב( נח, )ברכות אמרו ולכך לפניו, צלמו צורת אין יום שלשים

 ממנו צלמו הוסר לא יום שלשים עד כי מפני וזה שהחיינו, מברך שלשים לאחר
שלשים עד ולכך ממנו, הצורה הוסרה שלשים לאחר אבל לפניו, הולך כאלו והוא •12נ4547אח״ח

 אחר ובמקום שלשים. עד ולכך בישיבה, עמהם ויושב לפניהם הוא כאלו שנחשב יום
פרשנו.

ע-א. י*ז דף
 לפניו שיצאו יהודה מלך חזקיה זה לג<. לב, >דה-ב במותו לו עשו וכבוד ת״ר

למנין טעם ידעתי לא אלף. ל״ו ובו׳. כתף חלוצי אלף וששה שלשים
 אליו לקרובים המלך כי המלך, לפני כתף חלוצי לענין ראוי אלף ל״ו כי ואולי חזה,
 דרקיע ומלכותא א(, נח, )ברכות דרקיע מלכותא כמו דארעא דמלכותא אלף, ל״ו

 שמקבלים צדיקים מל״ו פחות דרקיע מלכותא דאין :ב( )מה, סוכה במסכת אמרינן
 ל״ו רק הוי לא דהתם ואע״ג כך, כן גם דארעא ומלכותא יום, בכל שכינה אפי

 מאלף א׳ אדם !כח( ז, )קהלת דכתיב אלף, כמו נחשב הצדיק כי מפני זהו צדיקים,
 נראה אמנם אלף. בעי דארעא ומלכותא מאלף, אחד הוא הצדיק כי נמצא מצאתי,

 ימין לזרוע ל״ו מספר אליו מתיהם הזרוע כי ידוע זה ודבר לכתף, מתיחס דל״ו
זה. והבן ע״ב, ביחד הם אשר ול* ג*ב שמאל רועולז

 זורעי" אשריכם :כ( )ישעיה־לב, דכתיב מאי יוחאי, בן ר״ש משום יוחנן \א״ר

ובגמילות בתורה העוסק כל והחמור, השדר רגל משלחי מים כל על
 אלא זריעה ואין זורעי, אשריכם שנאמר שבטים, שני לנחלת זוכה חסדים
 מים ואין חסד, לפי וקצרו לצדקה לכם זרעו :ע< י, )הושע שנאמר צדקה,

 שני לנחלת וזוכה למים, לכו צמא כל הוי :א( ד״1 )ישעיה שנאמר תורה, אלא
 בנות יוסף, פורח בן :כבן מם, )בראשית דכתיב כיוסף, לכילה זוכה שבטים,

 חמור יששכר :יד( שם, )שם דכתיב יששכר, לנחלת וזוכה שור, עלי צעדה
 עמים בהם :יז( לג, )דברים דכתיב כיוסף, לפניו נופלין אויביו דאמרי אית גרם.
 ומבני :לב( יב, ,״א)דד דכתיב כיששכר, לבינה וזובד, ארץ, אפסי יחדו ינגח

מים כל על זרעי אשרי׳ ישראל. יעשה מה לדעת לעתים בינה יודעי יששכר

 האדם הסדים וגמילות התורה דהיינו בפרט שניהם אלו כי הדברים פי׳ וכר. ;
וגמילות התורה בו היה והוא לאברהם רק התרוממת היה לא ולפיכך מתרומם, !

הודפס)27 מס עמוד מפראג )מהר׳יל( בצלאל בן ליוואי יהודה שבועות( מכות, בי׳ב, )ב״ק, ג - הש״ס אגדות - מפראג מהר״ל פירושי



.מהר״ל ראשון פרק קמא בבא פירושי

 העולם על מתרומם שהיא בתורה התרוממות יש בודאי כי מזה ותבין שתדע חסדים,
 )משלי דכתיב מתרומם, חסדים גמילות בעל האדם ידו על חסדים גמילות וכן הזה
 שבו מי ולפיכך ע״ש. ב(, )י, דבב״ת בפ״ק זה בארנו ועוד גוי. תרומם צדקה :לד( יד,

 כלומר •« לתורה שזוכה ואמר באברהם, שהיה כמו מתעלה הוא החסד שהוא החסידות
 במעלתו, ויקר מפואר היה יוסף פי׳ ביוסף, לכילה הוכה בשלימת. התורה שיקנה

 לו שיהיה עד בחשיבתו מתרומם שיהיה שזוכה שר״ל לו, שנעשה הכילה והוא
 שהוא הכילה לו ראוי חסדים גמילות בעל איך מבואר זה ודבר חשיבתה, מצד כילה

 ואמרו לפניו, וחסד חן ותשא :יז< ב, )אסתר שכתיב ממה תבין חה נוי. של חשיבות
 ויקר לפאר זוכה זאת מדה בעל כי תבין ומזה וחסודה, נאה כלה א(! יז, )כתובות

 העוסק כי שאמרנו כמו זה ודבר כיששכר לבינה זוכה וא״ד ליוסף. שהיה כמו
 שהוא לבינה זוכה ולכך הגשמי הזה העולם מן ומתעלה מתרומם שהוא מצד בתורה

 השגת לא דבר מתוך דבר שמבין הוא בינה כי לתורה, שזוכה ממה יתירה מעלה עוד
 מתרומם הוא חסדים בגמילות כי נופלים, שאויבי׳ שאמר מה וכן בלבד. התורה

 וההפרש למבינים,! ועיםיד דברים אלו וכל לפניו, נופלים שהם עדגבכ_ אויביו על

 שנופלים זה כי יותר עוד מתרומם שני ללשון כי לשונות, שתי אלו בין שיש
 שהוא ראשון ולשון עליהם, גובר שהוא עד האויבים על מתעלה לפניו אויביו
 לו שיש עד עליונה שכלית מעלה הוא הבינה וכן הבריות, שאר על ומהודר חשוב
 גמילות כי חסדים, ובגמילות בתורה עוסק הוא כאשר זה וכל לגמרי, נבדל שכל

 בה כן גם התורה וכן שאמרנו כמו הבריות שאר על מתעלה שיהיה ראוי חסדים
מתעלה, בתורה .העוסק כל :מ״ג( פ״ו )אבות שאמרו וכמו הבריות על האדם מתעלה

!23«M7n^

 היה אם כך שאינו מה לגמרי מתעלה להיות זוכה אז חסדים גמילות בו יש וכאשר
 ובן מתעלה האדם כן גם חסדים גמילות ידי שעל אע״ג בלבד, בתורה עוסק

 לשני מועיל אחד וכל האחד, מן שנים טובים :מקום מכל מתעלה, התורה ידי על
.9* מבואר זה ודבר לגמרי, ומתעלה

 שלישי פרק
המניח

ע״א. ל׳ דף

 אמר רבא דנזיקין• טילי לקיים חסידא למהוי דבעי מאן האי יהודה, רב אמר
וכר. חסידא למהוי דבעי מאן דברכות. מילי לה ואמרי דאבות. מילי

 האדם צריך כי השני, כמו האחד שאין פנים בשלשה הוא האדם שלימת כי זה פי׳
בראו עם שלם שיהיה וצריך אדם, מבני זולתו עב! שלם ויהיה בעצמו, שלם שיהיה

כאן. רש״י ועי׳ יששכר". לנחלת ל״זוכה פירושו שזהו מסתבר 8•

פ״א. חסדים, גמילות נתיב נתיבות, עי' 9
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 א׳(, )נ״ב סוכה במסכת כדאיתא דיאומת מכל יותר
 לו, הפך שהוא לדבר האדם את מגרה היצר ולעולם

 לע״ז ישראל את מסית היצר שהיה רואה אתה שהרי
 הנצח בחבור בזה שהארכנו כמו האומות מכל ביותר

 ע״ה רבינו משה כי ומפני מבואר. ותמצא ע״ש )שם(
 מתעלה יותר היה במיתתו ובפרט אלקים, איש היה

 שהוא פעור עון מישראל מסלק היה עליונה, בקדושה
 והקבורה הצדיק של המיתה כי והתעוב, הטומאה

 ראוי כי הטעם בארנו וכבר הדור, על היא^מכפרת
 ]כאשר הדור עיקר שהוא הצדיק הסתלקות “שיהיה
 הדור, מן החטא סלוק והחמרי הגשמי מן מסתלק

 בקדושה הדור! חלק שהוא הצדיק ע״י הדור נתקדש כי
 אל שב והיה נסתלק כאשר מרע״ד, ולפיכך וליונה׳
 פעור. חטא והסרת כפרת זהו יותר הפשיטות מדריגת

 הקדושה כנגד כי פעור, מול משה שנקבר היה וראוי
 עליונה קדושה ימצא שאם והתעוב, הטומאה הוא
 מול מרע״ה נקבר ולפיכך ד,תעוב. זה כעד ימצא כך

 מסלק שלו והפך פעור עד משה שהיה זה ודבר פעור
מישראל. פעור חטא

 צדיקים שחביביז )שם<. צדיקים שחביבין

מבחייהן. יותר במיתתן ודבר מבחייהן. במיתתן
הגשמית סלוק מצד זד.

גמור. חבוב כאן יש

5?

 תורד. שמלאי רבי דרש )שם(.

 חסדים גמילות תחילתה

חסדים. גמילות וסופה

מאי ב־ח תמא וא־ר )שם(. וכר. מדותיו אחר הלוך

 תלכו אלהיכם ה׳ אחרי וכתיב אחר ההליכה כי פי׳
 להלך לאום לו אפשר וני אחריו, שנמשך הוא אחד

 נאמר כבר והלא שכינה אתר מדותיו אחר הלך וכאשר

 אוכלה אש אלד,יו ה׳ ני אחר נמשך הקב״ה של

 אתר הלו אלא קנא על הוא שאמר מה ]אמנם[ ד,קב*ה

 הקב־ה. של מדותיו ממתיו אתר הלוך דוקא

לעשות ולא הסד לעשות
 משפט עושה שיהיה אפשר אי כי משפם, )חסד(

 ראוי זה דבר הסד גמילת רק הש״י, שעושה כמו
 משפט יחוס אין המשפט מדת אבל הכל, אל

 האדם שיטעה אפשר שהרי דיש״י, משפט אל האדם
 מדותיו, אחר הלוך לומר שייך אין עליו ולכך במשפט

 שייך הוא החסד כי כך, לומר שייך הש״י בחסדי רק
 בזה ושייך הש״י בדרכי ללכת האדם ויבול האדם אל

 אין כי ועוד זה. בארנו וכבר מדותיו אחר הלוך
 חסדים, גמילות ע״י רק הקב״ד, אחר שהולך נחשב
הטוב יתברך והוא וטוב חסד שעושה המדד. שזאת

פ״א. גמ-ח נתיב עיין •(
פ״א. גמ״ת ונתיב ופ״ו פ־׳ד התורה. נתיב פ״נ, תפארת עי׳ ••(

 שהולך נקרא הזאת• במדד. דוקא זד. ומפני הגמור,
עיקר•(. וזה בעצמו הש״י אחר

 לאדם אלד,ים ה׳ ויעש )שם(. מן הבא דבר אמר חד

וילבישם עור כתנות ולאשתו מחלוקת ובו'. העור
 דבר אמר חו ושמואל רב משמש המלבוש כי שלהם,

 דבר אמר וחד העור מן הבא שאין האחד דברים, שני

 ממנו. נהגה שהעור ערום האדם שיהיה ראוי

לכסות הבריות מפני
 כתנות אליו הקב״ה עשה שלכך בקרא כדכתיב ערותו,

 שראוי מה המלבוש שיהיה ראוי ולכך וילבישם, עור
 העור, מכסה העור על הוא הצמר כי העור, לכסות

 מצד לו שראוי מה הראשון אדם בגדי היה ולאידך
 עשה הראשון ]לדעת[ בו, נהנה שהאדם מד. עצמו

 שיהיה ראוי הזה ומצד הבריות כנגד הוא שהבגד מה
והבן לחממו בשרו על שהבגד מה יותר ולאידך צמר,

בן■ גם זה 

 הסדים גמילת תחלתה
שתהיה ראוי פי׳ זכו׳.
 וסופה התורה התהלת
החסד כי הסדים, גמילת

 וסופד. חסד תחלתה שהתורה ומה בעצמו׳ טוב הוא
 האדם מצד רק הטוב, התורה שעיקר מפני הוא הסד

 מחלוקת היה שלא היה טוב ויותר ומשפט, דין צריך
 אדם היה ולא ומשפט לדין צריך היה ולא ביניהם

 בל ובן ב״ד, מיתות לארבע צריך היה ולא חוטא
 צריך כך מפני חוטא הוא שהאדם מפני רק הקרבנות

 הטיב להעמיד רק אינו הדין ולכך בו. דין לעשות
 כל והרי הטוב, נשאר רע שהוא החטא בסלוק כי

 התחלת לכך והחסד, הטוב •רק אינו התורה כונת
 והסוף התורה, כונת עיקר שזהו ומפני בחסד, התורה

 הם אשר הדברים שכל מפני הסדים, גמילות ג״כ
 שיהיה עד הטוב אל מביאים ]שלהם[ התכלית בתורה

 ומלקות מיתות בתורה נזכר אם אף כי נשאר, הטוב
 אל המציאות להעלות שלהם תכלית עונשים, וכמה
 התורה כי לדעת לך יש ועוד הרע. ולהסיר הטוב

 מצד )אל( הוא המר וכל דיש״י. עם חבור לה יש
 אהר, אל מתחבר הקצה כי הסוף ומצד ההתחלה
 דרכי כי חסדים׳ גמילות וסופה התורה התחלת ולפיכך

 יש ועוד הש״י. של מדותיו שזהו החסד הוא הש״י
 וסופד, חסד תחלתה התורה כי שאמר דמה לדעת, לך

 על עליונה מעלה לחסד שיש על מורה זה כי חסד,
 אחריו, שבא הכל על מתעלה ההתחלה כי חמדות, שאר

 יורד, זה ודבר לפניו, שהיה הכל על מתעלה והסוף
 זה ופירוש הכל על מדד, הוא ההסד כי האמת דרך

נכון••(. כן גם
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ראשון פרק קידושיןפירושי זיב
•זר״ל

המצור" על מדריגתה התורה כי אחר, במקום מבואר שהוא וכמו המצוה, על טדריגתו
 דברים שלהם במחלוקת ויש ריין, ולית דין לית אמר ד״א ליה דגריר ראה ובאשר
עמוקי׳.

 ולא ישב ורמינהו לא, עשה לא אין עשה לו, מטיבין אחת מצוד. העושה כל
שבא בגון התם א״ל מצוה, כעושה שכר לו נותנים עבירה עבר

 לקנות וצריך דבר קנה לא תעשה ואל בשב כי הימנה. וניצול לידו עבירה דבר
 כגון ומתרץ ».דבר שום קנה ולא הראשון ענין על עומד תעשה ואל ובשב דבר^
 יצרו על גובר כאשר א״כ לידו, דבר שבא וכיון וכו׳, ונצול עבירה דבר לידו שבא
באמת. מעלה קנין וזהו אחריו, הלך ולא יצרו על היהמתגבר שהרי מדריגה, קנה כאלו

»«א. מ׳ דף
מציאה«,__ טי׳שהיהמוצא שופהדדינרי, .דדינרי פאשי [כהגא לרב ]אליהו ליה יהיב
 קיימת והקרן הזה בעולם פירותיהן ואוכל אותן עושה שאדם דברים אלו

שלום והבאת חסדים וגמילות ואם אב כיבוד הן אלו הבא לעולם לו
 הזה בעולם מפירותיהם אוכל שהאדם דברים אלו וכו׳. לחברו אדם שבין
 גמור דין הוא ואם אב כבוד כי ידועים, והם דברים ג׳ נקט וכו׳, קיימת והקרן
 לעשות אבל עושה׳ הוא החסד מצד בודאי גמור, הסד וגמילות ואמו, אביו את לכבד
 מן מורכב השלום כי גמור דין זה ואין הבריות, בין שלום עושה ממוצע, הוא שלום
 ומקלקל הרבים חורבן יהיה יעשה לא שאם מצד דין קצת הוא שהרי והחסד, הדין

 בזה גמור חיוב אין כי חסד, גמילות ג״כ והוא הריב, מן העולם להציל וראוי הרבה,
 הדין בין ממוצע הוא השלום כמו לעשות ראוי שהוא והדבר לעשות, ראוי הוא רק

».גמור חסד ואינו גמור דין שאינו החסד, ובין
 סירותיהן ואובל אותן עושה שאדם דברים אלו נחמן לרב רבא ליה דמי

כתיב נטי הקן בשילוח וכו׳, הבא לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם
 רב רבא אמר ,,וכו הא נטי ליתני ימים, והארכת לך ייטב לטען : 0 כב, >דנרים
 וכי י(, ג, )ישעיה יאכלו מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק אמרו :לי אםברא אידי

1טוב צדיק זהו ולבריות לשטים טוב אלא טוב שאינו צדיק ויש טוב צדיק יש
_______-----------—-—————.... '־

תכלת. נשתנה מד, אומר ר*מ היד. ד״ה ב(, )יז, בסוטה לעיל שכתב מה עי׳ ד
:כת( >פרק ישראל בגעת המחבר שכתב מה כעין אליהו, של מכוחו מציאה שמצא לומר רצונו 8

 נדמה והי׳ הדברים, לו באו מאין האדם ידע ולא דברים לא׳ מגיד אליהו הי׳ הרבה פעמים "כי
 המחבר שכתב מה וראה לו*. שהגיד אליהו דברי אלא ואינו מעצמו, היו הדברים כאלו לו

 מעולים דברים ממנו בא כי פי׳ דרבי, במתבתא שכיח הוה דאליהו שאמר "מה ב: פה, בב״מ
בדעתם," שנפלו דברים מגלה הוא שלהם שבישיבה ידעו רק כלל במוחש נגלה היה ולא
עמהם», מדבר היד. שאליהו מקום ככל שנמצא מה וזה

ה ל, דף מציעא בבא להלן, וראה פס״ב. תפארת, ז פ״ו גבורות, עי׳ 9
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צג מהר״לראשון שרק קידושיןפירוש׳־

 לבריות, וטוב לשמים טוב אלא וכו׳. טוב שאינו צדיק זהו לבריות ורע לשטים טוב
 ואם אב כבוד כמו לבריות, וטוב לשמים טוב הוא אשר הצדיק כי מסקיגן הכי

 יש הבא. לעולם קיימת והקרן הזה בעולם פירות אוכל שלום ורודף חסדים וגמילות
 כמו נחשב והוא הבא, עולם הוא והעיקר כלל עיקר אינו הזה העולם כי לדעת לך

 בעולם פירותיהן אוכל ולבריות לשמים לגמרי טוב הוא ואשר הבא, עולם נגד פרי
 טוב ולכך הבא, עולם והוא המצות תשלום עיקר ששם למקום קיימת והקרן הזה,

 טוב כי אמרנו אשר מטעם פירות אוכל להיות ראשון יותר לבריות וטוב לשמים
 יש מצוד, עושה שכל דק כך, אינם מצות שאר אבל ביותר, הזה לעולם שייך לבריות

 עשיות מקום מכל אלקית היא שהמצור, אף כי הבא, ובעולם 'הזה בעולם זכות לו
 והפירות הבא בעולם קרן לה יש מצוד, כל ולכך הזה, בעולם היא בעצמה המצוד,
 ראשונים יותר הם ולבריות לשמים טוב הוא שבהם המצות שאלו רק הזה, בעולם
 לכך הזה, בעולם שהם לבריות טוב הוא שהרי הזה, בעולם אף פירות להם להיות

 אלקי ענין רק המצוד, דאין לו דסבירא משום ליכא עלמא בהאי מצות שכר למ״ד ־*אף
 הזה, בעולם שכר תשלום כאן יש המצות שבאלו סובר הגשמי, בעולם לה יחוס אין
 פירות לו שיהיה הזד, בעולם טוב שעושה לזה ]ו[ראוי הזה, בעולם טוב עושה כי

•*. מבואר וזה הזה. בעולם
 ונו/ פירוח לה ואין קרן לה יש עבירה וכו/ פירות לה ויש קרן לה יש הזכות

ישבעו וממועצותיהם דרכם מפרי ויאכלו :מקיים אני מה ואלא
 לה אין פירות עושה ושאין פירוח לה יש פירות שעושה עבירה לא(, א, )משלי

המציאת אחר שנמשך הוא וזכות ההעדר, אחר נמשך שהוא העבירה כי פירש פירות.
עצמה לעבירה ואלו הפרי[, הוא אחר מציאת ממנה מתחייב המציאת לה שיש ]וזכות

 שהוא הפרי הוא שכך אחר׳ מציאת מתחייב זה מציאת מן כי שתאמר לה, מציאת אין
 בעצמה, פרי שעושה עבירה רק פרי, עושה אינה עבירה ולכך האילן, מציאת מן נמצא

 ודבר שלו, פרי שהם תלמידים לו ויש לומדים שאחרים בזה, וכיוצא השם חלול כמו

פרי. עושה שהיא עבירה בודאי זה
 יוסף רב וכו׳ היא מה לעולם. בא שלא לו ראוי קונו כבוד על חם שלא בל

חגיגה. במסכת ועיין למעלה, מפורש בסתר. עבירה העובר זה אומר

ע״ב. מ׳ דף
 )קהלת שנאמר חוטא, הוא בטהרה לא ארץ ובדרך ובמשנה במקרא שישנו כל

אלו, דברים לדעת לך יש ינתק. בטהרה לא המשולש והחוט :יב( ד,
 חכמים, חכמת הוא ומשנה נביאים, פי על נתנה ולפיכך האלקית החכמה הוא מקרא
הוא, עולם של וסדר הטבעי, בעולם שהם בדברים שהוא העולם דרך הוא ארץ ודרך

פס*ו. גבורות, ! שם תפארת, ראה 10
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׳• חסדיט גמילות נתיב
המת והלוויית חולים ובקור אורחים והכנסת חסדים גמילות ענייני יבאר

:וכלה חתן ושמחת

א פרק

 כופרי ואמת בחסד ו׳( )ט״ז, משלי בספר
שעושה מי כי 5ר״1המלד שלמה עון■

 הש׳י שיחי׳ ראוי אדם, לבבי חסדים גמילות
 מדקדק ואין עונותיו לכפר חסד ג״כ אתו עושה

 המדד. היא כך כי החטאים, מן שעשה במה עמו
 ג״כ עמו עושים הדין משורת לפנים שעושה שמי

 מדד. כי יתבאר עוד זה ודבר הדין. משורת לפנים
 הסדים גומל האדם שכאשר לזה, מיוחד בפרט זאת

 ג״כ הש״י עושה שכך לבריות, טובות ועושה
 חטאיו. לו ומכפר לו ומוותר עמו חסד מדת ונוהג
 הדין משורת לפנים שנכנס הוא החסידות כי ועוד
 שיוצא הוא והחטא זאת, במדד. דביקות לו ויש

 הפכים שני הם כי לך הרי היושר, מן לגמרי
 וכדין כשורה עושה שהוא זה לא בחסד הדבק ־כי
זה לא והחוטא הדין, משורת לפגים שנכנס רק

רק הדין משורת לפנים לעשות נכנם...שאינו-
 חטא כאשר ולכך והדין, היושר מן חוץ שיוצא

 לפנים ויכנס חסידות יעשה אם היושר מן ויצא
 בפרה והוא חטא אשר הפך זה דבר הדין משורת

 הוא החטא בי עון יכופר באמת שגם ואמר ל־.
 שיהיה ראוי אמת •בעל הוא וכאשר שקר, מעשה
 שחטא שקר מעשה שהם החטאים לו מכפר הש״י

 בדבריו נמשך האדם כאשר כי הרע, יצר בשביל
 כפרה זה ודבר אמת, בעל הוא א״ב האמת אחר

:שקר מעשה שהם החטאים על
גמילות בעל כי הזה הכתוב מפרשים רז״ל אבל

 גמילות בעל כי החטא, לכפרת ראוי חסדים
 לאחרים, מטיב שהוא הגמור הטוב בו יש חסדים
 ואינו החמרי ודקות זכות לו יש זה כמו ולאדם

 רק משפיע אינו החומר כי גמור, חמרי אדם
 במה רז״ל רמזו זה ודבר תמיד. מקבל הוא

עם בי חסיד, הארץ עם אץ פ״ב( )אבות שאמרו

 חסידות מדת לו אין חמרי אדם שהוא הארץ
 מקבל הוא החומרי כי אחר, אל הטוב לעשות

 חסדים גומלי בעלי ולכך לאחר, משפיע ואינו
 חמרי אינו לאחרים ומשפיעים הטוב שעושים

 גופו מזכך זה ובשביל החומר, זכות לו יש רק
וכן החמרי. פחיתות הם אשר החטא מן והומרו

 חסד כי חקכ״ב( הושע )ילקוט במדרש אמרו
 שאתם חסד עלי חביב הקב״ה אמר זבח ולא חפצתי
 שלמד. שזבח זבח מכל יותר׳ לזה זה חסד גומלים

 ר׳ היה א׳ פעם שלמה יעלה עולות אלף לפני
 יהושע ר׳ והיד. בירושלים מהלך זכאי בן יוחנן
 חרב שהוא הבית על לנו אוי אמר אחריו מהלך
 אל בני לו אמר עונותינו בו שמתכפרים מקום

 זה ואיזה בזה כיוצא כפרה לנו יש כי לך ירע
 ולא חפצתי חסד כי נאמר לכך חסדים גמילות

nyj ע״ב. יבנה חסד עולם אמרתי כי ואומר
 מדד, לו אין חסדים גמילות בעל כי מפני זה וכל

 מזכך ובזה החומר זכוך לו יש רק החמרית,
 ולפיכך שהתבאר, כמו החטא מן הגוף את ומטהר
 שהוא חפצתי חסד כי ואמר עון. יכופר בתכד
 עצמו, לאדם מעלה קנין שהוא אדם של זכות
 ובודאי טובה מדד. קנין הזבח אין כי זבה ולא

 ואמת שאמר ומה הזבח. מן הש״י חפץ יורת זה
 התורה כי חטא, כפרת בה אמת שהיא התורה ר״ל
 וקרבן עולה צריך ואין לגמרי חטא כפרת היא

 וכן ע״ש, התורה בנתיב למעלה שנתבאר וכמו
 ויתבאר ב׳( )ה׳, דברכות קמא בפרק אמרו

 יש התורה ע״י כי ועוד היסורים. בנתיב עוד
 בח מזכך האמת זה ובשביל השכלי זכוך ג״כ לו

 שנים והנה שקר. אמונת לו היה כאשר השכלי
 להם*לגמרי. אחד טעם שניהם וחסד אמת אלו

החמרי זכות לו שיש מצד חסדים גמילות בעל כי
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 יש ואמת שאמרנו, כמו החטא מן הזכות לו יש
 לו שהיה העון סלוק לו יש ובזה שכלי זכות לו

 אמת איש הוא וכאשר שקר, באמונת השכל מצד
לו שהיה החטא זכוך זהו השכלי זכות לו ויש

מבואר: וזהו השכלי, בכה
ר׳ אמר ע״א( ק״ח )יבמות חליצה מצות ובפרק

 שבועה עמו שיש דין לגזר מנין יוחנן
 אם עלי לבית נשבעתי לכן שנא' נקרע שאינו

 רבא אמר ובמנחה בזבח עלי בית עון מתכפר
 הוא מתכפר אבל מתכפר אינו ובמנחה בזבח

 אינו ובמנחה בזבח אמר אביי תורה בדברי
 רבא חסדים. בגמילות הוא מתכפר אבל מתכפר

 חיה בתורה דעסיק רבא קאתו עלי מדבית ואביי
 חיק ובג״ח בתורה דעסיק אביי שנין ארבעין

 מודים־ הכל כי זה סיו^ש־דברע״מ^ שנין שתין
שאמרנו, כמו החטא מן כפרה היא שהתורה

 חטא כי מתכפר, אינו ומנחה בזבח אמר ׳"*ולפיכך
 החמרית, התאוה אחר רודפים שהיו היה עלי בני

 גשמי הוא והמנחה שהזבח ומנחה בזבח ולפיכך
 סלוק היא השכלית התורה אבל מתכבד, אינו

 ולאביי מתכפר. הוא בזה התאוה שממנו החמרי
 הוא מתכפר אבל מתכפר אינו ומנחה בזבח

 סילוק היא שהתורה שכמו הסדים, בגמילות
 התאוה שבו החמרי זכוך בג״ח יש כך החומר

 כי בתורה יותר מתכפר ולרבא שהתבאר. כמו
 העון מסלק הוא לכך לגמרי שבלית היא התורה

 יותר חסדים גמילות ולאב־י ההמרי, מצד שהוא
 התאדה שבו הגוף, זכוך הוא הסדים שגמילות עדיף

 ומחלוקת עלי, ביי אהריו נמשכים שהיו החמרית
 הכתוב פירוש וזה מאוד, עמוק דבר הוא שלהם

 עוד; להאריך ואין עון, יכופר ואמת בחסד כי
 למעלה■ ומתרומם מתעלה שהוא דהחס מעלת

נתן ר׳ תביא ע״א( )ח' דברכות ובפר״ק
 רבים של בתפלתן מואס הקב״ה שאין מנין אומר
 בשלום פדה וכתיב ימאס לא כביר אל הן שנא׳
 _ בתורה העוסק כל הקב״ה אמר לי מקרב נפשי

ולבניי לי פדה כאלו הצבור עם ומתפלל ובג״ח
 I עם שהשכינה בזה גם ע״כ.\רצו האומות מבין )

 שעבוד שייך לא ית׳ שאצלו ואף בגלותם, ישראל
 בגלות הם אשר ישראל עם שכינתו ^י מאחר
 אל ישראל קבוץ יש וכאשר כך, הש״י על נאמר
יציאה הוא זה דבר מתפללים, הצבור כאשר השי׳י

 האומות בין פזורים הם אשר ישראל פיזור מן
 ענין כי ודע האומות. מבין פדיון נחשב והוא

 אם דאף האומות, בין הם שישראל מה הגלות
 אמנם האומות, בין פזורים נקראו ביחד אלף הם

 מתאספים והם הצבור עם מתפללים הם כאשר
 האומות רשות מן יציאה זהו ה׳ אל ומתקבצים

 האומות מרשות יוצאים שהם מביניהם והתעלות
 מן והתעלות התרוממות להם יש ועוד ה׳. אל

 האדם ג״ח ע״י כי חסדים, גמילות ע״י האומות
 ברורות ראיות יש זה דבר ועל ומתעלה" מתרומם

 וגו׳ גוי תרומם צדקה י״ד( )משלי דכתיב
 דובר צדקות הולך ל״ג( )ישעי׳ כתיב ועוד

 סלעים מצדות ישכן מרומים הוא וגו׳ מישרים
 מדת חסד גמילות כי האלו הדברים וכל משגבו.
 ומתרומם מתעלה שהיה רם אב שנקרא אברהם
 חסדים גמילות בעל כי ועוד זאת, מדה בשביל
 מתרומם. הוא לאחר משפיע וכל לאחר משפיע

 מתעלה שהוא עד התרוממות יותר צריך ועוד
 על מתעלה התורה ידי על וזהו האומות, מבין
 )אבות דשנו בברייתא חכמים שאמרו כמו הכל

 וגמילות התורה מדות שתי אלו ונמצאו פ״ו(.
 כ״ו( )בראשית כתיב התורה באברהם, חסדים

 משמרתי וישמר בקולי אברהם שמע אשר עקב
 י״ח( )בראשית חסדים וגמילות ותורותי, חקותי
 ד ש. ידי ועל וגו׳, אחריו ביתו יצור, אשר למען
 העולם. על ומתעלה מתרומם היה אלו מדות

 הכדים ובגמילות בתורה העוסק •כל אמד ולפיכך
 מבין ולבני לי ,־!ז פ כאלו הצבור עם ומתפלל
 על האומות מתוך התעלות כאן יש כי האומות,

 ידי ועל התורה וע״י הצבור עם התפלה ידי
 הצבור עם מתפלל הוא כאשר כי חסדים, גמילות

 ידי על ואז האומות, רשות מן קיבוץ לו יש מזה
 מן ומתרומם מתעלה חסדים וגמילות התורה
 לשכינה פדיון כן גם וזהו לגמרי האומות רשות
מאוד נכבד זה ופירוש בגלות, ישראל עם שהיא

"_______ו.עמק על ו_אנתתביז כאשר ______
יוחנן רבי אמר ע״א( )י״ז קמא דבבא ובפ״ק

 דכתיב מאי יוחאי בן שמעון רבי משום
 השוו־ דגל משלחי מים כל על זורעי אשרי

 זוכה חסדים וגמילות בתורה העוסק כל והחמור
 זריעה ואין זורעי אשרי שג׳ שבטים שני לנהלת

לפי וקצרו לצדקת לכם זרעו שנא׳ צדקה ,אלא
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 צמא כל הוי שנאמר תורד. אלא מים ואין חסד
 לכילה זוכר. שבטים שני לנחלת זוכה למים לכו
 עלי צעדה בנות יוסף פורת בן דכתיב יוסף, של

 חמור יששכר דכתיב יששכר לנחלת וזוכה שור
 אויביו א״ד והחמור השור רגל משלחי זהו גרם

 ינגח עמים בהם דכתיב כיוסף לפניו נופלים
 דכתיב כיששכר לבינה וזוכה ארץ אפסי יחדיו
 יעשה מה לדעת לעתים בינה יודע יששכר ובני

 דהיינו בפרט שניהם אלו כי יפירוש ע-כ- ישראל
 כמו בהם מתרומם האדם חסדים וגמילות התורה
 חסד בעל שהוא מי אמר ולפיכך זד- לפני שאמרו

 התורה שיקנה כלו׳ לתורה, שזוכה עד מתעלה הוא
 חסדים, ובגמילות בתורה עוסק כאשר בשלימות

 ויקר מפואר היה יוסף פירוש כיוסף לכילה וזוכה
 שנעשה עד בחשיבותו מתרומם והיה במעלתו

 ליודעים מבואר זה ודבר חשיבותו. מצד כילה לו
 שהוא הכילה לו ראוי חסדים גמילות בעל איך

 כמו חסידות לשת תבין כאשר נוי, של חשיבות
 וכן וחסודה, נאה כלה ע״א( י״ז )כתובות שאמרו

 חן ותשא ב׳( כתיב״..)אםתר אסתר גבי
 ודבר כיששכר, לבינה זוכה וא-ד לפניו. וחסד

 מתרומם שהוא בתורה העוסק כי שאמרנו כמו זה
 שזה לבינה זוכה הזה העולם מן מעלה ומתעלה

 לתורה, שזוכה שאמר ממה יתירה מעלה עוד
 השגת לא דבר מתוך דבר שמבין הוא בינה כי

 הבינד- אף רק בלבד לפניו שהוא מה התורה
 בגמילות כי לפניו נופלים שאויביו שאמר מה וכי

 כמו כן גם אויביו על מתרומם הוא הסדים
 דברים אלו וכל לפניו נופלים שהם עד שאמרנו

:למבינים ידועים
 אחא רב אמר ע״א( )י״ד דסוטה קמא ובפרק

וכי תלכו אלהיכם ה׳ אחרי דכתיב מאי
 נא׳ כבר והלא השכינה אחר להלוך לאדם אפשר

 הלוך אלא קנא אל הוא אכלה אש אלהיך ה׳ כי
 דכתיב ערומים מלביש הוא מה מדותיו אחר
 הלבש אתה אף וילבישם עור כתנות וגו׳ ה׳ ויעש

 אליו וירא כדכתיב חולים מבקר הקב״ה ערומים
 דכתיב מתים קובר הקב״ה חולים בקר אתה אף ה׳

 מנחם הקב״ה כך אתה אף בגיא אותו ויקבור
 ויברך אברהם מות אחרי ויהי דכתיב אבלים
 ידי~ שעל ומה־^ ע״׳ב. כך אתה אף יצחק את אלהים
מפני לבוראו, להתדמות אפשר בפרט הזאת המדד.

 כי בעצמו. האדם שעושה מד. היא המדד. שזאת
 השם בדרכי הולך שהוא לומר שייך לא המשפט
 ועושה עצמו מצד הולך הוא ההולך כי יתברך,
 הולך שהוא נקרא וזה ומדעתו מרצונו מעצמו
 מדעתו, דבר עושה כאשר יתב׳ השם בדרכי
 ולא משפט לעשות מחויב הוא המשפט ואילו
 הוא כאשר רק הקב״ה, בדרכי שהולך זד. נקרא
 מדעתו עושה והוא הדין משורת לפנים חסד עושה

 יתברך. השם בדרכי שהולך שייך בזה ומרצונו
 ונותן עליו ומרחם עני יש כאשר הרחמים וכן

 ית׳, ה׳ בדרכי שהולך שיאמר זה בכל אין צדקה
 היה לא כי אפשר בצרה העני היה לא אם כי

 השם בדרכי שהולך בזה יאמר לא ולכך עושה.
 עושה הוא שהחסד חסד, עושה כאשר רק ית׳

 המדה ידי על ולפיכך בזה חייב ואינו מעצמו
 אחריו. והולך ה׳ בדרכי שהולך עליו נאמר הזאת
 אצל המזון בברכת התבאר כבר כי מזה ויותר

 השם אל מתייחם הזאת המדד. בי חסדו, לעולם כי
 וע״ש, המדות משאר יותר בפרט עצמו יתב׳

 השם אחר שהולך נקרא חסדים הגומל ולפיכך
:יתברך

 עושה שהאדם פי על אף לדעת, לך יש ועוד
מדת הוא המשפט אין וישר אמת משפט

 משקר האדם יהיה שלא אפשר אי כי האדם,
 מדת המשפט מדת אץ ולפיכך בשגגה, במשפט
 שהאדם המשפט במדת לומר אין ולכך האדם,
 חסד בעל הוא כאשר רק הקב״ה, אחר הולך

 אפשר זאת מדד. והאדם במשפט, שלא חסד ועושה
 לקמן יתבאר זה ודבר לו, שייכת והיא לעשות לו

 בפרט חסד גמילות כי נפגשו, ואמת חסד אצל
 המשפט מדת לא לאדם שייך והוא האדם מדת הוא
 במדה ולפיכך זאת, מדד. רק המדות שאר ולא
 אחר שהולך בזה יאמר לאדם מיוחדת שהיא זאת

 עצמו יתב׳ השם אל מתייחם הזאת והמדד. הקב״ה
 אחר שהולך יאמר זאת במדד. הדבר כלל כן. גם

 היא ית׳ השם מדת היא זאת מדד. כי הקב״ה,
 מצד אליו זאת מדר, ג״כ והאדם עצמית, מדד,

 אחר האדם שהולך בזה לומר שייך ולכך עצמו
 לפני שאמרנו כמו זה פירוש כי ועוד יתב׳. השם

 השם ר6א ומתרומם מתעלה החסד ע״י כי זה,
 שהוא נקרא ובזה זה, לפני שאמרנו כמו יתב׳
השפלות מן מתרומם כאשר הקב״ה אחר הולך
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 שנמצא כמו שהתבאר. כמו העליונה המעלה עד
 חסד גמילות בשביל נקרא שהיה אברהם אצל
פג״ח< )ב״ר דרשו וזה וכדכתיב רם אב שבו

 אחרי כתיב ולכך ישכון. מרומים הוא אברהם על
 האדם כאשר וזה תדבקון, ובו תלכו אלהיכם ה׳

אחר) למעלה מתעלה ואז הגשמית מדד. מסלק
 :מבואר זה ודבר שאמרנו כמו הש״י
פעלך ה׳ ישלם תר״ב( רות )ילק״ש ובמדרש

 ר אמר כנפיו תחת לחסות באת אשר
 זמירות הארץ מכנף שנאמר לארץ כנפים יש אבין

 אשא שנאמר לשחר בגפים לצדיק צבי . שמענו
 צדקה שמש שנאמר לשמש בגפים שחר כנפי

 וקול שנאמר לכרובים כנפים בכנפיה ומרפא
 בגפים החיות כנפי וקול לחיות כנפים כרובים כנפי

 גדול אבין ר׳ אמר לאחד כנפים שש לשרפים
 כנפי בצל לא חסים שאין חסדים גומלי של כחן

 השמש כנפי בצל ולא השחר כנפי בצל ולא הארץ
 אלא שרפים כנפי בצל ולא החיות כנפי בצל ולא

 חסדך אלהים יקר מה שג׳ הקב״ד. של בצלו
 נ\ זה ע״מ^פירוש יחסיון כנפיך בצל אדם ובני ,

שיש דבר כל ולפיכך למעלה לעופף הם הכנסים
אמר. לכך כגפים, לו שיש נקרא התרוממות לו
 היא שהארץ פי על אף כנפים, לה יש הארץ כי

 הארץ ולכך לארץ מתחת הוא התהום הרי למשה
 שיש אמר כך ומפני ראשון, התרוממות לה יש
 כנפים, לשחר שיש אמר כך ואחר כנפים. לה

 העולם באויר האור חדוש והוא היום התחלת והוא
 זה לפני שהיה ממה יותר העולם מתעלה ואז

 לו יש והשמש לשמש כנפים יש ועוד לילד-
 יותר ועוד בשמים, שהיא לפי התרוממות יותר
 מזה ויותר למעלה, יותר עוד שהם הכרובים מזה

 נאמר עליהם אשר שרפים מזה ויותר החיות,
 אר״ץ דברים ששה וזכר לו. ממעל עומדים שרפים
 והש״י שרפי״ם היו״ת כרובי״׳ם שמ״־ש שח״ר

 השביעי והוא גבוה, על גבוה כי בשביעית זכר
 השביעי על ואין מקום בכל הששה מן נבדל שהוא
 והש״י שבעה התרוממות מדריגות ולכך דבר,

 התרוממות בי אמרנו וכבר הכל. על מתרומם
 עד התעלות להם יש כי חסדים, לגומלי מיוחד

 וכל לגמרי השכינה כנפי תחת יושבים ה,נ^ כי
 תחת הגנה להם יש כי עד מתרוממים הם כך

וצלם, שומרם הוא זה בשביל והש״י הש״־י
להבין: לך יש אלו ודברים

לזקנה האדם זוכה ידו על חסד גמילות מדת
 )ב״ד במדרש אמרם ?זר.ימים,/ ולאריכת

 וחסד צדקה רודף בימים בא זקן ואברהם פנ״ט(
 אברהם זה צדקה רודף וכבוד צדקה חיים ימצא

 חסד שגמל וחסד צדקה לעשות ה׳ דרך ושמרו
 שנה מאה אברהם היי ושני חיים ימצא לשרה

 א״ר וכבוד צדקה שנים וחמש שנה ושבעים
 אומנתי אני הקב״ה לו אמר יצחק בר שמואל

לבושי ולבוש בוא אומנתי תפסת חסדים גומל
 גומלי כי דבר?ר. בימים.!ופירוש בא זקן .ואברהם

 טוב עושים הם כאשר הטוב בהם יש חסדים
 כי והזקנה, החיים להם ראוי כך ומפני לאחרים,

 הוא וכאשר רע שהוא ההעדר מן מסולק הטוב
 הקיום שהוא לזקנה זוכה ההעדר מן מסולק
 חסדים גמילות כי בשביל זה וכל הזד- בעולם

 כאשר קיום, לו יש טוב שהוא דבר וכל טוב הוא
הטוב: הפר והוא רע שהוא ההעדר מן מסולק הוא

ראה משה שמו ותקרא )שמו״ר"פ״ח( ובמדרש
 לפני חסדים גומלי כח גדול כמה

 למשה היה שמות שבעה הוא ברוך הקדוש
 ותקרא שנא׳ משה משם חוץ נתקיימו לא וכולם

כמו־ זה וביאור1 משיתהו. המים מן כי משה שמו
 טוב ועושה טוב הוא האדם כאשר כי שאמרנו,

 ובת קיום, לה שיש במדריגה מתדבק הוא לאחר
 אותו שלקחה משה עם חסד שגמלה בשביל פרעה

 מגיע היה זאת עושה היתד. לא ואם היאור, מן
 על שמו וקראה חסד שגמלה ובשביל המיתה. לו

 שם על משה שמו שיראה שעיסתה החסד, שם
 למשה, נשאר הזה השם היה משיתהו המים מן כי

 לעולם קיים שהוא החסד מדריגת אל שראוי כמו
 לעולם כי אצל המזון בברכת מזה בארנו וכבר

החסד: כמו קיום לו שיש ע״ש חסדו
ר׳ דרש ע״א( )י״ד סוטה במם׳ ג״כ אמרם וזה

 גמ״ח וסופה גמ״ח תחלתה תורה שמלאי
 לאדם אלהים ה׳ ויעש דבתי׳ גמ״זז /תחלתד.
 דבתיב גמ״ח וסופה וילבישם רטו כתנות ולאשתו

 התחלה לתורה שיש זה ופירושבגיא.] אותו יקבר)ו
 ההעדר, אחר נמצא הוא הרי התחלה לו שיש ודבר
 מאחר נצחית אינה התורה כי לחשוב יש ח״ו א״כ

 ההעדר. לה שייך כן אם ההעדר אחר שנמצאת
 בהתחלה שאין מורה וזה ג״ח התורה תחלת ולכך
 דבק ואין טוב הוא ג״ח שהרי ההעדר דבק זאת

מורה הוא הטוב ואדרבה רע, שהוא ההעדר בטוב
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 הש״י אל דביקות ההתחלה מצד לתורה שיש
 שבארנו כמו נצחית התורה הזה ומצד טוב שהוא

 ג״ח, שלה סוף וכן חסדו. לעולם כי אצל למעלה
 סוף ולכך שלה בסוף ההעדר שדבק תאמר שלא
 בטוב, ההעדר דבק ואין טוב שהוא דע ג״ח, שלה

 דביקות לה יש הסוף מצד גם כי ןדעףורה רק
 כמו נצחית היא הזה ומצד טוב שהוא הש״י אל

 התורה תחלת שתהיה ראוי ועוד למעלה. שבארנו
 הטוב, הוא התורה שעיקר מפני חסד, וסופה חסד
 היה' לא ומשפט לדין צריך אדם שהיה לא ואם
 לא חוטא האדם היה לא אם כי כלל, דין כאן
 הדין ולכך דין. בית מיתות לארבע צריך היה
 התחלתה והוא והחסד הטוב רק התורה עיקר אינו
 שיהי׳ התורה כוונת עיקר שזהו מפני התורה, של

 רע שום יהי׳ ולא התורה הכל שיעשו בטוב הכל
 שיהיה התורה כוונת רע שום יש ואם בעולם,

 בעולם נמצא אם אף הטוב אל והסוף התכלית
 נמצא הטוב שיהיה עד מסולק בסוף יהיה הרע
 מיתות ד׳ בתורה נזכר אס אף לכך ךע.3ל$_

 טוב סוף שיהיה כדי הכל עונשים, וכמה ומלקות
 בית מיתות ידי על העולם מן מסולק הרע כאשר

 להעלות הם שלהם ותכלית עונשים, ושאר דין
 הכל חוזר ויהיה הרע ולהסיר הטוב העולם על
 בטוב פ״ג( )אבות אצל שבארנו וכמו הטוב אל

 תורה של התחלה כי נמצא ע״ש. נדון העולם
 בעולם רע שום יהיה ולא בעולם הטוב שיהיה

 התודה התחלת ולכך התורה, כונת עיקר זהו
 הוא בפרט חסדים גמילות כי חסדים גמילות

 שזהו מפני חסדים גמילות הוא הסוף וכן הטוב.
 ומפני טוב. ולהיות הרע לסלק התורה תכלית
 )ב״ר במדרש אמרו באברהם שהיה החסד מעלת
 בזכות בהבראם וארץ שמים תולדות אלה פ״ב(

 אברהם בשביל ולמה ע״ב, העולם נברא אברהם
 היה אברהם כי זה דבר אבל יותר. העולם נברא

 אל וקרוב ראשון הוא זה ודבר החסד מדת בו
 הטוב ית׳ הוא כי מפני וזה מהכל, יותר הש״י

 אליו קרוב הטוב שהוא החסד מדת ולכך בעצמו
 בשביל גברא היה העולם נברא וכאשר מכל. יותר
 דברים ושאר אליו וקרוב ראשון שהיא דבר

אברהם בשביל נברא הכל ולכך בשבילו, נבראים
 :הכל אל ראשון והוא החסד מדתו שהיה

’ אין אלהים ברא בראשיתו )שם~פ״א( דבמדרש

 קנני ה׳ אמר דאת כמה תורה אלא ראשית
 נברא משה בזכות אומר ברכיה רבי דרכו ראשית
 לו ראשית וירא וכתיב בראשית שנאמר העולם

 שלשה בזכות אומר מתנה רבי בשם הונא רב
 מעשר ובזכות חלה בזכות העולם נברא דברים
 ואין אלהים ברא בראשית שנא׳ בכורים ובזכות
 חלה עריסותיכם ראשית כד״א חלה אלא ראשית

 ואין דגנך ראשית כד״א מעשר אלא ראשית ואין
 אדמתך. בכורי ראשית כד״א בכורים אלא ראשית

 כן גם אמר לא למה לשאול יש זה )ובמדרש
 נקראת כן גם תרומה שהרי תרומה בשביל

 התורה בשביל שאמר מי כי זה ופירוש ראשית(.
 עליון יותר היא התורה כי דעתו העולם נברא

 יותר שהוא הדבר בשביל ובודאי הנמצאים כל על
 הדברים, שאר נבראו במעלה עליון ויותר גדול
 שהוא לפי העולם נברא התורה בשביל אמר ולבך
 משה בשביל שאמר מי אבל הכל. על עליון יותר
 התורה שבשביל לומר אין כי דעתו העולם, נברא
 בשביל נבראת עצמה היא התורה כי העולם גברא

 התורה היה מה האדם אין ואם לאדם, שתנתן
 נברא העולם כי לומר צריך כן ואם משמשת,

 יותר שהוא התורה מקבל שהית משה בשביל
 העולם. שנברא לומר ראוי ובשבילו הכל על עליון
 התורה בשביל שאמר מי כי לדעת לך יש ועוד
 )משלי כדכתיב טוב נקראת התורה כי סובר

 מקום ובכל לכם, נתתי טוב לקח כי ד׳(
 במם׳ שאמרו כמו טוב נקראת התורה כי אמרינן
 מטוב טוב ויקבל טוב יבא ע״ב( )נ״ג מנחות

 שהיא התורה בשביל כי אמר ולכך וכו׳, לטובים
 ולכך העולם. נברא מזה למעלה ואין גמור טוב
 וירא כתיב ויום יום בכל בראשית מעשה בכל

 לו ראוי אץ טוב היה לא אם כי וזה טוב, כי
 השפיע טוב שהוא בשביל הש״י כי וזה הבריאה,

 בעצמו המושפע ואם משפיע הוא שהטוב העולם,
 כאשר שהשפיע טובתו היא מה א״ב טוב אינו

 שיהי׳ צריך ולכך טוב, אינו בעצמו המושפע
 שהשפיע לפי טובי הוא המשפיע ובזה טוב המושפע

 התורה, מן טוב יותר דבר ואץ טוב שהוא הדבר
 שהתורה העולם נברא התורה בשביל סבר ולכך
 משה בשביל ומ״ד הכל. על הגמור הטוב הוא

 עיזזעולם לומר אין כי לו נראה העולם, גברא
התורה שהרי טוב שהיא התורה בשביל נברא
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 נתנה האדם ולתכלית האדם בשביל נבראת עצמה
 משה בשביל אמר ולכך שאמרנו, כמו התורה

 יבא שאמרו וכמו טוב נקרא ומשה העולם גברא
 על הטוב שהיא התורה את קבל ומשה וכר טוב

 בריאת כי העולם, נברא משה בשביל לכך הכל.
 השפיע לכך טוב הוא ית׳ שהשם מצד העולם
 כי לומר צריך ולכך משפיע הטוב כי העולם
 וקבל טוב שנקרא משה בשביל נברא העולם

 אין כן לא ואם הכל, על טוב שהיא התורה את
 גמור טוב כאן נמצא לא אם כי הבריאה ראוי

 ברכיה ר׳ אבל זאת. בהשפעה הטוב היה מה
 חלה, מעשר בבורים בשביל נברא שהעולם סובר

 לאחרים אדם בני משפיעים דברים אלו כי
 והשפיע עולמו הקב״ה ברא שמשפיעים זה ובזכות

 המשפיע הש״י אל המושפע דומה בזה כי אותו׳
הדומה: משפיע הדומה כי העולם

בזכות העולם נברא דברים ג׳ בשביל ואמר
 השם כי בכורים, בזכות מעשר בזכות חלה

 מה היה לא שאם לעולם ההכרחי הוא הא׳
 דברי׳, ג׳ והשפיע מטובו העולם והשפיע ברא ית׳

 לעמוד האדם שיכול אפשר היה לא שהשפיע
 שאם דבר הש״י ברא ועוד חיים, לו ולהיות

 שאפשר אף חסר, העולם היה ההוא הדבר היה לא
 היה לא אם חסר שהיה רק חי להיות יכול שדך!.

 בעולם ברא ית׳ השם ועוד לעולם, שהשפיע מה
 חסר היה שלא אף טוב היותר על שהם דברים

 היותר צד על אותם ברא מקום מכל זה בלא
 אחרונה ברכה שמברכין מה כך לפרש ויש טוב.
 שתולה דברים כי זה, ענין על וכו׳ נפשות בורא
 )דברים כדכתיב נפש נקראו האדם נפש בהם
 בו שתולה מפני חובל הוא נפש כי כ״ד(

 רבות נפשות בורא אמר ולכך נפש, נקרא חיותו
 בהם שתלוי בעולם הש״י שברא הדברים כנגד
 היינו וחסרונן אמר כך ואחר לגמרי, האדם נפש
 חסר, האדם דברים.היה אותן היה לא שאם דבר

 בל נפש בהן להחיות שבראת מה כל על ואמר
 היה לא היו לא אם שאף דבר שאר היינו חי

 וכן טוב. היותר צד על שהם רק חסרון כאן
 בהם חייב האדם אשר סעודות ג׳ מצות פירשנו
 יתב׳ השם השלים כי מורה השבת ^י בשבת,

 לא אם ולכך דבר, ממנו החסיר ולא עולמו את
לאדם אפשר היה לא בשבת אחת סעודה אף היה

 הכרחי כנגד ראשונה הסעודה ולכך כלל, לעמוד
 סעודה רק היה לא ואם זה, בלא אפשר שאי
 צריך הראוי לפי האדם כי חסר האדם הי׳ אחת

 ואחת בבוקר אחת יום בכל סעודות ב׳ לו שיהיה
 תאכלו הערבים בין ט״ז( )שמות כדכתיב בערב
 לבך ידוע, זה ודבר לחם תשבעו ובבוקר בשר

 האדם את שהשלים השלמה כנגד שניה סעודה
 היותר צד על רק זה אין ג׳ סעודה חסר, שאינו

 להשלים יכול ולפיכך האדם בה נהנה שיהיה טוב
 שהם דברים שהם תרגימא במיני ג׳ סעודה
 ג׳ אלו הש״י שברא וכמו בלבד. אדם להנאת
 האדם שישפיע כן גם יתב׳ השם צוה דברים
 כבר כי הבריאה, לו ראוי כך ובשביל כך לזולתו
 אל במה דומה המושפע שיהיה ראוי כי אמרנו

 הלחם כי הלחם מן חלה לתת וציוה המשפיע,
 לא הלחם היה לא שאם אדם של חיותו הוא
 סעדא הוא הלחם כי ימיו, כל לעמוד יכול היה

 הלחם על לא כי ח׳( )דברים דכתיב דליבא
 למעלה, שפירשנו כמו וגו׳ האדם יחיה לבדו
 כנגד זה ודבר אדם של חיותו הוא הלחם א״כ
 היין אמנם ההכרחי. בעולם הש״י שברא מה

 האדם היה מ״מ לאדם הכרחים אינם בודאי והשמן
 היין השפיע שהש״י וכמו דברים, אלו בלא חסר

 אלו ממינים מעשר לתת הש״י ציוה כך והשמן
 הם מ״מ מינים אלו הכרחיים שאינם אף כי

 המעשר שממנו הדגן וגם החסרון. את להשלים
 את משלים זה והתבשיל לתבשיל הוא ראוי

 הדגן ברא יתב׳ והשם חסר, שאינו עד האדם
 מיני כמה ממנו לעשות לאדם ראוי שהוא בענין

 חסר האדם היה זה הי' לא ואם לצרכו תבשילים
 מן ואף מעשר והשמן היין מן לתת ציוה ולכך
 אלו דברים וכל האדם, לתבשיל הוא שראוי הדגן

 הם הבכורים אמנם אדם. של חסרונו משלימים
 והוא ממנו נהנה והאדם בביכור הוא הפרי כאשר

 משלים שהוא זה ואין בלבד, טוב היותר צד על
 והוא טוב, היותר צד על שהוא רק האדם חסרון
 שהם דברים בעולם ית׳ השם שברא מה כנגד

 נוהג העולם וכאשר בלבד, טוב היותר צד על
 החלקים בכל הטוב משפיעים כן אם דברים באלו
 נברא זה ובשביל לעולם, ית׳ השם השפיע אשר

 משפיע ג״כ והוא לו דומה המושפע כאשר העולם
חסדים: גמילות מעלת לך והתבאר בזה, ודי
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ב פרק חסדים גמילות נתיב נתיבות קנב

ב פרק

 ר״א כשנתפס רבנן תנו ע״א( )י״ז דע״ז בפ״ק
למינות תרדיון בן חנינא ור׳ פרטא בן

 תרדיון בן חנינא לר׳ פרטא בן ר״א לו אמר
 אוי אחד דבר על שנתפסת חיינא רבי אשריך

 רבי לו אמר דברים חמשה על שנתפסתי לי
 חמשה על שנתפסת אשריך תרדיון בן חנינא

 דבר על שנתפסתי לי אוי ניצול ואתה דברים
 ובגמילות בתורה עסקת שאתה ניצול ואיני אהד

 וכדרב בלבד בתורה אלא עסקתי לא ואני חסדים
 כמי דומה בלבד בתורה העוסק כל דאר״ה הונא
 ללא לישראל רבים וימים שנאמר אלוה לו שאין
 מאי תורה וללא מורה כהן וללא אמת אלהי
בתורה העוסק כל הונא א״ר אמת אלהי וללא
התורה כי פי׳ע״כ.[ האלו לו שאין כמי דומה בלבד

 בוראו מצות קבלת זה ואין בלבד, ההשכלה היא
 בלבד, השכלה אלא שאינו תורה בלמוד עליו
 שאין כיון אלוה לו שאין מי כמו דומה הוא ?כך

 מקבל שבזה הבורא עליו שציוה מצות מקיים
 מקיים היה שלא לומר אפשר דאי אע״ג אלהותו.

 עסקיו שרוב כיון מקום מכל ח״ו, בוראו מצות
 זה אבל אלוה. לו שאין כמי נחשב בתורה הי׳

 כל חסדים גמילות כי חסדים בגמילות שעוסק
 כי וזה חסד, גמילות לעשות לו אפשר שעה

 מצות, שאר וכן צדקה מקבל עני כאן אין לפעמים
 שעה וכל העולם כל אל הוא חסד גמילות אבל
 גמילות מקיים כאשר ולפיכך חסד, לעשות יכול

 :אלוה לו שאין כמי בזה נחשב לא חסדים
 היינו בלבד, בתודה העוסק לפרש יש ועוז*

 בכל כי חסדים בגמילות עוסק שאינו
 אצל זה נזכרים חסדים וגמילות התורה מקום

 לומר בא לא בתורה העוסק שאמר מה ולכך זה,
 שצריך לומר בא רק מצות שאר עושה שאין

 מצות, שאר עושה אפי׳ חסדים גמילות לעשות
 השכלה, רק זה אין הרי בלבד בתורה עוסק ואם

 שהוא מעשה צריך רק אלוה לו אין ובהשכלה
 הוא וזה לתורה, שייך והוא התורה אל מתחבר
 דברים שני אלו שמצינו כמו חסדים גמילות

 כי אחד שניהם מספר והרי מקום. בכל ביחד
 תורה. כמספר תרי״א מספרו חסדים גמילות

 גמילות היא התורה אל ראוי שהוא והמעשה
גמילות וסופה תחלתה התורה שהרי חסדים

 אובל־ שהאדם דברים אלו )פ״א( פאה ובמס׳
קיימת והקרן הזה בעולם פירותיהם

 וגמילות ואם אב כבוד הן ואלו הבא לעולם
 ותלמוד לחברו אדם בין שלום והבאת חסדים

 רמי■ א׳( מ׳, ־)קידושין ולם,ץזבגמ׳כ דנגכ ההור
 שהאדם דברים אלו תגן נחמן לרב רבא ליה

 והקרן הזה בעולם פירותיהם אוכל אותן עושה
 וגמילות ואם אב כבוד הן ואלו הבא לעולם קיימת
 ותלמוד לחבירו אדם בין שלום והבאת חסדים
 למען כתיב ואם אב בכבוד כולם כנגד תורה

 חסדים בגמילות לך ייטב ולמען ימיך יאריכון
 וכבוד צדקה חיים ימצא וחסד צדקה רודף כתיב

 רבי ואמר ורדפהו שלום בקש כתיב שלום בהבאת
 שלום בקש הכא כתיב רדיפה רדיפה אתיא אבהו

 בתלמוד וחסד צדקה רודף התם וכתיב ורדפהו
 בשלוח א״!ז ימיך ואורך חייך הוא כי כתיב תורה

 תנא ימים והארכת לך ייטב למען כתיב נמי הקן
ושייר תנא אמרת ואת דברים אלו תני תנא ושייר

 למעלה התבאר וכבר טוב, הם שניהם כי חסדים
 גמילות בעל כי ביחד, מתחברים שוים הם כי ג״כ

 והתורה זכות, לו ויש החמרי מן מסולק הוא חסד
 הדקה הפתילה אל ודומה לגמרי אלהי שכל קנין

 חסדים גמילות ולפיכך האור, שמקבלת והזכה
 בגמילות עוסק וכאשר ביחד. מתחברים והתורה
 השכלה היא תורתו כי לומר אין שוב חסדים
 מתחבר אשר חסדים בגמילות עוסק שהרי בלבד.

 וגמילות התורה שהם שניהם אלו וכאשר לה,
 גדול אחד שלימות הם יחד מתחברים הם חסדים

 חסדים גמילות ידי על כי ועוד מזה. למעלה ואין
 ל״ו( )תהלים שנאמר ית׳ השם כנפי תחת הוא
 כנפיך בצל אדם ובני אלהים חסדך יקר מה

 גומלי גדול רות( )ילק״ש ובמדרש יחסיון,
 תחת ולא הארץ כנפי תחת חסים שאינם חסדים

 תחת אלא הכרובים כנפי תחת ולא החיות כנפי
 דומה שהוא אמר ולפיכך כדלעיל. השכינה כנפי
 גמילות בעל הוא כאשר רק אלוה לו שאין כמי
 השם ואז הקב״ה של בצלו מסתופף הוא אז חסד

 כנפי תחת מסתופף כאשר עליו לאלות יתברך
 הוא שכאשר וגם למעלה. שמבואר כמו השכינה

 השם אחר שהולך נחשב חסדים גמילות בעל
:שהתבאר כמו יתב׳
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קנג עולם 3 פדה חסדים גמילות נתיב

 טוב כי צדיק אמרו לי אסברא אידי רבי אמר
 אלא טוב שאינו צדיק ויש טוב צדיק וכי^ז

 לשמים טוב טוב צדיק זהו ולבריות לשמים טוב
 להקשות־ ויש טוב\ שאינו צדיק זהו ריותלב ורע
 דברים שלשה כי דע שלשה. אלו דוקא זבר "למה

 כל כוללים אשר דברים שלשה הם התנא שזכר
 האחד פנים, ג׳ על הוא הטוב מדת כי הטוב
 החלק הטוב, לעשות בדבר מחויב הוא כאשר
 ולפנים החסד צד על עושה אשר טוב הוא השני

 השני, חלק הוא זה ודבר לגמרי הדין משורת
 שני אלו בין ממוצע אשר טוב הוא הג׳ החלק

 הראשון חלק כמו גמור חיוב אינם אשר דברים,
 כמו הוא אבל השני חלק כמו גמור חסד ואינו

 רק מחויב אינו אבל ראוי הוא שהטוב ממוצע
 בעולם. פחיתות כאן היה ההוא הטוב עשה לא אם

 אב כבוד אמר חלקים שלשה אלו כנגד ולפיכך
 וכיוצא ואם לאב עושה הוא אשר שהטוב ואס
 והפך הדין, במדת והוא מאד גמור חיוב הוא בזה

 לעשירים אף הוא חסד גמילות כי חסד גמילות זה
 חסד נקרא שהרי כלל עליו חיוב אינו זה ודבר
 שהטוב שלום הבאת והשלישי גמור, חסד והוא
 קצת הוא מקום ומכל שיעשה, מחוייב אינו הזה

 המחלוקת כאשר המחלוקת רעות לגודל חיוב
 לגמרי והבנין המצב מהרם שהוא בעולם הוא

 יותר זה ודבר שלום, לרדוף עליו מוטל לפיכך
 כבוד כמו חיוב ואינו חסדים גמילות מן מחויב

 שלשה ותחת דברים שלשה הם אלו ואם. אב
 חסד שהוא או גמור חיוב שהוא או אלו חסד מיני
 אלו תחת שניהם, אלו בין ממוצע שהוא או גמור

 תתמה אל ולפיכך חסד. גמילות חלקי שאר הם
 פירותיהם שאוכל דברים אלו של ברייתא אם

 שנה שם כי שלשה אלו מן יותר תנא הזה בעולם
 השלום: בנתיב כן גם זה כל ויתבאר החלוקים, כל

שאוכל מיוחדים שאלו מה הטעם בגמרא ומערש
לעה״ב, קיימת והקרן בעה״ז סירותיהם

 שהוא והמצור■ ולבריות לשמים טוב שהוא מפני
 פירות. לה יש זאת כמו לבריות וטוב לשמים טוב

 אשר והבריות הכל עיקר הוא יתב׳ השם כי
 לשמים טוב ולפיכך פירות, כמו נחשבים ברא
 וראוי פירות לו ויש קרן לו יש לבריות וטוב

 בעה״ז לבריות טוב שהוא למה גשלום שיהיה
 השבר בעה״ז שהם וכיון בעה״ז, הם הבריות כי
אבל ג״כ. בעה״ז הוא לבריות טוב שהוא מה על

 שראוי כמו בעה״ב שכרו לשמים טוב שהוא מה
 ביחד, כולם כנגד תורה ותלמוד ואמר להיות.

 כי לעה״ז טוב והיא בעצמה טוב היא התורה כי
 השכל האדם קונה שכלית שהיא התורה ידי על

 היא שהתורה ולא ושלימותו. האדם מעלת וזהו
 שלימות שהיא רק בלבד התורה לבעל שלימות

 ושכל, חכמה מקבלים הכל ממנה כי הכל אל
 התורה כך לבריות טובים שלשה שאלו כמו ולבך
 ואץ ופירות. קרן ג״ב לה יש ולכך לעולם טובה
 אין שכלי שהוא הדבר כי חלק בתורה לומר
 ידוע כאשר לגשמי שייך החלק כי בו שייך חלק
 )פאר. בירושלמי אמרו וכך כולם. כנגד ות״ת לכך
 חפצים כל בה ישוו לא חפצים וכל ה״ה( פ״א

 מן אחד לדבר שווים אינם המצות כל שהם
 שכלית היא שהתורה מפני בזה ופרשנו התורה.
 המצות כן ולא חלק, אינו שכלי שהוא והדבר
 עושה שהאדם מפני התורה מצות שהם אע״ג
 שייך ולכך גשמי הוא הגוף אשר בגוף אותם
 חלק, אינו שכלי שהוא הדבר אבל חלק בהם
 בתורה. אחד לדבר שוים אינם המצות כל לכך

 נגד תורה ותלמוד ג״כ כאן אמר הטעם ומזה
 לכך חלק בו שייך אין השכלי לעולם כי כולם,

בהם שייך המצות אבל כולם, כנגד תורה תלמוד
______זה: כמו זה גמילות שאיז חלק_______
יוחנן ר׳ אמר ע״א( קכ״ז )שבת מפנין ובפרק

 בעולם סירותיהם אוכל דברים ששה
 הכנסת הן ואלו הבא לעולם קיימת והקרן הזה

 בית והשכמת תפלה ועיון חולים וביקור אורחים
 את והדן תורה לתלמוד בניו והמגדל המדרש

 שהאדם דברים אלו תנן והא איני זכות לכף חבירו
 הן ואלו לעה״ב והקרן בעה״ז סירותיהם אוכל
 שבין שלום והבאת חסדים וגמילות ואם אב כבוד
 בגמילות הגי כלם כנגד ות״ת לחבירו אדם

 וביאורע״כ.\ שייכי בקני קני ל״א שייכים םחסדי
 מפני ביותר פירות לאכילת ראוים אלו כי זה
 גדול חסד עושה וכאשר גדול, חסד עושה הוא כי

 לעה״ב. קיימת והקרן בעה״ז פירות אוכל הוא
 בק״ח וכן ללון, לו אין שהאורח אורחים הכנסת כי

 השכמת וכך אליו. הוא גודל וצורך חולי שהוא
 וכמו גדול זה דבר בודאי ללמוד המדרש בית

 והקרן בעה״ז פירות אובל לכך הוא תורה תלמוד
 מביא התפלה כי תפלה עיון וכן לעה״ב. קיימת
טוב געשה הוא ידו על אשר וכל לעולם, הטוב
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׳ו7 ב פרק חסדים גמילות נתיב נתיבות קנד

 בניו המגדל וכן הזד- בעולם פירות אוכל בעולם
יש ת״ת אל שייך שהוא דבר כל תורה לתלמוד

 ג״כ תורה לתלמוד בניו מגדל וכאשר פירות, ,"לו
בית השכמת וכן הזה. בעולם פירות אוכל

 מקום מכל בעצמה, תורה זה שאין אע״ג ־"׳המדרש
 ולכך לעולם התורה שתבא שאפשר מצוד. עושה
 לכף חבירו את הדן וכן הזה. בעולם פירות אוכל
 טוב בודאי זה רשע, חבירו יהיה שלא זכות

 הפירות לאכול לו יש בעה״ז עמו שהוא לחבירו
 לדברים ראוי כי דברים ששה הם והנה בעה״ז.

 עץ הו׳י־ו בי דוקא, ששה שיהיו פירות שעושים
 כי לומר כפול הוא הו״ו לכך פרי עושה פרי

 טוב שהוא כפול שבהם הטוב דברים ששה
 בעה״ז כפול שכרם ולכך ולבריות לשמים

 שייכי חסדים בגמילות הני ומתרץ ובעה״ב.
 חסדים, גמילות בכלל כולם ששה שאלו כלומר

 גמילות שהם דברים ששה פירוש יהיה זה ולפי
 הבאת אבל הזה בעולם פירותיהם אוכל חסדים
 וללישגא חסד. גמילות אינם ואם אב וכבוד שלום

 שזכר אלו כי כלומר בחני, שייכי הגי אחריני
 לכף חבירו דן כי דמתניתין, כהני שייך יוחנן ר׳

 שזכר דברים שאר וכן ג״ב שלום הבאת זה זכות
 רק דמתניתין שלשה באלו שייכים יוחנן ר׳

הזה בעולם פירות לאפילת ראוים יותר שאלו
:ששה לוא נקט לכך

 רבנן תנו ע״ב( מ״ט )סוכה וערבה לולב ובפרק
מן חסדים גמילות גדולה דברים בג׳

 בין חסדים גמילות בממונו שהצדקה הצדקה
 חסדים גמילות לעניים צדקה בגופו ובין בממונו

 גמילות לחיים צדקה לעשירים ובין לעניים בין
 זה דבר ביאור למתים.! ובין לחיים בין חסדים

 צדקה, ובין חסדים גמילות בין שיש ההפרש-
 עושה שהוא הנותן מצד הוא חסדים גמילות כי

 אבל מבקש, שאין ובין המקבל שמבקש בין טוב
 לכך צריך שהמקבל מפני כי זה, הפך הצדקה

 ואף המקבל מצד זה ודבר דחקו, מפני לו נותן
 דוחקו שידוע מבקש כאלו הרי מבקש שאינו
 גמילות גדולה דברים בג׳ ולפיכך לקבל. וצריך
איש הוא והנה בגופו אף אפשר ג״ח כי חסדים

 שצריך מה מאחר מקבל הוא הצדקה אבל טוב,
 דווקא הצדקה ולכך גופו שמקבל שייך ולא

 הוא שהמקבל דוקא, לעניים צדקה ועוד בממונו.
 דבר לקבל א״צ העשיר ואילו לקבל וצריך עני
 החסד אבל דווקא, לעניים צדקה ולפיכך כלל

 הן לאחרים משפיע טוב איש שהוא מצד שהוא
 מפני לחיים צדקה עשיר. יהיה והן עני יהיה

 אינו המת אבל לקבל ומבקש מקבל הוא שהחי
 דוקא לחיים צדקה ולפיכך כלל, לקבל מבקש
 כי ומפני למתים. ובין לחיים בין ג״ח ואילו

 ודבר הפועל, של הטוב מצד הוא חסדים גמילות
 בעצמו טוב איש הוא כאשר מעלה יותר ודאיב זה

 ר״א אמר )שם( וערבה לולב בם׳ אמרו לבך
 לצדקה לכם זרעו שנאמר הצדקה מן ג״ח גדולה
 אינו ספק אוכל ספק זורע אדם חסד לפי וקצרו
 אין ר״א ואמר אוכל. בודאי קוצר אבל אוכל

שבה, חסדים גמילות לפי אלא משתלמת הצדקה
 של הטוב מצד שהוא חסדים גמילות כי ור״ל

 הצדקה ולפיכך המקבל, מצד היא והצדקה משפיע
 ראוי המקבל היה לא אם כי בלבד ספק רק אינה

 מצד שעושה חסדים גמילות אבל צדקה, כאן אין
 ולפיכך לאחר משפיע טוב איש שהוא עצמו

 דסוף זה, על שכר יש בודאי חסדים גמילות
 אף שכר לקבל וראוי טוב איש הוא העושה סוף
 זריעה הצדקה שנקרא וזה ראוי. אינו המקבל אם

 גמילות ואילו אוכל, אינו ספק אוכל ספק שהוא
 וזה ודאית. היא שהקצירה קצירה קרא חסדים
 לפי אלא משתלמת הצדקה שאין ג״כ שאמר

 של טובו מדת כפי כלו׳ שבה, חסדים גמילות
 נקרא שזה יפה בעין הצדקה נותן כאשר נותן
 זה ולפי חסד גמילות נקרא זה ודבר טוב איש

 הנתינה אם אבל שבה, ג״ה לפי הצדקה נחשב
 כי חסדים גמילות זה אין עין בצרות בעצמה

 טובה שעינו מה ולפי שבאדם הטוב מצד ג״ח
 הצדקה אין פי׳ וזה שכר. קבול זה על יש בצדקה

 זרעו אמר ולכך שבה ג״ח לפי אלא משתלמת
 הקצירה כלומר חסד, לפי וקצרו לצדקה לכם

כפי שבצדקה החסד לפי הוא התשלומין שהוא
האלו: הדברים והבן טוב, איש שהוא מה
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קנהעולםג פרק חסדים גמילות נתיבנ־^ת

ג פרק

 כסא ויסוד העולם דיסו שהוא החסד מעלת
תת״ם( תהלים ")ילקוט כבודר\?במדרש

 אשירה עולם ה׳ חסדי האזרחי לאיתן משביל
 להם אמר עומד העולם מה על לאיתן לו אמרו

 למה משל כסאו בחסד והוכן שנאמר החסד על
 האחד והיה רגלים ד׳ של לכסא דומה הדבר

 היה כך וסמכו צרור נטל קטנה שהיא מתמוטט
שסמכו עד מתמוטט כביכול הקב״ה של כסא

 עולם אמרתי אומר הוי בחסד סמכו ובמה ,,"הקב״ה
 שמים לעושה אומר הוא דוד וכן יבנה חסד

 על עומדים הם מה על חסדו לעולם כי בתבונה
 המזמוק כל וכן חסדו לעולם כי נ.החסז־-שנאמ

 יותר הכסא את סומך הוא החסד למה לדקדק ויש
 שיהיה נותן והסברה הקב״ה, של מדותיו מכל

 אל שייך הוא הכסא שהרי הכסא סומך המשפט
 לעמוד אפשר אי העולם כי זה דבר אבל המשפט.

 כחוט מדקדק אשר הקב״ה לפני המשפט במדת
 סוף סוף במשפט זוכה הוא כי א״ת ואף השערה,

 במדת יעמוד שלא להיות ויכול הוא אפשר
 מתמוטט שהוא ענין לעה״ז כאן יש הרי המשפט.

 מקויים עומד שאינו בשוה עומד שאינו כסא כמו
 במדת כי לעה״ז יש כך ואנה, אנה נוטה הוא רק

 שיהיה אפשר כי ואנה אנה מתמוטט הוא המשפט
 לאיתן אמרו ולכך קיים. יהיה שלא ואפשר קיים

 שום לו שאין מקויים עומד העולם מה על
 שהש״י החסד מצד כי החסד על אמר התמוטטות,

 עומד רק התמוטטות לו אין בחסד העולם מנהיג
 לומר אין החסד מצד כי כלל, הטיה בלי מקויים
כתיב ולכך קיום, יהיה שלא מה בחינה לו שיהיה

:יבנה חסד עולם אמרתי פ״ט( )תהלים
 ההרים כי פל״ו(”)ויק״ר במדרש ו!אמרם1ו

חנן בר יהודה ר׳ תמוטינה והגבעות ימושו
 אבות זכות ראית אם אומר ברכיה ר׳ בשם

 בגמילות הדבק שנתמוטטה אמהות וזבות שמטה
 אבות זכות זהו ימושו ההרים• כי שנא׳ חסדים
 לא מאתך וחסדי אמהות אלו תמוטינה וגבעות

 קיימת אבות זכות לעולם חייא רבי אמר ימוש
 ה׳ רחום אל כי שנאמר אותו מזכירין ולעולם
ע״כ.ןויש אבותיך ברית את ישכח ולא אלהיך

 ז בשם סימן רב עוד פל״ד( )ויק״ר ^ובמדרש
עם חסד שעושה מי ]אם[ אומר ר״א

 למלאכים חסד עשה אברהם חסד צריך שאינו
 הקב״ה לו פרע מה ראה חסד צריכים שאינן
 למי חסד שעושה מי והענן והשליו המן לבניו

 מי אם ד״א וכמה כמה אחת על חסד שצריך
 עמון חסד צריכים אין אשר עם חסד עשה שלא

I קדמו לא אשר דבר על דכתיב ישראל עם ומואב

 הם וישראל ימוש, לא אשר ההר כמו הבנין .
 אמר ולכך עליהם, נבנים האבות של תולדותיהם

 שהוא חסדים בגמילות ידבק אבות' זכות אין אם
 יבנה, חסד עולם בדכתיב ג״כ עולם של בנין

 כאשר כי יתמוטט. שלא לעולם קיום יתן זה ודבר
 הקיום לנמצאים יש הקב״ה בחסדי דבקים הם
 כי שבארנו כמו נפילה, להם שאץ עד ית׳ בו

 שאמר כמו התמוטטות לעולם אין החסד. מצד
 אברהם אלהי בתפלה שתקנו תבין ומזה איתן.
 שהם אבות ג׳ שזכר יעקב ואלהי יצחק אלהי
 העליון היסוד כי ואמר לישראל. ובנין חזק יסוד
 נתמוטטה ח׳י־ו אם שאף האבות, חסדי על יותר
 ודבר בחסד יתדבק אז אמהות, וזכות אבות זבות

 להבין לך יש ועוד אבות. חסדי במקום הוא זה
 יש כי מצד הש״י, מן קיום מקבל הוא העולם כי

 ית׳ בו דבק והעולם יתב׳, בו דביקות לעולם
 כי המשפט. מצד לא אבל החסד מצד לגמרי

 עושה כאשר העולם מן נבדל הש״י המשפט מצד
 אשר בעם משפט שעושה המלך כמו משפט, בו

 ולפיכך• משפט, בו ועושה העם מן נבדל. המלך
 מצד כאשר לעולם גמור קיום אין המשפט מצד

 יתב׳ בו הדביקות רק ית׳. בו דביקות אין המשפט
 ומזה קיונז, לעולם יש הזה ומצד החסד מצד
 מתמוטט, הכסא היה כי המדרש שאמר מה תבין

 גמור יחבור לו אין מתמוטט שהוא הדבר כי וזה
אין במשפט כי ומפני עליו. עומד שהוא לדבר

 זה מצד אין ולכך העולם. אל דביקות ית׳ לו“
 מתמוטט, שהוא לכסא דומה והוא הכסא אל קיום
 הקיום, וזהו בו דביקות העולם אל יש החסד ומצד
 לו אין כאשר מתמוטט שהוא דומה.לכסא לכך

 צרור וכשנוטל עליו, שעומד מה אל דביקות
 ואז עליו שעומד מה אל דביקות לו יש אז וסמכו
:מאוד מאוד האלו הדברים והבז מקויים, הוא

 והדברים אבות. זכות אל החסד ענין מה לשאול
יסוד והם חזק בנין הם האבות כי שאמרנו, כמו

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)158 מס עמוד מפראג )מהר״ל( בצלאל בן ליוואי יהודה א - עולם נתיבות



!few ג פרק חסדים גמילות נתיב נתיבות קנו

 מחובר אשר הנחל אל ומשפיע וחוזר הגדול הנהר
 ממנו שיצאו דרך ובאותו ממנו שיצאו המים לו

 גמילות בעל כאשר כך אליו, באים הם המים
 כאשר הש״י של בטובו דבק הוא אשד חסד

 טוב הוא אשר הש״י אז מטובו לאחר משפיע
 וכל עושה, הוא אשר בעצמו הטוב לו משפיע

 יושפע לאחר ומשפיעים יוצאים המים אשר עוד
 אשר דרך ובאותו השפיע אשר וכפי ג״ב לו

 מאוד האלו הדברים והבן ג״כ. לו משפיע השפיע
גמול לתשלום הזאת המדד, בעל ראוי כי ותבין

___________j:מהכל יותר
 הגוזל ובפרק ע״ב( )ל׳ מציעא דבבא בפ״ב

להם והודעת יוסף רב תני ע״א( ק׳ )ב״ק
 אשר חסדים גמילות זד. הדרך את חייהם בית זה

 המעשה ואת קבורה זו בה חולים בקור זה ילכו
 אמר הדין משורת לפנים זו יעשון אשר הדין זה
 גמילות היינו חולים בקור זה ילכו אשר מר

 בן מר דאמר גילו לבן אלא נצרכה לא חסדים
 מבעיא ואפ״ה מחליו מששים אחד נוטל גילו
 גמילות היינו קבורה זו בה גביה למיזל ליה

 כבודו לפי ואינו לזקן אלא נצרכה לא חסדים
 יוחנן ר׳ דאמר הדין משורת לפנים זו יעשו אשר

 תורה דין בד, שדנו על אלא ירושלים חרבה לא
 אימא אלא לדייני דמגזיתא דייני אלא ד״ת

 לפגים עשו ולא תורה דין על דיניהם שהעמידו
 בית~חייהם רש״י פי׳ הגוזל ובפרקהדין.ן משורת
 ת״ת. זו רש״י פי׳ מציאות אלו ובפרק אומנות
 נזכר דלא והודעת אל אומנות ענין דמה וקשיא

 שייך ידיעה דלשון ניחא הגוזל של ולפי׳ כלל, בו
 בניך. ולבני לבניך והודעת מקום בכל בתורה

 זה לפני אחריני בקרא דכתיב דזה קשה אך
 נראה אבל המשפטים, ואת החקים את והזהרת

 ט׳( )קהלת דכתיב החיים הוא הידיעה כי
 להם שיודיע ור״ל מאומה, יודעים אינם והמתים

 ויהיו חייהם בית שהוא עוד,"ב הוא חייהם בית
 שהיא חייהם לבית שיגיעו זה אחר נמשכים

האחרונה: הצלחתם
 גמילות האחד מדריגות, ג׳ זכר כי לדקדק ויש

הוא והג׳ חולים, בקור והשני חסדים,
 שהוא האחד חלקים, לג׳ ג״ח נחלק והנה קבורה.

 מסוכן הוא כאשר הוא הב׳ חסד, דרך לאחר מטיב
 יותר הוא וזה טוב, לו ועושה מות לשערי והגיע

אין כי חסד, דרך לאחר כליו משאיל שהוא ממד,

שנד, מ׳ והרי להם ישראל היו וכי^צריכים וגו׳
 לא הקב״ה להם פרע מה והבאר מן להם היה

 שאינו מי הימים כל וטובתם שלומם תדרוש
 וכמה כמה אחת על לווסד שצריך למי חסד עושה

 לעשות לו שחייב למי חסד שעושה מי אם ומה
 רדו סורו ד״קיני אל שאול ויאמר שנא׳ כך הסד

 פרע מה ראה חסד עשית ואתה העמלקי מתוך
 חייב שאינו מי עם הסד שעושה מי הקב״ה לו
 שבעל מפני זד, וכל ע״כ. וכמה כמה אחת על לו

 הש״י ובודאי ובטוב בחסד דבק הזאת המדד,
 הזאת המדה מיוחד וביותר הטו□ ג״כ לו משלם

 לפי טוב עושה כאשר הש״י מן הטוב שמקבל
 מי כל אמרו כך ובשביל מדה, נגד מדד, שהוא

 נפרע עצמו חסד אותו אחר עם חסד שעושה
 הפועלים את השוכר בם׳ אמרינן וח הש״י, מן לו

 מה כל רב אמר יהודה ר׳ אמר ע״ב( פ״ו )ב״מ
 הקב״ה עשה בעצמו השרת למלאכי אברהם שעשה
 שליח ע״י אברהם שעשה מה וכל בעצמו לבניו
 אברהם רץ הבקר ואל שליח ע״י הקב״ד, עשה
 ממטיר הנני וחלב חמאה ויקוו ה׳ מאת נטע ורוח
 תחת עליהם עומד והוא השמים מן לחם לכם
 בחור□ הצור על שם לפניך עומד הנני העץ

 לפניהם הולך וה׳ לשלחם עמם הולך ואברהם
 ממנו ויצא בצור והכית מים מעט נא יוקח יומם
1 מועד העם.ץעמסכת ושתה מים
 בית אל ללכת טוב אומר ר״א היה תניא ג״כ
 אל יתן והחי וגו׳ המשתה בית אל מלכת אבל
 דקביר יטפדוגיה דספיד מיתה של דברים לבו

דידיל ילווני׳ דלווי יטעוגיה דטעיזיקברוניה
 ראוי חסד שעושה מי כי מפני ובל־זהיךלוני׳.\_

 וטוב חסד עושר, כאשר לגמרי גמול לתשלום
 מרה וזהו טוב ג״ב עמו נעשה ג״כ שיהיה ראוי
 להיות יש גמול לתשלום שראוי ומפני מדד- נגד

 עמו נעשה יהיה וכך שעשה הגמול כפי נפרע
 שהוא מאחר כי לגמרי, נפרע יהיה מדד, ובאותה

 הש״י לו שיתן ראוי ולכך הטוב לתשלום ראוי
 ודבר גמורים, תשלומין וזהו בעצמו טוב אותו

 גומלי של במדות רק אחרות במדות שייך אין זה
 משפיע הש״י לאחר טוב עושה כאשר ועוד חסד.

 קטן נחל יש כאשר נמו כי והחסד, הטוב ג״כ לו
 סוף, לו אין אשר הגדול הנהר אל מחובר והוא

 ומשפיעים הקטן הנחל מן המים יוצאין כאשר
מן מים יוצאים ומיד תכף לו שסמוך לבור מים
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קנז גמילות נתיב נר^ת

 שהוא למי טוב עושה שהוא מי כמו לו הכרחי זה
 הוא כאשר וחג׳ לזה, צריך שהוא ומסוכן חולה

 הכרחי, דבר שזהו בקבורה ג״ח לו עושה והוא מת
 שהוא כמו לגמרי הכרחי אינו ג״כ החולי כי

 חולים בקור והנה הכרחי, בודאי שהוא הקבורה
 שאמר ומה לגמרי. הכרחי שאינו ממוצע כמו הוא
 שכתב כמו דרך ג״ח נקרא כי ג״ח, זה הדרך את

 כי תלכו אלהיכם ה׳ אחרי י״ג )דברים
 ללכת מתעלה שהוא הולך נקרא חסד גמילות בעל
 והוסיף הדרך, את ג״ח נקרא לכך הש״י אחר

 עוד הוא חולים בקור כי בה ילכו אשר הכתוב
 יותר חולים בקור כי שאמרנו כמו ג״ח יותר

 יותר עוד קבורה כי קבורה זו בה והוסיף ויותר,
 ואת אמר ועוד בד- לומר הוסיף ולפיכך ג״ח

 הדין זכר ג״ח שזכר אחר כי יעשון, אשר המעשה
 שפוסק מה הדין גזירת כי מעשה זה שנקרא ג״כ

 לפנים זה אשר""יעשון והוסיף מעשה זה נקרא
 בהם ותדקדק האלו הדברים והבן הדין. משורת

 החכמים דקדקו מאוד איך ותמצא ובאמתתם
 שיהיו חייהם בית זה להם והודעת זה, בפסוק
 בחיים דבקים יהיו זה שע״י הדברים עושים
 מת, לא אבינו יעקב כי יעקב מדת נגד זד, ודבר

 נגד ג״ח זה הדרך את אברהם מדת זכר ואח״ב
המעשה ואת יצחק מדת נגד ואח״כ אברהם, מדת

עולם ד פרק חסדים

 האלו המדות בכל שלם האדם שיהיה הדין זד,
מאוד: זה והבן

 עיקר כי דע גילו, לבן אלא נצרכה לא ואמר
ואתרע חולה הוא אשר כי חולים בקור

 אליו ומתחבר אליו גילו בן הולך ואם מזליה,
 בשביל ממנו דבר ונוטל בחולי עמו משתתף הרי

 אינו כי ששים חלק ודוקא הזה, והחיבור השיתוף
 עיקר אינו שהוא דבר וכל החולה עיקר מקבל

 מששים אחד חלום רז״ל אמרו מששים אחד הוא
 יתבאר, אחר ובמקום זה מקום כאן ואין בנבואה

 שהיה אע״ג פירוש וכו׳ ירושלים חרבה לא ואמר
 אלא החורבן בא היה לא אחרים חטאים להם

 כאשר אבל אד,ר, עונש להם משלם היה הקב״ה
 בדין רק רצו ולא תורה דין על דבריהם העמידו

 בהם שולם שהיה הדין מדת ע״י החורבן מזה בא
 משורת לפנים עושים היו אם כי אותם להחריב

 דרשו וכן פנים, להם נושא היה הקב״ה ג״כ הדין
 פנים ישא לא אשר כתיב ברכות במסכת רז״ל

 לא איך הקב״ה אמר אליך פניו ה׳ ישא וכתיב
 ואכלת בתורתי כתבתי אני כי פנים להם אשא

 כביצה, ועד כזית עד מדקדקי׳ והם וברכת ושבעת
 הרי הדין משורת לפנים עושים היו אם לפיכך
 ומדבר יבנה, חסד עולם אמרתי אומר הכתוב

הוא החסד הרחקת כי ג״ב ללמוד יש עצמו זה
יתב׳: ועוד העולם, חורבן

ד פרק

 הכנסת כמו חסדים, גמילות ג״כ שהם דברים יש
והמלוח המת והלוית חולים וביקור אורחים

 לחופה כלה הכנסת וכן בדרך ההולך האדם
 :ג״ח הם הדברים אלו כל וכלה, חתן משמח
 יוחגןגדולה א״ר ע״א( )שבתקכ״ז מפנין ובפרק

 בית השכמת כמו אורחים הכנסת
 בית בטול ומפני האורחים מפני דקתני המדרש
 מהשכמת יותר אמר מנהדדרעא דימי ורב המדרש

 מפני והדר האורחים מפני דקתני המדרש בית
 אורחים הכנסת גדולה רב אמר המדרש בית בטול

 נא אם אדני ויאמר דכתי׳ שכינה פני מהקבלת
 שלא וראה בא ר״א אמר וגו׳ בעיניך חן מצאתי

קטן אין בו״ד מדת ודם בשר מדת הקב״ה כמדת ,

ואילו אצלך שאבא עד המתן לגדול לומר ויבול
 חן מצאתי נא אם אדני ויאמר כתיב בהקב״ה

 האדם לכבוד אורחים הכנסת פי׳וכו׳,\ עיניך)ב
 גדול דבר נחשב זה ודבר אלהים, בצלם שנברא

 לכבוד שעושה המדרש לבית משכים שהוא מי כמו
 קאמר ג״כ פ״ג( )אבות ובמשנה ג״כ. התורה

 חביבין ואמר אלהים בצלם שנברא האדם חביב
 שניהם אלו כי חמדה כלי להם שניתן ישראל
 השכמת מן יותר שהוא דימי רב וקאמר שוים.

 התורה, כבוד זהו ב״ה השכמת כי המדרש, בית
 להכניס עצמו אלהים כבוד אורחים הכנסת אבל

 בדמות שנברא בשביל ולכבדו לבית האורח
השכינה כבוד נחשב זה ודבר אלהים, ובצלם
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ד פרק חסדים גמילות נתיב בתיבות קנח

 מקדים התנא ולכך ההורה, מן יותר והוא עצמה
 אלהים כצלם שנברא האדם חביב שאמר זה

 חמדה. בלי להם שנתן ישראל חביבין ואח״ב
 שפנים קאמר, אורחים להכניס דווקא לך ודע

 באו חדשות פנים וכאשר לביתו, באו חדשות
 כבוד זהו בכבוד חדשות פנים ומקבל לביתו

 אלהים. בצלם שנברא האדם חביב כי השכינה
 פני מהקבלת אורחים הכנסה גדולה אמר ורב

 הקבלת כי אמרנו אשר מטעם זה ובל שבינו־"
לא כי בעצמו השכינה רואה אין שכינה פגי

 אורחים הכנסת כמו זה דבר ואין וחי, האדם •"-יראני
 חדשות פנים אליו באו כאשר האדם מכבד שהוא

 לגמרי מתחבר והוא חדשות פנים אליו ונראה
 האורח כמו חדשות פנים ודוקא אלהים, צלם אל

 עתה אליו מתחבר והוא לביתו אותו שמכנים
 דברים ואלו לשכינה. התחבר כאלו נחשב זה דבר

 בין שיש ההפרש .תבין כאשר מאוד, עמוקים
 לפרש אין כי שכינה פני והקבלת אורחים הכנסת

________ מזה; יותר
 יהודה ר׳ אשל ויטע א׳( )י׳, דסוטה ובפ״ק

וחד פרדס אמר חד נחמיה ור׳
 דכתיב היינו פרדס למ״ד בשלמא פונדק אמר
 אלא מגדים מיני כל בו ונטע פרדס שעשה ויטע

 אפדנו אהלי ויטע כדכתיב ויטע מאי פונדק •למ״ד
 אל לקיש ריש אמר עולם אל ה׳ בשם ויקרא
 אברהם שהקריא מלמד ויקריא אלא ויקרא תקרא

 לאחר כיצד ושב עובר כל בפי הקב״ה של שמו
 משלי וכי להם אמר לברכו עמדו ושתו שאכלו
 למי וברכו הודו אכלתם עולם אל משל אכלתם
 המשובחת מדה התבאר העולם.\כבר והיה שאמר
 בה מיוחד שהיה אורחים הכנסת של הזאת

 היה אברהם כי למעלה שאמרנו כמו וזה אברהם,
 זאת מדה לו היה ולפיכך חסד, לגמול מדתו

 חסדים. גמילות שהוא האורחים את להכניס
 או פרדס האשל היה אם שחולקים זה ומחלוקת

 להאריך ואין אחר במקום בארנו זה דבר פונדק
 עיקר איזה שלהם מחלוקת כי לפרש יש אבל בזה.

 כאשר אורחים הכנסת עיקר אם אורחים הכנסת
 דבר ביותר בו נהנה שהוא דבר לאורח, נותן

 שעיקר אמר ולפיכך יתרה, והנאה טובה שהוא
 מגדים מיני כל ובו פרדס שנטע אורחים הכנסת

 הזה בפרדס אותם להחנות אורחים מכנים והיה
טוב איש הוא ובזה מאוד, יתירה טובה שהוא

 זה. דבר האורח אל נותן הוא כאשר לגמרי
 הכנסת עיקר כי סבר פונדק, שעשה ולמ״ד

 שאינו אע״ג להם, הכרחי עושה כאשר אורחים
 ולשתות לאכול פונדק להם שהיה רק יתירה טובה
 הפרדס לא אורחים הכנסת עיקר הוא זה דבר

 שיהיה לאורח ראוי ואין יתירה לטובה אלא שאינו
 שיהיה ראוי כי פרדס ומ׳־ד הבית. בעל על מכביד
 כמו אלו בדברים האורח את מכבד הבית הבעל
 ואין האורח. בהם לכבד שראוים טובות פירות

 לפניו מביא כאשר הבית בעל על ג״כ הכבדה זה
 שלהם, מחלוקת לפרש יש כך משובחים, פירות

:מקומו כאן ואין אחר במקום עוד פרשנו אבל
יוחנן׳משום ע״ב(א״ר ק״ג )סנהדרין חלק בפרק

 שהרחיקה לגימא גדולה קיסמא בן יוסי ר׳
 לא אשר דבר על שנאמר מישראל משפחות שתי

 אמר דידיה יוחנן ור׳ ובמים בלחם אתכם קדמו
 הרחוקים את ומקרבת הקרובים את מרחקת

 על שכינה ומשרה הרשעים מן עינים ומעלמת
 את מרחקת זדון עולה ושגגתה הבעל נביאי

 הרחוקים את ומקרבת ומואב מעמון הקרובים
 ויאכל לו קראן בשכר יוחנן ר׳ דאמר מיתרו

 שנאמר הגזית בלשכת וישבו בניו זכו לחם
 תריעתים'שמעתים יעבץ יושבי סופרים וממשפחת

 רכב בית אבי מחמת הבאים הקינים המה סוכתים
 מעיר עלו משה חותן קיני ובני התם וכתיב

 ממיכה הרשעים מן עינים ומעלמת וגו׳ התמרים
 דכתיב הנביא מעדו הבעל נביאי על שכינה ומשרה

 אשר הנביא אל ה׳ דבר ויהי יושבים הם ויהי
 אמר יהודה רב דאמר זדון עולה ושגגתה השיבו

 לחם ככרות שתי לדוד יהונתן הלוהו אלמלא רב
 דואג נטרד ולא הכהנים עיר נוב נהרגה לא

 ופירוש בניו. ושלשה שאול הרגנ ולא יהאדומ
 ומבקש לביתו בא אחד כאשר הלגימא כי זה

 כאשר למשה יתרו שנתן כמו לו, נותן והוא לאכול
 הש״י כי תה מאוד. גדול דבר וזה לביתו משה בא

 הש״י אל קרוב הוא אשר וכל הנבראים כל מפרנס
 נטוע שהוא אילן לזה דומה ג״כ, מפרנס הוא

 הענפים, כל על פרנסה משפיע העיקר בארץ
 משפיע הוא העיקר אל קרוב הוא אשר ענף וכל

 האדם כאשר ולפיכך רחוק, הוא אשר מן תר י!
 קרוב הוא זאת במדד, אחר, אל מלחמו משפיע

 הכל. ומפרנס ומשפיע נותן הוא אשר הש״י אל
כי ופרנסה, מזון לו נותן שהוא לגימא ודוקא
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קנט עולם ד פרק השדים גמילות נתיב
fx ׳^יצרחי

 נותן דבתיב בלחם הכל מפרנס שהוא הש״י מדת
 שמפרנס הפרנסה עיקר זה ודבר בשר לכל לחם
 כי הקרובים, מרתקת היא ולכך הברואים. את

 שלא ומואב עמון כמו זה דבר לו אין כאשר
 ונתרחקו קרובים והיו ומים, בלחם ישראל קדמו
 וזה הכל מפרנס שהוא הש״י מדת מאחר
 ות הש״י. אל קורבה לו אין כך עושה שאינו
 לו יש כאשר הרחוקים מקרבת שהיא ג״כ להפך
 אל מתקרב בזה לאחר פרנסה שנותן זאת מדד.

 כי וזה מרשעים, עין מעלמת הטעם ובזה הש״י.
 מדד, .לו יש וכאשר הש״י מן רחוק שהוא הרשע

 מתלבש בזה לאחר מלחמו ומשפיע שנותן זאת
 ולכך הכל אל משפיע הוא אשר הש״י במדת

 עובדי על שכינה ומשרה הרשע. מן העין מעלמת
 זאת מדד, לו יש כאשר שאמרנו במו וזד, הבעל

 עליו שכינה משרה ולכך ית׳ אליו קרוב הוא
 עולה שגגתו כי ואמר הבעל, מעובדי הוא אם אף

 עולה תלמוד ששגגת שארז״ל כמו זה דבר זדון
 ראוי שאין אבות במסכת זה דבר ובארנו זדון,

 הוא השגגה כי השכלית, במדריגה שגגה להיות
 שעושה, מה יודע ואינו מאתו השכל סר כאשר

 ולפיכך שגגה בשכל אין שכלי שהוא בדבר אבל
 כי זדון עולה שכלי דבר שהוא תלמוד שגגת

 ר,גוף מצד הוא השגגה אשר שגגה בזה שייך אין
 הוא זה דבר וכן זדון. עולה השגגה ולכך הגשמי

 מדה נחשב הוא זד, דבר לאחר, המזונות השפעת
 שהנבדל הזה בנתיב למעלה שבארנו כמו שכלית

 ולכך מקבל, הוא והחומר משפיע החומר מן
 לאחר פרנסה ליתן דהיינו הזה שהדבר מאחר

 זדון, עולה שגגתו נבדלת שכלית מדריגה הוא
 משפיע אינו הגשמי כי הגשמי לכאן שייך אין כי
 זדון. עולה שגגתו ולכך משפיע הוא השכלי רק

 משמע שהלשון לגימא בלשון זה דבר ובז״ש
 לאכול, לו נותן והוא פיו פותח לביתו שהבא

 ולא לאכול, מבקש שהוא היינו ד״ז כי בזה ר״ל
 לביתו בא שהמקבל רק לביתו אישים שמזמין

 דבר הוא זה ודבר לאכול, ומבקש המשפיע של
 הש״י אל קרוב שהוא במה הטעם עיקר כי עמוק
 נקרא וזה הכל, אל משפיע ית׳ שהוא מפגי

 שיהיה ורוצה מבקש המקבל כאשר השפעה
 חפץ אין כאשר ולא אליו, משפיע והוא משפיע״לו

 שהלגימא לגימא גדולה אמר ולבך לקבל, ומבקש
נותן והוא לקבל וחפץ פיו פותח שהמקבל היא

 דבר ובארנו עמוקים עוד הם האלו והדברים לו.
 זכות גדול כמה ולכך השם׳ גבורות בחבור זה

 ונותנים לומדים לביתם המכניסים אדם בני אותן
 שבארנו גדול השבר על יותר וזה לאכול, להם

 כאשר וזה עליו, נוסף זה גם רק התורה בנתיב
 שבניו יתרו זוכה היה זד. שבשביל ללמוד כוונתם

הגזית: בלשכת יושבים היו
חסדים, גמילות מן ג״כ הוא חולים בקור מצות

 יז5יש~ הפרש כי בארנו למעלה כי ואף
 ואילו המקבל מצד הצדקה כי הצדקה ובין ג״ח
 הקור והרי חסד עושה של עצמו מצד הוא ג״ח

 בקור אל צריך שהוא המקבל מצד ג״כ חולים
 שואל הוא העני כי דומה זה אין מ״מ חולים.
 בושה מחמת שואל שאינו ע״ג ואף צדקה ומבקש

 אף כך אינו חולים בקור אבל מבקש, כאלו הוא
 דומה והוי מבקש אינו מ״מ המקבל אליו שצריך

ולכך מבקש אינו אבל למת צריך שהוא לקבורה
חסדים: מגמילות זה נחשב

ר )
<'///(

ר׳ ע״ב( ל״ט )נדרים המודר בין אין בפרק
 חלבו ■ר׳ כהנא רב אכריז חלש חלבו

 היד, כך לא להו אמר אתא דקא איכא לא באיש
 שחלה עקיבא רבי מתלמידי אחד בתלמיד מעשה

 לבקרו עקיבא ר׳ ונכנס לבקרו חכמים נכנסו לא
 החייתני א״ל חיה לפניו ורבץ שכבד ובשביל

 מזולת את מבקר שאינו כל ודרש עקיבא ר׳ יצא
 בל אמר דימי רב אתא כי דמים שופך כאלו

 שאינו וכל שיחיה לו טרם החולה את המבקר
 אי גורם מאי שימות לו גורם החולד, את מבקר
 רחמי׳ עליו מבקש החולד, את המבקר כל לימא
 עליו מבקש החולה את מבקר ושאינו שיחי׳

 שאין כל אלא דעתך סלקא שימות שימות רחמים
 שיחיה לא מבקש אין החולה את מבקר

 החולה את מבקר כאשר ר״לע״כ.ן שימות אול
 עצמו הביקור ענין כך כי רחמים, עליו מבקש1

 בביתו רחמים בקשת אבל חיות, בקשת שהוא
 מעשה ע״י בא שלא כיון כ״כ, אינו ביקור בלא
 אל שהולך כמו לזה דומה אינו חולים בקור של

 :עליו גמורה בקשה זה ודבר לבקרו, ביתו
 אמר יהודה רב אמר ע״א( )מ׳ הג״ל "ובפרק

 ניצול החולה את המבקר בל שמואל
 דל אל משכיל אשרי שנאמר גיהנם של מדינה

 שנא׳ חולה אלא דל ואין ה׳ ימלטהו רעה ביום
אתר, מדוע קרא מהד? נמי אי יבצעני /מדלק
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ד פרק חסדים גמילות גתיב נתיבותקם

 שגא׳ גיר,גם אלא רעד, ואין המלד בן דל ככד,
 ואם רעד, ליום רשע וגם למענהו ה׳ פעל כל

 מדינה ניצול כדאמרי׳ שכרו מה שכרו מה בקרו
 ישמרהו ה׳ הזה בעולם שכרו מה אלא גיהנם של

 אויביו בנפש תתנהו ואל בארץ ואשר ויחיהו
 בארץ ואשר היסורין מן ויחיהו מיצה״ר ישמרהו

 בנפש תתנהו ואל אותו מכבדין הכל שיהיו
 שרפאוהו כנעמן רעים לו שיזדמנו אויביו

שחלקו ברחבעם םרעי לו וקדמנ ואל מצרעתו
 המבקר ומדריגת מעלת ניאוו^ה?דב^ תו]מלכו

 מדינו ניצול שיהיה אליו ראוי אשר החולה, את
 ורוצה החולה את מבקר שהוא כמו גיהנם של

 וליתן המיתה מן לו שאפשר במה אותו להוציא
 שאין גיהנם, של מדינו ניצול לכך הויד- אליו

 במיתתן אפי׳ הצדיקים כי הנפש מיתת רק הגיהנם
 שבארנו כמו הגיהנם הוא המיתה רק חיים נקראו
 החולה את מבקר שהוא מי ולפיכך זד- דבר הרבה
 אל אוחו להחזיר והמציאות החיות אליו לתת

 שהוא גיהנם של מדינו ניצול ולפיכך בריאותו
 שאין המיתה מן שניצול אמר ולא המיתר- עיקר
 ניצול שיהיה אפשר אבל המיתר- מן ניצול אדם

 בחולה כי ועוד המיתר- עיקר שהוא הגיהנם מן
 להצילו לבקרו וההולך הגיהנם הוא האש שולט

 וזה גיהנם של מדינו ניצול הוא כך בשביל מזה
 ברבות, בד׳ שמתברך ואמר עיקר. תה מבואר

 שולט יצה״ר אין כי בהולה נמצא דברים ד׳ ואלו
 ואשר כחולד- יצה״ך את כי ידוע זה ודבר בחולה
 הימורים מן החולה את מקיל הרי אותו מבקר

 והבקור לחולה, רוח נהת הוא חולים בקוד בי
 מכבדין יהיו הכל ולכך לחולה כבוד הוא ג*כ

 והחברים הריעים מנהג בו שנהג ומפני אותו,
 לעגין אמרו ולכך זד- את זה לבקר שהולכים

 שהם מפני אליו מיד נכנפין שחבריו חולים בקור
 את זה חולי בלא לבקר הריעים ודרך ריעים

 אלו כי אך טובים, ריעים לו יזדמנו ולכך זה
 חנינא ר׳ ואמר בחכמד- עוד מופלגים דברים

 רחמים לבקש לו שאפשר כל דרב משמיה סבא
 גם שגא׳ חוטא נקרא מבקש ואינו חבירו על

 בעדכם להתפלל מחדל לה׳ מחטא חלילה אנכי
 עליו עצמו שיחלה צריך הוא ת״ח אם רבא אמר

 זה וביאור ע״כ. שק לבושי בחלות׳ ואני דכתי׳
 לרחם, ומדתו רחמים בעל שהש-י מאחר כי

מבקש אין רחמים מבקש שאינו מי ולפיכך

 כאשר אחר מציל שאינו מי כמו ודומה להצילו,
 צריך ת״ח ־הוא שאם רבא והוסיף בסכנה. הוא

 לו שיש חכם התלמיד פי׳ עליו, עצמו שיחלה
 צריך הנבדל, השכל מעלת הוא עליונה מעלה
 שבזה עליו שיחלה עד בתפלתו להתגבר האדם
 שיש הת״ח בשביל עצמו יחלה כאשר גופו מסלק

 בשבילו לכך גוף מן הנבדלת השכלית מדריגה לו
 מבואר. זה ודבר גופו שמסלק עד שיחלה צריך

 ואמר חסדים, מגמילות ג*כ המתץהוא ^הלויתוכן
 ואינו המת את הרואה א׳( י״ח, יר׳־יהודה^ברכות

 ואם עושהו חרף לרש לועג משום עובר מלוהו
 דל חונן ה׳ מלוה אבד,ו ר׳ אמר שכרו מה ליוהו
 חרף בזה שייך לא לסומא חרף אם כי דעע״כ,\

 ואם עולם של כמנהגו אינו הסומא כי עושהו,
 מי אבל האדם, מצד זה חסרון הרי סומא הוא

 גלגל שהרי עצמו מצד הרש שאין לרש שלועג
 מצד הוא זה דבר ולפיכך בעולם, שחתר הוא

 העולם בהנהגת שהרי עושהו חרף לכך הבריאה
 ואם עולם של כמנהגו הוא המיתה וכן הוא. כך

 כבודו, על מקפיד שאינו לפי אותו מלוה אינו
 אשר העולם שכך לרש לועג שהוא עליו נאמר
 מי עושהו חרף לכך במיתה נוהג ד,ש*י ברא

 נא׳ עליו ליוהו ואם זד- בענין העולם שברא
 שייך הלואר, שאין שמאחר דל חונן ה׳ מלוה
 אדם ואין כלום, לשלם לו אין שהרי העני אצל

 הלואר, נחשב רק לשלם לו שאת מי את מלוד,
 משלים הש״י כי שהתבאר, כמו הש״י אל זאת

 את להשלים יתב׳ השם ועל הנבראים כל חסרון
 שעליו הש״י אל זאת הלואה ולכך לאדם החסר

 המת מלוה כאשר וכן לאדם. שחסך מה להשלים
 אל הלואר, שהוא נקרא לאדם שעושה החסד
 הכל, משלים יתב׳ השם כי מאחר יתב׳ השם
 אותו המלוה האדם לכך לויה שחסר הזה והמת

זה ודבר לו הלוה שהרי שכרו לשלם הש״י על
________ :מבואר

 p יהושע א״ר ב׳( ק*ה, )שבת האורג ובפרק
 המוריד כל קפרא בר משום אריב׳ל פזי

 בבית ומניחן סופרן הקב״ד. כשר אדם על דמעות
 דמעתי שימה אתה ספרת נודי שנאמר גנזיו

 כל רב אמר יהודה א״ר בספרתך הלא בנאדך
 בחייו לקבו־נ ראוי חכם של בהפסדו המתעצל

 סרח בתמנת נחלתו בגבול אותו ויקבר שנאמר
עליהן שגעש מלמד געש להר מצפת אפרים בהר
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קסא עולם ד פרק חסדים גמילות נתיב נ^ות

 יוחנן ר׳ אמר אבא בר חייא ר׳ אמר להרגן ההר
 ימים מאריך אינו חכם של בהספדו המתעצל כל

 תריבנה בשלחה בסאסאה שגא׳ מדר. כנגד מדה
 והכתיב יוחנן לרבי אבא בד זזייא רבי מתיב

 ימי וכל יהושע ימי כל ה׳ את העם ויעבדו
 ימים בבלאי ליה אמר ימים האריכו אשר הזקנים
 ירבו למען מעתה אלא האריכו לא שנים האריכו
שאני ברכה שנים ולא ימים בניכם וימי ימיכם

 האדם מיתת שנחשב הדבר לגודל ןךמ\פירוש
 קט״ז( )תלים ובדכתיב הש״י, לפני כשר 'שהוא

 הדמעות כך מפני לחסידיו המותר. ה׳ בעיני יקר
 סופרן יתב׳ שהוא עד יתב׳ השם לפני כן גם הם

 מיתתן הצדיקים כי וידוע גנזיו. בבית ומניחן
 וזה כלל, המות מלאך בידי ולא הקב״ה בידי

 כשר האדם על שהם הדמעות כי כאן שאמר
 מיתת משם שבא במקום גנזיו בבית הקב״ה מניח

 ת״ח של בהפסדו שמתעצל מי ואמר הצדיק.
 וקשה חזק כך כל כי ור״ל בחייו, לקברו ראוי

 שהוא מי כי עד ת״ח, של מיתתו הדין במדת
 בחייו, לקברו ראוי ת״ח של בהספדו מתעצל
 שראוי עד הקשה הדין מדת בו שיפגע שראוי

 על לב נתן לא כאשר זה וכל בחייו, הקבורה לו
 שיפגע ראוי לכך בת״ח שפגע הקשה הדין מדת

 זה בענק לגמרי.״_ודוקא הקשה הדק מדת בו
 דפגע משום ת״ח של □הפסדו המתעצל דהיינו

 נפרע ולכך הדין במדת משגיח ואין הדין מדת בו
 שכן מרה, כנגד מדד, הקשה הדק במדת ממנו
אלו ודברים בסאד" סאה לשלם נותן הדין מדת

pA

הם: גדולים דברים
 דבר גםו ובלהמהה לשמח מאוד גדולה מצוה

ב׳( )ו׳, דברכות בפ״קג״ח.ן כללב הוא זה
 מסעודת הנהנה כל הונא רב אמר חלבו ר׳ אמר
 קול שנאמר קולות בה׳ עובר משמחו ואינו חתן

 משמחו ואם הודו אומר קול וגו׳ שמחה וקול ששון
 קולות בה׳ שנתנה לתורה זוכה אריב״ל שכרו מה

 שופר וקול קולות ויהי השלישי ביום ויהי שנא׳
 ידבר משה וחזק הולך השופר קול ויהי וגו׳

 העם וכל כתיב והא איני בקול יעננו והאלהים
 חורה מתן קודם קולות אותן הקולות את רואים

 שנאמר תודה הקריב כאלו אמר אבהו רבי היו
 אמר יצחק בר נחמן רב ה׳ בית חודה ומביאי

 שנאמר ירושלים מחורבות אחת חורבה בנה באלו
m_jw3 ה׳. אמר ראשונהץ__כבהאר שבות

 מאוד גדולים דברים לך לבאר בא הזה במאמר
 שלהם בזיווג יש כ> ואמר וכלה. חתן זיווג על

 והיא עליונד" שלימה מיד, מתחברים הם כאשר
 זה ודבר טבעית. מיה זה שאין עד אלהית מיה

 וכלה חתן זיווג אין כי מקומות בכמה מבואר
 דבר על ומעיד האלהית, מיד, רק טבעית מיה

 מחבר יה שם ואשד. אש והמזווג המחבר כי זה
 באשה היא והה״א באש הוא היו״ר שהרי אותם,

 כשלימות. אלהי חיבור כאן יש כי זה על שמורה
 וזאת אש זה שהרי מחולקים הם הטבע מצד כי

 מצד מתאחדים והם בעצמם׳ מחולקים והם אשה
 שחתם מה עליו שמורך, כמו אלהית, מדריגה

 השמחה כי השמחה לפ״ז וראוי בשניהם. יה שם
 שמחה מתחדש ואז שלימה מיה בשביל היא

 הפסד מתחדש כאשר הוא שההפך כמו שלימה,
 אלהית הויה כאן יש כאשר ובפרט אבל. יש ואז

 טבעית המיה מן יותר מיה נקרא שזה עליונה
 כאן ש שמחה ש וכאשר שמחה. לזה וראוי

 שאז בצער הוא אשר זו הפך והתפשטות הדוחה
 בהרווחה מא שמחה לו שיש מי אבל לו, צר

 וכל מצרותינו. לנו והרוח אומרים שאנו כמו
 והחמישי ,צדדיו ד׳ מכל התפשטות לה ש הרווחה

 קולות בה׳ עובר שהוא אמר ולכך באמצע, שמא
 בכל וההתפשטות ביותר מתפשט הוא הקול כי

 כנגד קולות ה׳ שליטיה וזהו באמצע וגם צד
 וזמ באמצע, וגם רוחות ד׳ בבל ההתפשטות

 חתן מסעודת הגהנה אמר וכאלו השמחה, שלימות
שראוי השלימה השמחה מבטל שמא משמחו ואינו

 שמא זה במו הגמור השלימות בשביל להיות
 שהדבר וכמו גמור, שלימות שמא וכלה חתן זיווג
 שמחה זה על שיהיה ראוי כך גמור שלימות הזה

 קולות בה׳ היא השלימה השמחה אשר שלימה
 השמחה מבטל משמחו שאינו ומי שאמרנו, כמו

 גדול שבח שהוא הבריאה שלימות על מורה אשר
 ולכך גמור. בשלימות האדם ברא אשר הש״י אל

 כלה וקול חתן קול שמחה וקול ששון קול כתיב
 האדם ברא יתברך שהשם כלו׳ הודו, אומר קול

 קולות, חמשה מורת זה שעל הגמור בשלימות
 החמישי בקול ולכך הקב״ה אל שבח זה ודבר

לה׳: מדו אומר קול אמר
בה׳ שנתנה לתורה זוכה משמחו שאם ואמר

 לעולם התורה נתנה כאשר כי ור״ל קולות,
שלימה מיה שאין שלימה, מיה כן גם היה
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עולםד טרק הסדים גמילות נתיב נתיבותקכה

 גועה ולכך לעולם התורה באה כאשר כמו בעולם
 שייך הויה שכל התבאר ני קולות, בה׳ התורה

 מתפשט שהוא קול ירי על והשמחה שמחה לה
 אז שהיה מפני ג״כ קולות חמשה שם היה ולכך
 בשביל וכלה התן משמח ואם שלימה הויה

 שלימה אלהית הויה הוא וכלה חתן של שהזיווג
 גם שלימה אלהית הויה שהא התורה אל זוכה

 התפארת ובחבור זה אחר נמשך וזה כן
 להאריד. מקומו כאן ואין עוד הארכנו

 באיש רמוזים קולות ה׳ אלו בי התבאר שם כי
 פירוש תודה, הקריב כאילו שאמר ומה ואשה

 והצילו נם לו עשה יתב׳ השם כאשר התודה כי
 השם וכאשר לו, שעשה נס בל או המיתה מן

 אחד יתב׳ הוא כי מורה נם, לו עושה יתברך
 מה בעולמו עושה אחד שהוא ומפני בעולמו

 גם. לו עשה ולכך הכל על ויבול רוצה שהוא
 שראוי בלו׳ ומצה, חמץ אליו להקריב יש ולכך

 שהוא ומי אחד שהוא במה ההפכים אליו להקריב
 המלאכים כי ההפכים, שני אף הכל כולל אחד

 ולכך אש על וגבריאל מים על ממונה מיכאל
 על מושל הוא יתברך השם אבל הכל, אחד אץ

 מורה וזה ההפכים, אליו מקריבין ולכך ההפכים
 השם גבורות בחבור בארנו זה ודבר אחד שהוא

 וכלה חתן אשר וכלה חתן שמשמח וזה
 מאחד והש״י הפכים, הם כן גם ונקבה זכר

 לומר באשה והה״א באיש הוא היחד שהרי אותם
 זה ודבר הפכים, הם אשר אותם מחבר השם כי

 שהם והמצה החמץ כי תודה. הקרבת כמו נחשב
 כי מורה הש״י אל אותם מקריבין כאשר הפכים

 ובזה וכלה חתן משמח כאשר וכן אחד, ית׳ הוא
 אשר הש״י ידי על אחד הוא הפכים שהם הזיווג

 זה ודבר אחד, הוא הש״י ובזה אותם מאחד הוא
 אל ומצה מחמץ תודה להקרבת לגמרי דומה
 ומה באריכות. עוד נתבאר אחר ובמקום הש׳י

 ירושלים, מחורבות אחת חורבה בנה כאלו שאמר
 בית בנץ כמו הן ואשד. איש כי מפני זה דבר

 וכמו יחדיו, והאשה האיש מחבר כאשר נחשב
 עד עדי בנץ ממנו לו והתקין בברכה שתקנו

 נמו הזה והבנץ בנץ, הם יחד והאשה האיש הרי
רק אדם בנץ ואינו אלהי בנץ הוא שאמרנו

 משמח כאשד זה דבר נחשב ולפיכך אלהי, בנין
 חורבה בונה כאלו יחד זיווגם ומחבר וכלה חתן
 חורבה שהבונה שבודאי ירושלים, מחורבות אחת

 באשר קדוש אלהי בנין הוא ירושלים חורבות מן
 משמח כאשר ותדע האלו הדברים והבן ידוע.
:בכאן להאריך ואין עליונה מצוה שהיא וכלה חתן

 ר׳ על עליו אמרו ב׳( )י״ז, דכתובות ב׳ ובפרק
של בד נוטל שהיה אלעאי בר יהודה

 וחסודה נאה כלה ואומר הכלה לפני ומרקד הדם
 שהית פירוש אתלוע מרקד יצחק בד שמואל רב

 למעלה אחד אחד וזורק הדם של בדין שלשה נוטל
 ומקבלו. למעלה וזורקו וחוזר אחד אחד ומקבל

 נפשיה נח כי סבא לן מכסיף קא זירא ר׳ אמר
 עלמא לכולא דידיה בץ דנורא עמודא אפסיק

 לחד־ או אלא דנורא עמודא מפסיק דלא וגמירא
 ליה אהני זירא ר׳ אמר בדרא לתרי או בדרא

 לה ואמרי שמתיה לה ואמרי לסבי שוטיתיה
 שכאשר דברים, ג׳ כאן )הזכיר לסבא. שטותיה

 המצוד, עושה הוא זה בענץ המצוה עושה האדם
 שהיה דהיינו המצוד. שעושה האחד בשלימות,

 המעשה כי גמור, בשלימות וכלה חתן משמח
 זה דבר. כך מרקד שהיה וכלה חתן לפני שעשה

 כשלימות המצוד, עושה וכאשר גמורה שמחד, הוא
 לי׳ אתני לה ולאמרי הגדול. שכר יש זה על

 בתמידות, המצוה עושה כאשר כי זה ופי׳ שטתיה,
 זה דבר אחד פעם המצוד, עושה כאשר כי וזה
 עושה אם רק נחשב, אינו והמקרה אקראי הוא

 ליה אהני אמר ולכך במקרה, לא בעצם המצוד.
 נוהג שהיה שלו השטה ליה אהני פירוש שטתיה

 סר ולא קבוע שטה אצלו שהיה עד תמיד כך
 ולאמרי בלבד, במקרה שלא נחשב זה ודבר מזה
 על מתבזה שהיה פירוש שטותיה ליה אהני לה

 לעשות יצרו כופה שהיה הגדול שכרו וזהו המצוד"
 וזד, המצוה, על כשוטה נראה שהיה אף המצוד,
 כמו עצמו עושה שהיה שמותיה לי׳ אהני שאמר
 לה מרכיב אהא רב המצוד- בשביל שוטה

 למעבד מהו אנן רבנן ליה אמרי ומרקד אכתפיד,
ואם לחיי ככשורא עלייכו דמי אי להו אמר הכי

לא: לא
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קסג עולם ה פרק חסדים גמילות נתיב נתיבות

ה פרק

f,״;

 שהמצוה כיון אבל אותו, מלוה שהיה מה אל
 שולטים שם הישוב מן היוצא כל כי מפני לויה של

 כי דאמריתו בודאי אמר ולכך לאדם המזיקים
 כי כלו׳ הראשון, אדם מימות דבבל צנייתא הני
 מקומות מן יותר לישוב מסוגלים מקומות יש

 אדם מימות דבבל צינייתא הני כי עד אחרים,
 כאשר לו מרמז והיה לישו□ ראוי׳ הם הראשון

 כ*כ לויה צריו אין ששם דבבל, לצינייתא הגיעו
 מקומות אותם אבל למקומו, חוזר היה ומשם

 שם אדם בני ישוב ואין לישוב מסוגלים שאינם
 כי לו והשיב יותר. ושמירה לויה בהם צריך
 אדם, בני כלל יצאו ממנו אשר הראשון אדם
 היה שמו שהרי אדם בני כלל במו נחשב והוא
נתן והארץ לה׳ שמים השמים נאמר ועליו אדם

 חסדים.\בםרק גמילות מן ג״כ הוא תלויה מצות
אותה זקני ב׳( מ״ו, )סוטה ערופה עגלה

 עריפתה מקום על במים ידיהם את רוחצין העיר
 הזה הדם את שפכו לא ידינו ואומרין עגלה של

 בית שזקני לבנו על עלתה וכי ראו לא ועינינו
 ופטרנוהו לידינו בא לא אלא הם דמים שופכי דין
 לידינו בא לא תנא והנחנוהו. ראינהו ולא

 בלא ופטרונהו ראינהו ולא מזונות בלא ופטרנוהו
 אשר ישראל לעמך כפר אומרים כהנים לויה,
 ונכפר ת־ל שאץ הדם להם ויכפר וגו׳ ה׳ פדית
 רוח אלא הדם להם ולכפר ת״ל ומה הדם להם

 להם נכפר כך שתעשו אימתי מבשרתן הקודש
 שנאמר לאדם הוא הישוב כי זה פירוש הדם.

 אשר וכל אדם, לבני נתן והארץ קט״ו( )תלים
 מחריבים הם אשר כ*כ מושלים אין לאדם נתן

 ורוחות ולסטים גזלנים כמו הישוב ומפסידים
 שם.ךוהיינו~ מושלים אינם המזיקים וכל רעות

 אשי בר שימי לרב אלויה כהנא רב שם ־דאמריגן
 התם מטו כי דבבל צינייתא בי עד נהרא מפום
 דבבל צינייתא הגי דאמריתו ודאי ליה אמר

 א״ל השתא ועד הראשון אדם משני איתנהו
 דכתיב מאי חנינא ברבי יוסי דרבי מלתא אדכרתן

 וכי שם אדם ישב ולא איש בה עבר לא ארץ
 ישב שלא ומאחר ישב היכן עבר דלא מאחר

 אדם עליה שגזר ארץ לך לומר אלא עבר היכן
 עליה גזר שלא ארץ נתיישבה לישוב הראשון

ענין־זךל ו־מהנתיישבה.\ לא לישוב הראשון אדם

 לישוב עליה שגזר ארץ כל ולפיכך אדם, -לבני
 בדבור גזירה אינה הזאת הגזירה ופי׳ נתישבה.

 אלא זה, על יגזור ולא זה על יגזור למה כי
 באדם תמצא כי האדם. עגין לפי הוא שהישוב

 וכנגד הראש, כמו האדם עיקר שהוא אכר יש
 ומעולה ראש שהוא מקום כן גם בארץ הוא זה
 אבר יש >כן ישראל, ארץ והוא הארץ כל מן

 זה שעל בארץ, הוא ובך ב׳כ חשוב אינו שהוא
 להתיישב הראשון אדם עליו שגזר ארץ כל נאמר

 אמרו וח האדם. לפי הוא ‘הישוב כי נתיישב
 אדם ב׳( ל״ח, )סנהדרין ממונות דיני אחד בפרק

 עפרות ראש שנק׳ מא״י ראשו נברא הראשון
 וכנגד כלל נחשב שאינו באדם דבר ויש תבל,

 הנהו ולפיכך כלל. ישוב אינו שהוא בארץ יש זה
 הם שגם ר״ל הראשון, אדם מימות הם ציגייתא

 הישוב אליו ששייך הראשון אדם גזירות מן
 שבארנו. כמו האדם שולט שם דבבל וציגייתא

 הולך כאשר לויה אל האדם צריך זה מפני והנה
 ואין לישוב הראשון אדם עליו גזר שלא במקום
 נבדל והוא יחידי והאדם'הוא שם שולט האדם

 אע״ג לויה, וצריך האדם כח שם אשר הישוב מן
 לו היה סוף סוף הדרך כל עמו התלוה שלא
 מועלים ואץ עליו הולך שהוא הזה בדרך לויה

 הישוב מן שאינו בדרך מושלים אשר הדברים בו
 בצלמו נברא האדם זה ועוד לויה. לו יש כאשר

 אלהים צלם בו יש האדם וכאשר אלהים, של
יראים והבל הארץ חית בכל ורדו נאמר אז

 כתיב־ וכן בו, מושלים אינם המזיקים אף מלפניו
 חית כל על יהיה וחתכם ומוראכם ט׳( )בראשית

 בן תינוק ב׳( קנ״א, )שבת למדו ומזה הארץ,
 עוג העכברים מן אותו לשמור צריך אין חי יומו
 הוא והכל אותו, לשמור צריך כשמת הבשן מלך

 שראוי באדם שיש הזה האלהים צלם בשביל
 אדם ובני לדרך יוצא כאשר ולפיכך לכבוד.

 אל דנותנין עליו, הולך שהוא בדרך אותו מלוין
 וזהו בלבדו שיצא אותו מניחק שאין כבוד צלמו

 בדרך הכבוד נשאר ולבך בדרך לויה לו שנותנין
 פירוש דמים, שופכי כאלו מלוים אץ ואם הזה,

 בצלב נברא האדם אשר צלמו ממנו שנוטלים
 לגמרי דם שפיכות עצמו זה הצלם ובבטול אלהים,

שופך )שם( וכתיב הזה הצלם אל בטול יש שהרי
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ד. פרק חסדים גמילות נתיב נתיבותקסד

 עשה אלהים בצלם כי ישפך דמו באדם האדם דם
 הוא דם שפיכות עיקר כי לך הרי האדם, את

 ומי לאדם, שיש האלהים צלם שמבטל בשביל
 ומניח כבוד בו נוהג ואין האדם את מלוה שאינו

הצלם כבוד את מבטל הרי יחידי אותרלצאת
בדרך: לזה צריך שהאדם הזה

לויה שי אחד לכל ני שם דאמרינן והיינו
אמר יהודה ר׳ אמרן כבודו. לפי מיוחדת_____

 אינו אמות ארבע בעיר חבירו את המלוה כל רב
 אמות ארבע יצחק בר לרבא אלויה רבינא נחוק
 רבנן תנו ניצול. והיה הזיקא לימה מטא בעיר
 תחום עד לחבר חבר עיר של עיבורה עד הרב
 רב אמר וכמה שעור לו אץ לרב תלמיד שבת

 שאינו ברבו אלא אמרן ולא פרסה, ד5ששת.ז
 עד פרסאות שלש עד מובהק ברבו אבל מובהק

 שהוא באדם כבוד לנהוג לו יש כי נל~זה^ באן.
 שראוי מה כפי עליו שהולך ודרך אלהים בצלם

 מאיר רבי היה תניא שם ואמר ניצול. הוא ואז
 שיעור לה אין לויה ששכר ללויה כופין אומר

 העיר מן יוצא איש השומרים ויראו דכתיב
 ועשינו העיר מבוא את נא הראנו לו ויאמרו

 העיר מבוא את ויראם וכתיב ואמת הסד עמך
 לפי הרגו העיר אותה שכל עמו עשו חסד ומה
 וילך שנא׳ שלחו משפחתו ואת האיש ואת חרב

 לוז. שמה ויקרא עיר ויבן החתים ארץ האיש
 מן עליונה שמירה לאדם לו גורם זאת הלויה כי

 אל הוא וצריך יזזימ שהוא מפגי שהאדם הש״י,
 נכנם אותו מלוה שהוא ידי ועל מלמעלה שמידה

 שמגיע עד למעלה ומתדבק עליונה בשמירה
 זאת. לשמירה וסוף קץ ואץ הש״י אל השמירה

 שכשם לויה, שכר אל קץ שאין אמר ולפיכך
 תחת האדם שיכנס אליו גודם הלויה ידי שעל

 והוא גבוה על גבוה הוא אשר הש-י שמירת
 אץ שלו לשכר כך וסוף קץ אץ עד אותו שומר

 מאוד בחכמה ועמוק מופלג זה ודבר וסוף. קץ
 החסד מתעלה הלויה בעל שעושה החסד כי מאוד,

 והלויה השמירה שם אשר הקב״ה של בימינו הזה
 אותו מלוה אין ואם וסוף, קץ אין עד מתעלה וזה

 ומפני למעלה, התבאר זה דבר דמים שופך כאלו
 האדם את להגיח ראוי שאין לויה על כופין כך

 :מבואר זה ודבר דמים שופך כאלו שהוא .יחידי
שום לעשות רוצה אינו אשר הזאת המדד, הפך

ואינו הדין על דבריו ומעמיד אחר עם טוב

 זאת ומדד, הדין. משורת לפגים לעשות רוצה
 רק ירושלים חרבה לא כי זה, לפני בארנו כבר

 זה ודבר תורה דין על דבריהם שהעמידו על
 וא*כ החסד הוא העולם בנץ כי חורבן, מביא
 שיהיו אפשר אי כי העולם. חורבן הוא זה הפך

 במדרש אמרו שכך בדין, עומדים התחתונים
 ראה אלהים ה׳ עשות ביום פי״ב( )ב״ר

 לכך בדין לעמוד יכולים התחתונים שאץ הקב״ה
 ומאחר הדין, מדת עם הרחמים מדת הקב״ה שיתף
 המעמיד בדין לעמוד יכולים התחתונים שאץ

 )ילקוט ובמדרש חורבן. זה דבר הדין על דבריו
 ולמה ה׳ את ישראל בגי זכרו ולא ם*ד( שופטים

 ה׳ את זכרו ולא ירובעל בית עם חסד עשו שלא
 הנסים בכל מודה כאלו חסד שעושה מי כל הד

 וכל ממצרים ישראל שיצאו מיום הקב״ה שעשה
 ופירוש ע״כ. כר כופר כאלו חסד עושה שאינו מי
 הנסים, בכל מודה הוא חסד שעושה מי כי זה,
 הקב״ה שיעשה ראוי אין הדין מדת לפי כי וזה

 שיהיה העולם את ברא ית׳ השם כי בעולם שגד
 שעושה ומי הדין, לפי הוא וכך מנהגו כפי נוהג
 הדין פי על נוהג העולם שיהיה ראוי שאין חסד

 וזה הדין, משורת לפנים חסד לעשות שיש רק
 כשיצאו אותם יתב׳ השם שעשה הנסים בכל מודה

 דוד שסדר וכמו החסד, מצד עשה שהכל ממצרים
 כל שמספר קל״ו( )תלים וכו׳ הודו במזמור
 חסדו לעולם כי גדולות נפלאות לעושה הנסים
 שמספר ההוא המזמור וכל לגזרים סוף ים לגוזר

 דוקא כי ודע במצרים. יתב׳ השם שעשה הנסים
 העולם בכל שנעשו לפי במצרים שעשה הנסים
 העולם בכל נעשה הוא סוף ים קריעת שהרי
 שבארנו כמו שבעולם מימות כל נבקעו שהרי

 עשה יתב׳ השם שעשה הנסים כל pi במקומו,
 לגמרי, הדין מן יוצא הוא זה וכמו מצרים בכל

 ראד מ אומר הוא כן אם הסד שעושה מי ולכך
 כל נעשו הזה ומצד הדין משורת לפנים שיעשה
 וכאלו עושה שאינו מי אבל במצרים שהיו הגסים

 רק והמשפט, הדין מן לצאת ראוי שאין אמר
 מן לצאת ראוי ואץ בדין יהיה הכל כי שאומר
 כופר בודאי זה כמו אדם הדין, שנותן הדבר

 אין שאם במצרים הקב״ה שעשה הנסים בכל
 מבואר: וזה הנסים נעשים היו לא החסד

הדין על דבריו כל שמעמיד מי חטאו גדול כמה
מי כי דברים, כמה לידי בא שבסוף עד
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קסת עולם ר, פרק חסדים גמילות נתיב נ>ת

 לדקדק בא הוא דבר, בשום לוותר רוצה שאינו
 כי גמור, ולחמם לגזל בא שהוא עד כך כל

 ובסוף לוותר, רוצה שאינו מדקדק הוא מתחלה
 שהוא צד שום לו שיש דבר שום יראת כאשר

 בא בזה הורגל וכאשר בכח, אותו לוקח הוא שלו
 שהיה סדום באנשי שתראה כמו גמור. חמם לידי

 ז״ל רבותינו אמרו שכך לוותר, שלא מדתם זה
 סדום מדת הוא שלך ושלך שלי שלי פ״ה( )אבות
על כופים אומרים א׳( ק״ג, )כתובות מקום ובכל

 רק להם היה לא וכי להקשות ויש סדום, .מדת -
 כל להם היה והרי לוותר, רוצים היו שלא זה

 ואנשי י״ג( )בראשית הכתוב אמר שכך החטאים
 מדה להם היד, כאשר אלא וחטאים. רעים סדום
 המגונות המדות אל הגיעו לוותר, שלא זאת

 לא אשר הגדול דין עליהם בא ובסוף זה בשביל
 אנשי גם כי אף זה כמו דין נברא בשום נהיה

 כמו זה כמו היה לא הדין עליהם בא המבול
 מתחלה כי לברכה זכרונם רבותינו שאמדו

 בתשובה יחזרו שאם גשמים יורדים היו
 הדין בהם געשה אלו אבל לרחמים להם יהפך

 שזכר מקום כל ולכך ומלח. וגפרית באש הגמור
 ועמורה, סדום כמהפכת יאמר גדול עונש וזבתוב"

 מפני והכל בהם שנעשה הגמור הדין מפני זה וכל
 ולא הגמור הדין אחר במעשיהם נמשכים שהיו

 הטוב מן עצמו והמרחיק טוב, שום עושים היו
 סדום ואנשי עליהם נאמר כך ומפני רע הוא

 היו ולכך בסמוך, שהתבאר וכמו וחטאים רעים
 אף בדין משקרים שהיו עד הגמור הרע פועלים

 והמשנה כך לעשות שמחויב דבר הוא הדין כי
 הם שבזה עד מכל ביותר הגמור הרע הוא בו

 שמחייב מה ההפך עושים הם כאשר לגמרי רעים
 בסדום היה דיינין ארבעה שם אמרו ולכך הדין.

 זה ופירוש דינא. ומצלי זייפי שקרוראי שקרואי
 בדברים שמשקר הא׳ שקרים, מיני שגי יש כי

 דהיינו במעשים שקרן והשני שקרואי, זהו ומכזב
 בכל ומתן במשא אמונה לו ואין בפקדון כופר
 אין כי הראשון מן יותר הוא זה ודבר דבר,

 שקרוראי אמר זה ועל בלבד בדברים רק הראשון
 השלישי בממון, משקר כאשר שקר תוספת שהוא
 אדם, לבני במשפט להחניף שאין כנגד וזה זייפי

 אלד,ים יראת נגד וזה דינא מצלי והרביעי
 צדק. דין הדין שיהיה במשפט מאוד שמדקדק

נזיקין אבות ד׳ הם אשר דברים ד׳ לך הרי

 חבירו, ממון שלוקה במעשים המשקר האחד בדין,
 פנים ומכיר אנשים והמחניף בדברים, המשקר
 אלהים יראת שאין דין והמטה במשפט, לגדולים

פניו: על
 אלהים יראי חיל אנשי תורה אמרה ד' אלו וכנגד

לדעת לך ויש בצע. שונאי אמת אנשי
 שבא בתורה הכתובים דברים ד׳ אלו ולהבין
 פחיתות בהם שאין דיינים למנות שיש להזהיר
 חלקים ד׳ בו יש האדם והנה כלל, רעה ותכונה

 הוא הג׳ הנפש, הוא הב׳ הגוף, הוא הא׳ אלו,
 הממון אין כי אף אדם, של ממת הוא הד׳ השכל,

 נכנס הממון גם כי בארנו הרי עצמו, האדם הוא
 שממונו ויש חיותו הוא שהממון לפי האדם בגדר
 כמד, בארנו זה ודבר מגופו יותר עליו חביב

 מצד רעה תכונה לדיין יהיה שלא וכנגד פעמים.
 הוא האדם הגוף שמצד לפי חיל אנשי אמר הגוף
 אנשי אמר זה וכנגד ממנו, התקיף לפני נכנע
 הגוף מצד כח בעל שהוא חיל איש שיהיה חיל
 בגדולים. גדול שהוא אף לאדם מחניף יהיה ולא
 שהנפש הנפש כח בו שגובר זה הפך אדם ויש
 ומורא ירא אינו הש״י מן שאף עד כה בעלת היא
 אלהים יראי אמר זה וכנגד ראשו, על יעלה לא

 הוא רק משפט יטה ולא הש״י מן ירא והוא
 השכל כנגד והוא אמת אנשי במשפט. מדקדק

 האמת אוהבים כך ומפני השכל אוהבים שהם
 האדם ובזה הממון נגד בצע שונאי שכלי. שהוא
 היו כי זה, כל הפך היו סדום ודייני בכל. שלם
 חיל אנשי תורה אמרה כי בכל, וחטאים רעים

 מחניף אינו חיל איש שהוא מי כי המחניפים נגד
 עשירים חיל אנשי רש*י פירוש וכן כלל, בדין
 מצלי נגד אלהים יראי וזכר בדין, מחניפין שאין
 ז׳ל, רש״י כדפירש בדין אלהים ירא שהוא דינא
 משקרים ואינם האמת את שאוהבים אמת אנשי

 הוא בצע לשת כי בצע שונאי שקרואי, הפך וזה
 זה ודבר וגניבה גזילה כמו שקר של הממון על

 מדת לו שיש מי כי הדבר כלל שקרוראי. כנגד
 נהגה שיהיה טוב שום לעשות רוצה שאינו סדום
 הגמור הרע הוא ההפך ממנו נמשך ממנו אחר
 ואמרו במשפט. מעוות כאשר מזה יותר רע ואין
 חד כל ליה יהבו עניא להו מתרמי הוו כי שם
 הוו לא ורפתא עליה שמיה וכתוב דינרא וחד

 שקל וחד חד כל אתא מית הוו כי ליה ממטי
ריפתא מפקא קא דהוה רביתא ההיא הוה דידיה
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>מוה פרק חסדים גמילות נתיבנתיבותקסו

 דובשא שפויה מלתא אגלאי בחצנה לעניא
 ואכלוה דבורי אתא שורא איגר על ואוקמוה

 כי ועמורה סדום זעקת ה׳ ויאמר דכתיב היינו
 ריבה. עסקי על רב אמר יהודה רב ואמר רבה
 היה ולא מדקדקים היו שהם שאמרנו כמו ור״ל

 טובה עושה היה כאשר שאף טוב, שום עושים
 שאמר וזה אליו, תחזור באולי דעתו היד. לעני

 אליו, יחזור באולי הדינר על שמו כותב שהיה
 לזה שאץ רפתא מהם א׳ נותן היה לא ולפיכך

 נתן רק נשאר היה ולא אותו אוכל והיה קיום
 נמשך זה מדבר כי ,ואמר קיים, שהוא דבר לו.

 של מעשה כמו הגמור הרע אל שהגיעו להם
 מי כי רק צדקה נותנין היו שלא די לא כי ריבה,
 במיתות אוהו דגין היו צדקה לאחר שנותן

 רחמניות נשים כי ריבה, להך שעשו כמו אכזריות
 נתנה לכך בטבע רחמנית היתה הריבה בפרט הם

 זה בשביל אותה דנין היו סדום ואנשי צדקה,
 אצלו שנמצא מי לאבד אכזריות במיתות

 מדה אחר נמשכים היו כאשר זה וכל הרחמנות.
 אדם הוא ובזה והנאה, טובה לעשות שלא זאת
 המגונה מדה במו ביותר הרע תכלית אל ומגיע רע

 טוב,• עושה הוא אשר את ממיתין שהיו הזאת
 מדת להם שהיח החסד מן מונעים היו כאשר כי

 מאוד האדם יתרחק ולכך זד- כל אל הגיעו סדום
 את מביא הזאת המדד. כי סדום, ממדת מאוד
 :שם עליהם שאמר כמו הרע התכלית אל האדם

 I רבנן תנו א׳( ק״ט, נהדרין0ףבג^דבם׳חלק)
הבא לעולם חלק להם אין סדום אנשי ■

 רעים מאוד לה׳ וחטאים רעים סדום ואנשי שנא׳
 רעים יהודה רב אמר לעוה״ב• וחטאים בעוה״ז
 ואיך דכתיב בגופם רעים בממונם וחטאים בגופם
 לאלהים וחטאתי הזאת הגדולה הרעה אעשה

 זו לה׳ חטא בך והיה דכתיב בממונם וחטאים
 תנא במתניתא וחוטאים, שמתבוננים השם ברבת
 בממונם רעים בגופם וחטאים בממונם רעים

 בגופם וחטאים האביון באחיך עינך ורעה דכתיב
 מאוד השם ברכת זה לה׳ לאלהים וחטאתי דכתיב

 מנשה _שפדנקי דם וגם שנא׳ םדמי שפיכת זו
 רע לשון מאוד;_\?עה~דעתתיהודר-כי הרבה

 יאמר כאשר רע עצמו שהוא הדבר על בא ׳הוא
 עצמו שהוא הגוף כאשר ולכך רע, הוא זה דבר

 בלשון רע לשון בא ולא רע, שהוא בזה יאמר רע
אבל הרעותי. בלבד הפעיל בלשון רק קל פעל

 חוטא, אדם השם תאר ממנו ובא הקל מן הוא חטא
 זה שדבר בממונו חוטא יאמר כי סבר ולפיכך■

 בזה, וכיוצא צדקה יתן לא כאשר שחטא נקרא
 כאשר רע נקרא כי איפכא תניא במתניתין אבל
 שאז צדקה יתן לא באשר וזה לאחרים, רע הוא
 ונקרא רע, שיקרא ראוי ולפיכך לאחרים רע הוא

 או לעשות שראוי מה עשה לא כאשר חוטא
 חוטא נקרא שזה לעשות ראוי שאת מה שעושה

 שאמר ומה לאדם. רע הוא כאשר רע אדם אבל
 נחשב השם ברכת כי כלו׳ השם ברכת זו לה׳
 וחטאים בעצמם רעים והיו בעיקר, כופר כמו

 ית׳ השם אל וחטאים רעים והיו לבריות בממונם
 שלם האדם כאשר דברים ג׳ באלו כי כן. גם

 כאשר חסר נחשב )והאדם לגמרי שלם הוא בהם
 בוראו עם שלם הוא כאשר דהיינו בהם( חסר הוא

 דבר התבאר ובבר זולתו, עם ושלם בעצמו ושלם
 אנשי כי שאמר וזה מקומות. .בכמה בפרקים זה

 רעים והיו בעצמם, דהיינו בגופם רעים היו סדום
 אל חוטאים והיו בממונם, רעים שהיו אדם לבני
 השם ברכת זו הכל על הגדול בחטא יוד השם

 דקדקו בברייתא אמנם בכל. רעתם שהיה עד
 אשר דם בשפיכת חוטאים היו כי לומר יותר עוד

 רק החטא נזכר לא כי אלהים, בצלם הוא החטא
 שפיכת חטא אבל שלהם ובממון שלהם בגוף
 ודבר האדם, בו שנברא אלהים בצלם היה דמים

 אלהים בצלם כי דם שופך כאשר לשמים רע זה
 מפני זה, חשיב לא יהודה ורב האדם. את עשה

 דבור שהוא בעיקר כופר הוא השם ברכת כי
 שהוא לחשוב יש ובזה אלהיך, ה׳ אנכי הראשון

 כנגד שהוא תרצח לא חזה ובכלל לשמים רע
 אשר זאת מדה בעל בי ובשביל השני. בלוח אנכי
 יהיה שלא עד לאחר טובה לעשות רוצה אינו
 סדום אנשי מדת שהיה כמו ממנו נהנה אחר

 תכלית אל הגיעו ולכך הטוב, מן מתרחקים שהיו
הזה: בנתיב שהוזכר כמו יותר רע שאין עד הרע

 נתגאו לא סדום אנשי רבנן תנו שם אמרו ועוד
להם שהשפיע טובה רוב בשביל אלא

 וגו׳ לחם יצא ממנה ארץ בהם כתיב מה הקב״ה
 לא וגו׳ עיט ידעו לא נתיב וגו׳ ספיר מקום

 שארץ מאחר וכי אמרו וגו׳ שחץ בני הדריכוהו
 שאין דרכים עוברי לנו למה לחם יצא ממנה
 ונשכח בואו מממוננו לחסרנו אלא עלינו באין
שלא מה פירוש1.?וכו נחל פרץ שגא׳ מארצנו רגל
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 על מרחמין היו אילו כי העני, על משגיחים היו
 המרה לכלל באים היו טובה לו לעשות העני

 הגאות בשביל רק לבריות, טוב להיות הטובה
 לא כך מתוך לבם, מתגאה והיה עשרם מתוך

 היו ולכך לו להטיב העני על משגיחים היו
 ומי סדום, מדת להם ויהיה הטוב מן מרוחקים

 זה ובשביל טובתו, על מדקדק זאת מדה לו שיש
 אנשי על שם שאמרו כמו הגדול השקר אל באו

 תורא חד ליה דאית דמאן שלהם דין שהיה סדום
 ההוא יומי, תרי נרעי ליה דלית יומא חד נרעי

 ”’’אזיל למרעי חורי ליה הבו ארמלתא בר יתמא
 תורא ליה דאית להו אמר וקטלינהו שקלינהו

 תרי נשקול תורא ליה דלית משכא חד גישקול
 כתחלת דינא סוף א״ל האי מאי ליה. אמרו משכי
 גרעי תורא חד ליה דאית דינא תחלת מה דינא

 נמי הכי יומי תרי נרעי ליה דלית יומא חד
 במברא דעבר משכי, תרי לשקול’ תורא ליה דלית
 לי׳ דהוי תרי ניתיב עבר דלא זוזא חד ניתיב

 אנא א״ל חד שקיל וחד חד כל אתא דלבני דרא
 כל אתא שמכי או תומי שדו דהוה דשקלי, חדא
 דשקלי חדא אנא ליה אמר חדא שקיל וחד חד

 שכל שאפשר צד כל מחפשים שהיו זה וכל ע״כ.
 משום היו כונתם כי לטובתם, ומחשבתם מעשיהם

 ולכך עני שהוא אדמה עבודת לו שאין אדם דהוא
 בביתו מלאכה לו אין כי ימים, שני לרעות לו יש

 קרקע של עבודה לו שאין מאחר אליו הוא וראוי
 עשיר בודאי שורים לו שיש ומי ימים, שני ירעה

 לרעות פנאי לו ואין אדמה עבודת לו ויש הוא
 דעבר וכן א׳. ביום לו ודי עליו להקל יש ולכך

 יהיב במברא עבר דלא זוזא חד יהיב במברא
 משום ואמרו להנאתם עצה היו חושבים תרי,

 ג״ב אדם לשאר הוא שהיבשה היבשה על שהלך
 על שעובר מי אבל שנים, יתן שם העובר ולכך
 ששם הארץ כמו לאדם נחשבין המים אין המים
 שירצה, מה ממנו לעשות ויכול אדם בני דרים
 לטובתם זה וכל אחד. יתן באשר היה די ולכך

 עושים היו כך שאינו ידוע שהוא בדבר ואפילו
 דרך שכך בו, לתלות עלילה שום מצאו כאשר
 נכנם ואינו לאחר טובה לעשות שלא מדתו אשר

דברים לחשוב בא הוא לבסוף הדין משורת לפנים
:לו אפשר אשר צד שוםב לטובתו

בנזק נשמר ואינו לחבירו גורם שאדם הנזקין
הוא החסד כי החסד, מדת הפך חבירו

 ס״ג )שבת היזק, לו גורם וזה לו שעושה הטוב
 רע כלב המגדל כל ר״ש אמר אבא ר׳ אמד א׳(

 למס שנא׳ ביתו מתוך חסד מונע ביתו בתוך
 למס, לכלב קורין יוני בלשון שכן חסד מרעהו

 יראתי ממנו פורק אף אמר יצחק בר נחמן רב
 אתתא ההיא יעזוב, שדי ויראת שנא׳ שמים

 איתעקר כלבא בה נבח ביתא לההוא דעיילא
 יש וכאשר בעצמו רע שהוא הכלב כי דע ולדה.
 נראה מזיק רע דבר אליו מתחבר ביתו בתוך
 בהם יש הנבראים כל כי לחסד, מוכן ביתו שאין

 שכך טזב בו שאין הכלב מן הוץ והחסד ד!שוב’
 ולכך רע. כלב ובפרט הכל אצל הכלב עצם הוא

 לביתו אותו ומחבר זאת כמו בריאה לו שיש מי
 אצלו. זאת בריאה נמצא כאשד מביתו חסד מסלק

 זה דבר שמים יראת ממנו פורק כי שאמר ומה
 נחשב אינו כלל טוב דבר בו שאין הכלב כי

 העולם, כלל אל עלה הוא והש״י העולם, בכלל
 יראת יש לכך העולם אל עלה שהש״י ומפני
 העולם, אל עלה ית׳ הוא כאשר העולם על שמים
 הוא אשר לכך העולם מן מדוחק שהוא והכלב
 שמים יראת מעליו פורק הוא בביתו אותו מחבר
 הוא אשר העולם מן מרוחק הוא הכלב כאשר

 שמים, יראת יש הזה ומצד העולם אל עלה ית׳
 אוהב הכלב כך מפני ונראה האלו. הדברים והבן
 בכלל ואינו האדם תחת הוא שהכלב שלו אדון

 ביותר אדונו אוהב לכך הש״י תחת שהוא העולם
שמגדל מי ולכך שלו, אדון אחר שנמשך מהכל

שמים: יראת פורק ביתו בתוך אותו
דבר לחבירו היזק שגורם האדם כי אמרנו, כבר

א׳( ל׳, ב״ק )אמרו לכך החסידות, הפך זה
 דניזקין במילי ההר חסידא למהוי דבעי מאן
 ובבבא הפרקים. בהקדמת בזה שהארכנו וכמו
 הראשונים חסידים רבנן תנו המניח בם׳ )שם( קמא
 שדיהן בתוך וזכוכיותיהם קוצותיהם מצניעין היו

 יעכב שלא כדי טפחים ג׳ להם ומעמיקים
 שדי רבא בנורא להו שדי ששת רב המחרישה

 מדת הוא הנזקים מן השמירה כי דע בדגלת. לוע
 ורמזו הראשונים. חסידים אמר לכך החסידות

 עשה וזה כך עשה זה כי שאמר במה פה חכמים
 ראוי כי בזה רמזו אבל בזת לומר בא ומה בך

 אמר ולפיכך נמצא, הנזק יהיה שלא נשמר שיהיה
 שלהן זכוכיות מצניעים היו הראשונים שהחסידים
ובזה טפחים ג׳ להם מעמיקים והיו וקוצותיהן
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 כי בנורא, להו שדי ששת ורב נמצא, היה לא
 האש ע״י בטל המזיק הדבר להיות ראוי יותר

 להו דשדי ורבא שנשרף, לפי יותר בזה שבטל
 המים ידי על המזיק להרחיק יש כי סובר בדגלת

 אותו שמוליבין המזיק דבר יתרחק המים ידי שעל
 להצניע עדיף יותר למר למרחוק. אחר מקום אל

 יחיה סוף סוף אש ידי על אבל כלל, נמצא שאינו
 ידי על וגם מה, דבר והוא ממנו העפר נמצא

 מכל רחוק למקום אותו מוליכין כי אף מים
 במים עדיף יותר ולמר בעולם. נמצא הוא מקום

אבל כלל, נמצא אינו האדם אצל סוף סוף כי

 נטמן, שהוא רק הוא אצלו הרי אותו מצניע אם
 וראוי נמצא, הוא ממנו שבא האפר ג״כ ובאש

 ולמר כלל, ממנו דבר נמצא בלתי המזיק שיהיה
 הרי להצניעו אבל שנשרף לפי באש עדיף יותר
 ג״כ בעולם הוא הרי המים ידי ועל בעולם, הוא

 המזיק מקום מכל נמצא, ממנו האפר כי אע״ג
 היו ואיך אלו, דברים שלשה והבן בטל. עצמו

 הוא גדול דבר כי כראוי הנזק בסלוק מדקדקים
 נזק ידו על בא אץ כאשר גדול חסידות וגורם

מזיק: שהוא מרחיק-הדבר והוא
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 שמקבל במו החכמה קדושת מקבלים נקראים רבן
 פי׳ / היטב. זה והבן נביא נקרא והחכם הנמשח

 המשיח ]כי משיחי נקראים רבן בית של תנוקת כי
 וזה קדושים הם רבן בית של תנוקת וכן קדוש הוא

רבן. בית של תנוקת של פיהם הבל שהוא אמרם

 אלא ירושלים חרבה לא נשם(. כבר אותה. מחריבין

שחרית ק״ש שביטלו בשביל כי למעלה זה בארנו
 בה שביטלו יכו׳ וערבית אין כאשר לחורבן ראוי

 ובו׳ רבן בית של תינוקות רבן. בית של תנוקת בה

 יהודה לר׳ ר״ל ליה אמר גדולי', ת״ח כאן שיש ואף

 מאבותי מקובלני כך נשיאה בית של תנוקת מקום מכל

 עיר כל מאבותיך לה ואמרי ביותר מחויבת תורתן רבן

 בית של תינוקות בה שאין תורת כמו תורתן אין כי

 רבינא אותה מחריביו רבן תורה שלומדים הזקינים

 אותה. מחרימין אמר תורה שילמדו מחויב ואין

אין כן ואם דוקא, זאת
 רבן בית של תנוקת אבל ומוכרחת, מחויבת תורתן

 הזאת וההתחלה התורה התחלת לומדים שהם
 זה בצד יותר היא הזאת התורה ולפיכך מחויבת,

 דבר מבטל כאשר ולפיכך מחויבת, שתורתן מה
 רבן בית של תנוקת של תורה שהוא כמו מחויב

 למעלה שאמר מה עצמו זה ודבר החורבן. בא הרי
 בית של תנוקת בה שבטלה עד ירושלים חרבה לא

 שבטלו עד ירושלים חרבה לא שאמר מה וכן / רבן,
 שמע קריאת כי וערבית, שחרית שמע קריאת בה

 תורה בה בטלו וכאשר כן גם מחויבת תורה הוא
העיר. נחרבה מחויבת

 רבן בית של תנוקת תורת איך להבין לך ויש
נמצא לא שאם אמר ולכך / היא מחויבת תורה

 כי וזה אותה, מחריבין רבן בית של תנוקת בה
 תורה שם עליה יש רבן בית של תנוקת תורת

 ונאמד התורה התחלת לומדים הם כאשר ]מחויבת[,
 לומד שהוא במה ת״ח למוד על אבל למוד. זה על
 שהוא במה ת״ח למוד על אבל מחויב. למוד זה על

 על בא והמוכרת החיוב אין תורה להוסיף לומד
 הפשוט, תורה שם על בא שהוא כמו התורה תוספות

 שם עליה יש רבן בית של תנוקת של תורה ולכך
 הוא כי להבין לך יש זה ודבר / ביותר, מחויב תורה
 שחרית שמע קריאת על כן וכמו בחכמה. ברור דבר

 דכתיב ומוכרחת מחויבת כן גם זאת תורה וערבית
 מחריבין כי אמר ולכך / ובקומך בשכבך )דברים(

 מחרימין ולמ״ד מלמטה אותה מחריבין ]ר״ל / אותה
 מחריבין למ״ד ובין מלמעלה. אותה[ מחרימין פירש
הדין מדת מכח הכל אותה ]מחרימין למ״ד ובין אותה

 דאמר ולמאן למטה היינו אותה מחריבין למ״ד רק
למעלה. היינו אותה ]מחרימין[

 רבי משום ר״ל ואמר נשם(. והטע' ב״ה. לבנין אפילו

מבטלין אין נשיאה יהודה שאמרנו כמו הוא
 אפילו רבן בית של תינוקות בית של תנוקת כי למעלה

 המקדש. בית לבנין במשחי נקראו כן גם רבן

בתורה נמשכים שהם
 כלים שהם ומפני ב״ה ממשיחת למעלה זאת ומשיחה
 מבטלים אין ולכך התורה שמן בקדושת נמשחים

 קדושה של בנינים שניהם כי ב״ה לבנין אפילו אותם
 מבטלים ואין ב״ה בנין וכן רבן בית של תנוקת הם

»(. זה מפני זה

 חרבה לא רבא ואמר )שם(. אמנה. אנשי בה שבטלה

שפסקו בשביל אלא ירושלים מהם פסקו כאשר פי'

 איני וכו׳ אמנה אנשי ממנה נוטים והיו אמונה אנשי

 אפילו קטינא רב והאמר לשקר ואין השקר אחר

 ירושלים של בשלונד, בשעת דבר ולפיכך כלל, מציאת

 אמנה אנשי ממנה פסקו לא ולא החורבן גורם היה זה

 בדברי כאן קשיא לא וכו׳ כפי אדם, שם נמצא היה

ובמתן. במשא כאן תורד, אחר נוטים שהיו מה
1'12 n-ru< ,

מציאת, ובלתי ההעדר
 ומתן במשא ליה ומוקי עליהם. החורבן בא לכך

 אבל אמונה, בהם היה ולא משקרים היו ]שבזה[
 אמת בעצמה שהיא וכיח אמת בעצמה שהיא בתורה

 במשא אבל ואמונה אמת שהיא בתורה משנים היו לא
זה. להבין ויש בלבד משקרים היו ®■ובמתן

מפנין פרק
 יוחנן ר׳ אמר ע״א(. )קכ״ז אורחים הכנסת גדולה

בהשכמת אורחי׳ הכנסת גדול׳ המדרש. בית בהשכמת

 דימי ורב וכו׳ המדרש "בית אורחים הכנסת פירוש
 מהשכמת יותר אמר מנהרדעא ]האורח[ האדם לכבוד
 רב אמר וכו׳ המדרש בית אלקים, בצלם נברא שהוא
 הכנסת גדולה רב אמר יהודה אלקי ענין נחשב זה ודבר
 השכינה. פני מהקבלת אורחים משכים שהוא מי כמו

לתורה המדרש לבית
 חביב קאמר פ״ו( )אבות ]ובמשנה אלקית שהיא
 שנתן ישראל חביבים אלקים, בצלם שנברא האדם

 כן גם נחשב )כי שוים[ שניהם אלו חמדה, כלי להם
 שנברא האדם הוא אורחים מכנים שהוא מה זה דבר

 המדרש(. לבית שמשכים מי כמו אלקים בצלם
]כי המדרש בית מהשכמת יותר דימי רב וקאמר

פ״י. התורה נתיב ע׳ •(
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מהר״ל שבת ־דות > חידושי סח

 להכניס אלקים כבוד עצמו זהו אורחים[ הכנסת
 ובצלם, בדמות שנברא אותו ולכבד ]לביתו[ האדם
 התורה מן יותר והוא השכינה כבוד נחשב זה ]ודבר
 בצלם נברא שהאדם זה חבוב מקדים התנא שהרי

 דוקא לך ודע חמדה[, כלי להם שנתן למה אלקים
 וכאשר באו חדשות שפנים קאמר אורחים להכניס

 “באו כאשר אלקים צלם כבוד זהו הנה חדשות פנים
אינם אבל ]אותו[, מכבד והוא חדשות פנים אליו

קאמר. לא חדשות פנים
 מהקבלת אורחים הכנסת גדולה אמר יהודה ורב

בי אמרנו אשר מטעם זה וכל שכינה, פני
 שכינה פני הקבלת ואלו יוצרו, בצלם נברא האדם

 זה דבר ואין וחי, יראני לא כי שכינה, כבוד זה אין
 באו כאשר האדם מכבד שהוא אורחים הכנסת כמו
 בצלם שנברא האדם עליו וחביב חדשות, פגים אליו

 אל לגמרי מתחבר ]והוא אליו נראה כאשר אלקים
 ]כי שכינה מקבלת יותר והוא הזה[, אלקים צלם
 אלו דברים להבין לך ויש השכינה[. אל חבור אין

 פני והקבלת אורחים הכנסת בין שיש ההפרש מאוד
מזה•(. יותר לכתוב אין כי שכינה

 אמר יהודה רב אמר )שם(. חן מצאתי נא א□

אורחים הכנסת גדולה רב זה ודבר בעיניךי׳וגו׳.
 דכתיב שבינה פני מהקבלת שלא רוצה הש״י כי

 מצאתי נא אם אדני ויאמר וכל לאדם, חסרון יהיה

 וגו׳ תעבור נא אל בעיניך חן מן מסולק הוא אשר

 וראה בוא אלעזר רבי אמר ותפארת כבוד זה החסרון

 הוא ברוך הקדוש כמדת שלא האדם אם רק הקב״ה,

 ודם בשר מות ודם בשר מדת ואחר יצרו אתר הולך

 לגדול לומר יבול קסן אין אבל הרעים, תאוותיו

 ואלו אצלך שאבא עד המתן האדם אשר כל זה זולת

 אדני ויאמר כתיב בהקב״ה שיהיה עד לצרכו עושה

 וגו׳. בעיניך חן מצאתי נא אם כבוד הוא חסרון בלא

ולכך בראו, אשר המקום
 לא כי אליך, שאבא עד ]המתן[ אברהם אומר היה
 ומכ״ש לצורך רק אברהם שהלך זאת הליכתו היה

 מה[ ]שאומר / ודם בשר ולפיכך מצוה, לדבר שהיה
 מה שאעשה עד המתין אליו לומר אין / לי אכפת
 פעל שהאדם הקב״ה אבל אליך, ]ואבא[ צריך שאני
 כאשר חסרון לו יהיה שלא רוצה והקב״ה ]שלו[

 מה ]שאעשה עד המתן לומר יכול דבר לו ]צריך[
שהוא מה שיעשה בזה רוצה הש״י כי צריך[ שאני

לעשות. ]צריך[

 בר יהודה רב אמר )שם(.

 רבי אמר אסי רב אמר שילא

 אדם אוכל דברים ששד. יוחנן

 והקרן הזה בעולם סירותיהם

 ואלו הבא לעולם לו קיימת

 ובקור אורחים הכנסת הן

 והשכמת תפלה ועיון חולים

 בניו והמגדל המדרש בית

 חבירו את והדן תורה לתלמוד

 תנן אנן והא איני זכות לכף

 אותן עושה שאדם דברים אלו

 הזד, בעולם סירותיהם אוכל

 הבא לעולם לו קיימת והקרן

 ואס אב כבוד הן ואלו

 שלום והבאת חסדים וגמילות

 תורה ותלמוד לחבירו אדם בין

 מידי אין הני כולם בנגד

 בגמילות נמי הני לא אחרינא

 נמי ד,ני ל״א שייכי חסדים

שייכי. בד,ני

פ״ב. גמ״ח נתיב ע־ •(

 בכבודו רוצה הוא ודם בשר שהוא האדם כי ועוד /
בכבוד רוצה הקב״ה אבל כבוד, לו שיהא רק

 מצד לכבודו ראוי הוא שכך רק בכבוד שחפץ לא
 רוצה כך שבשביל ומאחר שגזר, מה גזר ולכך עצמו,

 יכול מה בשביל ממנו שילך ראוי אם אותו, שיכבד
 בשביל רק הקב״ד. חפץ לא כי שאבא, עד המתן לומר

 שאינו ומאחר הכבוד, עצם בשביל חפץ ואין שראוי‘"
 לעשות ראוי אם ראוי שכך בשביל רק בכבודו חפץ
 ודם, בבשר כך שאין מה המתן, לומר יכול דבר
 כונתו שכל ומאחר בלבד כבודו בשביל כונתו שכל

 הוא אחר דבר שיעשה ראוי אם אף כבודו, בשביל
מבואר זה ודבר המתן לומר יכול ואינו בכבודו רוצה

/ ונכון•

 כי דע כף. דברים ששה
הטוב בה שיש המצוד.

 שאוכל אמר לבריות
 הזה בעולם פירותיהן

 הבא. לעולם קיימת והקרן
 מצור. שהוא מצד כי וזה
 מתן מצוד. כל הש״י, מן

 מצד הבא בעולם שכרה
 לשמים טוב שהוא

 בוראו, מצות ]מקיים[
 הטוב בה שיש ומצד

 שמד. שראוי אמר לבריות
 בעולם לבריות טוב שהוא
 הטוב ממנו ימשך הזה,

 זה ודבר הזה. בעולם
 בי המצות, פירות נקרא
 פרי כמו נחשב הזד. עולם

 וכמו ]הבא[, עולם מן
 ג׳( )ישעי׳ הבהוב שאמר
 כי טוב כי צדיק אמרו

]יאכלו[, מעלליהם פרי
 הוא טוב אדם שהוא מצד כי בפי׳ לך הרי

 וכי א׳( מ׳, )קידושין שאמרו וזה מעלליו, פרי אוכל
 לשמים טוב אלא טוב שאינו צדיק ויש טוב צדיק יש

 טוב שהוא ומפני טוב, שהוא צדיק זהו לבריות וטוב
 שהוא ומצד הבא, לעולם קרן לו שיהיה ראוי לשמים

 בעולם פירות אוכל הזד, בעולם שהם לבריות טוב
 )פס״ו( ה׳ גבורת בספר זה דבר בארנו וכבר ]הזה[,

 שהיא במה המצוה עצם מצד הדבר כלל באריכות.
 הטוב ומצד הבא, לעולם קיימת הקרן הש״י רצון

הזה. בעולם פירוה בזה יש

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)96 מס עמוד מפראג )מהר״ל( בצלאל בן ליוואי יהודה א - מפראג מהר״ל אגדות חדושי



it

710 וזי■ fl ״)י■

V׳V''^

ספר
ותשובות שאלות

ג"

מודקר״ץ
חלקים שלשה בו נכלל

 יחם להם יש אשר בדברים להוראה, הנוגעים בעניגים ראשון
על במשפט באתי וגם דעה, ויורה חיים אורח וש״ע לטור

 הולכין אין כמו פה, שבעל בתורה קבועים עיקרים איזהו בביאור נעלם כל
 מוסרין אין ממון, דין בהם אין הנאה איסורי הרוב, אחר נפש בפקוח

 דבר נח. בני ברוב. ביטול ברירה. לגבוה. אמירה לאחרים. תורה דברי
 לאסור. חז״ל ביד כה אין להיתר בתורה המפורש דבר מתירין. לו שיש

 ושבועות באיסורין שיעור חצי גורם. וזה זה התראה. הואיל. בהיתר. היתר
 בטעות. יאוש יאוש. כעיקר. טעם מעקרו. הנדר עוקר חכם שבת. ומלאכת
 הראוי כל תעביד. לא רחמנא דאמר מלתא כל שיעורי׳. מכתת כתותי׳
 ניכר בצדה. שכרה שמתן עשה מצות נתנו. להנות לאו מצות לבילה.

 וריבית. בגזל פרוטה משוה פחות במצוה. עוסק ספיקא. ספק ספק. האיסור.
 מעשה. שינוי בקיומו. רוצה מזיד. אטו שוגג קנסו מיני׳. בדרבא ליה קם

 כן גם ונלוה וכדומה. ברצון. וסופו באונם תחלתו דיבור. כדי תוך
 מאפשרות ופרח כפתור הרב דברי להצדיק המקדש עבודת קונטרס

הספר: בראש קטנה והקדמה הזה בזמן הקרבנות

תש״א חשון תשרי מד( מג )חוברת ז׳ כרך בסיני שהופיעה חשובה הוספה

 מבואר .המאמר ותוכן יכונה שמו בינה אמרי בשם שני והלק
אבות על אחר קונטרס עוד הוספתי אכן שמה, בהשער

ענינים. איזהו ועוד אליהו, רבי ותנא נתן, דר׳

 הספר בשער כן גם ומבואר קנאות מנחת בשם שלישי חלק
איסור נדון ק״א עוד ספחתי שמה, המדוברים הענינים

 השנת ראש שבט לירה ט״ו ב׳ יום זה ספר ונגמר הנכרים. עם חיתון
זאלקווא: לפ״ק תר״י לאילנות

והגליל חופ״ק חיות הירש



מהר״ץ שו״ת י

 הך עליהם נוסף ועתה דברים בג׳ רק נחלקו
 שאמצא עד הלויני לומר מותר אם פלוגתא
 מובא דחגיגה פ״ב בירושלמי והנה מפתח,

 בישראל מחלוקת היו לא דבראשונה ברייתא
 ארבעה, ועשו והלל שמאי עמדו בסמיכה רק

 משפט מאמר צבי עטרת בחיבורי טרחתי וכבר
 על דהכוונה ואפשר זה, את ליישב ההוראה
 וכן במשנה עוד דנזכרה גב על ואף זו פלוגתא

 לחברתה, ככר אשה לא,תלוה אומר הלל היה
 חולקים, חכמים אבל הלל דברי זו בש״ס ואמרו

 לא במשנה זו פלוגתא נזכר דלא כיון זאת בכל
 הבריי' כוונת ועיקר ע״ז, דחגיגה הברייתא כוונה

 במשנה דנזכר בני שיבא עד דהלויני הך על
 )דעל לשמאי הלל בין היו מחלוקות ד׳ וא״ב
 בעל הוא הלל על חבריו במשנה החולק כדחך

 קט״ו )פסחים עוד ועיין שמאי( היינו מחלקותו
 מצה פסח כורך שהיה דלל על אמרו ע״א(

 הלי, על חבריו חלוקי׳ יוחנן וא״ר ואוכלם, ומרור
 הלל יהודא א״ר ע״א( ל״ר, )ביצה ועיין ע״ש,
 אבל אוסר לעצמו למעשר קובע דשבת דס״ל

 מצינו פנים כל ועל עליו, חולקים דורו בני
 בבלי והש״ם דורו, ובני הלל בין פלוגתות עוד
 רק דחגיגה רפ״ב ובירושלמי ג׳ רק השיב לא
 בכל במשגה נזכרו לא דאלו גב על ואף ד׳,

 יותר בישראל מחלוקת הי׳ פנים כל על זאת
 זאת ובכל שם, בירושלמי חשבו אשר אלו מן

 הכוונה ואולי הזקן הלל על דהכוונה צ״ע, הדבר
 מקום ר״פ בפסחים הנזכר ר״ג בן הלל על

 בכבול לרחוץ נכנסו ר״ג בני ויהודה הלל שנהגו
שום הביא לא הדורות סדר בעל והרב ע״ש

 למע׳ עליהם רמזתי אשר אלו ממאמרים מאמר
 :וצ״ע מאומה דבר ולא ודורו הלל מחלוקת שהם

חיות. הירש צבי ידידו

ע סימן

 של בנן ושנון החריף המופלג ידידי לכבוד
לעוו־ משה חיים מוה׳ כש״ת קדושים

תתכג ע סט סימן

 ישכר מוה׳ הגאון חתן מליטא נ״י ענשטאס
:טשענסטחוב האבד״ק נ״י

 למעשה הלכה בשאלתו ונפשו הגיעני יקרתו
בחצרו, נטוע אילן לו שהיה באחד

 עצמו מקום באותו בית שם לבנות רוצה וכעת
 או לקוצצו מותר אם שמה שתול האילן אשר
 ב״ב ע״ב צ״א )ב״ק ש״ם מפורש והנה לא,
 אסור קבא דטעין דקלא רב אמר ע״א( כ״ו

 קי״ז ססי" יו״ד זהב הטורי ואולם למקצייה
 אינו בדמים שמעולה זמן כל זה בענין התיר
 והתום׳ הסמ״ג בשם כן והביא תשחית בל בכלל

 לאו שייך לא מהשחתה מרובה דהנאה דהיכא
 ל״ב )קידושין מש״ס ראיה הביא ורו״מ זה,

 בריר, רבה באגפיה שיראין קרע הונא דר׳ ע״א(
 לא ולמה תשחית, בל משום קעבר והא וכו׳

 מהך הביא וכן מהשחתה, מרובה דהנאתו משני
 לגינאי פייש דהוי ירקא וכל ע״ב( כ׳ )תענית

 כן גם התם וע״ב לנהרא ליה ושדי ליה זבין
 עכ״ל, מהשחתה מרובה דהנאתו משום הטעם
 קבלה דברי מאמר נביאים תורת בחיבורי והנה
 שיצוותה היכא בתורה גדול כלל כתבתי פ״ח

 בה ויש תעשה, לא או עשה מצות התורה
 השורש מן המסתעפים כענפים שונים פרטים

 והענפים מה״ת הוא המצוד. עיקר אזי הראשון,
 מהל׳ פי״ד הרמב״ם כמ״ש מדבריהם רק אינם
 ולנחם חולים לבקר דבריהם של מ״ע ה״א אבל

 על אף הכלה ולהכניס המת את ולהוציא אבלים
 הם הרי מדבריהם, .עשה מצות אלו שכל פי

 הללו דפרטים ראינו כמוך לריעך ואהבת בכלל
 כ׳ מקום מכל תורה, של עשה ממצות נלמדים

זה פי ועל מדבריהם, רק דאיגם הפרטים על
 )שבת והרא״ש התום׳ דברי לתרץ הנקל יהיה

 אף שב׳ ומותר פטור דרישא בבא ד״ה ע״א( ג׳
 ליקח שיכול כגון עיור, לפני שייך דלא באופן

 שחייב כאן יש דרבנן איסור מקום מכל בעצמו
 והרא״ש האיסור, מן ישראל איש את להפריש

 מצוין ב״ד נבלות אוכל קטן דאפילו מוסיף
 ואולם ע״ש, לו יסייע שלא גדול כ״ש להפרישו
 דהוכח מצוד, כי כ׳ ר״ה מ״ע המצות בס׳ הרמב״ם

 אותו ולמנוע החוטא להוכיח עמיתך את תוכיח
ושלא נחטא, שלא מצווין אנחנו אבל וכו׳ ממנו
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 וא״כ עכ״ל, שימרה מאומתנו זולתנו נעזוב
 הוא ישראל איש את להפריש דמצווין הך

 התום׳ כ׳ ואמאי תוכיח הוכח של מ״ע בכלל
 ניחא הנ״ל לפי אבל דרבנן, רק דאינו והרא״ש,

 ''ובדברים פה בדיבור להוכיחו המצוה דשורש
 ולהפרישו מעון אותו למנוע אולם ללב הנכנסים
 איסור גרם ולמנוע בידים, שעושה מאיסור

 הראשי בכלל נכנסו פרטים רק המה זה בל
 בל״ת נכנסו אשר בענינים וכן מדרבנן, ורק

 מקח שלקח חכם תלמיד כגון השם דחילול
 רמב״ם עיין לאלתר המקח דמי נותן ואינו
 המצות ובס׳ הי״א התורה יסודי מהלכות פ״ה

 ענינים על לוקה אינו מקום ומכל ס״ג, מל״ת
 פרטים רק המה כי זה מטעם כן וגם אלו,

 רק ואינם דחילול הראשית במל״ת נכנסו
 חז״ל אמרו תשקצו דבל ל״ת ענין וכן דרבנן,
 דאומנא בקרנא השותה ע״ב( ט״ז )מכות

 ובכל תשקצו, בל משום עובר נקביו והמשחה
 אסו׳ מאכלות הלכות סוף הרמב״ם בותב זאת

 ועי׳ מדבריהם, מרדות מכות לוקה נקביו דמשהה
 וכתב בזה דהאריך קע״ט מל״ת המצות כפר

 התורה מן לוקה המים שרץ דאובל דבריו בסוף
 דאומנא בקרנא בשותה אבל תשקצו בל משום

 דפשטא משום מה״ת לוקה אין נקביו זהמשהה
 והיינו ע״ש, המים שרץ על רק קאי לא דקרא
 ואינם הראשי, מכלל הבאים כפרטים דדינם

 בל איסור לענין מציגו וכן מדבריהם, רק
 אילן הקוצץ על רק בתורה הלאו עיקר השחית

 במשבר אבל התו׳ מן ולוקה השחתה דרך מאכל
 רק אינו השחתה דרך בגדים וקורע בחמתו כלי

 ובהגהות יו״ד ה׳ מל׳ מה׳ פ״ו רמב״ם ע׳ מדברי׳,
 סימן יאיר חות שו״ת ועיין שם למלך משנה
 ואיסור תשחית ובל תשקצו דבל שב׳ קל״ט
 ואולם מדבריהם, רק אינם אלו כל המת הלנת

 נכנס הפסד כל וכן כ׳ נ״ז מל״ת המצות בס׳
 ישבור או בגד שישרוף מי כגון זה לאו תחת
 ע״ש, ולוקה תשחית בל משום עובר כן גם כלי

 מלכים ובהלכות ■מה״ת, דלוקה משמע זה ולשון
 חות וע׳ לכאורה, וצ״ע מדבריהם רק דאינו כ׳

 על עקרו תסור דלא לאו דהך ט׳ סי׳ יאיר
הגדול, ב״ד כהוראת עושה שאינו ממרא, זקן

 בלאו נכללים הם גם אשר דרבנן עניני וכל
 והרבה אסמכתא, בדרך מדבריהם רק אינו זה

 עובר ישראל המוגה בכ״מ אמרו בזה כיוצא
 עובר עין מצרי והנהנה דברכות(, )ספ״ק בלאו
 חולין שיחת והשח ע״ב(, ל״ח )סוטה בלאו
 מבבל והעולה ע״ב( י״ט )יומא בלאו עובר
 ומאן ע״א( קי״א )כתובות בעשה עובר לא״י

 )מכות תשקצו בבל עובר דאומנא בקרנא דשתי
 עובר אצלם שנאמר פי על אף ובודאי ע״ב( ט״ז

 שהמה מפני והיינו אסמכתא, רק אינם בלאו
 הש״ס כוונת וזה ע״ש, הראשי הכלל מן פרטים
 תסור דלא בלאו תרגמו ע״א( י״ט )ברכות

 ומשני דאורייתא, תסור לא יבמערבא עליה מחכו
 היינו תסור׳ לא על אסמכוהו דרבנן מידי כל

 דאורייתא, לבד הוא ממרא זקן על הראשי ענין
 דרב׳ המה הראשי כלל תחת הנכנסים והפרטים

 איכא עקרינא ע״ב( ז׳ )חולין מהך מוכח ובן
 בל משום קאמר לא ולמה חיים בעלי צער

 על עוקרי! ע״א( י״ג )ע״ז קשה וכן תשחית
 ועיין האמורי דרכי משום הוי ולא המלכים

 מן דבר לעקור יכולין ב״ד אין דהרי שם תום׳
 בל כן גם דאיבא ות״ל ועשה, בקום התורה

 באילן קרא דעיקר כיון ודאי אלא תשחית
 )שם תום׳ ועיין מדבריהם המה הפרטים ושאר

 ובנו״ב קט״ז סי׳ ובט״ז עוקרין ד״ה ע״א( י״א
 תשחית דבל משמע י״ד סימן חיו״ד מהדו״ת

דהוא והיכא דרבנן רק אינו דברים בשאר
:שרי לכבודו

 הוי כקרקע לקרקע דמחובר כיון רו״מ ומ״ש
בש׳ וכי תמוה בארץ תלויה שהי׳ כמצוה

 תלוש והרי בארץ, שתלויות כמצות נחשב זה
 דנח׳ וכדומה זרעים לענין מצינו חברו ולבסוף
 מזוזה מצות וא״כ ע״א( ט״ז )חולין כמחובר
 דהרי בארץ, התלויות כמצות רק יהיו ומעקה

 הא ואילם כקרקע, ודינו לקרקע מחובר בית
 )ברכות וחכמים דר״י לפלוגתא אלא דמיא לא
 ואינו מביא האילן נקצץ המעיין ביבש ע״א( מ׳

 הש״ם ומפרש וקורא מביא ס״ל ור״י קורא,
 ואין ארעא לאו אילן דעיקר דחכמים דטעמא

 דמביא ולר״י נתת, אשר האדמה על לומר יכול
הארץ ונשארה ארעא אילן דעיקר משום וקורא
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 אילן עיקר אמרינן, אם וא״כ עקרית, שהיא
 את תשחית דלא לאו נחשב בודאי ארעא
 כארעא דאילן בארץ שתלויות כמצות עצה-

 האילן את דקוצץ דס״ל הרמב״ם והנה נחשב,
 ארץ בין חילק ולא תשחית בל משום לוקה

 מהלכות פ״ד דס״ל אזיל דלטעמיה ע״כ לח״ל,
 מביא האילן ונקצץ המעיין דיבש הי״א ביכורים

 וא״כ ארעא, לאו דעיקר משום ע״כ קורא ואינו
 אין כן גם עצה את תשחית דלא לאו לעגין
 בשו״ת ראיתי והנה לארץ, ח״ל בין חילוק
 הדמב״ם דפסק הא שב׳ כ״ג סימן אריה שאגת

 )האילן פירות &ל דבירך י ברכות מהלכות פ״ח
 דעיקר דהלכה לחיינו יצא, לא )האדמד{ פרי בורא

 סתם דהתנא גב על אף כרבנן ארעא לאו אילן
 המעיין יבש דס״ל יהודה כר׳ דברכות במשנה
 אילן דעיקר משום וקורא מביא האילן ונקצץ
 כרב׳ בכורים מהלכות פ״ד הרמב״ם והנה ארעא,
 ובין ר״י דבין ליישב וכתב קורא, ואינו דמביא

 דס״ל וטעמא ארעא, אילן דעיקר ס״ל רבנן
 בברכות התום׳ שב׳ הטעם מפני קורא, דאינו
 כמשבח נראה שאינו מפני מפורשים יש בשם

 לו שנתן מה על כקובל אלא ב״ה; להקדוש
 כ״ע באמת אבל לפירות, ראויה שאינה אדמה

 שמביא הספרים וגירסת ארעא, אילן דעיקר ס״ל
 פרי על דבירך ברכות עניני בהלכות הר״מ

 והנה ע״ש, נכונה יצא האדמה פרי' בורא העץ
 אריה, שאגת בעל הגאון על מאוד קשה לדידי

 דטעמא הרמב״ם בלשון כן לפרש אפשר איך
 הקב״ה, על כקובל דנראה משום קורא דאינו
 בטעמא כותב עצמו בכורים בה׳ הרמב״ם והרי

 כמי שזה לפי קורא ואינו מביא זה דמפני
 דטעם מפרש הרי אבדה שהרי קרקע לו שאין

 וצע״ג: ארעא לאו אילן דעיקר משום
תשחית דבל דלאו רו״מ שחידש לענין נחזור

 וחס חלילה הארץ, חובת רק הוה לא
 המשנה לפי׳ בהקדמתו הרמב״ם והרי כן, לומר
 כל המואבים במלחמת אלישע שאמר הך חושב

 כי שכתבה התורה דין היפך תפילו טובה עץ
 עצה את תשחית לא להלחם עיר אל תקרב

 פנחס תנחומא ובמדרש תה, הי שעה דהוראת
תדרוש לא ומואב בעמון דכתיב כיון מבואר

 זה, לאו נאמר לא הימים כל וטובתם שלומם
 ואמרו לארץ חוץ ומואב דעמון ליה ותיפוק
 מעשר מעשרין ומואב דעמון ע״א( ג׳ )הגיגה

 הוה דבח״ל מסיני למשה הלכה בשביעית עני
 בה דנצטוו ובפרט הגוף, בחובת נחשב דזה

 כן׳ שינהגו היינו לארץ כניסתן קודם ישראל
 הגוף חובת הוי ובכה״ג לארץ, שיכנסו טרם

 מדין במלחמות ספק דבלי ע״ב( ל״ח )קידושין
 נאמד דלא זה בלאו מוזהרין הי׳ .ועוג וסיחון
 על תצור כי סתם רק וישיבה ביאה זו במצוד,

 טרם שלחמו במלחמות ואף רבים, ימים עיר
בזה: מצווין הי׳ לארץ שנכנסו

השחתה דרך ׳קרקע דחופר כיון מעל׳ ומ״ש
 אי א״ב מה״ת, עובר אינו להרמב״ם

 מצא אנה אולם קרקע חובת דהוי לומר אפשר
 אינו השחתה דרך עצמה דקרקע ברמב״ם רו״מ

 עניני בין חשיב לא ה״י פ״ו הרי מדרבנן רק
 וקורע כלים משבר רק דרבנן תשחית בל

 הורם הנה מעיין, וסותר בנינים הורם בגדים
 וסותם חברו ולבסוף תלוש דהוי משום בגין

 ואפשר בו, מסתפק שהאילן במעיין אפשר מעיין
 המעיין סתימת ה״ח לעיל הרמב״ם דחשיב דזה
 סתם בסתימה דכאן מוכח האילן, שיבש כדי

 הרמב״ם אולי קרקע הזכיר דלא והא מיירי
 בורות לחפור אסור השחתה דדך שלא דגם ס״ל

 המשנה הרב כמ״ש ישראל בארץ ומערות שיחין
 בשם ה״א ויובל שמיטה מהלכות פי״א למלך

 ביובל דחוזר מפגי הטעם שם אכן הירושלמי
 בשדה לשנות אסור •מעיין וגם שלו אינו והוי

 מותר בודאי שלו אחוזה שדה אבל לו, הנמכר
 ע״א( ה׳ )ב״מ ועיין ומערות, שיחין בורות לחפור
 בה בחפר משבועה קרקע דממעט קרא דמוקי
 לו שנפל בשדה והיינו ומערות, שיחין בורות

 איסו׳, ליכא השחתה כדרך שלא דכה״ג מאבותיו
 וזורק בגדים קורע כמו אסור השחתה ובדרך

 לבד, מאכל באילן רק תורה ואיסור אוכלים,
 פ״א )ב״ב התום׳ מדברי זאת דלמד מ״ש אולם
 לא שם הנה ח״ל, למעוטי ההוא ד״ה ע״א(
 התלויות ממצות הוי לא דבכורים רק נזכר

 שונים טעמים שמה וכ׳ הגוף חובת רק בארץ,
דחייב וקורא מביא קרקע לו דאין גב על אף
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 ובכל ■ע״ש השוק מן פירות בלוקח אף ר״מ ,
 התלויות מצות התום׳ של לם;׳ד מחשיב זאת

 בכורים לענין התום׳ חילוקי אולם ע״ש. בארץ
 כיון לנ״ד, ענין אין זה כל אבל כאן, גם מישך

 ולא מה״ת לוקה אילן דקוצץ כ׳ דהרמב״ם
בסברות להקל בידינו אין לח״ל, ארץ בין חילק

תורה: באיסור חיצוניות
עכו״ם ע״י האילן לקצוץ היתר להמציא ומ״ש

 אם הש״ס דבעי׳ ע״א( צ׳ )ב״מ מש״ס
 באבן כן גם ופסקינן עבו״ם ע״י לסרס מותר
 הנה עכו״ם, ע״י לסרס דמותר ה׳ סימן העזר

 לעכו״ם אמירה דענין נהי תמהתי בחידושי
 בכל איסורים בשאר לא אבל בשבת רק שבות

 ולחומרא כמותו דהוי שליחות מטעם אסור זאת
 )ב״מ תוס׳ עיין לעכו״ם שליחות יש פסקינן

 ואולי לחומרא, סיפא בשלמא ד״ה ע״ב( ע״א
 דבכה״ג מיירי אחר לעכו״ם המצור. זה בעכו״ם

 אפילו והרי שליחות, שייך לא לכ״ע אפשר
 מ״מ שבות, לעכו״ם אמורה דשייך במקום
 כמ״ש מותר אחר לעכו״ם שיצוד. לעכו״ם באומר
 באמת והביא מ״ו ססי׳ יאיר חות בעל הגאון
 לעכו״ם לומר דמחמירין לי״א סירוס מענין

 מותר, אחר לעכו״ם בעכו״ם מ״מ בהמתו, שיסרס
 אוסר הגרשוני עבודת דהגאון מ״ט סימן וע״ש

 נ״ג ובסי׳ לעכו״ם שיאמר לעכו״ם באמירה
 לדבריו סניגורין עשה יאיר חות בעל הרב

 לעכו״ם אמירה שייך לא דבכה״ג דעתו להחזיק
 דהרי עליו לדון יש אחר מצד אולם שבות,
 הל׳ במג״א מובא דדמאי פ״ו בירושלמי מבואר

 יש לעכו״ם דבעכו״ם ד׳ ס״ק תמ״ח סימן פסח
 לעכו״ם אמירה דמטעם נהי וא״כ ע״ש, שליחות

 :שליחות מטעם אסור מקום מכל ליכא׳ שבות
ובפוסקים חז״ל שהקילו הקולות כל והנה

 היינו ב״ת, ליכא להג׳ דעושה דהיכא
 אוב׳ וזורק כלים ובמשבר בגדים בקורע דוקא
 מדר׳ רק אינו תשחית בל עיקר כל אלו דבכל

 מן דהנאה כגון להקל סניף עוד יש אם לכן
 ע״ב( צ״א )ב״ק ועיין מותר מרובה ההשחתה

 יותר המת על שהמקרע שמעתי אליעזר א״ר
 התום׳ גידסת אולם תשחית בל משום לוקה מדאי

תשחית בל משום עובר דגרסו נכונה שם

 אבל לבד׳ אילן בקציצת רק ליכא דמלקות
 איסור יש דבזה פירות׳ המגדל אילן בקציצת

 דאין פשיטא זה, אילן קוצץ אם ולוקה תורה
 דק הקציצה מן הבאה לו דיש היכא להתיר

 לבנין מעולה זה דעץ היינו חכמים שפרטו מה
 מן לו דאין בנ״ד וא״כ שם, רש״י כמ״ש יותר

 מן נהנה רק השחתה, מן הנאה שום האילן
 אין ובכה״ג עוד, עליו מאפיל שאינו המקום
 יאיר חות בעל הגאון שהתיר בדרך רק להתיר

 שם הרא״ש ע״ד לסמוך רצה שלא קצ״ה סימן
 באילן דבאן למקומו דצריך היכא לקצוץ שהתיר

 ומפ״ז יאפיל שלא רק למקומו, א״צ המאפיל
 המאפילים, ענפים קצת בקציצת רק יספיקו

 ראיה הביא לא יאיר חות בעל הגאון והנה
 אולם איסור, ליכא ענפים דבמקצת לדבריו

 הנוטה דאילן ע״א( ס׳ )ב״ב מש״ם מוכרח הדבר
 ובפרט ע״ש, לקוצצו דצריך הרבים לרשות
 לגוי יצוד. הזה והגוי גוי ע״י לצוות דאפשר

 לעכו״ם דאמירה נחמיר אם אפילו דבכה״ג אחר,
 זאת בכל תורה, איסורי בשאר כן גם שייך שבות

 בודאי אילן של לקציצה צורך לו דיש כיון
 צורך לו דאין גב על אף תורה איסור ליכא

 מדרב׳ רק אינו לכ״ע להאפיל שלא רק למקום
 עכו״ם אם ובפרט דשבות שבות הוי עכו״ם וע״י

 הרב מ״ש ע׳ אחר לעכו״ם שליח עושה זה
 לכ״ע לעכו״ם דעכו״ם העזר אבן שמואל בית
 דמותר בושש צריך דין לית ובכה״ג שליחות אין

 דרו״ט בעובדא ובפרט המאפילים ענפים לקצוץ
 ליכא חדרים שמה לבנות למקומו צריך דהיה

 בכה״ג עליו לסמוך הרא״ש רבינו דכדאי איסור
 ועיין אחר, לגוי המצוד, גוי ע״י דנעשה היכא
 בכד,"ג כן גם דהתיר מ״א סי׳ צדק צמח שו״ת

וברור: וז״פ ע״ש,
חיות. הירש צבי

עא סימן

 ושנון חריף המופלג הרבני ידידי ■בני כבוד
נ״י: חיות חיים מוה׳ המושלם
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שמיני פרה

 בד״ק שנכתבו ול״ת עשה מצות הרבה יבאר

 אינם ומ״מ סיפור. דרך או אזהרה דרך הן
 לד,שרשים מתנגדים ולכאורה מדבריהם רק

 נכתב דבתורה דהיכי הראיתי אולם שלמעלה:
 נלמדו הפרטיות ומצות כלל, דרך אהת מצוד,

 הפרטים דין אזי הכלל בכח והמה הכלל מן

 ד״ת מן נלמדו אפילו דרבנן כענין רק המה

:עצמה

S

 למדו אשר ועשין לאוין הרבה מצינו אולם

ציווי דרך הן ונכתבו מד״ק, חז״ל

 המצות למוני ראינו לא ומ״מ סיפור, דרך או

 כשיטת נניח אם ואפילו המצות׳ בכלל שיחשבם

 נכללת אינה מסיני למשה הלכה דגם הרמב״ם

 תורה דין דינם עכ״פ מ״מ המצות, במנין
 בסמוך אפרטם אשר המצות באלו אבל ממש

 כמצות רק אינם הדין אמתות לענין דגם תראה

 כל משום עובר ראשון יום ואמרינן דרבנן,

 בל משום עובר ואילך ראשון ומיום תלין

 לך לריעך תאמר אל דד״ק קרא היינו תשהא,

 רמב״ם וע׳ ע״ב( ק״י )ב״מ אתן, מחר ושוב

 אינו תשהא דבל דלאו ה״ו שכירות מה׳ פי״א

 טובה לא על מלקין קי״ל וכן מדבריהם, רק

 שם ופירש״י ע״א(: פ״א )קידושין השמועה

 איסורי מה׳ פכ״ב רמב״ם וע׳ מרדות, מכות

 ודעתו אשה אדם ישא דלא והך ד,"ג. ביאה

 ריעך על תחרוש דאל מקרא למדו לגרשה

 העניים מניח שאינו ומי ל״ז( )יבמות רעה,
 פ״ה עולם, גבול תסיג אל משו׳ עובר ללקוט

 אמנה שטר להשהות דאסור והך דפיאה. ופ״ז

 אל משום ביתו בתוך מוגה שאינו וספר ופרוע
 והנהנה ע״ב(. י״ט )כתובות עולה באהליך תשכן

 עין. רע לחם תלחם אל דכתיב בל״ת עין מצדי

בלאו עובר חולין שיחת דהשח למדו וכן

 ע״ב(^ י״ז )יומא לדבר איש יוכל ולא שנאמר

 בלאו עובר אומרו בשם דבר אומר שאינו וכל
 בעל הביאו משלי( )ילקוט דל תגזול אל שנא׳

 שנאמר דאסור מנלן זמרא קנ״ו. סי׳ מג״א

 ז• )גיטין בעמים גיל אל ישראל תשמח אל

 חז״ל למדו ישנאך פן לץ תוכח ואל מקרא ע״ב(

 נשמע שלא דבר לומר שלא דמצו׳ ס״ה( )יבמו׳

 לילך אסור מד״ק שלמדו העשין בענין וכן

 לרש לועג משום ועובר הקברות, על בציצית

 צדיק הרואה כל אמרו ובן דברכות, רפ״ג

 צדיק זכר שנאמר בעשה עובר מברכו ואינו
 נוך יפקדת למדו וכן רבה(. )בראשית לברכה

בשעה אשתו את לפקוד אדם דחייב תחטא ולא

הרבה: עוד וכדומה לדרך שיוצ׳
התורה בדרך גדול כלל ממני שמע ועתה

 והוא המבוכות, כל יסירו זה ומתוך

 על לצוות באו לא הנביאים אזהרות דאם

 באו רק עדיין, נדע לא אשר חדשים ענינים

 מדות אותנו ללמד העם את ולייסר להוכיח

 כבר זו מצוד, יסוד הנה ישרות, והנהגות טובות
 לריעך ואהבת השרשיות במצוד, בתורה נזכרה

 אינם זו מציה מן המסתעפים והענפים כמוך,
 הכלל על רק ציותה התורה כי מדרבנן רק

 בודרה נצטוינו וכן הכלל, בכח כלם והפרטים

 הנהגה עיין לכל המונחת השרשיות במצוד,

 ישרות במי־ות האדם יתנהג ואיך המדינית
 ,טוב,יה הישר ועשית כלל דרך ונאמר זולתו נגד

 מ״ש וע׳ מדבריהם, רק אינם הפרטים וכל

 של מ״ע ה״א, אבל מהלכות פי״ד הרמב״ם

 ולהוציא אבלים ולנחם חולים לבקר דבריהם

 אלו שכל אע״פ כו׳ הכלה ולהכניס המת את

 לריעך ואהבת בכלל הם הרי מדבריהם מ״ע

 איתם שיעשו רוצה שאתה הדברים כל כמוך

 ומצות בתורה לאחיך אותם עשה לך אחרים

מן נלמדים הללו דפרטים אע״ג ראינו עכ״ל,

<ie^ "א) fill 8 /י *^3
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מדבריהם"( רק דאינם כתב מ״מ התורה מצות

 וז״ל שבי שורש המצות בס׳ הרמב״ם מ״ש דע׳
 בקור המצות בכלל מנו זו במחשבה והנסמכים

 והודעת הדרש בעבור אבלים ונחום חולים

 הפעולות אלו כי ידעו ולא וכו׳ הדרך את להם
 אחת מצוד. תחת נכנסים להם והדומה בלם

 ואהבת בבאור בתורה הכתובות המצות מכל

 שנלמדו מה דבל כתב ולעיל ע״ש כמוך לריעך

 תראה וביותר ע״ש דרבנן רק אינו פרטים

 דינא לענין שכנים ה׳ סוף המגיד הרב מ״ש
 שתירתנו הוא המצר בן ודין וז״ל מצרא, דבר

 ובהנהגתו האד׳ מדות בתקון נתנה התמימה
 והבונה תהיו קדושים באמירת כללים, בעולם,

 וכן לך, במותר עצמך קדש שאמרנו כמו

שיתנהג והבובה והטוב, הישר ועשית אמרה

 מן היה ולא אדם, בני עם וישרה טובה בהנהגה *
 התורה שמצות לפי הפרטים, על לצוות הצורך

 האדם ומדות מקום, ובכל ועת זמן בכל המה
 כתבו וחז״ל והאישים, הזמן לפי מתחלפת

 הכללים תחת נופלים מועילים פרטים■ קצת
לכתחילה ומהם גמור דין אותם שעשו מהם אלו,

 מ״ש וע׳ המגיד הרב עכ״ל מדבריהם והבל

 קדושים מצות כי ואמר קדושים ר״פ הרמב״ן
 יתגאל שלא פרישות מיני כל וללת6 תהיו

 אשתו אצל מצוי יהיה ולא האכילה, בריבוי
 ישתה שלא היין מן עצמו ויקדש כתרנגולים,

 ישמור וכן גופו, בריאת לצורך מעט אלא

 מן ולשונו פיו וישמור הטומאה, מן עצמו

 אע״פ גופו בנקיות זהיר ויהיה הנמאס, הדיבור
 עיקר מ״מ מדבריהם רק אינם המצות אלו שכל

 לבלול התורה דרך וכן הכלל, על תזהיר התורה

 - דינים פרטי אזהרת אחר לכתוב בזה, בכיוצא

 _לחברו אדם בין הפרטים מצות אחר כמו כלל,

 בכלל אמרה תונו, לא תגזול לא תגנוב לא

 אהר^ השבת בענין וכן והטוב, הישר ועשית
 אסר׳* בלאו הפרטי׳ המלאכות אסר׳ אשר

 עכ״ל תשבות שנאמר כללי בעשה הטרחי׳

 והן הדיעות בטהרת דהן וראינו דרמב״ן,
 האבות, מן היוצאות והתולדות חמדות, בטהרת

 נמסרו הללו הפרטים הראשי הכלל בכח והמה

 ויזהירו יצוו המה חכמים לבינת רק עת בכל

בשם שהבאתי כמו והמקום, הזמן מעמד לפי

 לחבירו אדם שבין המצות דכל זו שיטה לפי •( הגה4׳
לריעך ואהבת הכללית ממצור. פרטים רק המה

 הטעם בנקל להבין תוכל דרבנן רק המה והפרטים כמוך
 וזולים דבקור מ״ע על ברכה מטבע חז״ל תקנו זרלא

 בענין התעורר וכבר וכדומה כלה והכנסת אבלים ונחום
 אבן הר״י תשובת והביא י״ח סי׳ בתשובה הרשב״א זה

 בתחילת וכלשונה ככתבה התשובה כל ומוזכר פלט
 שתלוי במצוד, רק מברכינן דלא כלל ונתן אבודרהם ם׳

 תלויה אשר במצוד, אבל לעשותו העושה בידי כולה
 ומקשה מ׳ •מכתובות ראיה והביא מברכין לא אחר ברצון
 דממזרת ל״ת וידחי לאשר, תהיה ולו עשה וליתי הש״ם
 אבל וכו׳ תעשה לא ודחי עשה אתי אמרינן אימת ומשני

 דכל הרי כלל לעשה .איתא מי בעינא לא אמרה אי הכא
 דעקרה כמאן עקרה דלא אע״ג למעיקרה שאפשר מצוד,

 דדוקא בלל דמי לא הנה ראייתו בעיקר והנה ע״ש דמי
 דכל לעיל כמ״ש לחלק שייך תעשה לא מצות עקירת לגבי

 להעמיד כדי האפשרים האופנים כל לעשות מצווין ישראל
 חבירך שיזכה כדי קלה במצוה חטא ואומרץ תילה על הדת

 דד,•משחרר דאע״ג חגיגה ריש ותום׳ שבת ריש תוספות ע׳
 עבד חציה לשחרר רבו את כופין מ״מ בעשה עובר עבדו

 מצוד, לקיים ויוכל העבד שיזכה כדי חורין בן וחציה
ניחא ע״ב ל״ו עירובין וע׳ ע״ש רבה מצוד, דהוא השבת

 הארץ עם ליעבד ולא זוטא איסורא דליעבד לחבר לי׳
 שתאמר האשד, את דכופין הכא מכ״ש ע״ש רבא איסורא

 ובפרט לאו איסור על הבעל יעבור שלא כדי בעינא דלא
 מוזהרת היא מוזהר דהוא היכי דכל זו כשיטה קי״ל אם

 וגלי בטלה דלא זמן דכל לברכה ענין לו אין זה כל אבל
 ועוד יברך לא למה חברו של בהטבה ליה דניחא דעתי׳
 העושה ביד כלה תלוי אינו כן גם אירוסין ברכת קשה
 מצווה האשה דאין דנהי ואפשר מברכין מקום ומכל

 ול^י* לי׳ מסייע׳ דקא עבדא מצוד, מ״מ ורביד, פריה על

 העניו בעיקר באמת אבל לבטלה. דאפשר מצוד, מקרי
 המסתעפים הפרטים מצות חני דכל הכלל לפי לק״מ

 המצות ואלו מדבריהם רק אינם אחת כללית ממצור,
 על דגם ואף מברכיגן לא זה ומפני מדבריהם כן גם

 תסור לא שב׳ התורה מצות בחוק מברכין ■דרבנן מצות
 חיכי דוקא היינו ברכות מהלכות י״א פ' רמב״ם ע׳

 ועירוב ידים כנטילת בפרטות חכמים תקנות שבאו
 בדבר אבל והלל ומגילה חנוכה ונר שבת נר והדלקת

 ממצור. הוציאו רק מחז״ל מיוחדת תקנה בו בא שלא
 - דקושית ואפשר מברכינן לא ע״ז שבתורה הראשית
 מברכין דלא מה על עיקרה פלאט בן ד,ר״א בשם הרשב״א

 אלו ושאר בתורה מיוחדת מצוד, דהוא צדקה מצות על
אגב רק נקט לא וכדומה חולים בקור שזכר המצות

: יותר אבאר ובמ״א גררא
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 בבל מתחלפת האדם מדות כי המגיד, הרב

 האישים, ענין ולפי זולתו, נגד מצבו לפי עת,

 שהוא מה יבינו המה דור כל לחכמי נמסרו לכן

 המצות בקיום דורם אנשי למעמד גאות יותר
 מצוד. נמי מצינו כן_ו לעשות יצוו וזאת הללו,

 וכתב׳ הדיבור מהרת לענין בתורה שרשיות

 רבים פרטים הוציאו וחז״ל תרחק שקר מדבר

 תרחק, שקר מדבר במצו׳ הכלל בכח המה אשר
 נחשבים אשר אלו וכל ע״א( ל״א )שבועות

 תראה זה ומפני מדבריהם, רק המה שמה
 עיין שלום, דרכי מפני לשנות חכמים שהתירו

 כלה לומר מתירים דב״ה ע״א( י״ז )כתובות

 אדם של דעתו תהא לעולם משום וחסידה נאה

 ג״ב בפרטים היו ואם הבריות, עם מעורבת
 חזקה ב״ש קושיות היתד. תורה, דבר ^ומר

 ואיך תרחק, שקר מדבר אמרה התורה הרי
 זאת דמצוה ודאי אלא התורה, מצות עוקרים

 בבל ימסרו כלם והפרטים כללית מצוד. הוא

 בעיניהם, יראו אשר כפי הצורך בעת להקל עת

 אשר ישרות ומדות מוסר עניני בכל זה ומפני

 ויוצאים פרטים רק זיהמה כיון ■מד״ק נלמדו
 לדברי אין שוב שבתורה, הראשיות ממצות כלם

 דדין עצמם ד״ת על יתירה מעלה קבלה

 לבינת עת בכל נמסרו המסתעפים הפרטים

 מי ע״א( ט׳ )תענית בש״ס כיונו וע״ז חכמים,

 באורייתא, רמיזי ולא בנביאי דכתיב מידי איכא

 כיון רק דבר הנביאים חדשו לא דבע״ב היינו
 פרטים רק המה שוב בתורה שורש לו דיש

 דאמרו מה עפ״ז יתבאר וכן מד״ת, נלמדים
 צדיק זכר מלתא הא מנא ע״ב( ל״ח ^תמא

 א״ל מנ״ל מדאורייתא כתיב קרא א״ל ^ברכה

 כיון והיינו מאברהם אני המכסה אמד וה׳ כתיב
 דהוא במד״ר חז״ל דרשו לברכה צדיק דזכר

לדברי פרט רק חדשה מצוד. לאו וע״כ עשה,

 ממיץ הר״א ידעת ליישב נימי ניחא יוה ומפני •( הגה
הלאוין במנין חנופה איסור שהשב יראים בם׳

 מה החנופה: למניעת זכר שום בתורה בא דלא ואע״ג
 הארץ את תחניפו לא מסעי פרשת בתורה דב׳ שהביא

 רוצח להניס שוחד לקחת להם שאסור לב״ד רק קאי לא זה
לא לד,פרטים חנופה איסור עיקר אבל מקלם לעיר במזיד

 ולא בנביאי דכתיבי מידי איכא ומי תורה

 מדאורייתא שפיר והקשה באורייתא רמיזי
 ומדות הדיעות בעניני דוקא ולאו :מנ״ל*(

 אין המוסר, חקי ע״פ ההתנהגות ודרכי ישרות
 בשאר גם כי תורה דבר חומר הפרטים על

 הכלל על תצוד. התורה כי מצינו תורה מצות

 הכרע כפי להקל הב״ד ביד מסורים והפרטים
 שבוהין כל והנה הזמן, נחוצת לצורך דעתם

 תשבות שאמרה התורה במצות בכלל נאסרו
 הי׳ ולא גמורות שאינם מלאכות אף ומורה

 שבת מהלכות פכ״א הרמב״ם מ״ש וע׳ במשכן

 שאינן מדברים אפי׳ תשבות בתורה נאמר ה״א
 המגיד בהרב ועיין מהן לשבות חייב מלאכה

 ע״ש בתורה סמך לשבותין שיש רבינו שדעת

 פ׳ הרמב״ן לשון לעיל הבאתי כבר והנה

 וביותר השבותין על כלל הוא דתשבות קדושים

 אמור פ׳ ארוך בביאור הרמב״ן שכתב מה תראה
 דר״ש וברייתא. המכילתא לשון שהביא אחר

 שהבי׳ בריית׳ נמצא לפנינו — יוחאי בן

 פ׳ כהנים בתורת וכלשונה ככתבה הרמב״ן

 שחייבים מלאכה אלא לי אין — ד,"ט פ״ז אחרי
 מינה על חייבים שאין מלאכה כרת מינה על

 גבי על ירכב ולא באילן יעלה שלא מנין כרת

 ולא יספיק ולא המים פני על ישוט ולא בהמה

 כל והנה שבות שבתון ת״ל ירקד ולא יטפיח

 ומותרים שבותים רק אינם המנויים מלאכות אלו

 עליהם גזרו ולא פסידא ובמקום מצוד׳ במקום

 בכלל אסרה דד,תורה והטעם השמשות בבין
 במשכן הוי דלא אף הטרחים המלאכות כל

 וימלא הפירות וישקול היום כל ימדוד דאל״ה

 ואם לבית מבית האבנים ויפנה יין החביות

 נעולות ודלתות חומה מוקפת העיר היתה
 וכל בר החמורים על עומסים יהיו בלילה

השוק ויהיה טוב ויום בשבת יביאו משא

 מ״ב )סוטה נלמד לא חנופה איסור אבל :מזה בלל נשמע
 דרך ונכתב יבא הנף לפניו לא כי דב׳ מד״ק רק ע״א(

 דלא כיון התורה ממצות פרט באן אין בן וגם סיפור
 רק בד״ק ונזכר החנופה למניעת רמז שום בתורה נזכר
 מטעם דמיא תורד. כדין קבלה דברי ובבה״ג סיפור דרך

 הרמב״ן כדעת ממיץ הר״א ודעת מסיני המקובלות הלכות
המצות: במנין להכניס יכולים במי מסיני הלכות דגם
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קסד קבלה דברי נביאים דברי מאמר

 פתוחה החנות ותהיה וממכר מקח לכל מלא
 ם והזהוב• שלחנם על והשולחנים מקיף ותחנוני
 הללו לעבודות משכימים והפועלים לפניהם

 במלאכות יגע לא מקום ומכל כחול שבת ויהיה
 להורות תשבות התורה כתבה זה ומפני גמורות,

נאסרו טרחות רק שאינם המלאכות אף כי

 והרמב״ן והסמ״ג הרמב״ם שיטת עיקר הנה •( הגה
דכתיב מטעם התורה מן אסורים השבותין דכל

 טרהים רק גמורות שאינם מלאכות אפילו דמורה תשבות
חכמים" ביד מסורים והפרטים בכלל מה״ת אסורים ג״כ

 פלוגתת ישנה מחלוקת דהוא ע״ב( קי״ד )שבת בש״ס מציגו
 להיות שחל כפור ליום מנין שם דאמרינן אמוראים,

 למאי שבות שבתון ת״ל ירק בקניבת שאסור בשבת
 לאו אלא מלאכה כל תעשו לא והכתיב למלאכה אי

 שחל די״כ ליה סבירא אבא בר חייא ור' ירק לקניבת
לשבותין דאין מפני ירק בקניבת מותר בשבת להיות

 ע״ש: ועשה בלאו לעבור קאי ושבתון בתורה עיקר *
 גמורה מלאכה על קאי דתשבות ס״ל מ״ד דחד ראינו
 דתשכות ליד. סבירא וחד תעשה ולא בעשה ולעבור דוקא

 להפלוגתא נכון טעם מצאתי ולפ״ז דוקא שבותין על קאי
 לענין ע״ב( פ״ג פסחים ע״ב כ״ד )שבת בש״ס ראינו אשר

 עשה די״ט מסיק אשי ר' דדוקא בי״ט קדשים שורפין אין
 תירצו ורבא אביי חוקיה האמוראים שאד אבל תעשה ולא
 ולכאורה תעשר. ולא עשה די״ט דלס״ל משמע אחרים תי'

 התעוררו וכבר ול״ת עשה בתורה מפורש דהרי בעי מעמא
 ולא עשה די״ט דט״ל דמאן הנ״ל לפי אבל ע״ז בתום׳
 על תשבות וקאי מה״ת עיקר לשבותין דאין ס״ל תעשה

 לא וא״ב מה״ת עיקר לשבותין דיש למ״ד אבל עשה
 בעשה הפרחים נאסרו אם )וא״ל עשה על תשבות אייתר
 פ״א הרמב׳-ם כמ״ש ז״א אבל גמורות מלאכות מכ״ש

 לא הלאו מן יותר כולל שהעשה דכל תמורה מהלכות
 תעשה ולא עשה חומר לענין ה״נ לעשה ניתק מקרי
 העשר. רק הלאו לחזק עשה נאמרה לא וג״כ דחויה לענין

 גמורה דמלאכה השבותין על רק עצמה בפני עומדת
 דרשינן למדרש דאיכא היכי וכל הלאו מכח אסור בלא״ה

 קושית שפיר מיושב ועפ״ז יתירה( בלאוי מוקמינן ולא
 י״ט לרבא לי׳ לית דבכ״ט דהקשו ח׳ ביצה התוספות

 אליבא הש״ס מקשה ע״ב( ח' )ביצה אבל תעשה ולא עשה
 לזה מודה דרבא משמע תעשה ולא עשה הוא •די״ט דרבא
 עביד דלא אף בלא״ה דשם ניחא הנ״ל לפי אבל ע״ש

 הרי הש״ם מקשה מ״מ רגבים היה שלא כגון כתישה
 גומא דהחופר אבא כדר' הש״ם ומשני בונה משום אסור
 ע״ש לגופה שא״צ מלאכה דהוי פטור לעפרה אלא וא״צ

ע״ב( י׳ )חגיגה רש״י כתב פטור שאצ״ל דמלאבה והטעם
 ע״ש, מחשבת מלאכת שמה דהיה ממשכן דילפינן משום
 דשבותין עשה לענין אבל הלאו לענין יוצדק זה ואולם

אסרה מ״מ במשכן הוי ולא גמורה מלאכה הוי דלא נהי

 מסורים הפרטים אולם הזה הקדוש ביום בכלל
 )בר״דג לוי ר׳ דעת נמי וזה דין לבית עת בכל
 תרועת יום אומר אחד כתוב דס״ל ע״ב( כ״ט

 בשבת כאן בחול כאן תרועה זכרון אחד וכתוב
 במקדש מדאורייתא אי זה על רבא והקשה

ע״ש־ץ מלאכה לאו הא ועוד תקעינין חיכי

 ומפני במשכן הוי דלא אף נעשה הטרחים כל את תורה
 ליכא, בודאי גמורה מלאכה גבי דבכ״ם שפיר ניחא זה
 דעביד שם הדם בכיסוי משא״ב לחודא תעשה לא רק

 דהוזג אע״פ בונה מטעם עשה איכא דאז סוב בחם כתישה
 ועתה ת דתש□ עשר בכלל הוא מ״מ פא לג שא״צ מלאכה

 בל״ת והוא גמורה מלאכה דהוא הכתישה עוד דמצסרף
 עשת אין בכה״ג מודה רבא דאף שפיר הש״ם קאמר שוב

 סוגים נכון על יתפרש ועפ״ז :ועשה תעשה לא חה ד!
 עליו מעבירין אין ר״ד, של שופר ע״ב( ל״ב )ד״ה הש״ם

 ולת באילן עולין לא הגל עליו מפקחין ואין התחום את
 וקאמי־ וכו' המים פני על שטין ולא נהמה גבי על רוכבין
 הלכות. מ״א וע׳ תעשה ולא עשה טוב יום מ״ם הש״ם

 דכל ואף לקט השיבולי בשם בזה מ״ש תמ״ו סימן פסח
 מקום. מכל שבותין רק אינם כאן המנויים המלאכות

 הוקשת ועוד תעשה ולא עשה טוב יום ע״ז בש״ס קאמר
 דתקיעת לוי ר׳ לדעת דר״ה בריפ״ד אבן טורי בעל הגאון
 יו״ט הש״ס קאמר למה כן אם הוא גמורה מלאכה שופר
 וחזינך תעשה ולא עשה טוב יום כל הרי תעשה ולא עשה

 הנהר ומ״ש טוב ביום בשופר לתקוע הותרה דהתורה
 מצותר בר״ה דת״ש לק״מ בלא״ה )הנה טוב יום דחי דלא
 לקיים. דאפשר כאן ■משא״ב דחויה מקרי ולא הוא בכך
כתבתי דכבר ניחא הנ״ל לפי אבל שבות( ר אים. בלא ת״ש
המ שבותין בע״ב לוי ר' דלשיטת תרועה יום בשם

 דאורייתא: ואי רבא קושית יוקשה שלא כדי התורה מן
 דתשבות. ליה דסבירא כיון כן ואם תקעינין חיכי במקדש

 לחודא: תעשה לא רק אינה טוב יום כן אם שהותין על קאי
 דחוץ־ שם משא״ב טוב יום את תקיעה מצות דחי זה ומפני

 באילן רעליה ■• שבותין איסור עוד יש שופר תקיעת
 תעשת ולא דתשבות עשה כאן ויש המים פני על ושט
 ולא־ עשה שפיר הוי כן ואם עצמה התקיעה מלאכת של

 שם בר״ה הסוגיא פי' אמתת בידי עלד. עפ״ז תעשה,
 גבי על רוכבין ולא באילן עולין לא על הש״ס דקאמר
 ופירש"־ מיבעיא דאורייתא לא אמרת דרבנן השתא בהמה
 איסור לידי ויבוא ך יחת שמא למימר דאיכא ין רוב־

 במפקדד דהרי להקשות הגאונים התעוררו והנה דאורייתא
 ועיין תורד. איסור לידי לבוא יוכל וחצינא במרא גמי הגל

 הגאוך מ״ש וע' הר״ן בשם אבן טורי בעל ן הגא מ״ש
 דאמד למאן והקשה בזה ר״ה בה' יעקב ישועות בעל

 באן גם הנה דאורייתא מילין י״ב דתהומין ליד, דסבירא
 הלשון דקשה ובפרט תורה איסור לידי דיבא משבחת

ליפגש שיוכל רק מדרבנן רק שאינו בדבר דאורייתא דקרי



קבלה דברי נביאים דברי מאמר קסח

 אלו לקושית יענה מה לוי ר׳ קשה .ולכאורה

 ר׳ דעת מובא דר״ה רפ״ד דבירושלמי ובפרט
 דיש ס״ל לוי ר׳ באמת אבל חולק שום בלי •לוי

 לחכמים מסורה ומ״מ התורה מן סמך •לשבותין

 להר״ט בארץ שמות בם׳ ועיין במקדש להתי׳
 בתרא פ׳ הר״ן מ״ש נמי וע׳ ג״כ שפי׳ חביב .בן

 עינוי שגם אע״ג כפור דיום עינוי לענין דיומא
 " ד״ת אסורים הסנדל ונעילת ורחיצה דסיבה

 fit הצורך בעת להקל לחכמים התורה מסרה מ״מ

 פניהם ירחצו וכלה דמלך אמרו זה ומפני

 דגם תק״ל סי׳ א״ח טור הב״י מרן מ״ש וע׳
 רק מה״ת הוא המועד חול מלאכת איסור

 המלאכות פרטי חכמים ביד מסרה שהתורה

 הכרע כפי להקל להם נתונה והרשות האסורות

 ובפועל האבד בדבר התירו זה ומפני דעתם,
 וע׳ המועד ולצורך יאכל מה לו שאין עני

 הר״ן מדברי לדבריו ראיה דהביא שם -מרן

 סי׳ יו״ד הט״ז מ״ש נמי וע׳ די״ב .בעינויי׳

 עיקרו ג״כ טמאים בדברים סחורה דאיסו׳ •קי״ז

 לפעמים יקילו והם החכמים ביד ונמסר מה״ת■
 בסחורת הקילו זה ומפני דעתם הכרע לפי

טור הב״י מרן ,מ״ש וע׳ ע״ש וגמל המור

דובחקותיהם לאו לענין קע״ח סימן דעה יורה

 :התורה למצות שתתנגד כיון בסיני נאמרה לא

 דבר חכמים עקרו איך התורה מן אסור דהוא
 דלאו כן גם ותי׳ מלכות לקרובי התורה מן

 התורה ומסרה כלל הוא תלכו לא ובחקותיהם

 שם ט״ז ועיין הצורך, בעת להקל לחכמים
 אולם הב״י, דברי כן גם דהביא קע״ח סימן

 דבכה״ג לעיל כתבתי דהרי בזה צ״ע דבריו

 רבינו כתב ולמה מדרבנן רק אינם הפרטים
 הפרטים כל על דלוקה עכו״ם מה׳ פי״א דידמב״ם

 לא שוב לחכמים הפרטים נמסרו ואם ע״ש

 הדברים בעיקר אבל מלקות, עונש משכחת

 כלל רק אינו זה לאו דבודאי מרן דברי צדקו

 הכא שאני אולם ממנו, ענפים כמה ומסתעפים

 לחכמים דנמסרו בפרטים דאמרינן הדבר דעיקר
 משתיים דהפרטים מפני הצורך, בעת להקל

 לפעמי׳ ונחוצה והזמן הדור ומצב מעמד לבי

 התורה, מצות בשאר דוקא שייך וזה שינוי,
 הרב שכתב כיון תלכו לא דבחקותיהם בלאו אבל

 בכ״מ מרן הביאו פ״ה שורש בתשובה מהרי״ק
 לכ״ום המיוחד בענין רק זה לאו שייך דלא וב״י,

 בזה הנה זרה, עבודה ריח כאן שיש וכיון ע״ש
 לרגע אפילו והשתנות וביטול עקירה משכחת לא

לך יאמר אם בכל בידינו גדול וכלל אחת,

 אדונינו רגלי תחת אני עפר אומר ואני תורד. באיסור
 רק הש״ס מיירי לא ■דכאן אומר הייתי פירושו ולולי רש״י

 באן עד ואולם תשבות בכלל מר,"ת חמה אשר משבותין
 טורח בהם שיש מלאכות דוקא תשבות משום תורה .אסרה

 טורח בהם שאין הענינים אותן אבל במשכן הוי דלא דק
 תורת ועיין תשבות מטעם נאסרו לא אלו בודאי ■כלל

 ולא באילן עולין לא רק חשבו דלא מות אחרי פ' ■כד,נים
 שמה נזכר לא לתחום חוץ הליכה אולם המים פני על שטין
 נאסר לא כלל מירחה דאינו ביון והיינו תשבות .בכלל

 אמרת דרבנן השתא בש׳׳ם הפי׳ הכי ועתה שבות •מטעם
 מחללין אין מ״מ שבות אפילו דאינו לתחום חוץ היינו •לא

 היינו מובעיא דאורייתא שופר: משום השבת את בזה
 שבותין בכלל דה,מה במשנה השנויים הענינים •שארי
 דחי לא דשופר בודאי תשבות מטעם דאורייתא ־והמה

האמת אל כיונתי ולדעתי תעשה ולא עשה הוא דהרי -להו
הסוגיא: בפירוש

 דר׳ ע״ב כ״ט ר״ה הש״ס סוגית נמי לפרש יש *עפ״ז
וכתוב תרועה יום כ׳ אחד דכתוב דאמר לוי

 אי רבא והקשה בשבת כאן בחול כאן זכרון :אחד
הוא מלאכה לאו הא ועוד תקעינן היכי במקדש ■מדאורייתא

 והקשה מלאכה ואינו חכמה דהוא שפר תקיעת יצתה דהרי
 דהוא למעוטי אצטרך לא מלאכה אי אדרבה בתוספות

 קרא צריכים מלאכה לאו אי אבל מלאכות שאר בכלל
 רש״י לשיטת הקשיתי דהנד. ניחא הנ״ל לפי אנל לאסור

 לכלב אותה מאכילין אין שנטמאת דחלה עכ״ב כ׳ ביצה
 ומיקרי לביעורה אחשבי׳ מצוד. בי׳ דמקיים דכיון מפני

 ואינה חכמה דהוא דאע״ג מת״ש ל״ק שוב כן ואם מלאכה
 מצוד, דמקיים כיון בר״ה אבל דעלמא ת״ש היינו מלאכה

 דזד, והנ״ל למלאכה מחשבו המצוד, כן אם זו בתקיעה
 לוי לר' ליכא טוב יום בשאר דהנה רבא קו׳ באמת הוא

 לא גמורה ובמלאכה עשה רק הוי לא דשבותין ול״ת עשה
 במקדש מדאורייתא אי הקשה כן ואם תעשה לא רק הוי

 ביד ומסורים דאורייתא הם דהשבותין ואי תקעינן היכי
 אי בשלמא למעוטי קרא איצטרך לא שוב כן אם חכמים
 ואצטרך גרידא תעשה לא רק אינו כן ואם הוא מלאכה

 דמלאבה תעשה לא ודחי דת״ש עשה אתי ה״א דבלא״ה קרא
 ועתה דשבותין עשה כאן יש כן ואם מלאכה לאו אי אבל
 מטעם גמורה ל״ת מחשיב כן אם המצוד, ידי על שוב

 אצטרך ולא תעשה ולא עשה הוי שוב כן ואם אחשבי׳
לא •דוחה עשה דאין גדול כלל דבודאי למעוטי קרא

ועשה: תעשה



קסט קבלה דברי נביאים דברי מאמר

 לשעה לו שומעין תורה דברי על עבור הנביא
 הרקיע באמצע חמה העמיד אפילו מע״ז חוץ
 שייך לא זה ומפני לשעה, אפילו לו שומעין אין

 יהיו והפרטים כלל, הוא דובחקותיהם דלאו
 דעתם, הכרע כפי לעשות חכמים ביד מסורים

 ובעיקר — ע״ז חומר לו יש אבוזרייהו וכל דע״ז
 — שעה הוראת מאמר לעיל כתבתי כבר הקו׳

:צ״ע מרן דברי ולדעתי —
על טעם למצוא לנו הנקל יהיה זה דלפי

 מדברי חז״ל שהוציאו מצות הרבה

 בעשה עובר בש״ם בכ״מ ואמרו עצמה תורה
 למוני מצינו לא ומ״מ תעשה בלא עובר או

 ומכ״ש המצות במנין אותם שימנו המצות
 חומרות שאר או מלקות עונש בהם מצינו דלא

 דהשותה ע״ב( ט״ז )מכות חז״ל אמרו תורה, דין

 משום עובר נקביו והמשהה דאומגא, בקרני ,
 הלכות סוף הרמב״ם כתב ומ״מ תשקצו, ^בל

 בקרני ושותה נקביו דהמשהה אסורות "מאכלות

 ס׳ וע׳ מדבריהם, מרדות מכות לוקה דאומנא

 בזה דהאריך קע״ט מל״ת להרמב״ם המצות

 משים לוקה המים שרץ דאוכל בסוף וכתב

 וכדומה דאומנא בקרני בשותה אבל תשקצו בל

 לא דקרא דפשטא משום מה״ת לוקה אינו
 אבל ע״ש*( בלבד המים שרץ על רק קאי

 מכלל נלמדו אשר פרטים רק המה לדברינו

 עניני כשאר רק אינם הפרטים ודין הראשי
 תשחית בל א־סור לענין מצינו וכן דרבנן,

 לקציץ דאסור קא־ בתורה הלאו עיקר אשר

אבל עבר, אם התורה מן ולוקה מאכל אילן

 ׳־רך בגדים וקורע בחמתו כלים במשבר

 מה׳ פ״ו רמב״ם ע׳ מדבריהם רק אינו השחתה
 שם, למלך משנה הגהות ועיין יו״ד ה׳ מלבים

 המברך כל ל״ג( )ברכות דאמרו ראינו עוד

תשא לא משום עובר צריכה שאינה ברבה

 משהה דבאמת דב׳ קט״ז סי׳ יו״ד ט״ז וע׳ "( הגה
מה״ת אסורים דאומנא בקרני ושותה נקביו

 שבכללות לאו דהוי משום הוא עליהם לוקין דאין והא
 מאכ״אם ה׳ סוף רבינו לשון במזזכ״ת נעלם אולם •ע״ש
 מלוכלכים כלים גבי על לאכול אסרו וכן בהדיא ז־כ׳

 מן אסור •דאינו ראינו ע״ש מרדות מכות ומבין וכו'
שבכלל׳ לאו דהוד. הט״ז ומ״ש חכמים. מגזירת רק התודה

 הט״ו ברכות מה׳ פ״א רמב״ם וע׳ שוא, שמע
 לא ומ״מ ט׳ הלכה שבועות מה׳ פי״ב ורמב״ם

 המצות במנין דיחשבו המצות במוני מצינו
 באר ועיין ס״ז סי׳, ברכות ה׳ או״ח פר״ח וע׳

 )מנחות אמרו וכן דתמיד, לספ״ק בחי׳ שבע

 הי״א תפילין מהלכות פ״ד והרמב״ם ע״ב( ל״ו

 עובר החמה שתשקע אחר תפילין המניח דבל
 לא ומ״מ וכו׳ החקה את ושמרת שנאמר בלאו

 מדברי — המצות במנין רבינו הכניסו
 דלוקין משמע ע״א( צ״ו )עירובין התוספות

 אמרינן ע״א( מ״ד )במנחות — וצ״ע זה לאו על

 בשמונה עובר בראשו תפילין מניח שאין כל
 בחמשה עובר בבגדו ציצית לו שאין וכל עשה,

 בג׳ עובר לדוכן עולה שאינו כהן וכל עשה,

 בשני עובר בפתחו מזוזה לו שאין וכל עשה,

 ופט״ו כ״ו ה׳ תפילין מה׳ פ״ד רמב״ם וע׳ עשה
 המצות במנין מנו; לא וכן הי״ב תפלה מה׳

 בעשה עובר חולין שיחת השח כל שאמרו מה

 )יומא בטלים בדברים ולא בם ודברת שנאמר

 דכל הכל יתכן שיטתינו לפי אבל ע״ב( י״ז

 מונחים המצות עקרי הנה שהזכרנו, הענינים
 ורק עגינה לפי אחת כל הראשית מצוה על

 ומשפט פרטים כמה מסתעפים זה מעיקר

 שאמרו ואע״ם מדבריהם, רק אינם כלם הפרטים

 לפי היינו בל״ת או בעשה עובר בכולם

 לעגין אבל שבתורה ל״ת או ממ״ע שיוצאים

 בחות וע׳ מדבריהם. רק אינם הדין אמתות

 שבע הבאר בשם שהביא מה ט׳ סי׳ יאיר
 עוד והזכיר אלו, מצות קצת על דהתעורר

 דאמריע במחלוקת המחזיק ל״ת מנו לא למה

יהיה ולא שנאמר בלאו דעובר כ״ו( )סנהדרין

 הרמב״ם לשון במחכ״ת נעלם הנה ועדתו, כקרח

 כקרח יהיה דלא לאו בי ח׳ שורש• המצות בספר

אסמכתא דרך רק בש״ם נאמר לא ועדתו,

 לאו על דלוקה עכו״ם מהלכות פי״א ברמב״ם ראינו הנה
 דלא שם מרן וכתב הפרטים כל על תלכו לא דבהקותיהם

 שכולל הדם על תאכלו לא דוקא רק שבכללות לאו מקרי
 נפרדים ענינים כולל הלאו אין כאן משא״ב שונים ענינים

 ועוד הם, ובחקותיהם של הלאו בכה הפרטים כל אדרבג רק
 לקי המים שרץ באכל למה כן אם שבכללות לאו אי

לקי דלא קי״ל שבכללות בלאו והרי תשקצו בל מ?$ום
צ״ע: הט״ז ודברי כלל



קבלה דברי נביאים דברי מאמר קע
 ובארו שלילה, רק לאו אינו הדבר פשטות אבל
 מי שכל לנו סיפר ית׳ שהוא בתנחומא חז״ל

 ועדתו כקרח בו יחול לא הכהונה על שיערער
 כאשר עונשו יהי׳ אבל והשריפה, הבליעה מן

ע״ש, וכו׳ הצרעת ר״ל משה ביד ה׳ דיבר
 לבוא צריכים אין שמנינו המצות בשאר אבל
והפרטים פרטים דהמה רק אסמכתא דהמה לזה

מדבריהם: המה
 דסבירא רבינו לשיטת נכון ישוב מצינו ועפ״ן

ובפ״א ראשון שורש המצות בס׳ לי׳
 דרבנן איסור על העובר דבל ממרים, מהלכות

 אשר התורה וע״פ תסיר לא ועשה בלאו עובר
 בהשגותיו רבינו את הקיף שם והרמב״ן יורוך,
בספק דהקילו שמצינו הש״ס סוגיות מכל הרבות

 אשר בדרבנן שמצינו הקולות ושאר דרבנן ,
 לנו הי׳ הרמב״ם ולשיטת שמה, והולך מונה

הוא כן דגם תורה בשל כמו בדרבנן להחמיר
 ממרים מה׳ פ״א לח״מ וע׳ דאורייתא, איסור 2

 יתבארו עתה אבל המבי״ט, בשם שהביא מה
 רק נאמרה זו מצוד. דיסוד בוריין על הדברים

 לעונש אזהרתו הוא זה והלאו ממרא זקן על
 הזהיר, א״ב אלא עונש דלא הכלל לפי מיתה

החכמים שיתקנו מה לבל הפרטים ושארי
 הפרטים דין אולם זה לאו בכלל ג״כ בודאי .

 ומפני לעיל, שבארתי כמו מדבריהם רק אינם
אין וכן ומיתה מלקות עונש עליהם אין זה

בספיקן: מחמירין
 אע״ג שבת ועונג דכיבוד אני אומר רכן

 ואזהרה, ציווי דרך קבלה בדברי דנכתבו
וכבדתו מכובד ה׳ לקדוש עונג לשבת וקראת
 מכאן חז״ל והוציאו דבר, ודבר חפציך ת ^מעש

 במאכל השבת את לענג אדם כל על דחובה
 ודבר ודרשו נקיה בכסות אותו ולכבד ומשתה

 של בדיבורך שבת של דיבורך יהא שלא דבר
)ע׳ חול של בהילוך שבת של והילוך חול

 השרשים לפי והנה קי״ט( ושם "ג ק שבת
 ציווי דרך מצות דבאו היכי למעלה שהקדמנו

הלכות מטעם להם תורה דין הנביאים .בדברי
 שבת ועונג כיבוד במצות ראינו ומ״מ בע״פ, ,

 ארבעה ה״א שבת מה׳ שלשים פ׳ רבינו 'כתב
ושנים ושמור זכור מה״ת שנים בשבת יש מצות

 כיבוד הנביאים ע״י ומתפרשים סופרים מדברי
 רק אלו מצות לשני חשבום דלא ראינו ועונג,

 שבת מהלכות פכ״ד רמב״ם וע׳ מד״ס למצות
 נראה ולכאורה למ״ד מ״ע סמ״ג וע׳ הי״ד
 ליסוד למעלה שהנחנו להכללים סתירה מכאן
 דיש דהיכי שהבאנו הזה העיקר מן אבל מוסד,
 ידוע אחד ענין על מונחת בתורה אחת מצוד.

 המצות בבח המה אשר פרטים כאן ויש
 מדברי דנלמדו אף הפרטים דין אזי הראשית,

 אם מכ״ש מדרבנן רק אינם ה8עצ תורה
 ועונג כיבוד גם וא״כ מד״ק נלמדו הפרטים

 קט׳ )פסחים דרשינן דהנה מהם, כאחד שבת
 על זכרהו לקדשו השבת יום את זכור ע״א(
 הטוב כיין זכרו דב׳ דלמדו שם תום׳ וע׳ היין

 המקרא בלשון המסופקת המלה פתרון והוא
 התוספות שמה וסיימו ד״ק, ע״י ומתבארת

 תראה וביותר התורה, מן הוא היין על דקדוש
 לאסור להזיר נזיר ע״ב( ג׳ )נזיר שאמרו מה
 קידושי נינהו מהו הרשות כיין מצור. של יין

 ופירש״י סיני, מהר ועומד מושבע ואבדלתא
 ע״ש, בשבת היין על לקדש ועומד דמושבע שם

 נצטוו במרה דשבת ידעת כבר דהרי ועוד
 עומר גבי בשלח בפ׳ והנה ע״ב( נ״ו )סנהדרין

 חז״ל ודרשו יביאו אשר את והכינו נאמר המן
 התירה, מן לשבת הכנה מכאן ע״ב( ב׳ )ביצה
 בפה היינו דהכינו הטעם שם רש״י וכתב

 מבעוד שיזמיננה שבת לסעודת רחמנא ואחשבי׳
 את לכבד התורה מן דמצוה הרי ע״ש יום

 בעי שבת סעודת רק דהרי בסעודה, השבת
 ע״ב( ט״ו )ביצה וע׳ חול, סעודות ולא הכנה
 דהרי ועוד לשבת, יפה מנה שיברור כדי זכרהו
 ע״ש עישר ינאי דר׳ ע״א( צ״ג )יבמות אמדי׳

 השדה, מן עדיין האריס הביאם שלא פירות על
 למען דתניא שבת, כבוד משום זאת ועשה

 זו הימים כל אלהיך ה׳ את ליראה תלמוד
 למד הוי ופירש״י וכו׳, טובים וימים שבתות

 תיקון משום שבת עונג יבטל שלא להזהיר
 ז־כ׳ קכ״ז סי׳ הרשב״א תשובת וע׳ הטבל,

 גמורה, דרשא הוא תלמוד דלמען דרשא דהך
 מן שלא מפריש ינאי ר׳ היה לא דבלא״ה

שדרשו כמו מה״ת אסור כן דגם המוקף



־ קעא קבלה דברי נביאים דברי מאמר
 הוא שבת סעודת מצות אם אולם בסיפריר

 מצו׳ בשבילה דבטלו ניחא מד,"ת מצוה ג״ב

 מקרא דהן הוכחנו עכ״פ ע״ש, ד״ת אחרת
 עוגג דגם נלמד תלמד דלמען מקרא או דזבור
 צדקו שוב א״כ תורה, בדברי יסוד לו 'ש שבת

 מקראי הנלמדים דד,פרטים כ׳ אשר רב״גו דברי

 בכח כלם דד,מה מפני מד״ם, כלם המה דד״ק
 הוראתה אשר זכור דב׳ הראשית במצוד. הכלל

 על והפרטים היום קידוש מצות על הראשי

 מדברי ענינים כשאר רק ודינם שבת עונג

:סופרים

 שלמדו דד״ק מ״ע ג״כ הוא המין ומזה

בו והגית מקרא ע״ב( צ״ט )מנחות
 ש ימ לא שנאמר בל״ת עובר וגם ולילה, יומם

 חולק שום דליכא ומשמע מפיך התורה ספר

 הוא ברכה רק מצוה דאינו האומר ומאמר בזה

 המצות למוני ראינו לא ומ״מ ע״ש, יחיד מאמר

 שהיתר. ראינו ואדרבה במצות, תם א שימנו

 ואמרו בה והקילו חכמים ביד מסורה זו מצוד,

 מצות קיים וערבית שחרית ק״ש קרא אם
 זו מצוה היתד, ואם ולילה, יומם בו והגית

 לא ק מצינו לא הנה התורה מצות כשאר

 לשבת בראה תהו לא דמצות ראינו עוד בכה״ג,

 ריש )ע׳ רבה למצוד, דילן בש״ס נחשב יצרה

 רבו את וכופין י״ג( ב״ב פ״ח פסחים הגיגה
ן במג נחשב לא ומ״מ ע״ש, עבדו הצי לשחרר

x
 ולערב זרעך זרע בבקר ד״ק מצאת וכן המצות,

 ואזהרה, צואה דרך ג״כ ונכתב ידך תנח אל
 רמב״ם עיין מדבריהם רק אינו מקום ומכל

 הזכירו לא וכן ט״ז, הלכה אישות מהלכות פט״ו
 ע״ב( י״ג )חגיגה חז״ל שאמרו מה לאיסור

 כוכבים לעובדי תורה דברי מוסרים אין
 ד״ה ע״א( ל״ח )ב״ק תוספות ועיין ומזלות

 לפניהם בתוב שהיה בחגיגה גירסא הביאו קראו

 בעשה עובר לאחרים תורה דברי המלמד כל
 הכלל לפי אבל ליעקב"( דבריו מגיד שנאמר

 דברים הני דכל נכון. על הכל יתבאר שאמרנו

 הראשית. התורה ממצות פרטים המה שחשבנו
 בכלל הוא ולילה יומם בו והגית מ״ע הנה

 מצות ובן אותם, ולמדתם דב׳ תורה של מ״ע

 ורבו, דפרו מ״ע בכלל הוא בראה תהו לא

 המה כן גם לאחרים תורה דבר ובלימוד

 תתן לא עור לפני דב׳ התורה ממצות פרטים

 ועיין מיתה, חייב בתורה שעסק ועכו״ם מכשול

 דד,קשו מוסרין אין ד״ה ע״א י״ג חגיגה תוספות
 ע״ש: איסור איכא הכי בלאו דהרי באמת

שהעלינו הלכה של ומתן המשא מן העולה

 גדול עיקר עוד נתבאר זה, בפרק

 מדברי הן חז״ל שהוציאו מצות לפניך יבאו אם

 רק המה כי ותראה קבלה, מדברי או תורה

 ת־ע אז שבתורה, אחת מצוד, מכלל פרטים

לבינת הללו הפרטים למסור התורה דרך כי

:דרבנן כענין רק ודינם חכמים

 דברי מוסרין דאין זה דין השמים הרמב״ם •( הגה
שבע באר וע׳ ומזלות כוכבים לעובדי תורה

 שמואל דגר שו״ת וע׳ □זה התעורר י״ד 'סימן בקונטרס
 היתר התפשטות על מגולה בתוכחת דהאריך ע״ה סי׳
 זה דחשיב חרדים ם' בשם והביא מדינא שאסור מה

 משונה בש״ם לפנינו דהגירסא התעוררו ולא דד״ק למ״ע
 לעובדי תורה המלמד דגרסי התום׳ לפני שהיה הגירסא מן

 ש״ם הגדולים הביאו לא גם בעשה ע־בר ומזלות כוכבים
 הזמן אותו של *אומות למדו איך לדבר־ך ע״ב ל״ה סוטה
לשון בשבעים לכותבה נצטוו לא הלא ופירש״י תורד,

 פתחון יהיה שלא כדי הרוצה כל ללמדה לבא אלא
 היה התורה קבלת דבשעת ראינו ע״ש למינים פה

 לא ואולי עתה ישתנה ולמה שירצה למי ללמדה הרשות
 פ״ב בירושלמי שאמרו כמו שבע״פ רה ת רק אסרו

 זר כמו תורתי רובי לו אכתוב תשא כי ומדרש דפיאה
 ודפתריהן ספריהם מוציאין הללו לבא לעתיד נחשבו
 להם דאין כיון .אבל ודפתריהן ספריהם מוציאין והלל■
 תענית במגלת דאמרו והא נחשבו בזר פה שבעל תורה
 התורה את שתרגמו בשעה ימים שלשה חושך דהיה
לא ודלמא מיוחדים בחדרים אותם שהכניס מפני היינו

להדדי: יכוונו



פרטי כל5^לבך שיס רהיש המעיין אתה ו־עתהע״כ־־ך־
 ותבין מח״פ בפ״ד "רבינו בדברי הראית אשר הדברים'

 וזה • מכונן על דעות בהלכות כאן רבינו דברי
 במדס ר״ל אין כו׳ זה לצד מעט רבינו מ״ש באורם

 והזהירות הגבורה במדת עד׳מ מדוח בשחי אלא אחת
 מעט בינונית מהדעה ויתרחק ע״ע שמדקדק מי וז״ס
 הראשון קצה שהוא הסכנה למסירת עד״מ זה לצד

 הנאה הרגל להעדר פי׳ זה לצד או הגבורה שבמדח
 ושוב חסיד נקרא הזהירות במדח האחרון קצה שהיא
 בשתי לדבר שכוונתו היטב וביאר משה רבינו הואיל
 האחרון קצה כנגד אותו שמטין דעה יש באמרז מדות

 היא זו שבמדת האחרון והקצה הזהירות במדות ר״ל
 הראשון קצה כנגד שמשין דע׳ ויש הנאה הרגל העדר

 מסיר׳ היא זו במדה ראשון והקצה הגבורה במדח ל״ל
 הכל לדעת איתהר כאשר הדין משורת לפנים וזהו לסכנ׳

 7ו־־והןעבדי;ג פרקיו מק׳ בפ״ד היטב באר מפורש
ואף בפרך כנעני בעבד לעבוד מותר הל״ח פ״ס

Co 0/ ר/A״< /'''q) fty'S יי fp

א פרק דעות הלכות
 נקרא הוא מה זו כמוה בפי׳ למדו כך 1 :בדרכיו והלכת כת( )דברים שנאמר והישרים

 קדוש נקרא מההוא )ה( רחום היה אתה אף רחום נקרא הוא מה חנון היה אתה אף חנון
 ורב אפים ארך הכנויין אותן בכל לאל הנביאים קראו זו דרך ועל • קדוש הי׳ אתה אף

 * הם וישרים טובים דרכים שאלו להודיע בהו וכיוצא וחזק גבור תמים וישר צדיק הסד
 עצמו אדם ירגיל וכיצד )ו( ץ :כחי כפי אליו ולהדמות בהן עצמו להנהיג אדם וחייב

 האמצעיות הדעות עפ״י שעושה במעשים וישלש וישנה יעשה בו שיקבעו עד אלו בריעות
 בנפשו הדעות ויקבעו עליו טורח בה׳ יהי׳ ולא עליו קלים מעשיה׳ שיהיו עד תמיר בהם ויחזור

 נקראת בה ללכת חייבים שאנו הבינונית הדרך והן היוצר בהן נקרא האלו שהשטות ולפי
דרך הזהב לשון

 רפואת סדר זהו בנגלה סוב לב יתרון לו שיש מי משנרגיל יחשבו ופעמיה גבור שהוא עליו ויאמרו בזה יחשבהו
 תכונת מגיחי׳ החסידי' היו לא העגין וזכרהדולזה המדו׳ שהוא הנפש פחות על ואמרו סוב שהוא אחרון הקצה
 לצד מעס נוטים אךהיו בשוה הממוצעת תכונה נפשותיהם הרג' נעדר ועל בחלקו שמח שהוא העצל ועל סבלן

 נושן שהיו עד״מ והשמיר׳ר״ל הסייג ע״ד החם׳ או היתר וע״ז הסא ירא כלומר נזהר שהיא סבפו לשבי ההנאות
 הגבורה ומן מעט ההנאה הרגש העדר לצד הזהירות מן הלב טוב ויתרון הפזור נ״כ יחשבו הסעות מן ההין

 שב יתרון לצד הלבב ומטוב מעט ובסכנת נפש מסירת לצד ישובח ואמנם סשת כולו וזהו הטובות הפעולות מן
 בשאר וכן מעט הרוח שפלות לצד הענוה ומן מעט הלבב וישקול שיכוין לאדם צריך ואליו הממוצע באמת

 הדין מפורק לפניס באמרס רמזו העני! יע״ז ניסעני המעלו' שאלו ודע • שיחמצעו עד תמיד כלס פשלותיו
בכפל רק בנפש יתישבו ולא יגיש לא למדו' והפחיחו׳אשר

 ובזמן רבות פעמים ההיא המדה מן הבאות הפעולות
 טובות ההן הפעולות היה ואם בהם והרגילנו ארוך
 יהיה רעות היו ואס מעלה מהם לנו המגיע יהיה

 בסבש אדם שאין ומפני פתיחות מהם לנו כמגיע
 שנבאר כמו חסרון בעל ולא מעלה נעל עניינו בחחלת

 מנהג כפי מקטנותו פשלות ספק בלא ירגיל והוא בפ״ח
 ההם הפעולות שיהיו ואספר • ארצו ואנשי קרוביו

 כמו מחוסרות או מיותרות שיהיו ואפשר ממוצעי׳
 בדרך ברפואתו שילש וראוי • תולה נפשו ותהי שספרנו
 נראה משוויו כשיצא שהגוף כמו בשוה הגופות רפואות

 שישוב עד בהפכו כנגדו ויעמוד ויצא נסה צד איזה מל
 ונשוב ההפוך מן ידינו נסלק וכשישתווה השיווי אל

 כשוה במדות געשה כן שוויו על שיעמדהו מה לעשות
 יחסר בנפשו תכונה לו שהיתה אדם כשנראה בו והמשל

 מפתיחות פחיתות וזהו הכילו׳ לרוב טובה מכל נפשו בה
שבארנו כמו הרע מפעולות יעשהו אשר והפועל הנפש

 המעשים מספר רוב לפי אבל המעשה גדול רוב צפי יותר הלבד טוב ביתרוןהנבל ונרגיל הלבב ברשת
והוא א

 רודף אדם שיהיה הח:מ' ודרכי חסידות מדת כך פי על להרגיל נצווהו החולי זה לרפואות וכשנרצה הפרק בזה
 ויאכילהו לו יצר ולא עבדו על עולו יכביד ולא צדק בדבר החום עליו שיגבר מי שירפא כמו שזהו בנדיבות
 הראשונים החכמים * משתה ומכל מאהל מכל וישקהו שנביאהו צריך אבל מחוליו יבריאוהו שלא השוה הממוצע

 אונלין שהיו ותבשיל תבשיל מכל לעבד נותנין היו רבות פעמים מעשה ויכפיל פעם אחר פעם הפיזור לפזר
 הוא הרי עצמן לסעודת ועבדי׳ הנהמות מזון ומקדי׳ קרוב ויהיה לכילות המחייבת התכונה מנפשו שתסיר פד

 אדוניהם יד אל העבדים כעיני קכג( )חהלים אומר ונצוהו הפיזור הפעול׳ נסלק ואז הפזור• תכונת אל להגיע
 ולא ביד י׳ינזהו לא וכן ♦ גבירתה יד אל שפחה כעיני ולא יתיר לא עליהם ויפקוד הנדיבות פעילות על להתמיד

 ירבה ולא לבושה ולא הכתוב מסרן לעבדות בדברים הכילות פעולת לעשות נצווהו מפזר כשנראהו יחסרמכן
 • טענותיו וישמע בנחת עמו ידבר אלא וכעס צעקה עליו פועל כשנחו רבות הכיל׳פפמי׳ פועל ישנה לא אבל ולשנות*
 ואמתי עבדי משפט אמאס אס לא( )באיוב מפורש וכן המדות רפואות סדר הוא הטוב החדוש וזהו השזור
 ברחם ויכוננו עשהו עושני בבטן )שם(הלא עמדי בריבם קל יותר לנדיבות הפזור מן אדם שישוב והוא וסודה
 על רחמנים להיות ה׳ מצות לשומרי ראוי כן כי * אחד נעדר שוב וכן לנדיבות הכילות משובומן קרוב רוחר

 הוא בהם להדמות שצונו הקב״ה של במדוהיו הכל קרוב ויותר קל יותר חטא וירא נזהר ההנאה הרגשת
 וכל • מעשיו כל על ורחמיו קמה( )חהלים אומר בעל על נכפיל ולזה נזהר התאוה בעל משוב לשוב

 לך ונתן יג( )דברים שנאמר עליו מרחמין המרחם נעדר על משנכפיל יותר ההנאה העדר פעולות התאוות
 פ״נ אבות רבינו ז״ל )ו( ז :והרבך ורחמך רחמים הלבב רך על ונתהייבו החאוה פשלות ההרגשות

לאדם יגיעו לא שהמעלות " המעשה רוב לפי והכל לנהוג לב אמין אח משנחייב יותר לב באומן לנהוג



'׳"/יר׳,

פרק

 שהוצרכתי שמות שלשה פירוש יכלול זה פרק
 וכבר וצדקה. ומשפט חסד והם לפרשם,

 ההפלגה ענינו חסד כי 1 אבות בפירוש בארנו
 בהפלגה שוושמו בו, שהופלג דבר באיזה

”ההטבה כי וידוע 1_מתך^ הטוב במעשה
 שאיי למי להטיב האחד ענינים, שני \כוללת

 שיש למי להטיב והשני כלל, עליך זכות לו !
 שמוש ורוב לו, המגיע מן ביותר עליך זכות לו ;
 למי בהטבה הוא חסד במלת הנבואה ספרי ־
 טובה כל ולפיכך כלל, עליך זכות לו שאין !

 חסדי אמר חסד, נקראת יתעלה מאתו הבאה
 כלומר הזו המציאות כל ולפיכך , * * *2 1אזכיר ה׳

 עולם אמר חסד, הוא אותה יתעלה המצאתו
ואמר הוא, חסד העולם בנין ענינו ,8 יבנה חסד

 <. חסד ורב מדותיו בתאור יתעלה
צדק, מן נגזרת היא צדקה מלת אבל

 בעל לכל 6להביא ופירושו "עדל"®, והוא
 מן מצוי לכל וליתן לו, המגיע את זכות

 הראשון הענין ולפי לו. הראוי כפי הנמצאים
 המוטלות הזכויות הנביאים בספרי יקראו לא !
 שאם לפי צדקה, נתתם, אם לזולתך עליך ;
 אין חובך פרעת או שכרו את לשכיר שלמת ;
 עליך המוטלות הזכויות אבל צדקה. נקרא זה ,
 לקומם כגון הטובות, המדות מצד לזולתך !
j אמר ולפיכך צדקה, נקראת זו הרי כושל, כל

 >/©? ׳^?,ר /

ננג[

 בלכתך כי ,7 צדקה תהיה ולך המשכון בהחזרת
 עם צדק עשית כבר הנעלות המדות בדרך
 את לה שנתת מפני שלך ההגיונית הנפש
 נקראת מדותית מעלה שכל וכיון לה. המגיע
 ,8צדקה לו ויחשבה בה׳ והאמן אמר צדקה

 9יתעלה אמרו וכן האמונה. מעלת כלומר
.10וגו׳ לעשות נשמר כי לנו תהיה וצדקה
 הראוי כפי הדין היא משפט מלת אבל

לנקמה. או לטוב זה יהיה הנדון, על
 ההטבה על נאמר חסד כי הדברים מסקנת

 מצד שתעשה טובה כל על וצדקה בהחלט,
 שלמות מביא אתה בה אשר המדותית המעלה
 שלו התוצאה שתהיה אפשר ומשפט לנפשך,

 בארנו וכבר טובה. שתהיה ואפשר נקמה
 בו מתואר שה׳ תאר שכל 11התארים בשלילת

 בגלל והנה מעשי, תאר הוא הנביאים בספרי
 רחמיו ובגלל חסיד, נקרא הכל את המציאו

 18 בכחותיו החי הנהגת כלומר 12 החלשים על
 מן בעולם שמחדש מה ובגלל צדיק, נקרא

 היחסיים הגדולים והפגעים11 היחסיות הטובות
 של תוצאה שהוא המשפט אותם חייב אשר

 בתורה נתפרשו וכבר .15שופט נקרא החכמה
 צדיק ,16 הארץ כל השופט הללו, שמות שלשה

 בפירוש מטרתי וכל .18 חסד ורב ,” הוא וישר
זה. אחר שאביא לפרק הצעה הללו שמות עניני

 חסי שיש וכתב חסיד. חכם, גולם, הארץ, עם בור, :המונחים את באר שם מ״ו. חמישי פרק 1
 שיטה עד המדותיות במעלות כלומר בחסידות הוסיף אם החכם האדם הוא וחסיד :וז״ל למגרעת.

 נקרא לפיכך מחכמתו, מרובין מעשיו ויהיו הרביעי בפרק שבארנו כמו האחד הקצה כלפי מעט
ברע. או בטוב ההפלגה אותה שהיתר. בין חסד נקרא בדבר ההפלגה כי התוספת, בעבור חסיד

מהדורתי שם ראיה לאיוב בהקדמתו רס״ג גם והשוה ג. פט תהלים 3 ז. סג ישעיה 2
המדוייק. האזון קו וענינה צדק. של מלולי תרגום 5 ו. לד שמות 4 .21 הע׳

זה פסוק כי וברור "תעאלי" 9 ו. טו בראשית 8 יג. כד דברים 7 להגיע. אפשר: 6
פרקים ח״א לעיל 11 כה. ו דברים 10 השלום״. ״עליו וכתב הבינו לא ור״ש ה׳. דבר הוא

הטבעיים הכחות על והכוונה החי. בעל של 13 הוא. וטעות ״הענינים״ בר״ש 12 נד.—נג
טובות הן הטובות כי 14 הרבה. ואם מעט אם הטבעיים חייו ימי במשך קיומו הגורמים בחי השתולים

יורד רע אין כללי ובאופן המקבלים, של בהרגשתם רעות הם והרעות המקבלים, של בהרגשתם
יא. פרק גם וראה י. פרק זה בחלק לעיל וראה ההויה. גורמי הם הם ההפסד כחות אותם כי מלמעלה,

ו. לד שמות 18 ד. לב דברים 17 כה. יח בראשית 16 הוא. וטעות ״משפט״ בר״ש 15
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 אדם עלה לא תורה מתן עד כך וגומר. סוריא למדינת ילכו לא רומי מדינת ובני רומי
 עלה ומשה סיני הר על השם ירד תורה מתן בשעת אבל למטה שכינה ירדה ולא למרום

 סיני בהר שנתחדש ותחתונים עליונים בין המחיצה סילוק כי נקל לנבון דעת האלקים. אל
 אחת תורה. של נתינתה עם במציאות שחלו ותמורות חליפות כמה המקיף גדול כלל הוא

 חכמי של הכרעתם כח היא הנ״ל המחיצה סילוק הוא הפנימי תוכנה אשר הללו התמורות
 העליון רצון גילוי הם ומצוותיה התורה דיני הלא כי ובמצותם התורה בדיני התורה
 כביכול העליון רצון כי ואומר מכריז תורה, לחכמי הניתן בענינם ההכרעה וכח יתברך,

 בין סילוק־מחיצה לך אין כי בודאי הרמב״ן(. של )לשונו חכמים" של דעתם "על ניתן
 הנפש בכחות מקביל קו לו יש בעולמות, זה מחיצה סילוק מזה. גדול ותחתונים עליונים

 השכל כח של שפעולתו מאחר כח־התענוג, לגבי הוא תחתון כח־השכל בכחות־הנפש גם כי
 כי תורה׳ של בסגולתה הגדולה הרבותא היא שזו אלא התענוג. כח של באורו הוא מותנה

 גדר פורץ הוא והרי ותחתונים, עליונים בין סילוק־מחיצה של הסגולה לו יש התורה שכל
 שבתורה המאור של ששרשו באופן עצמה. הנפש בתוך גם ממנו שלמעלה מה ופועל^על

 מתן בשעת שנתחדש ותחתונים עליונים בין בסילוק־המחיצה הוא נמצא למוטב המחזיר
תורה.

ב
 מתן מעלת של הפנימי התוכן בבאור המאמר של השני להחלק עכשיו אנו ומגיעים

 זה כמוך לרעך ואהבת היא הראשונה ההצעה הצעות. משתי הוא מצטרף זה באור לוחות.
 אדם ה״בין את אלא כוללת איננה רעים אהבת דהרי התמיהה, היא ומפורסמת התורה. כל

 בהערה הרגשנו זו תמיהה ומתוך מבחוץ. נשאר למקום" אדם ה״בין כל ועדיין לחברו"
 לחברו אדם שבין עבירות על התשובה בעבודת כי אחר, במקום לנו נתבאר שכבר נפלאה,
 מפסיד אדם אם דאמנם לפרשו. צריך זה תיקון המעוות. תיקון מפאת הוא מתחייב הפיוס
 ידי דעל המעוות, את מתקן הוא שהזיקו מה לו משלם שהוא זה ידי על הרי חברו ממון

 הצער הפיוס לאחר אף הרי שביזהו או חברו את במצער אבל ;ההפסד נתבטל התשלומין
 גם שבדבר הקפידה את להסיר הוא מועיל שהפיוס מכיון אלא עומד, במקומו הבזיון או
 כמוך לרעך ואהבת של עשה מצות !הוא כך הדברים והסברת הוא. המעוות תיקון בכלל זה

 האהבה דטבע מאחר אהוב, להיות כן גם היא שמחייבת אלא אוהב להיות רק מחייבת אינה
 אהבה בכלל אהוב להיות ההשתדלות גם ממילא אהוב, להיות שואף אוהב שכל הוא כך

 מה א( !פנים בשני ואהבת מצות ביטול הוא לחברו אדם בין חטא דכל ונמצא נכנסת. היא
 היתר לחברו נותן שהוא מה ב( אוהב! להיות החיוב מפני הוא וזה לחברו. מריע שהוא

 מפייס שהוא לאחר כן ומשום אהוב. להיות החיוב מפני הוא וזה בדין. עליו תרעומות של
 נוטל הוא הפיוס ידי דעל ונמצא לו, מוחל אינו אם אכזרי נקרא חברו דאז חברו את

 במשנה והנה המעוות. לתיקון הפיוס הוא נחשב זה ומצד התרעומות. היתר את מחברו
 וכדומה. חכם לתלמיד קדימה דין כגון רעים אהבת במצות קדימה סדר שנינו דהוריות

 דין לו יש גדול, יותר ריע שנקרא ומי בענין־הריעות מדרגות חילוקי דישנם מזה וחזינן
 את גם מקיפה רעים אהבת מצות בו אשר המקום את מצאנו וכאן האהבה. במצות קדימה

 אוהב להיות רק לא היא מחייבת רעים אהבת מצות כן על כי למקום. אדם בבין העבודה
 גדולה יותר למדרגה האדם את מעלה ובעבודה בתורה עליה וכל אהוב. להיות גם אם כי

 האהבה בחובת קדימה לדין זוכה הוא הרי גדול יותר ריע שנקרא ומכיון ה״ריעות". בתואר
 השתדלות ידי על לרעך ואהבת מצות קיום לנו והרי אהוב ליותר נעשה שהוא דהיינו אליו,

 השניה. להצעה עצמנו ונעתיק הראשונה. הצעה כאן עד למקום. אדם בין של בעבודה
הוא מה זו מצור, בפירוש למדו "כך ה״ז סוף דעות, מהלכות א' פרק הרמב״ם של לשונו
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 שהשמות ולפי וגומר רחום היה אתה אף רחום נקרא הוא מה חנון היה אתה אף חנון נקרא
 דרך זו דרך נקראת בה ללכת חייבין שאנו הבינונית הדרך והם היוצר בהן נקרא האלו
 יעו״ש. וגו׳". יצור, אשר למען ידעתיו כי שנאמר לבניו אבינו אברהם שלמד והיא השם
 הדרך לאותה השם" ב״דרך הבונה אין כי לט מתבאר הרמב״ם של הללו דבריו מתוך
 בה. הולך כביכול השם אשר הדרך לאותה היא שהכתה אלא בה, שנלך רוצה השם אשר

 של ה״אבהות" סוד כי מרגניתא, עוד תחתיה מוצאים הננו זו, מרגניתא של דלייתה לאחר
 לשון המשך הוא זה שהרי יתברך. בדרכיו ההליכה של הענין קיום הוא אבינו אברהם
 על השם הביא למען וגומר השם דרך ושמרו וגומר יצוד, אשר למען ידעתיו "כי הכתוב
 ההליכה של זה ענין נעשה תורה מתן בשעת מכאן לאחר והנה עליו". דבר אשר את אברהם
 דוקא נתיחדה מה מפני השאלה בכאן ומתעוררת התרי״ג. ממנין המצוות לאחת בדרכיו

 אבינו. אברהם של אבהותו בנין לכל אבן־הפינה לשמש בדרכיו ההליכה של זו מצוד,
 הנה כי בדרכיו. ההליכה ענין של קו־היסוד בהבלטת היא גנוזה זו שאלה של תשובתה

 הדימוי יכלול לא זאת ובכל לשמעון, להתדמות בכדי שמעון של בדרכיו ילך שראובן יתכן
 לשמעון להתדמות ראובן של רצונו עצם כלומר, להתדמות. הרצון עצם את בתוכו הזה

 שנמצא שמכיון אלא שמעון. בדרכידשל דוגמא הזה להרצון לו אין ראובן, אצל הוא מקורי
 ומתדמה הולך הוא ואילך הזה הרצון מן הרי לשמעון להתדמות הזה הרצון בראובן בו

 שמעון של בדמותו ראובן היות עובדת עצם כי ונמצא, לו. דוגמא משמש שהוא עד לשמעון
 שמעון. אצל ראובן מצא לא להתדמות הרצון שהרי הזו, הדמות של בכללה נכנסת אינה
 במצוד, כי והיינו מקום. של בדרכיו הליכה במצות קו־היסוד להבלטת מגיעים אנו וכאן

 הדימוי מכלל הדימוי רצון עצם שגם אלא כן, הדבר אין מקום של בדרכיו הליכה של זו
 ליוצרנו ההתדמות אפשרות וגם ליוצרנו ההתדמות חובת שגם מפני הוא הדבר וטעם הוא.

 של רצונה עצם גם כי באופן אלינו. כביכול, להתדמות, הקב״ה הנהגת מתוך הן יונקות
 א בראשית ילקוט )עיין הצורה. אל היוצר בהתרמות מקור לו יש ליוצרה להתדמות הצורה

 "כל הלשון: בזה שם דאיתא מאד טוב והנה עשה אשר כל את אלקים וירא הפסוק על
 יסוד על באצבע מורה שהוא זה בלשון היטב ודוק בטלו". לא במדד, מדד, בטלו ד,מדות

 של בדרכיו ללכת ההשתוקקות כי הוא מקום של בדרכיו הליכה במצות קו־היסוד דברינו(
 וכדומה תפלין מצות לקיים דהמשתוקק בכלל. מצוות לקיום לד,השתוקקות דומה אינה מקום

 אבל לקיום! שאיפה אלא ואינה הקיום, לגוף מחוץ לגמרי עומדת זו השתוקקות הרי
 דתשוקה עצמה. זו בתשוקה הדימוי את מגשם הוא הרי מקום של במדותיו ללכת המשתוקק

 להתנהג הזו המדד, כי ,״,מדד כנגד ב״מדה להתנהג הקב״ה במדות דוגמא לה יש עצמה זו
 של דקו־היסוד באופן כביכול. אלינו להתדמות הקב״ה של רצונו הוא ,״,מדד כנגד ״במדד,

 "מדד, במהלך ברואיו עם להתנהג הקב״ה של מדתו הוא מקום, של במדותיו ההליכה מצות
 שאמרו דד,ך אחר, במקור לנו נתבאר כבר כי הלאה. הקו את אנו וממשיכים מדד,". כנגד

 עשרים כנגד "הם הגדול בהלל הנאמרים חסדו" לעולם "כי פעמים וששה דעשרים חכמים
 הכונה שאין בחסדו", אותם וזן תורה, להם נתן ולא בעולמו הקב״ה שהביא דורות וששה

 שקודם לד,אמר ניתן לא אופן בשום כי כביכול. יתברך חסדו נתקטן תורה במתן כי בזה
 שהבונה אלא חלילה, חסדו במדת מעוט יש כך ואחר יתברך, בחסדו העולם ניזון תורה מתן
 שמעון את לפרנס לראובן לו אפשר ויתור. של חסד הוא תורה מתן שלפני זה דחסדו היא

 כדי בעצמו שיעשה עסק לו בסדרו או יום, יום הוצאותיו לו בתתו או :אופנים משני באחד
 באופן כי גדול, יותר חסד הוא מחיתו כדי נתינת של הראשון האופן בשטחיות, פרנסתו.

 להרויח מקום לחברו הנותן בפנימיות, אבל בעצמו. שהרויח מה שמעון הוא מקבל השני
הוא תורה, מתן לפני דורות וששר, העשרים של החסד של מובנו חסדו. את לו מעמיק הוא
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כט בתורה הגנוז המאור

 בדרך העולמות קיום את להרויח מקום הנותנים עסקים כביכול לו היה לא תורה מתן שעד
 ויתור, בחסד ניזונים דורות וששה עשרים כביכול. בעסקיו משרה לקבל אפשר שכירות.

 משפט. בדרך רווח של מקור ממציאה החסד שמדת דהיינו ..מש§ט, חסד מתגלה כך ואחר
 שחסדם מכיון חסדו. העמקת אלא יתברך, בחסדו מעוט בו שייאמר תורה למתן לו אפשר אי

 הדורות וכמספר שלו, ויתור לו יש דור כל ויתור, חסד הוא דורות וששה העשרים של
 הרי משפט חסד הוא שהחסד ואילך תורה ממתן חסדו". לעולם "כי של מספרם הוא כך

 במתן החסד שנתעמק מכיון ואילך ומכאן אחת, לשלשלת הדורות כל את מצרף המשפט
 ההנהגה בי ומובן, הוא ברור והנה חסדו". לעולם "כי ודור דור לכל מצינו לא שוב תורה,
 בדרך היא באה כשד,השפעה דרק חסד־ויתור, בהנהגת כלל שייכת אינה מרה כנגד דמדה

 זה במהלך התשלומין את להגביל מקום יש משפט( )חסד המשפט הכרעת כפי תשל^ין
 את לכוון מקום אין הלא חסד־ויתור, דרך נמשכת כשד,השפעה אבל מרה", כנגד "מדד, של

 היא מופקעת שבחסד־ויתור מאחר הנבראים, של הנהגתם מדת לעומת ההמשכה מהלך
 מתחייבת ליוצרה הצורה דימוי דמצות זה לפי איפוא ונמצא, תשלומין. מתורת ההשפעה

 מכאן ולמדנו חסד־משפט. למדת חסד־ויתור ממרת מקום של בהנהגתו התמורה מתוך היא
 לכל הוא מובן כך ומתוך ליוצרה. הצורה דימוי למצות מקום אין חסד־ויתור בהנהגת כי

 הנבראים עבודת ידי שעל גיסא, לאידך המדד, והיא הדין הוא כי אלקים, דורש משכיל
 מדד,". כנגד "מדד, הנהגת של המדד, היא משתלטת מקום, של בדרכיו הליכה מצות בקיום
 נתבאר וכבר חסד־משפט. הנהגת של הכרעתה מפגי היא נדחית חסד־ויתור שהנהגת דהיינו

 תורה ומתן מצרים יציאת ידי על ישראל כנסת של התהוותה כי פעמים כמה לנו
 דתמורה לחסד־משפט, מחסד־ויתור מקום של בהנהגתו התמורה בסוד היא עומדת

 של ההשפעה היא נמשכת אליה אשר ישראל, כנסת של התהוותה את המחייבת היא זו
דוקא נתיחדה מה מפני הענין בהבנת ודעת טעם טוב נלמד הדבר אוממוצ ה״חסד־משפט".

אבינו. אברהם של אבהותו בנין לכל הפינה אבן לשמש מקום של בדרכיו ההליכה מצות
הן שייכות ישראל, כנסת של עולמה הליכות וכל לבנים סימן אבות מעשי כי מפגי והיינו

את המחייבת היא מקום של בדרכיו הליכה של הזו והעבודה האבות אצל ובשרש בכח
 וקושטא ישראל. כנסת של התהוותה סוד היא זו מדד, אשר "חסד־משפט" של המדד, שלטון

 אבהותו בנין של הפינה אבן היא ליוצרה, הצורה דימוי של זו דעבודה הוד" הכי דמילתא
 ההנהגה את המעוררת העבודה את לעבוד האב של מהותו היא שזו מפני אבינו. אברהם של

 ביתו ואת בניו את יצוד, אשר למען ידעתיו כי בניו. של הד,ויה סוד את בתוכה ד,גונזת
 דבר אשר את אברהם על השם הביא למען ומשפט צדקה לעשות השם דרך ושמרו אחריו
 כן פי על ואף למקום׳ אדם בבין עבודה שהיא בודאי בדרכיו ההליכה מצות והנה עליו.

 שתי של ומצירופן וגומר. חנון אתה אף רחום אתה אף בה, נכלל לחברו" אדם ד,"בין כל
 כל אחד מצד כי אחת. מטבע של צדדים שני הן הללו שתים כי למדים נמציגו ההצעות

 ידי על נעשה ]וזה ריעים אהבת של לחברו" אדם "בין בחובת נכלל למקום" אדם ד,"בין
 בהצעה וכנ״ל למקום", אדם "בין ידי על אהוב להעשות היכולת נתחדשה תורה שבמתן

 של למקום" אדם "בין בחובת הוא נכלל לחברו" אדם ד,"בין כל גיסא ומאידך !הראשונה[
 וכג״ל מדד" כנגד מדד, הנהגת נתחדשה תורה שבמתן ידי על נעשה ]זזה בדרכיו ההליכה
 על עומד העולם דברים שלשה על כי ששנו חכמים לשון עומק הוא וזה שניה[. בהצעה
 זד, הם באים אלד, שלשה כי בזה הבוגד, שאין חסדים, גמילות ועל העבודה ועל התורה

 מפני המשולש, לחוט הללו שלשה נעשו תורה של ידה שעל היא שהבונה אלא זה, גבי על
 עומדות ו״גמילוח־חסדים־בבין־אדם־לחבירו", ה״עבודה־בבין־אדם־למקום" הרי תורה שבלי

של הכלים את למלא אפשר תורה ידי על ורק המיוחדת, ברשותה אחת כל מתבודדות הן
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 הכלים את למלא גיסא ולאידך ה״עבודה־דבין־אדם־למקום", באור "חובות־האדם־לחברו"
 עלינו בכאן שאף באופן ה״אהבה־דבין־אדם־לחברו". באור ה״עבודה־דבין־אדם־למקום" של

 עליונים בין סילוק־מחיצה היא תורה מתן של החידוש נקודת כי חכמים דברי ולשנות לחזור
 מעלה כלפי האדם חובת בין המחיצה נסתלקה תורה מתן של ידו על רק כי ותחתונים,

 ההרגשה בנו מתחדדת זה בענין הדעת העמקת מתוך מטה. ברואי כלפי האדם חובת ובין
 עבודה של הנפש מהלך בין המחיצה היא מסתלק תורה לימוד של הנפש מהלך בעצם גם כי

 חסדים גמילות של הנפש תנועת כי הוא והענין חסדים. גמילות של הנפש מהלך ובין
"עבודה* של הנפש ותנועת אין, שלחברו בשעה יש לו כי ההכרה מתוך דוקא היא יונקת

5החגס"ר '.אוצר

 הראשונה כל. יש וליוצרו כלום אין לו כי ההכרה מתוך דוקא היא יונקת דבין־אדם־לקונו"
 תלמוד של הנפש תנועת ואלו מקבל. של ביחס והשניה נותן, של ביחס בעליה את מעמידה

 השם "בתורת אומר מקרא כך שהרי יחד. גם היחסים שני את בתוכה היא כוללת תורה
 דהיינו )חז״ל( תורתו" ולבסוף השם "תורת מעיקרא ולילה". יומם יהגה ובתורתו חפצו

 לשכלו נעשה התורה ששכל זוכה התורה לשכל הטבעי שכלו של הגמור הביטול ידי על
 גדול, היותר הנותן להיות יבבד תכלומ תורה. גופי הן •הן סברתו שהכרעות עד הטבעי,

 תלמוד של הנפש מהלך עצם בתוך כי שאמרנו הוא וזה גדול. היותר המקבל להיות צריך
 סילוק בסוד הוא זה וגם ועבודה. חסדים גמילות בין סילוק־המחיצה הוא נמצא תורה

 להסברת הגענו וכאן סיני. הר במעמד לעולם והתגלגל שבא ותחתונים עליונים בין המחיצה
 תורה מתן של הכללית המדרגה בתוכן במסוים לוחות מתן של הפרטית המעלה עדיפות
 אדם בין של החלוקה סדר פי על היא באה לשנים הלוחות של חלוקתן הלא כי בסתם.
 האחרונות דברות וחמש למקום, אדם בין הראשונות דברות חמש לחברו. אדם ובין למקום

 בארון המונחות העדות לוחות של אחת מציאות נבנתה אלו לוחות ומשני לחברו. אדם בין
 לרעך[ וסופם השם אנכי היא לוחות של דתחלתם האמת חכמי כתבו לחנם ]לא הברית.

 של החידוש נקודת כי תורה, מתן של בדרגא לוחות מתן של העילוי תוספת היא וזו
 באה תורה, מתן מדרגת של הפנימי בתוכן הגנוזה ותחתונים עליונים בין סילוק־מחיצה

 שלמדנו הענין להתחלת בזה אנו וחוזרים הלוחות. של בגופם ובגשם בחוש גילוי לידי היא
 למוטב להחזיר שבתורה המאור כח בין מיוחד קשר ישנו כי המהר״ל של דבריו מתוך
 בכלליותו. זה מאמר המשך מתוך בנו שנקלטו הדברים הם הם כי דוקא. לוחות מתן ובין

 סילוק־המחיצה של מכהו היא יונקת שבתורה, במאור הגנוזה למוטב ההחזרה סגולת דהלא
 ישראל כנסת של בנפשה זה כח של והתעצמותו וקליטתו תורה, מתן בשעת לעולם שירד
לוחות. מתן ידי על דוקא נשלם

ג
 שבתורה המאור בענין מיוחדת עדיפות ישנה כי הקודמים בפרקים לנו נתבאר הנה
 המקום שם ונתיחד זהירות. לידי מביאה תורה של הכללי הענין גבי על למוטב המחזיר

 למעלה הוא נמצא זה שמקום מפגי אליו, מגיע שבתורה המאור של כחו רק אשר בנפש
 לידי מביאה תורה לענין משתייך אינו כן על ואשר השכל, כח של שלטונו מפעולות
 השכל של שלטונו אשר מקום שיש כשם הלאה. הקו את בזה אנו וממשיכים זהירות.

 השכל של שלטונו אשר מקום ישנו כן כמו מדי, יותר גבוה שהוא מפגי אליו מגיע אינו
 חכמים לשון סגנון מתוך זה דבר ולמדנו מדי. יותר נמוך שהוא מחמת אליו מגיע אינו

 מתוך בעקביו. דש שאדם עונות בשם לקלות האדם של בעיניו שנדמו לעבירות שקראו
 של המשמר על העמידה שנח מפני הוא הענין כי המקשיבה האוזן תבחין הללו המלים
 הקלות נשארו כך ומתוך לחמורות, שמירתו את מיחד הוא וממילא הוא, מוגבל השכל
העקב שמקום מפני ב״עקב" הללו העגינים הם נכללים כן ועל השכל. שמירת מבלי
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זצ״ל גולדשמידט אליעזר רבי הגאוןקכד

 ח׳ בדף הוריות מסבתא על לחיד״א שיטה
 הדין מה בשאלה, הדן בספר(, פ״ב )דף ע״ב

 הדין בעלי אשר עדות ופסולי בקרובים
פסול או הקרוב אם לעדים, עליהם קבלום

 ראוי אינו הדין ולפי הואיל כי להעיד. יתחייב
 עצמה, מכח מחייבת עדותו אין להעיד,
 שבקבלתו ההתחייבות מכח הוא והחיוב

 כן ואם בממון, אחרת התחייבות ככל לעד,
 "והוא עליו נאמר ולא עד, איננו הוא הרי
החיד״א: וכתב יגיד", לא "אם עד"

 דאף דעתי, קוצר לפי נראה מקום "ומכל
 איכא יגיד׳, לא ׳אם בכלל יהיה דלא גב על

 דבעדותו כיוון חסדים, גמילות מצוות סרך
 להעיד ליה... ואיבעיה לחבריה, ומהני עביד

 לעדותו. שצריך מי עם חסד ולעשות עדותו
 פרק ז״ל יוסף נימוקי להרב שראיתי הן5™

 בית מרן והביאו הרא״ה, משם שכתב הכונס,
 אדם שאין ...לפי וז״ל: כ״ח, סימן ז״ל יוסף
 גמילות ממדת אלא לחבריה להעיד חייב

חסדים׳.
דבריו, על שתמה שם ז״ל להב״ח וראיתי

 על ...דעבר פשיטא פריך דתלמורא דכיון
 גמילות ממדת אינו כן אם יגיד׳, לא ׳אם

 ותו וכו׳. עון נשיאות איכא אלא חסדים
 וסמ״ג עדות, הלכות בריש ז״ל הר״מ דהלא
 להעיד עשה למצות אותו מנו ק״ח, עשין

 בספר גופיה ז״ל הרא״ה והנה לחברו.
 עשה מצות מונה היה כך ק״ך מצוה החינוך
להעיד.

 ז״ל הרא״ה כוונת דעתי, קטנות לפי אמנם
 חסד. גמילות משום ...הוא המצוה דטעם
 ׳משרשי ח״ל: החינוך בספר שכתב וכמו

 גדולה תועלת זו במצוה שיש לסי המצוה,
 הן הן הרא״ה... דברי ברם... אדם...׳. לבני

דגרמי... בדיני ז״ל הרמב״ן הדברים...
 עשה מצות ז״ל דבריהם לפי אף אמנם

 בטעמה רבנן דאמור אלא מדאורייתא, היא
 אבל וכמדובר. חסדים, גמילות ממדת שהוא

 מצוה ליכא שקבלוהו, ופסול בקרוב
בידו שיש לפי אלא להעיד, מדאורייתא

 חסדים... גמילות סרך איכא חברו את לעוור
 אבל... מהלכות י״ד פרק ז״ל להר״ם ועיין
להבין". וקל

היא, החיד״א לפני עמדה אשר השאלה
 ער ובין כשר עד בין בחיוב, ההבדל הוא מה

 הפסול גם הרי עליהם, קבלוהו כאשר פסול,
 וחיובו חסדים, גמילות משום להעיד חייב

 גמילות משום אלא אינו כן גם הכשר של
 "גמילות בפסול, כי החיד״א ומסביר חסדים,
 חיוב עוד ואין החיוב, עצם הוא חסדים"
 הוא חסדים" "גמילות בכשר, אבל מלבדו.

 דקרא", "טעמא בבחינת החיוב, טעם רק
 המצוה משום הוא החיוב עצם אולם

____________________להעיד. המיוחדת
הלכה י״ג פרק אבל הלכות ברמב״ם ועיין

א׳:
 חולים לבקר דבריהם של עשה "מצות

 חסדים גמילות ואלו אבלים... ולנחם
 שכל פי על אף שיעור... להם שאין שבגופו,

 ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם, אלו מצוות
כמוך...". לרעך

 שם: ספר בקרית המבי״ט ומפרש
הויא כלל דרך חסדים גמילות "מצות
 ונלמד כמוך׳, לרעך ׳ואהבת בכלל דאורייתא

 גמילות ...ופרטי בדרכיו׳ ׳והלכת מדכתיב
מדבריהם". חסדים

 גומל שאדם חסד כל ההבחנה: וזוהי
 במצוה פרט היא המצוה עצם לחבירו,
 כי אם אשר כמוך׳, לרעך ׳ואהבת הכללית

 ופרט פרט כל אבל דאורייתא, הוא הכלל
 בכל לקיום ניתנת והמצוה מדרבנן, אלא אינו

 חסד, נעשה בהם אשר והאופנים הדרכים
 בעדות, אבל זה. סרט דרך דוקא ולאו

 וזהו להעיד, המיוחדת המצוה הוא המחייב
 גמילות במצות כפרט ולא החיוב, עצם

 כענין זו מצוה של וההגדרה הכללית. חסדים
 המצוה של טעמה אלא אינה חסדים גמילות

 החושן קצות בספר ועיין וכמבואר. ושרשה,
 המשפט נתיבות ובספר ג׳, ס״ק כ״ח סימן

א׳. "ק ס בביאורים שם

תשס״ד אלול )שז-שי(, ז-י גליו! ושש, עשרים שנה מוריה,

>»/">־ ו״^ [,ט

א/?יר,
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•p.-f לז משה
 השם, קידש לא שהסופר בידוע מיירי הנז׳ היור״ד אך

נתן ולא יהודא הכותב המחבר״שם, לשון מורה דכן
 רק יהודא כאן לכתוב שצריך יודע דהיד. משמע דלית, בו

 יתלה בפירוש, שם הלבוש וכ״כ הדלת בו לתת ששכח
 עכ״ל, השם, לכתוב כוונתו היה לא שהרי למעלה, הדלת

 כשר ויהיה למעלה הד׳ שיתלה דדי זה בדין ד,ש״ע וכוונת
 יהודה זה במקום ולכתוב שכתב מה למחוק רוצה ואם בזת

למחקו. מותר השם קידש דלא דכיון טפי, שפיר
שכתוב בס״ת מצאו כי ממכתבו נראה כת״ר במעשה אולם

 כאן לכתוב שצריך ידע הסופר אם ידוע ואין כך,
 וחשב דטעה אפשר או הדלת, בו נתן שלא רק יהודא,
 בחידושי כתב ובכה״ג אותו וקידש שם כאן לכתוב שצריך
 היה דאם הנז׳ הלבוש מדברי להוכיח שם ביור״ד ז״ל רע״א

 דקורא דעי״ז הדלת לתלות אסור היה השם לכתוב כוונתו
 הדלת לתלות כאן אסור וא״כ השם כמחיקת הוי יהודא עתה

 דלא הדבר קרוב דיותר ואף דאסור, למחוק וכש״ב למעלה,
ספק הוי מ״מ ביהודא הדלת לתת שכח רק השם קידש

 לחומרת דאורייתא וספק דאורייתא
הדברים דנראין בכה״ג למעלה הדלת לתלות דמותר וי״ל

 יהודא עתה דקורין דעי״ז הגז׳, רע״א בחי׳ דמ״ש
 בגוף עושה אינו דהא מדרבנן, רק היא השם, כמחיקת הוי

 ספק דהוי ,.וכיון השם כמחיקת דהוי שכתב וזה כלום, השם
 מ״מ לקולא דרבנן ספק אמרינו כלל השם קידש לא שמא

 השם לקלוף שיודע אומן אצליכם יש באם בג״ד נלענ״ד
 ת״ו בירושלים כי כן, יעשה הקלף מעובי מעט עם שלם

 לא שמא ספק דהוי כאן וכש״ב השם בקליפת היתר נוהגים
 השם את יקדרו זה לעשות שיודע אומן ואסאיואצליכם נתקדש,

 עיין יהודא, ויכתוב זה, במקום טלאי ויניחו אותו ויגנזו
בשם מ״ש שם מהרש״א ובגליון ז׳( ׳)סק שם יור״ד בט״ז

חב״י. תש
 למסה שבה הנקב שסותמים המקוה בדבר שאל ואשר ב.

מחוברת זו שמקוה רק טומאה, המקבל בדבר
 המקור, כשרה אם הנאד כשפופרת שבצדה כשרה למקוה

 מקוד, אם אף דהרי לזה מועיל החיבור דאין נראה לכאורה
 המקבל בדבר הנקב לסתום אסור כשרים מים כולה היתד, זו

 מי דיש ואף ג׳( סעיף ר״א )סי׳ ביור״ד כמ״ש טומאה,
 )סי׳ ביור״ד סופר והחתם הרא״ש, דעת והוא שם שמתיר

 דעה כתב שבש״ע כיון מ״מ מחוורת, ששיטתו כתב רי״ח(
ד,ש״ע. מכללי כידוע כן הלכה בסתם ראשונה

למקור, מחוברת שהיא מד, מועיל בזה דגם נראה באמת אך
 הזחילה לסתום דאסור זה דין עיקר כל דהא כשרה,

 מ״ה( )פ״ה במקואות הר״ש מדברי היא טומאה המקבל בדבר
 אט טומאה מקבל שהוא דבר כל יוסי דא״ר הא •שמפרש
 שם וכתב הזחילה, מקום בו מעמידין שאין בו מזחילין

 טומאה המקבל דבר ע״י למקוה מים דמביא כמו בזה, הטעם
 בזבחים כדאיתא טהרה ע״י הווייתן דבעינן משום פסול

 עיי״ש טומאה, המקבל בדבר להעמיד אסור כן )כ״ה:(
 ביור״ד איתא טומאה המקבל דבר ע״י למקוד, מים ובמביא

 דחשבינן כשר כשרה ממקוד, ממשיך דאם מ״ט( )סעי׳ שם
למקוה מחובר הוא כאילו לתוכו שממשיך המקוה לזה

 מחלק שאינו מי דיש שם שהביא ואף משם, המים שממשיך
 שהביאה ראשונה כדעה הלכה מ״מ הרשב״א דעת והיא בכך,

כנז״ל. בסתם בש״ע
 וכש״ב כשרה, למקוה מחוברת שהיא מה כאן מועיל וא״כ

יותר. קיל טומאה המקבל בדבר הזחילה דמעמיד היא
 התם, מודה הכא דפליג יהודא ר׳ דאפילו שם הר״ש כמ״ש

עכ״ל. ושלם עשוי המקור. דהכא
והביאו גדה. בסוף כמ״ש כן להלכה ס״ל והרא׳ש

למקור, המים הבאת דודאי ר״א( )בסי׳ הטויור״ד
 ממנה יצאו שלא המים מניעת אבל טהרה, ע״י שיהיה צריך
 כהרא״ש, לא בזה פוסקין דאגו ואף מהרה, ע״י שיהיה א״צ
 דאף וי״ל כשר, לכ״ע כשרה, למקור, דמחובר היכא אבל

 מודה טומאה המקבל דבר ע״י מים במביא דפליג הרשב״א
 שנתחבר מה דכל אחד רב בשם הבלן לו שאמר ומה כאן,

 כלי מתורת נתבטלה שלא כלי ואפי׳ מתכשר, כשרה למקוד.
 ח׳( סעיף ר״א )סי׳ ביור״ד הדבר ומפורש כן, הדבר אין

מועיל החיבור שאיו פסולין עוד ויש בט״ז. ועיין להיפך
ואכמ״ל. להם,

ל. סימן
תרפ״א. מנ״א

 ת״ו ירושלים בעיה״ק היו״ל ציון שערי בירחון ראיתי
הב״י מרן בדברי העיר שכת״ר מ״ו סי׳ ח׳ ז׳ קובץ

 י״א(, סק׳ רנ״א )סי׳ יור״ד בש״ך הובא לאשר, קודם איש בדין

ראשונים כמה ויש זה, בדין הוא יחיד לאו הב״י מרן והנה
 איש )י״ג.( הוריות סוף המשנה דברי כן שמפרשים

 הקשה )ס״ז:( כתובות הרי״ד בתום׳ להחיות לאשה קודם
 במדבר מיירי הוריות דסוף דמתניתין ותירץ הב״י קושיית

 התם עזות יפרנסנו לא ואם לחזור מוצא שאינו בספינה או
 אלמא להחיות דקתני נמי ודיקא במצוות שחייב קודם האיש
 אבל אחרת במקום חיות לו שאין במקום אלא קודם אינו

 היכא דבריו ולפי עכ״ל, קודמת האשה לחזור שיכול במקום
 תמות שהאשה אף לאיש מקדימין שניהם עבור יש דלא

 איש להציל מקדימין אם ג״מ דמה הב״י כדברי וזה מרעב
 להציל יכולין דאין היכא שתטבע האשה ומניחין בנהר הטובע
 מרעב, שתמות האשד, ומניחין מזונות לאיש שגותגין או שניהם

 דמיירי דמשמע להחיותו מלשון הנז׳ הרי״ד בתוס׳ שדייק מה אך
 דאיכא משמע דלהתיותו והיינו אחרת במקום חיות לו שאין

 ד,ך נזכר ג״כ דשם )ט״ו:( מכתובות צ״ע במלתא פיקו״ג
 וכ״כ לפרנסו מצווין שבי״ד וכפירש״י להחיותו לישנא

 דלאו שם בשטמ״ק הובא והריטב״א והרשב״א הרמב״ן
 והוכרחו ישראל, מעניי כאחד לפרנסו אלא מיירי בפיקו״ג

 דמיירי שם גם מפרש דהוא ואפשר עיי״ש, שם מהגט׳ זאת
 וצ״ע, להאכילו או לפרנסו הו״ל דאל״ב פיקו״ג דאיכא במקום

 קודם מלחמה משות שם דאיתא )מ״ז:( בנזיר התום׳ גם
 נפל אם הגל, עליו לפקח התום׳ פירשו להחיותו לעגין לסגן

 בגנד הובא מילתא והך שם, הרא״ש ,פי וכן שניהם על גל
 הנז׳ להחיותו גם מפרשים ובודאי הנז׳ המשנה על הוריות
 מסנהדרין הוכיח שכת״ר ומה הב״י, וכדברי כן, במשנה
המהרש״א )לפימ״ש דור,שבותו קרא ל״ל הגם׳ דמקשד, )ע״ג.(

A
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יורה מורשת לח

 קודם דאיש מיניה למילף קרא צריך הא ולד״ב״י שם(
 באבידת הוא כן קודם, איש באבידה כמו ילפיגן דמאבזד,

 פשיטא בזה וע״כ קודם, האיש ג״כ נפשות הצלת שהוא זעוף
 ע״כ לאשר. איש בין פיקר׳ג בדין נ״מ לעשות דאין להש״ס

 מקרא ניליף איך הדא הבנתי, ולא בקיצור, כת״ר דברי
 אין מזה זכר לשון מדאמר אי לאשה, קודם דאיש דוהשבותו

 עיין נאמרה זכר בלשון כולה התורה כל דהא כלל ראיה
 השוה ד״ד, )ט״ו.( ב״ק ותום׳ ונתן ד״ד, )מ״ב( יומא תום׳

 ודוחק, זאת גילף דקרא דמייתורא כת״ר דכוונת ונראה
 למסקנת דהוא וכמו קרא כלל צריך אץ זד, דדבר שגית
 מלובלין במהר״ט ועיין קרא תרי דצריכין שם בסנהדרין זעמי
 ילפינן דקרא דמייתורא שם בסנהדרין הר״ן בהידדשי וכ״כ שם

 איש של דאבידה ידעינן ומנא אגורי ולמיגר למיטרח דוזייב
 והן באבידה הן זאת ידעינן דמסברא צ״ל וע״כ קודם

 קודם, איש שניהם להציל יכול דאין היכא בלההיותו
 כתב וכן הנז׳, הרי״ד בתום׳ וכמ״ש במצוות דחייב

 ובזה עיי״ש, זה מעם שם והרב המשניות בפי׳ הרפב״ם
 סומק איש של דדמו חזית דמאי כת״ר מש״כ גם ניתרץ

 דמצילין תעשה ואל בשב שהוא זה לענין סומק דודאי מדאשה
 ודאי וזה במצוות חייב דאיש משום האשה, ומניחין האיש
 איש בין בפיקו״ג נ״מ לעשות דאין כת״ר כמ״ש ונכון אמת

 לאיש יאמרו אם כגון ועשה בקום הדבר דיר,יה היכא לאשר.
 ואל לזרג, שצריך בודאי יהרגוהו לא ואם אשד, שיהרוג

 מאי בכר,"ג כ״ה.( )פסחים סתמא אמרו דהא האשד, יהרוג
 בין חילוק שום בזה מציגו ולא ספי, סומק דידך דדמא חזית
 שניהם, להציל יכול ואין בשוא״ת דהוא כאן אבל לאשה איש

 קודם האיש דיציל אמריגן מעצמה, אבודה תהיה אחת ונפש
 אינו עדיין דקטן ואשת, בקטן וצ״ע במצוות דזזייב משום

 מי המצוות מן פטור דסומא ואשד, בסומא וכן מצוות בר
 בחרש צ״ע וכן )ס״ז.( כתובות איתן מצפה בחידושי ועיין קזם
עיין חבירו על מאחד קדימה דין בהם יש אם וקטן שוטה

ואכמ״ל. )קנ״ג.( שבח

 סוף במשנה הנז׳ להחיותו שמפרשים ג״כ ראשונים ויש
הרשב״א להאכילו רק פיקו״ג בדאיכא לאו הוריות,

 דאמרינן הא לפרש כתב שם בשטמ״ק הובא )ס״ז.( בכתובות
 לכסות, היינו ליתום קודם היתומה דמפרנסין שם בכתובות
 אבל שם( הוריות במשגה )כדאיתא קודמת אשה שלכסות

 קודם האיש הוריות בסוף וכדתנן קודם, היתום במזונות
 עכ״ל, לאחותיך קודם אחיד עמך אחיד וחי דבתיב להחיותו

 הביא שם בהוריות ז״ל חיד״א מהרב יוסף שערי ובס׳
 והיינו להאכילו שם במשנה האמור להחיותו מפרש שהמאירי

 לפי׳ ראיה להביא ויש עכ״ל, הפתחים על להחזיר כשא״א

מבעיה מתפרנס ניזון א״ה )י״ב:( מגיטז בכתובות הרשב״א
דב״ב(, פ״ח ומ״ח )מ״ז ועיין פירש״י ועיי״ש ליה

 דוחי מקרא זאת דילפיגן הבז׳ הרשב״א לפימ״ש והנה
זכר בלשון כולה דכה״ת לעיל דכתב אף עמד אחז

 דאין איש דכתיב כמו הוי אחז דכתיב היכא אולם נאמרה,
 דבא לומר סברא אץ וכאן שם, התום׳ וכמ״ש בכלל, אשה

אחז להקדים דבא רק לאשה מזונות לתת מצוה דאין למעט

משה דעה
 דאיש משום הטעם ואין מקרא, זאת דילסינן וא״כ לאחותיך

למזונות. לאשה קודם סומא אפי׳ מד״אשה, יותר במצוות חייב

 הב״י מ״ש על דפליג הכרח אין הג״ז הרשב״א ומדברי
יש שלא כגון פיקו״ג דאיכא היכא דגם די״ל

 במשנה דקתגי ולהחיות קודם האיש אחד, עבור רק מזונות
 דאיכא היכא ובין פיקו״נ, דליכא היכא בין כולל ועז׳

 אחז מוחי ילפינן וכ״ז קודם, האיש גוונא ובכל פיקו״ג
 שהביא הוריות הירושלמי מדברי יוקשה לא ועפי״ז עמך.
 איזה להחיות וזד. לכסות, זה שם בירושלמי דבעי דד״א כת״ר
 פיקו״ג דאיכא דהיכא פיקו״ג דליכא בגוונא מיירי קודם מהם

 לפיקו״ב קודם יהיה דכסות בעולם ס״ד שום הוי לא בודאי
 מיירי שם במשנה להחיות דמפרש לד,ב״י אד כת״ר וכמ״ש

 קודמת( דהאשה ס״ל פיקו״נ )דבדליכא פיקו״ב בדאיכא רק
המה״ם ע״ז עמד וכבר תיובתי׳ הזה הירושלמי הוי בודאי

הב״י. על כן להקשות שם בירושלמי

 דאמר כר״מ אתיא דהוריות דד,משנה די״ל כת״ר ומ״ש
הבנות את לזון מצור, מ״ט:( כתובות קמ״א. )ב״ב

 לא שד,"ל הראשונים כל הנה באורייתא דעסקי לבנים ק״ו
 ד״ה )ק״מ:( ב״ב התום׳ כמ״ש דס״ל טעמם ונראה כ״כ

 להו ומשמע אמר מצוה לעניו רק דר״מ כת״ר שהביא אלא,
 רצו דלא י״ל ועז פצוה, לא קתני דינא והוריות דמתניתין

 הוא האיש וחשיבות כר״מ קאי דד,משנה דא״כ כן לומר
 לאשה, קזם דאיש המשנה סתמה אז בתורה דעוסק משום

 ק״ו ר״מ דאמד ומה בתורה עוסק שאינו איש אף ומשמע
 ד״ד, )ק״ח:( כתובות התום׳ כתבו באורייתא דעסקי לבנים

 עומדים דכולם קטנים בבנים מיירי דר״מ רבא, אמר
 בקטנים דווקא מיזי דלא כאן אבל שם עיין בתורה לעסוק

 דאיש משום הטעם צ״ל וע״כ קזם, דאיש המשנה סתמה איך
לר״מ מציגו לא הסברא וזה האשד, מן זתר במצוות חייב

כן. שיאמר

 בנהר טובעים דשניהם דהיכא ס״ל ד,ב״י הנה ולהלכה
ח׳( ס״ע רנ״ב )ס״י בזר״ד והרמ״א קזם האיש

 טעמא ד״ד ג״כ וכתב לדבריו הסכים שם והט״ז זה דין הביא
 נראה י״ג( )או״ק שם הגר״א ובביאור במצוות, חייב דאיש

 או״ק רנ״א )סי׳ בבד,"ג לעיין שציין זה לדין ג״כ שהסכים
 ג״כ ס״ל והב״ש והש״ד הנז׳ ד,ב״י דברי הביא ושם י״א(

זאי כמש״ל המשנה דברי כן פירשו ראשונים וכמה כד,ב״י
היא. ברורה הלכה

 דכתב הא על י״א( סע׳ קנ״ז )סי׳ יור״ד מהרש״א ובגליזן
יעבור ואל יהרג עכו״ם ש״ד דבג״ע בש״ע שם

 סמוכים דליכא דבזה״ז הרבה פקפק ראש בשמים דבתשו׳ הביא
 וצ״ע עכ״ל נפשות דיני כדן דהוי לפסוק רשאי הבי״ד אז
 ולא ליקסלז גברא לה,אי כ״ה:( )פסחים רבא פסק הא

 בא״י וגם שם, סמוכים היו שלא בבבל היה ורבא תקטול
 הבית חורבן לפני שנד, ארבעים עז נפשות דיני לדון פסקו

 דזן ובנדון הנז׳ הספר בגוף לעיין וצריד ט״ו.( )שבת
 שילד לישראל לאמר דמותר יזה ראש הבשמים דגם נראה

להצילם, דצריך רק נטבעים הם מעצמם דהא האיש להציל
בב״א. גו״צ לנו וישלח מהגלות מהרד, יצילנו והי״ת
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מורשת
לא. סימן

יורה

תרם"□ סבת כ״ז
 דהוא משום ג״ל בשו״ע זה דין הביא לא שהב״י מה

בשם החיים, ארצות בספר כמ״ש שכיחא, דלא מילתא
 חיים ובם׳ כ״ט( )סי׳ אומץ יוסף בספר שכתב ז״ל חידא הרב
לפעמים הב״י השמיט שכיחא דלא דמילתא מ״ח( )סי׳ שאל

בש״ע.
 שמפרשים רי״ד התום׳ גם ואולי דהב״י כת״ר שחידש מה

לעגין דהוריות במשנה הנאמר להחיות לאשר. קודם האיש
 צריך אז לשניהם הצלה דיש דהיכא היינו נפש פיקוח

 שמצינו וכענין האשה, ואח״ב האיש את להציל להקדים
 רק להציל דא״א היכא אבל קודם, תדיר תדיר ושאינו תדיר
 עכ״ל נשים על לאנשים קדימה דין באמת יהיה לא אחד

 בזאת כוונה על שיורה קודם לשון נמצא לא אולם בקיצור, כת״ר
 אפשר דלא והיכא לאחד יקדים שניהם לעשות דאפשר דהיכא
 בתדיר דגם זה, על לזה קדימה שום אץ שניהם, לעשות
 רק הוא קודם תדיר שאמרו מה דזזכוונה אף תדיר ושאינו

 דא״א היכא מ״מ תדיר, השאינו לדחות ולא התדיר, להקדים
 תדיר השאינו לגמרי לדחות קודם תדיר שניהם לעשות
 דשם מהגס׳ זה ומוכיח י״ב( סי׳ ושבת )פ״ב הרא״ש כמ״ש

 לכן ניסא, פרסומי הוי חנוכה דנר משום דדוקא )כ״ג:(
 דתדיר היום קידוש הכי לאו הא היום מקידוש חנוכה נר עדיף
 )נ״ד:( סוכה בתום׳ משמע וכן תדיר השאינו לגמרי דוחה

 דצ״ע המג״א ומש״ש ב׳( סק׳ תרפ״ד )סי׳ המג״א כמ״ש
 גיסא, פרסומי דליכא דהיכא שם אפרים, היד ע״ז עמד כבר

 המג״א כוונת זה ואולי לגמרי לדחות אף עדיף תדיר בודאי
ליישב. ויש מש״ש

 הדחיה על קודם הלשון בש״ע נמצא מקומות ובהרבה
היכא כל )כ״ט:( קידושין לגמרי השני לדחות

 ללמוד הוא שם לבנו קודם הוא סלעים חמש אלא דליכא
 ות״ח, שכן )פ״ה:( כתובות לבנו קודם הוא ללמוד ובגו

 קודם, עני קודם, עמי )ע״א.( ב״מ קודם. ת״ח ות״ח, קרוב
 )צ.( בכתובות ועיין מקומות בהרבה ועוד קודמיו, עירך עניי
 שם אולם לבת, קודם הבן כדתנן קתני לגמדי קודמת ומאי
 במשנה האמור דקודמת ספק שום היה לא דע״ז אחר ענין
 מענין מדבר שם רק לגמרי השני׳ לדחות הכוונה שם,

 קודמת לשון מדנקט חיה המקשה וסברת ודיעבד לכחחלה
 וע״ז מידה, מוציאין אין השני׳ תפסה ואם לכתחילה, רק היא

 ראיה ומביא דיעבד, לענין אף קתגי לגמרי דקודמת משני
 לענין גם קודם, לשון דתני הרי לבת קודם בן דתני מהא

דיעבד.
 המקשה סברת היתה דלכן הריטב״א בשם כתב שם ובשטמ״ק

לשון פעמים דרוב לכתחילה רק משמע דקודמת
 דחשיב )י״ב( בכורות ועיין עיי״ש לכתחילה רק הוא קודם,

 לכתחילה, רק הוי וכולם זל״ז קודמים, שהם דברים כמה שם
 סדר מסדר הוי דאביי )ל״ג.( ביומא קודמת הני כל וכן

 )מ״ט:( בסנהדרין כדאיתא לכתחילה רק הם כולם המערכה
 תדיר ושאינו בתדיר וגם בעלמא למצוד. הוא התמיד דסדר

רפ״ו )סי׳ או״ח בש״ע כמ״ש יצא, תדיר השאינו הקדים אם

לט משה דקה
 למנחה מוסף הקדים דאם הרשב״א בשם בהג״ה ד׳( סעי׳
 רק יהיה קודם, דגזכר דבכ״מ היא כללא לאו ומ״ם יצא,

ואכמ״ל דיעבד לעגין אף קודם, לשון מציגו דהא לכתחילה
בזד-

 לפרש א״א בודאי )ס״ז:( כחובות רי״ד להתוס׳ והנה

לדחות ולא להקדים רק דהוריות דמשגה כווגת
 דהיתום בעיר מיירי דבכתובות לתרץ כתב הוא דהא לגמרי

 ליתומה, מקדימין לכן הפתחים, על שיחזור ע״י להתפרנס יכול
 ודוחה איש, משל גדולה הפתחים על לחזר האשד. דבושת
 בספינה או במדבר מיירי דהוריות ומתניתין לגמרי היתום
 קודם האיש לכן ימות. יפרנסנו לא ואם לחזור מוצא שאינו
 במשגה הנאמר דקודם נאמר ואם במצוות, דוזייב משום

 דמיירי האיש בשביל לגמרי האשה לדחות הכובה אין דהוריות
 הוצרך למה א״ב לאיש מקדימין ורק שניהם, עבור דיש

 במדבר או בספינה דהוריות המשנה לאוקמיה רי״ד התום׳
 בכתובות רק בעיר מיירי שם דגם לומר יכול היה שפיר הא

 לגמרי היתום דוחין היתומה בשביל רק דליכא דמיירי
 שניהם, עבור שיש דמיירי ובהוריות הפתחים, על שיחזור

 גם מפרש דהוא וע״ב לאשה, גותנין ואח״כ לאיש מקדימין
 בכתובות כמו אחד, עבור רק יש דלא דהוריות המשנה

דיש בספינה או במדבר דמיירי דבהוריות לתרץ הוצרך ולכן
 לגמרי. האשד. ודוחין לאיש מקדימין ואז בדבר פיקו״נ
המשנה כן לפרש הוכרח רי״ד דהתום׳ הטעם ונראה

 יש דאם אחד עבור רק יש דלא דמיירי ההוריות
 מרובד, דבושתה לאשר. דמקדימין הדין באמת שניהם עבור

 נותנין עני מעשר שחולקיו במקום )ק׳.( ביבמות וכמבואר
 שנאמר קודם רי״ד להתום׳ וא״כ זילותא משום תחילה לאשה

 אבל קודם האיש דאז לחזות דוקא הכוונה דהוריות במשנה
 כתובות הרשב״א לדעת וכן קודמת האשה שניהם עבור כשיש

 לשום כן לפרש מוכרח הקודם במכתבי שכתבתי )ס״ז:(
 ע״ז תקשי שלא כדי דהוריות במשנה הנאמר קודם לשון
 במשגה להחיותו דמפרש להב״י גם והנה דיבמות מחא

 להתום׳ וכן בים, סובעין שהם רק מזונות לענין לא דהוריות
 ואין מעליהם הגל לפקח לענין שמפרשים )מ״ז:( נזיר

 זילותא, כאן שייך לא דהא לכאן הגז׳ דיבמות מגמ׳ סתירה
 כת״ר שכתב הכוונה על קודם הלשון בש״ס נמצא אם ואף
 להביא הוצרך הנו׳ דשבת פ״ב דהרא״ש מחא, להוכיח יש וכן

 קודם דמלשון משמע לדחות, אף קודם דתדיר מגמ׳ ראיה
 יקדים שניהם לעשות דיוכל היכא דרק אומרים היינו לחוד

 לשון לפרש נראה אץ כאן מ״מ לדחות לא אבל התדיר
 להחיות לאשה קודם האיש ביחד שנה דהא להקדים רק קורם,

 דהיכא הכוונה בודאי אבתה, להשיב וכמו אבידה, ולהשיב
 בב״ם דאיתא הא וכמו קודם, האיש של שניהם להשיב דא״א

 דוקא הכוונה קודמת רבו אבידת קודמת, אבידתו )ל״ג.(
 אץ שניהם, להשיב דבאפשר שניהם, להשיב דא״א היכא
 קודם וא״כ רס״ד( סי׳ )ריש חו״מ בשו״ע וכ״כ קדימה דין שום

 לא קודם בחד שניהם דכלל דבכה״ג כן הבונה ג״כ דלהחיות
 שנזכרו דברים שאר וכן כדאיתא והא כדאיתא הא לומר שייך

 דאץ אע״ג בכה״ג ג״כ מיידי הקדימה בעגין שם הוריות במשנה
לגמרי, השני ודוחה קודם, הוא מ״מ לאחד כ״א לעשות בידו
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יורה מורשת מ

 קודם דת״וז שם דהוריות השניה במשגה שנזכר מה גם
 ברעב ימות הארץ שהעם אף בכה״ג ג״כ מיירי הארץ לעם
 בשם רנ״א( )סי׳ יור״ד בטור הב״י כמ״ש קודם הת״ח מ״מ

 מת הארץ העם לפנינו בא דאם )ה.( דב״ב פ״ק הריטב״א

 לת״ח יחסר אם ספק שהוא אע״ם להחיותו דוייב ברעב
לעולם נוחנין אין לת״ת שיחסר ודאי הוא אם מיהו אוז״ב

 עכ״ל. דבר לכל קודם דת״ח כדק״ל הארץ לעם
האיש את שיציל להשואל הפוסקין דבי״ד כת״ר ומ״ש

 מחשיבים הם הרי שתטבע האשד, את מניחין ועי״ז
 חזית דמאי הסברא בזה שייך ושפיר האשד, משל האיש היות
 במכתב שהזכרתי מה לפי הבה בקיצור כת״ר עכ״ל וכף

 דאחיך עמך, אחיך דוחי מקרא דילפינן הרשב״א בשם הקודם
 אחיך מזונות להם דלתת ע״ז מקרא לימוד לנו יש הרי קודם
 מרעב תמות שהאשה אף גוונא בכל משמע והקרא קודם,
 ע״ז להקשות כלל שייך את א״כ לאחיך מקדימין מ׳׳מ

 האיש חיות החשיבה שהתורה אחרי וכף חזית דמאי מסברא
 שאר לפימ״ש אך ממילא, דהוא בכד,"ג האשה מהיות

 עלה אתו וא״כ במצוות, חייב דהאיש משום הטעם ראשונים
 דאיכא דהיכא כיון כת״ר קושיית לכאורה קשה סברא מכה

 משום להאיש חשיבות דיהיה זו סברא אומרים אנו אץ מעשה
 ואם לאשה איש בין _כל^ מחלקין אנו ואין במצוות דחייב
 ליהרג מחויב יהרגוהו לאו ואם אשה שיהרוג לאיש יאמרו

 דליכא ד״יכא וגם וכר חזית דמאי מסברא האשה יהרוג ואל
 שרוצים כגון )פ״ב.( יומא התום׳ שכתבו כגוונא מעשה

 יהרגוהו ידם על יעכב ואם להורגו, כדי תינוק על להפילו
 חזית מאי הסברא דאמרינן ליזזרג שחייב אמרינן לא דבכה״ג

 בין חילוק שום אין בזה דגם נראה עיי״ש להיפוך וכר,
 תעכב ואם להרגו, כדי איש על אשה ירצו ואם לאשז/ איש
 להפיל תניח ואל שתיהרג בזה נאמר לא יהרגוה ידם על

 נקבה על או זכר על איש להפיל רוצים אם וכן איש על עצמה
 אותו, שיפילו שרוצה מי על שיבחר בידו הברירה ונותנים

 לו שנאמר כגון לאשה איש בין כלל נחלק לא בזה גם
 בין בזו^ נברר שלא כמו אשה על אותו להפיל יותר שיבחר

 דמאי הסברא אמרינן ואשד, באיש דגם וע״כ אנשים שני
 ואשד, איש דטובעים היכא מסברא לומר מנ״ל וא״כ חזית
 האיש חיות להחשיב ברעב למות שניהם שעומדים או בנהר

 שעי״ז אף להאכילו או האיש להציל ולהקדים האשה מחיות
 וכף חזית דמאי הסברא כאן נאמר לא ולמה תמות האשד,

 יש בדבר כשנעיין אולם אנשים שני כסו ואיש אשה ולחשוב
 אף מישראל נפש להרוג דאזלינן דהיכא בזה גדול חילוק

 גמור אנוס והוא בידים, מעשה עושה אינו שהוא במקום
 יש מ״מ להורגו כדי השני על בע״ב אותו שטשליכין בזה
 אותו שמשליכין דוזאחרים בידים נפש הריגת של מעשה כאן

 להורגו אחד על אבן משליכין אם נ״מ דמה ע״ז מיתר, חייבין
 דאיש אף לאשה איש בין כלל מחלקיגן לא בזד, איש, או

 אשה או איש דוהמית מקרא ילפינן דהא במצוות חייב
 )ט״ו.( ב״ק שבתורה, מיתות לכל לאיש אשד, הכתוב דהשוה
 שחייבין כלומר וז״ל מיתות, לכל ד״ד, שם התום׳ וכתבו
 עיי״ש קרא איירי דבהכי איש על כמו כופר או מיתה עליהם

בין בזה חילוק שום אין נפש דבהריגת התורה גלתה הרי וא׳׳כ

משה דעה
 שנהרג כלומר נפש הריגת דאיכא גוונא בכל ולכן לאשה, איש
 משא״כ לאשה, איש בין כלל מחלקינן לא איש פעולת ע״י

 למות שהולכים או גל עליהם שנפל או בנהר דנפלו ד,יבא
 אדם פעולת שום בלי למוח הולכים שמעצמם רעבון מחמת

 הפילן אם ואפילו אדם הריגת סוג תחת כלל נכנס זה אין
 חיוב מכה ע״ז לדון באנו אנו רק נעשה כבר זה דבר איש

 לשכור אף האפשרות, בכל להציל דחייבין נפשות הצלת
 כמבואר ריעך, דם על תעמוד דלא מקרא ולהציל אנשים

 חיות ולהחשיב בזה לחלק נוכל ושפיר )ע״ג.( בסנהדרין
 מטעם תמות, שהאשה אף קודם ולהאכילו להצילו האיש
 מתשיבין אנו ואשה באיש דוקא ולאו במצוות חייב דאיש
 הארץ ועם ת״ח כגון אגשים בשני גם האשד, על האיש חיות
 בשם כמש״ל הארץ העם חיות על הת״ח חמת מחשיבין אנו

בין כלל נחלק לא נפש דבהריגת אף דב״ב פ״ק הריטב״א
מחלקיו. אגו נפשות בהצלת ומ״מ הארץ לעם ת״ח

הדינים בכל ממון היזק דודאי כזאת לחלק צריך בממון וגם
 שעמד ספינה לענין וגם אשה, איש בין חילוק שום אין

 משא י בה ויש ממשאה להקל וצריך לטובער, נחשול עליה
 האשה משל הכל לים להטיל נאמר לא אשה ושל איש של
 אנשים, שני של שהם כמו חשבינן רק האיש, משל ולא

 הטעם והיינו )קט״ז:( בב״ק כדאיתא משאר, לפי דמחשבין
 לפניהם תשים אשר המשפטים ואלד, )ט״ו.( בב״ק דאמרינן

 אץ ממילא שבתורה דינים לכל לאיש אשד, הכתוב השוה
 אבידה, בהשבת משא״ב לאשוז, איש בין בזה חילוק שום
 אבידד, להמחזיר דהא כלל דינין של סוג תחת נכנס זה דאין
 ורק זה, של או זד, של להחזיר בזד, וג״מ חילוק שום אין

 מחלקין אנו בזד, ע״ז דנין אנו אבירה השבת מצות מכח
 משום להאשה קודם האיש של להחזיר ומקדימץ מסברא
 רבו דאבידת לאביו רבו בין דמחלקין כמו במצוות דחייב

בזה נחלק לא ממון דבהיזק אף קודמת דאבידתו או קודמת,
כלום.

 תעשה ואל שב שאינו בדבר ג״ב נ״מ דיש כת״ר מ*ש
יש האיסורץ בכל הנה ע״כ ממרא זקן בדבר כגון

 כמו בהם דנים אץ ובכ״ז כת״ר שהביא כמו ממרא לזקן נ״מ
 שיוכל בדבר גם מיתה שחייב גופיה ממרא וזקן נפשות, בדיני
 ושגגתו כרת זדונו על שתייבין לדבר גלגול ע״י מזה לבא

 בסנהדרין וכד דבר ממך יפלא דכי מקרא זאת ילפינן חטאת
 מדברי אחד בדיקדוק אפילו דאמר ור״ש עיי״ש )פ״ז.(

 אשר מקרא זאת שם יליף ג״כ ממרא זקן געשה סופרים
 האיסורים בכל אבל דהו, כל ואפי׳ ההוא המקום מן לך יגידו

 בהנאה אסור אם כגון נפשות דיני מזד, להתגלגל שיכול אף
 עליה וחייבין חלב זה אם או קידושין לענץ נ״מ יש לא, או

 ובדיני היתר, וזה איסור שזה פוסק אחד חכם עכ״ז כרת
 הממון זה אם נפשות דיני לידי הדבר לבוא יכול ג״ב ממונות

 בשלושה סגי ועכ״ז קידושיו הקידושין אין שלו אינו
 ועשרים, בשלשה רע, שם מוציא דחכ״א )ח׳.( ובסנהדרין

 הדין בזד, התם נפשות, דיני לידי ויבא ללעז דחוששץ משום
 נפשות דיני לידי לבא הדבר יכול עליו שיושבים בעצמו

סגי לכ״ע נפשות דיני שיהיה מזה להתגלגל יכול אם אבל
בשלשת
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מאמשהדעה יורהמורשת
 ויכול לנהר, נחבש דאם דבריו בתוך כת״ר שהזכיר מה

משום ממיתה פטור יהיה מאחרים הצלה ע״י לחיות
 דסטור )ע״ז:( בסנהדרין הנז׳ וסימנים מסולם גרע דלא"
 סנהדרין המשנה דמלשון בזה להסתפק יש לפיעג״ד הנה ע״כ,

 פטור, ומת משם לעלות ויכול המים, לתוך דחפו )ע״ו:(
 יכול אין אם אבל בעצמו לפלות דיכול משמע הלשון פשטת
 אם הול״ל דאל״כ פטור אינו אחרים ע״י כ״א בעצמו לעלות
 היכא דגם די״ל מזה הכרח אין ומ״מ משם, להעלותו יכולים
 ומסולם לעלות, יכול ג״כ נקרא אחרים ע״י לעלות דיכול

 בעצמו לעלות יכול דבסולם דפטור הכרח אין ג״כ וסמנים
 אפי׳ הילכך דאמר ע״ז:( )שם אשי לרב אף בסמנים וכן

 לקנות לשוק בעצמו לילך דיכול משום היינו בשוק סמנים
 אחרים ע״י רק לעלות יכול איו דבעצמו היכא אבל סמנים

 לא דילמא ע״ז לסמוך הדוחפו לזה היה דלא דחייב, י״ל
 הם אם אחרים אלו על דסמך וי״ל להעלותו, האחרים ירצו

 גם יצילוהו, ובודאי שיטבע יניחוהו לא שודאי ישראלים,
 הוא עביד לא אחרים, ע״י הצלה לו היה אתר דעל כיון י״ל

 עצמו להציל שיכול לסמנים דדמי כת״ר וכמ״ש המיתה,
 אחרים שיש הדוחפו ידע לא אפי׳ בזה נ״מ ויש ע״ז, ממיתה

פטור. מ״מ להצילו,
 )כ״ז.( בב״ק הראשונים, מחלוקת הוא זה שדבר ראיתי שוב

כגופו מהו, עבדו, לב על גחלת הגיח רבה בעי איתא,
 ולפירש״י ע״כ כגופו עבדו פשטא הדר דמי, כממונו או דמי

 להציל שיכול כפות שאינו בעבד דמיירי שפי׳ שם והר״ח
 כתב שם הנמוק״י אך דידן, לנדון ראיה שום אין בעצמו

 דפשיטא בפי מיתה לענין לאו ודאי מיירי כפות בעבד דאי וז״ל
 אלא לסלקו שיכול לפניו שאדונו ואע״פ חייב, עבד שההורג

 המאירי הרב בשם שם השטמ״ק וכ״כ עיי״ש בעי נזקין לענין
 דין שמ״מ לי יראה אצלו עומד שרבו אלא כפות היה ת״ל

 צריכים אנו ואין התשלומים מן שפטרו והוא כאן יש מיתה
 אף היא דסברתם ונראה פכ״ל, שם שרבו מצד לפוטרו

 ק״ו עביד כותי׳ שם דקיי״ל לרבינא )ע׳׳ו:( דבסנהדרץ
 במיתה משא״ב ואונס שוגג בהם חייב דנזקין לנזקין, ממיתה

 עושה אדם דאין משום במיתה להחמיר יותר מסתבר מ׳׳מ
 במיתה וגם אותו, יצילו שאחרים סמך על נפש להמית דבר
 שהאדון ע״ז עצמו סמך ואיך ההתראה וקבל בו התרו הא

 דבר כ״כ אינו וגם התראה בהם דאין בנזקין משא״כ יצילנו,
 יצילנו. שהאדון ע״ז עצמו דסמך י״ל כמיתה גדול

לסלק ויכול אצלו עומד שרבו אף בדבריהם, מפורש עכ״פ
 אם למים בדוחפו וה״ה מיתה חייב בדחפו מ״מ הגחלת

 הדוחפו חייב אחרים שם שהי׳ אף אחרים ע״י רק לעלות יכול אץ
 על מצוה עבד דגם חורין, לבן עבד בין בזה, לחלק מסתבר ולא
 שם הרשב״א אולם כאשה, במצוות חייב דהא להצילו כ״א

 מיירי דרבה דאבעיה והראב״ד התום׳ בשם כתב בחידושיו
 אם הוא, והאבעי׳ אדוניו בפני עליו ונותן כפות בעבד
 ישרף שלא כדי הגחלת להסיר גופו כעל עליו יחוס האדון

 לנזקין בין רבא לחיוב בין דרבה בעי׳ פירושם ולפי לא, או
 הרי בעבד דפטור האבעיה שנפשטה אחר ולפי״ז עכ״ל, הוא
 ואין ממיתה, פטור אחר ע״י מצילים לו דיש היכא דגם

משום פטור עליו עומד שהאדון בעבד דדוקא ולומר לחלק סברא

 חוב באחר דגם באחר משא״כ גופו, כעל עבדו, על חם דהאדון
 חייב דהעבד כיון כתב שם הרא״ש וגם להצילו אדם כל על

 בבן הוא כש״ב וא״כ לישרוף יניזזנו שלא ע״ז סמך במצוות,
יצילנו. שהאחר חורץ,

 דהאבעיה שכתבו שלפנינו שם ב״ק התוס׳ מדברי והנה
דס״ל משמע התק, אלא העבד, מת בשלא הוא

 בחו״ם הדרישה אך חייב, מת דאם הנ״ל והמאירי כהנמוק״י
 פטור ג״כ דבמת כהרא״ש ס״ל התוס׳ דגם כתב תי״ח( )ססי׳
 כתבו לא למה דא׳׳כ בזה וצ״ע עיי״ש, מגזקיו כש״כ והוא

 בץ מיתה לענין בין הוא דהאבעיד. הנז׳ הרשב״א כמ״ש
 כהרא״ס ס״ל הגמוק״י דגם שם, הדרישה מ״ש גם לנזקין,

 4בזז ואכמ״ל להיפוך, בדבריו דמפורש פלא, הוא

לב. סימן
תרפ״ט. שבט י״ז

 הא על טעם לתת בא רי״ד דהתוס׳ לומר דאין כת״ר מ״ש
כלל, טעם צריך אץ ולזה הכרי, פוטרת א׳ דחטה

 הנה ע״כ בת״ג, שיעורא כתיב דלא )קל״ז( בחולין כפרש״י
 לכהן לתת וצריו משמע נתינה כדי דתתן דס״ל רי״ד לתום׳

 הקרא כ״א תרומה הפרשת על אחר קרא ואין חשוב דבר
 בתורה כתיב הרי אדרבא וא״כ לו, תתן דגנך דראשית
 שמואל אמר איך קשה שפיר ולפי״ז נתינה כדי שיעורא

 ע״ז טעם לתת וצריך )ג״ח:( קדושין הכרי פוטרת א׳ חטה
 נ״ג( אות )פ״ב בספרי כמ״ש שם רי״ד בתום׳ מפורש וזה

 נתינה כדי משמע לא דתתן דס״ל י״ל הנז׳ בחוליו ורש״י
 דלמא ד״ה )כ.( גיטין תוס׳ עיין נתינה הוי שהוא כל וגם

תרומה. גבי שיעורא כלל כתיב ולא
דפליגי סופ״ג בקידושין דהאב״א שכתב ע״ז שהשיג מה

 והביא לשמואל א׳ חטה רק כהורם הוי לא בדשמואל
 לחלק דאין מדבריו דמוכת ה״ו( פ״ה )בהל״ת הרמב״ם מ״ש
 שאני יורש דע״כ נלע״ד כת״ר תו״ד ע״כ לאחר, יורש בין
 חייב שאץ ע״ז דמי כהורמו לומר דאין מסברא ודאי דזה
 טבל במפקיד כגון מדרבנן לכתחילה אפילו להפריש כלל
 נמלך ואח״ב שבטבל, בתרומה שיזכה ע״מ אפי׳ כהן, אצל

 ובלבד תרומה גרנו כל אדם דעושדי תרומה הכל ועשה הישראל
 זה שהפריש התרומה בכל זכה דהכהן נאמר מקצת ששייר

 שהפריש התרומה כל לתת חייב שהישראל אף אינו בודאי
 לומר אץ מ״מ ב׳( )סי׳ תו״מ בדיני בינה האמרי כמ״ש
 שהפריש התרומה בכל זכה קודם הטבל בידו שהיה דהכהן
 שחייב תרומה בשיעור שזכה נאמר היותר ולכל אח״כ

 היותר השיעור שזה מארבעים אחד כגון להפריש לכתחילה
 פשוט וזה זכה, לא בודאי מזה יותר אבל חז״ל, שתקנו גדול

 מצוות כלל אצלו דאין סברא דיש בכהן וא״כ מסברא וברור
 לכתחילה אף תרומה להפריש כלל חיוב עליו ואין נתינה

 ואצלו טבל, מידי הכרי להוציא אחת חטה כ״א מדרבנן וגם
 מאבי שירש בישראל אמרינן ואיך יותר ולא כהורם הוי זה

 תרומה שמפריש כמה ומשמע שלו, והן שמפריש כהן אמו
 אחת סחטה יותר מפריש דאם לבאר הו״ל דאל״כ שלו, היא

 זכה כבר התרומה דבגוף כיון צ״ל וע״כ לכהן לתת צריך
שמוסיף מה גם כלל לתת חייב היה ולא הכהן אמו אבי
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 ספקו אפילו צאאא וכתהמא אצרכין טאורה לן»ה£3? ,י
r העצם ה"המ !פה״ש אלום אינו |עירצ עכר אס *שראל $יי 

ה׳ציל וי"ליאינו אייל ש'£ס1את1בתנ הנזישארי '3 ~גאולן■
 נגץ אדם לאוס דחזיהשתא צמידי אלא קצותל שראוי צא

 מערכין דאין לטיל דאאד ותדע ל&הציס דחזיא ארומה
 דלא הרי ע״כ טנייהו לאיתשולי לאפשר אצ״ג הקדשות3

גזלר ליי אתא לא והקיש אע״ג איתשיל כעי אי אמרינן
 עליה איתשיל כעי אי למימר ליכא תו מכל ליי אתא לאי •

 איתשייצליה נצי אי הואיל צוכריןד״ה אלו כצדק זצלכתכו
 ועור תר״ב הנזיאיהן צחלק ז״ל י־שכ״א דברי הס »ע״ש.וכך
 ואי הואיל דאמרי דאןפא אשכחן לא דאצן לומר אאליןשס

דאיאוירכיצ דאריא אלא שלו שהוא ענוה כציאיתשילאלא
יצייש צליה

 נלזיר אלא אמר לא דאפייסומכוס לואר ודאי . הצ!נה1
 כשלהן אחרים לו שערכו כץ כשלו עירב לנין י ,׳■

דמה א״נ טף ממט ליהנות מותר היקדהא כנוף /וכאאוא
תרומה זה רצכלל כויונראה הפקר כנון דשות לאחדים שאין ■

 לאו אי איבציאיתשיל לסנמכוס אחריכן יאוה ישראל ציד ■
 כאופן * וק׳יל הצמאות כין נזרו שכות דכל דש״ל

 חזי איתשיל כעי )אי הואיל לא דללילן למדין לנמצינו
 דידיישאאר כדון ז״ל הרשי״א ואדדימה כשלו הוי או לאכילה

 טמאא תרומה של לאתנייראתרוג לולבו או עצמו על ■ציכאיו
 לאייק )איכא * יצא לא דאפי-יכדיצכד משמע פאול

קונמזת כשלמי אלמ)לא מסיק הירק חן הנודר צ׳ לבשלהי
 כלה כאלו לציר כל צת} דרי משוס עליהן לאיתסולי ■צצוה
 מצוה מאי תרומה אכל עליה מקהיר כאלו והמקיימו צמה

 לאיתשולי מצוה לקונמוא ציון ז״ל ופירשו צלה לאיתשולי
 תרומה אאל דמ^ צלייה! איתשיל כאלו הכי משוס •צלייה!

 אתי לא מצות דליכא !כיון איכא צלה לאיאשולי מצוה ־מאי
 ז״ל הרשכ״א מייתי ראיה אא* הוא !כ״ש עלה }איתשולי.

 כציקיר גס לאיתשולי מצוה דאיכא דלזלב לקונמוא מתדואת1
. .צמי אגד)־

 אמילמי׳ה ליל מערכין דנפיככל למידק לאיכא ואיכרא' י
 ופליג כיין לנזיר דמצלנין למדה דקא לסומכזא

 דמתשיל אפשר מ״ט דתלאודא שתצא צריל אתרזמה
 ודחיק צילוה דמאשיל אפשר צמי תיואה א״ה אמירותיה

 הרמל׳ה פסק הרי פירכא ו&אי אוקמתיה צפאה לשנויי
 דס״ל אקפר כריאלעזר פ"ל ובחיפרקיס פ״ג דעות צהלבו?

 ש’’י לסייתרפ״ח ליצריו ו־שכ״א והמכים חוטא נקרא לנזיר
אנזיידנקרא דוקא איתאיל כעי אי סואכוא אמר אס כן ואס

 לתלמודא דש״ל ולאי אלא איב' מצוה מאי תרומה אכל חוטא
 איתשיל כאילו יהי״ל אמרינן מצוה ועילוצ כתרומה דגם

 אעיקר לאתשולי לוצוא דאיפא כיין לנזיד עירוב לי דכ״כ
 5לצר חייכין להרי בתרומה לישראל עירוב כמו נמי אנדר
 כמקוא אלא דאינס קיייל תחואין ועירוכי וצמבואו' ת1כחצר
 מצוי* לדבר שלא הקורא צכודת ,בא הישכ״א ולדעת #צוה

 שקולים ולישרצתרומה כיין לנזיר כן ואס עירוב עירובו אין
 של באתרוג הכי נמי דאמרינן ומינה צניהס ו*כואו הס

 זלצת ימי איתשיל כאלו דלולב מצוה דאשוס טמאה תרומה
 לכתיב דכיין משום פסול טאאה תרומה כל אצתג אמה
 כיה קרינן לא איתשיל כעי דאי משוס •לכס ולקחתם ציה

בעינן עכשיו גמור אלו’צזלנס
ן פיאלו דכפאחיס מאד צד אצלי ק' ירב^

“יותימשג! ליקח תבל שכלארוצאלאס 3
1 f בפלוגתיירכוותא כלנא׳יזלויה מילתי צורחו

 אי יש כשס האראכתב׳ תורת בספר הראביין אלם אראשזן’
 היא־כמל שאס שלו כטלה שכר אלא לו איי דלרופא שאומר

 הנמק-״י לס צ"כ ■הסלע את לו לזתן עמו והתנה הסלע מ!ך
 כשיטת וציין ז״ל אריצכ״א כשם כתיבן חליצה מצות "כפרק

 ללוקח ומכאן וז״ל יו' עילה לאסיקידושין בחידושיו הריטכ"א
 נשיא התנה אס ומיהו כרמיהן אלא איחייב דלא כוי סמנץ
 דמים לו ואין לו מכר שחכמתו לו ליתן חייב הרכה הרופא

 זייל אורי אפי י שמעתי וכן ז״ל אדונינו,הלמצ״ס כתב וכן
 זע"ז׳שהיי נינהו יסתראיי הצכייס הלבריס נראים ולכאורה

 הריטכ״א' ע"ש כתב מליצה מצות כאלק שם הנמק"י הרב
 אהריחיי% אחוור ואילו ז"לוז״ל הראצ"ן לצרי שכתכצל

 ודיוכשנר נופו מלץאכיית לראאתו כחכמתו לטרוח היא
 יקיהסין שס ואלו טכ״ל ל> ליאויה איכ אן באל כפועל צול־חו

שר ג

 נבל צללו וצ5לצ אוא שלו f וכחח ׳חימיי׳ז ל*יי כאת
 אובא ולפיכך אפראתו לאחר אף יה צל ליאאל יכול שהרי
 !השתא צ״כ לולאגול ראוי ופת את בכל מצייש ך2 ואחד
 לךחה־ן יראה דלא מקיא דולי.חא'לכס דקרא אולמיה מאי
 דאי׳י־^ז משוס חמץ לן• *ראה א דל יקיא ה*כי כ* הרי

 משוש □ לי מלקחת קרא הי־נ שלך כיה קריצן אחלה מיאשיל
 דהתיא א״ו מאלצה כיה לתרומהקייצן א*תאיל כעי דאי

 ןא)ל , כחקא היא כאן כיד תרוצה של דאתחג
 ועייל צתרא לתיאוצא כס אתוס' בתנו שהרי הי~א מילהא
 כן כויואס להתיר אמרינן לא צלה איתשיל כצי ואיי הואיל

 ה״צ להקל ולא להחמיר אלא ריאליעזר אמרו רלא היכי כי
 טמאה ארומה של כאתרוג לצאת להקל ליה ניחא לא אצן

 והתוש* ז'סייר' צתשויכלל צצתיהרא״ש ואצ״ג אפייכדיצכד
 אי תעבי' לא דארייח אילתא כל כרכא דקי״ל יצאי כתמורה

 קונסוידלונב א״ה יע"ש צחיסושבוצה אילו מהצי לא צכיד
 עירוב גב* למי וכן וליפי משלכס לכס ולקחתם דכתיב שאני

׳ יליכא' ,בעי השמא דחזייא מילי צמאת כתרומת
 ז״ל מהיהייש אתלמ*די לחי מ״ך כ{

שלבוא דף בהי ל״ל ראיתילהרב מופלג אחרי1
 כי׳י כסיהבת־יס שמצאה ז״ל מהרשכ״א /» תשונה •

 צור'ולהאדיר להגדיל והרוצה מארישמידה ארוכה שס )הנה
באורך שם האוכאת עילאה כתשובה אשנחאו צץ *שים

'*ר
ד"לצ?כ' מציאא מסכת כש״ס חולים א

קראידוהודצת מפיקילהצהאי' קא
 בהיזורכ^קור ילכו זוייצ"רו הדל את באי ילכו הדרך את להם

 pi) צרררנן בצלמא אסמכתא־ דהויא לואר ויתכן חולים
 לניקור ראו אאייר"ל וז״ל צ״כ' דצ"ל כנדרים ממ"ש להוכיח
 מינינשחע צוייייש כמות אא שנאצר מנין התורה חן חולים

 האמנם.חוי יי אדרכנין והוייא בעלמא רמז דהוייא '
 דסכירא אוכח ומשם דארכות צפ״ג ז״ל יונה לרכינו הזית

יעי־ס חיאורייתא שיצא ליה יי
 רמז׳לייקלר דנדריס צהה*א לומיל־ ההכרח אן ז׳ה וע״פ

בתורה להדייא אפורש דאיצו משוס היינו חולים
 סוכרסי' וכציזל הוייא לתורה ולעולם'מן כרמלה אלא
 כגון' לאס והודעת אצאוק לשא שדרשו אה ככל לומר ■אנו
 מן הוי הכל הדין משורת ולצניס וקבורה חולים וניקור ג״ס

 כעדו דמצילןלמימר והגס מוהר"ריונה לאייש התורה
 היינו התיורה תן לאוייא דלקא כמאי יונת מהל״ר !כשמו

 אסמכתיאדרכנן•מיכלדואק דהוי תול')לצולם5 לוחרדנרתז
אוא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 85 מס עמוד די יהודה בן אברהם בוטון, אברהם מחזה



פז חיים מים
 איתא ה'והכי נגד ל חכמה אין יהא כלל מחוור ואינו מלכים מהלכות

 ליכא חציה דלענין דכנהדרין נ' ונפרק נאחיין אלי פיק בסיף נסיטז

 ד״ס דסנהדרין '3 פרק דיש התוספת כתג וכך תלן מלין תפיס סוס

 דהתס לדחות ים מסוטה שהבאתי הראייה פשוטות"מ וכו'מה מעיד

 דלית יהודה לדני איתמר דפנכדיין וההיא יושב קורא בעי דאי דשות

 אי חקים ומכל יש וע ישית אלא קאתי לא לדידיה ואף נוותיה הלכתיה

 : !דוק חקי׳חינמייא של כנולי להוי סאישורא יזמידלאכרוס' ישראל למלן

דאע"גדלא משנה הלחם נתב הגדול דין לבית הולן ב הי ומ״ש

 לאילן גדול דכהן ודאי ליה תש״ע גגמיא בהדייא המכר

 שבעים של דין בנית אלא ין מ דכין דאין ועוד מעולה היותר דין לבית אלא

 ע״א בעינן נפשות לדיני מקא ג“דנב אינו ווה וכו' חכ״ג גרע דלא ואתר

 ובריש קתא נפרק כדאיתא כהדיוט בג' סגי ממונית ולדיני לחלקית אבל

:יע"ם סנהדרין מהלכות ה' פרק בראש היב פסק וכן דסנהדיין נ' ערק

 תניא שם מימרא שהוא מרן כתב לענין חענין איתי !מסיעי! ד
יבינו ומפרש למקום חתקיס העדים את מם־עין חימר רשנ״א

 קחא פיק מדאחרינן תתקבל וה פירוש ואין יע״ש לענין חענין דהיינו

 אנימטלקאיתה טהורה אתרה ואס דקתני ת׳אחתניתן דסוטהדף

 לה דמסקינן ומשנינן קיימא התש אותה מעלין !פרנינן מורח לשערי

 העדים את חסיעין ב״י אומר רשנ״א דתניא לייגעה כדי לה ומחתינן

 להו דחסקינן נו הי למקים דפי'מחקים וכו׳אלחא למקים ממקום

 : עיקר ווה הכי משמע לא דהשיס לישניה ליחית שיש ואן להו ותחתינן

כדי נתין מיהו נו לחוור יכול אין וכי' שנחקרה פד כל ה ג הרק

 ונפרק דמי כדיבור דינור כיי ן דת לחוור יכולין דינור

 דינור נדי נתין נהו ווחתיןוניתדו עדים גבי פרכינן לג דף נטיות אלו

 פרש״י וכן ע״ש לחויר ויכולין דמי כדיבור דינור נדי דמון ופר"שי

 בא”הריט וכו׳נתב תנאי על אתרי ט :ע״ש לג דף בסיף גסנהדרין

כדעת דנו יונה הר' נשם כתב בחידושיו שהרש"בא סי׳שי׳ג בפסקי!

:ע״ש רבינו

 נראה אפילו האי וכי' החרם על ואפילו ונו' כותב ה ז סרק

ויש אחספא דמקא בגמרא אמרינן דהא חדוייק שאינו

:ומק לישב

 דצי׳עהיכיאיתא מרן כתב ראה או עד והוא שנאמר יב פרקט
וכמו דערנין פיקד' דאמיינן חהא לו שיצא ונראה

:שס רש"י שכתב

 דכתב נכ״ת לי'טיק1פה ש?ש רשעים שם יש ד וע ד עשירי פרק

דתמשן יבינו מדברי דמשתע לדקדק ויש

 תייידהתם קשה ולא סנודנןונו'יע'ש י’•ר ואעי׳פ• פסיל מדאורייתא

 דתציעא קחא התי׳פוק וכח׳יש דתי יהיב ד!א דאורייתא במחסן מיידי

 תה עיין דבייה' של גול על העובי וכן וט״ש :וע״ש ע"נ ד' דף
 סובר שינינו לומד דא״א משנה הלחם דהקשה שתייק ותה חין שהקשה

 טל עובד דמים דאפי'נותן גזילהנתב חהלכית א' דנפרק כיכתבוהתו'

 יעים עציו :ציי כשה אלא כן שם הרב כתב ד:א ותירק תחמוד דלא לאו

 וה ואין כתי'התוספת וסיבי עובר אינו ועיס עליו הרנה לא אס אבל

 דאורייתא »חת>ד דלא לתרקדאע״ג נראה ולי המחילה אחר כלום תיווקסל

 אדאויייתא עברי לא ׳לדידה! להו משמע דמי ובלא ביה אינשי רטטו כיין

 בורי וה נסיק דאיתיא קנויאי יהנהו ומתייא חןהתייה מיפסלי לא

 אינה דהעדיס וליה מלוה מהלכות ד' נפיק משנה המגיד שנתב וכמו

נתי והכא עיש למלוק דקאי דסנורין חשיס משימון לא משים נפסלין

וניוד: ינון תה א דמית

 אסיפא אלא קאי לא אלתים שהם מפני עליהן יועידין ולא ט יא פרק
לא חדינא מעידין ילא ברישא אבל עליהן מטידין דלא

 ש ע ג' נס' מלכים בה' שכתב וכמו מד בית דמלכי דוחיא להעיר מצו

 : מלכים מהלמת ח׳ פ' סיף עיין הנא לעילם חלק לחסידיהן ויש י

מחומת דיני פרק ירושלמי וכו' יעיד לא וכן ס יג פרק

נודד: ווה

 ז׳לנפסקיופי'מ״ו לרי"טבא העוייעלהשדהבזי ד; טי פרק

כתו ליתומים מעיד דאפטיופים דאף למדני דווכאן

 מתלבש שהיא ואט"פ עליה שתעיד פיחת שם אין שאס באריס שאמרנו

מגע איני נידם 11 קרקע להעמיד כלום מרוייו שאינו כיון הימימיס מנכסי

:עכ"ל הרח"נן דעת וכן ז״ל היב חויי ריונ וכן בעדות

וחכמים מאיר דר׳ פליגתא לוקה כמלקות העידו ואס א ידן פרק
 כחכמים ופשק לוקקפ'אות' ד׳א• דף נמנות

:ארבעים דלוקין

ממרים הלכות
 דארץ שחן אע״פ איתם יכוה ולא וכ! ואמו אביו עני יג ה פרק

דמייני נתנו כ"נט״ב דף ביבמות התוספת אבל ליו

 :א י* דין ׳1 ׳S3 לקמן משנה הכסף לה וחייתי תשונה כשעשאו דקא

תירה: תלמיד מהלכות '1 פ' סיף מיין הגדול ני׳ והמכה ט ו פרק

 סכ!ת כשלהי דאמיי' והא מחנו ומתיייא מכבדו יא
דתיהוי היני כי !כויהתם אביו עצמות שגיור חוקיה וה נתאם בעיניו כנוה

:הדין נגתד פ' וניאיתא נפדה ליה

אבל הלכות
 האכל ימי ו לישראל להם תיקן השלום עליו יכינו וחשה א א

: דכתומת ק נפי נימפלמי תיתא הכי המשתה יחי 11

 כ״מ בחרן עיין וכו' הראש נפייעות שאםוי לאכל מנין יט ה פיק

 מכאן שפה על תעטה ולא כירושלמי וגדסינן שנתנ מה

 אסרין יהין דלא ומשנינן מליט וינסנה ופינינן פיו את לכסות סצרין

 שיכינו נדי ופיו הראש לכסות הציינו הכי כלות'ומשום ימשש הוא פומיה

 הני׳תיגים שהרב אלא דינא כעיקר "ל ז היב נדניי חניאר יוה אכל שהוא

 נו אםוי האבל הנאש עטיפת דאף הירושלמי הפן תסס ללמוד אנקלום

 נראה ובן חייננן אלא אינו הירושלמי ולדעת התירה חן יאשק ביום

:ועיקר היב כסבית שמואל מיתות דילן מהש"ם

 שני פ׳ מביאי וה כל וכו' מעשיה פחותה פויה ואין א יג פרק
:יעים סנהדרין דמסנת

כת? רל״א עשין החצות נספר ונו' דבריהם של מ״ע א ין• פרק

והתת מותם ביום ישראל חתי כל לקבול דח״ע יבינו

 קנור כאומד׳ לקיברו אדם בל טל מצוה בקבורתו שיתעסק תי 1ל שאין

 מנין התודה חן לקמרה דתז ע׳ב ח״ו דף הדין נגסי ונפ' ע״ש תקברנו

 :ע׳א סיף י״ג דף בהשגותיו היח"נן דעת ווה תקברנו קמי בי ת׳ל

TV ע*נ ע' דף ותודה סודי בן נפי עיין אבלים ולנתס הלב נתב :

מלכים הלכות
 בספרי איתא הכי נצה לא לחה חציה מלן שהקמת מאחר א א פרק

: שם עיין פיקד' דסגהדרין ובתוספתא התלן נפרשת

 גרסינן תו ג' פיק וסנהדרין בתוספתא בתחצה מלן מעחידין אין נ
: השמיטו ז"ל והרב לארק נחוצה מלן מטמידין דאין ד' פיק התס

 :נסמין יבינו שהניא מקרא חשחע הכי אותם מחני! ואין י

דנשעת ע׳יא צה דף חלק בפי איתא סוס! טל מגבין אין א ב פרק

 כשאין”ע קא גיסינןהתסדף תו דחי שפיר הסכנה

תונה תלמוד מהלכות ה' נפיק הוב ונתנו החלן בפגי תפילין לחלון ראוי

:פשוש הוא והדין רבו לעני תלמוד גבי

וסנהדרין נ' פיק חם!ף דהוציאו מין כתב ישתמש לא וכן ומ״ש

וחדקאת׳חותי' לאדוניה ואסייה לשלחה חיתית אניסג דאמרינן

 וקאת׳דאםויה משיתה אלא היתה לא כן ואם אישות כה היה שלא משמע

בסנהדרין איתא והכי יע״ם אחי ישתמש לא ושמשיו דענדיו אלחא לאדוניה

:חשתפיו מכל נאמד חשתחשין ואין ד' פיק בתוספתא

 הטה כל ד׳ פר' דסנהדוין בתוספתא ארצה וחםתחוים לפניו ועוסדין ה

 וסנהדרין בתוספתא רמת דבי ונו' וכשתדב' ו :יושב והוא עותדין

 נ0 ועתי אחי איתן קויא הוא יווני והוא שותקין הטס בל קחני ד' פיק
אדוניה אבל שנאמד ויבינו אדונינו אותו קורין והן ועחי אחי סחעיני

:כ ע* שלתה את התלין החלן דוד

 פיקד' בתוספתא גדסינן ונו' תודה טפי לו כותב א ג פרק
ולא הוא נו וקיא שנאמד בו לקמת להדיוט ישית ואק

 פסחן לפי יבינו הזכירו לא והדין הוי בעלמא דאסמכתא ונראה הדיוט

 דהתוספת' לי ונדאה תלן של בתשמישיו חשתחשין דאין ב' ס' נראם אח׳ש

 לקרות ההדיוט דתי ושפיר הוי דמצוה מידי ח׳ד ליה איצטניכא תודה ספי

:אסור הכי דאפילו קח"ל בו

 הנשי' בין נשים י״ת עד שהו׳לוקח למדו השחוט' חפי נשיס לו ירבה לא ב
 שש לדוד היו שהדי אפשר אי דוה ו*ל הד״א עליו והפיג ח י" הכל ופלגשיס

 הי״א דמנת ודאי וכו' לן ואוסיפה הנביא נתן לו כשאחר ופלגשיס נשים

 '1 לו והיו פלגשים לו היו שכני משמע פלגשיס עוד מד ויקח דמדכתיב ו'ל
"ל’ וחין נכלל אינן דפלגשיס תשמע לן ואוסיפה נביא ליה וקאמי נשים

נג״יז



ועז׳א
 האלה העמיס הקיאה והיא מעצמה האין ותעמא שנים
 והיא האלה, העומאות סובלת בלתי שהיא טבעה מצד

 חוץ , האלה הדברים ע״י נלוש חייבת בעצמה
 עונש שהיא קדושה שנפשיכס מצד לכם שיגיע מהעונש

 ומ״ש ,לפניכם אפר הארן באנשי יצויר שלא כרת
 פי היא , מכולם בין התועבות מכל כף( )במשנה

 שהיא ול השועטת מכל תעשו ולא מ״ש כמו דומה
 נם לכלול ,הנפשות ונכרתו ומ״ש ,כנ׳ל מקצתם אף

 בלון וסובא ונקטת זכרים כילל נפש ששם ,האשה
 אמר שכבר מיותר שהיא העושות ומ׳ש , לב( )דף
 קרינה על כרש חייב שאין לבאר ,יעשה אפר

:מעשה השפה רק דעריות
פ,חם'® fa ןמ>נ אןזשי j5 'סופ ישסאל על פס היו פלא צפי

 ושאר ותפילין בציצית כגון במעשה העמים מן וננדצים פרושים שהה פייןאלאבמה קדושה איו בדהא נזה: לוטי ינולץ
 ומז .דלעיל עדיות פג אפרשה דקאי ר״ל וכו׳ פרושי! כוו ומתק .פריכות שוה ניכר מין מעשה ואל בשב אבל עפה סצות

 והא וא״ס ד :יביס לשו! ותיראו יחיד לשון דאיש לרש״י דקשה ג :עריות של עבירות נמי ר»ל דלי דנקט העבירות
 רבוייוכהיג לאו אי אפה ממעטינן איש דכסיב היכא אבל זהר בל׳ דכחיב היכא דהיינו וייל .לאיש אשה הכתוב השוה אמרינן

4 to ישס יאין אלמנה או נרושה מק די׳ל אשה. ערבינן למה א״ע להתשית ואין ה :מצאתי מיתות. ד׳ פ׳ כעם׳

 :האלה התועבות מכל מעשו ולא וגו' מקוסי את ושמרתם
n לק . אצהיכס ה׳ אני כתיב השרשה בתחילת והא ל”דק 

 מלכותי קבלת בוא .הכא דנמיב אלהיכס ה׳ דאני רש׳י פי׳
 טצמיכס אס נשמטמאו וא׳ב אסכם הוצאתי הכי משיה ונורתי

 הנאה מה וא״כ ממט אתה נפהליה א׳ב גזרתי אס תשמרו ולא
 ומשפטיה גזירות מקיימיה אמס שאין כיון בכה לעוצם יהיה

 ומשפטים נזירות מקייטים אתם שאין שכן וכל הקנ׳ה של
 שאין כיון כצייה מייניס אתה וממילא ודם בשר מלכי שאר ל8

: אלילים עבודת עובדים שאתם וכפרט בכס צורן
 שפירש במו לישראל משה שנה כולה התורה כל והא וא׳ת א

 להן נאמרה « דפרשה וי׳ל . תשא כי כפרשת רש״י
 וילך ׳בפ נדכמיב ישראל כני עדת כל דנסיב וטף נשיה בהקהל
 אלא שנה לא משה אנל וטף ונשים האנשים הטה אס הקהל

 אבל זו אחר וו כתות כתות להם שנה דפשה עי״ל . צאנכיס
 אי לומר ׳כילי! שאינם זניט ישראל כל במעמד היה וו פרשה
למשה מיד שאלתי שלא ומה עלי' לשאול לי דיש זו במציה אפשי

אחרי יט יח ויק־א «1

 ת1_ע& ,לבלון את־-טשמראי ועבדתם ל :.עטם מפןרב
 בדם ולאןןטט$« לפניכם נעשו מחפןתהתועבתאשר

אניןועהאלהיכםןיפפפ
כשיים כבני הלא ט׳ סימן עמום אחרי הפטרת

 אל־כל״עדת בדבר :לאמר אל־־משה ןהוה רדבר א יט
^םקד#יםתה^בי

ואתיי תליאו ואביו 1אט אי& ז :אלדיכם יהוהז אני 1בןד
הטורים בעל

 על נא חטא אין שוב החטא מן עצמו ישמור שאס שהיו קדושים ליה ושמין משמיסי אס ומרמה כתיב לעיל ההיו קדשים )ג(
ייחדו ישראל שנני לופי ישראל נני עדת( )כל אל דני ליה ושמין אלהינס ה׳ אני .מלמעלה אוסו ומקדשי! ידו

 אלהיכה ה׳ אני י׳פ וכן .עדה דהיינו עשרה ציין שבקדושה שדבר קדושים ליה ושמין ישראל בני עדס .אחד הי ויאמרו השש
 שבסוסי ואס ליה ושמין .ומוראו השה ככבוד ומוראם ואם אב כבוד ששקול לומר סיראו ואביו אמו איש אצהיכס ה* אני :וו נש'

 בפ׳ן נדאיסא שבס ומחלל לע״ו היין מנשן הס ששקולים ע׳ו לשבס ושמין .לו ישמע אל שבס למלל אביו לו אמי שאס תשמורו
 :לשם לוטם שציין ®במו וכי אלהיכם ה' :לו ספט אל מדעסכס שעשיסש אל כצומי הפנו אל ליה ושפין :וחולץ

רש׳*
 איר תטמאו אם הא אלהיכס. ה׳ אני גהם תטמאו ולא : כך מל ח ב׳ד להזהיר משמרתי. אח ושמרהס )ל(

 אלהיכמ ה׳ אני נאמר לכך כלייה מהחייבים ואתם בכס לי יש הנאה ומה מאחרי נפסלים טואחם אלהיכס
נה: חלויין חורה טסי שרוב מפני א בהקהל זו פרשה שנאמרה ישראל.מלמד בני עדח כל אל דבל )נ(

 שאתה מקום שכל העבירה ומן ב העריוס מן פרופים הוו מ׳כ( רבה )ויקרא שהיו. קדשים
 אש יחלל ולא כ״א( )להלן מקדשכם ה׳ אני וט׳ וחללה זונה אשה ,קדושה מוצא אחה ערוה נדר מצא
 ואביו אמו איש )נ( :רבה( )ויקרא )שם( וט׳ וחללה זונה אפה יהיו קדושים )שם( מקדשו ה׳ אני זרעו

 אוסר כשהוא מניין אשה איש אלא לי אין ומדרשו פשופו זהו .ואמו אביו ג שיראו מכם אחד כל .שיראו
 עציה אחרים ח יפוש אפה אבל למשוש בידו סיפק שהאיש איש נאמר למה א'כ ד פנים כאן הרי תיראו
 אביו את ירא שהבן לפניו שגלוי לפי לאב אם הקדים כאן . היראו ואביו אמו :נ׳ס( קידושין )ת׳כ
 שמשדלתו מפני מאביו יותר אמו אש מכבד שהבן לפניו פנלוי לפי לאס אב הקדים ובכבוד מאמו •ושר

והמצות התורה חכמים שפתי
פבעי עונש יהי' אותם הארן שתקיא ומה אמוד מי היי כן על ישראל אח להזהיר דאי ח : תקרבו צא



אונקס
 ו^עבתא ממטוסי למעבד בדילדלא מימךי מטרת ותטרון_ית ל .עטחון: נו9

׳ ם פ פ ולאתםתאבוןיבהץאנא^יאלהכון: ן1ךאתע$יתכןךטיכ
 ין1להון.קדין ותימר ישךאל רבני בנ׳&תא בל עם מליל למימר:נ טשה עם ;י ומליל א

תהוןדחלץרת מץאבוהי *שיה’?ן גברי ג ןארי.קדיעאנ'א^אלהכון:1זעה

 )וחמיד ב״י עדת אמר ולכן ,החצוצרות בשני שתקע
 להעדם דבר כבר כולם שדבר׳אל בעת ני ב׳י, אמר’

 t הזאת לשיטי טמס נתן ובק׳א ביחוד( נ׳פ תחלה1
.מדרגתו לפי לכ׳א הלימוד יחד דיבור שבכל מפני " ״

 ר׳ל פרקו לו ושנה אהרן נבנם ועז״א , יומר עמוקים דברים אהרן ובני התורה מצפוני ממנו קבלו !מקנים
 והזקנים הגוי', שהוא הפשט דהייט התורה גוף קבלו שההמון באופן ,מדרגתו לפי מיוחד פרק שנה סלנ״א

 ולקיימם לדעתם שצריך רבות מצות פי׳ .תורה גופי שרובה זו פ׳ אולם , ורוחניותה התורה נשמת קבלו
:בה תלויס תורה גופי שרוב וז׳ש . ביחד כולם את הקהיל ,נשוה כולם והפשמ הנוף כפי

 ענינים אל והטבע החומר דרכי מכל וההתנשאות הפרישות היא הקדושה . קדוש כי תהיו קדזשים 3
 8כ על מתנשא יש .רבות מדרגות בקדושה ויש .הנשר מניני מכל ונעלים גבוהים אלקייס נפשיים

 העוצם הנאות ומכל ומשאלותיו המומר עניני מכל לפרוש מתנשא יש , אשורית ומאכלות לעריות ה«תאום
עד

ספרא
 עגוש שהוא איש אלא לי אין שיכול איש
 ע*י כרת ענושה אשה . אשח ע׳י כרת

 שנים. כאן הרי הנפשות ת״ל מנין האיש
 לא שנאמר לפי מת״ל העושות )כא(

 הקריבה על כרת חייבים יהיו יכול תקרבו
 עטם מקרב הקריבות. ולא העושות ת׳ד

: שלום ועמם
 . משמרתי את ושמרתם )כב( קנא
משמרתי ושמרתם משטרת. לי שמרו ~

 מחקות עשות לבלתי בך. על ב׳ד להזהיר
 תטמאו ולא לפניכם נעשו אשר התועבות

 . טומאה קרוים העריות שכל מלמד בהם
 מטמאים אם בם ונטטתם בהם תטמאו ולא

 מה .מאחרי אתם נפסלים בהם אתם
 כליה לי מתחייבים ואתם בכם י׳ל הגיה
 עזרא וכן )כס אלקיכם. ה׳ אני נאמר לכך

 ולהתחתן טצותיך להפר הנשוב אומר
 כלה עד בנו תאנה הלא הארצות בעמי
 ישראל אלקי ה׳ ולפליטת שארית לאין

1 אתה צדיק
 ב״י עדת כל אל דבר א א( )פרשת

קדושים אליהם ואמרת
 . בהקהל נאמרה שהפרשה מלמד תהיו
 תורה נופי שרוב מפני בהקהל נאמרה וט״ט

 פרושים .תהיו קדושים ב ו בה תלוים
 לומד אלקיכם ה׳ אני קדוש כי .תהיו

 אני מעלת עצמכם אתם מקדשים אם
 אתם אק ואם .אותי קדשתם כאלו עליכם

 כאלו עליכם אני מעלה עצמכם מקדשים
 אלא אומר אינו או .אותי קדשתם לא
 מקודש הריני אותי אתם מקדישים אם

. אני קדוש כי ת״ל מקודש איני לאו ואם
 אין וכיף אותי מקדשים כיף אני בקדושתי

 שאול־אוטריפמל׳יא אותי<יאבא קרשיםמ
:למלך מחקה להיות עליה ומה למלך■ )

-----<ליש--------־

והמצות תתורה
התבאר נכר ,משמרתי את ושמרתם קנא

מוסף הפעולה שם שנא שכ״י! יג( ם׳ )ויקרא
 הפשפרם נס שישמרו ודרשו דרוש, ט יש הפעל על

 וק . לעריות שניוש כגון לזה שיעשו הס״גים דהיינו
 כי הנ׳ד להזהיר שנא ועז׳א כף{ )דף ניבמוש אמרו

 העם ישמרו שעי׳כ והגדרי׳ הסייגים העושים הס
 הפמאו ולא ומ״ש , עצמם ההוענוש בחוקי יפגעו בל

 פומאס לפון שכל פו( )ס' ויקרא השבאר וכבר בהם,
 סומאש רק גוי׳ מומחש אינה הב׳ שימוש אחריו שבא

 . טומאה קרוים העריות שכל מלמד וז׳ש , הנפש
 פלא שכיון רק אלה, בנל תטמאו אל אמר כבר והנה

 אוסר הייתי ,ובהמה איש ואשת בנדה רק טומאה ש'
 לא מינייהו דנליק לבד אצה מפני טומאה לשון פמפם

 נהם תטמאו ולא ש שנ אמר לכן בשר, שאר בעריות
 לזהממ״שבסוף דוגמא והביא טומאה, שכולםקרויס

 הפך פוטאה ג״כ שהיא בהם תטמאו ולא שמיר
 , קשו( )ס׳ כמש״ש הב׳ שימוש בא שלכן הקדושה

 נם ליסמא שסופם שדריש בס ונטמסס אומר ושם
 קס׳ז/ כמש״פ)ס׳ הלב את יטמטמו כי מה׳ ולהתרחק

 בכינוי אלקיס ששט אלקיכם ה׳ אני אמר זה ועד
 ממני התרחקו ואיך ישראל מס שי״ל הקשר על מורה

 הנפוב עזרא נפשותיכםוהתחייבוכלי/וכמ״ש ע*יטומאת
 אלקי ה׳ שס ג׳׳כ הזכיר וט׳ חאנף הלא וט׳ להפר

:עמהם שי״ל הדיבוק שהוא ישראל
בארתי כבר ישראל. בני עדת כל אל דבר א

 על יאמר עדה ששם רצ׳ז( כלל השחר )באילת
 , בראשיהם כשהסנהדרין הכלל על או הסנהדרין

 היינו עדה, כשהם ב״י כל מציין ישראל בני עדת ושם
 לאהרן מחלה היה משנה סדר והנה בראשיהם, שזקניהס

 בערובין לישראצכמ׳ש ואח׳ט להזקני' ואח׳ה לבניו והח״כ
 לטלם חיכף שיגיד •שצוה נשתנה זו ופרשה ס״ב(, )דף

החצוצרות ע״י להקהילם הוצרך שבזה ,אחד בפעם
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 השבעיית ההנהגה מן שיעלה מה היא אצלה', הנאמרת
 עניני כל ומבשל ושודד פלאיית נפיית הנהגה אל

 הגדול העולם סדרי ערך ה׳ אולם וההלוכישי', השבע
 שהיא האדם סדרי לסי נמשכים שיהיו והנהגתו

 בעולם מושלי' הפנעיים שאס והנהגתו! הקסן העולם
 ,ויצורי׳ ומבעי׳ החותר אחר נמשכת והנפש הר,פן

 לסי מתנהג והכל שוררת השבע 'הגדול בעול׳ נס אז
 האדם יתקדש ועת ,הטבע ומנהג המערכת סדרי

 , נפש״ת בחיריית הנהגה אל המומר פן ויתנשא
 בעולם גס אז . שוררת האלקית והנפש גובר והשכל
 וז׳ש .פלאיית נסייס הנהגה להנהיג ויתעלה ה' יתקדש

 כאילו עליכ׳ אני מעלה עצמכם אפם מקדשים אס
העולם בהנהגת ה׳ שיתקדש כי .אותי קדשתם
 וממשלתם ישראל בקדושת תלוי סלאיית הנהנה להנהיג

 הנהגת לענין דוקא זה אולם ,והמומר השבע על
.המונהגים התחתונים מעשה לפי תלוי שזה העולם

 אלקיס ששם . אלקיכס ה׳ אני קדוש כי דייק וע׳ז
 הפרסית השגחתו תמיד מציץ ישראל אל בכינוי הבא

 אלקיכם שאני זה מצד וקדושת* ישראל, את והנהגתו
 קדוש אהי' ואז קדושים היו ולכן . כקדושתכם תלו•
 בהנהגה העוצם אנהיג ר׳ל אלקיכם שאני הצד מזה

 נעצה עצמו מצד ה׳ אמנם .הקטעים העולם וסדרי השבע עניני מכל נעלה קדושתי לפי סלאיית
 הריני אותי מקדישים אס אלא ישא או וז״ש ,לא בין נהניסהמו יתקדשו בין בקדושתו והוא מכל ונישא

 :•׳נ׳ שהצד פי׳ .אני קדוש כי תהי! קדושים שמ׳ם שאוד־אומר ואנא ., אני קדוש כי ת׳ל מקודשוט'
 הכבוד מלך של אנדרש׳ להיות ובדמות נצלם האדם נברא האופן בזה כי ,אלי להתדמות צדטם¥תם קדוש

 קטעים חוקים מחת נתונים כולם באשר סטלם ונעלה ונבדל קדוש שהוא בעולם הא' הוא שה' כמו כי
 כן ,הבב׳ח החסשי ורצוש חפצו כפי הכל להמשיך והממשלה הכח לו אפר לבדו והוא משתנים בלתי

 בהנהגה גוית! שהיא הקטנה מרכבתו t>b ולהנהיג להתקדם שיכול הצד מזה העליון הצלם ציור הוא האדם
 העליון והכבוד והדמות הצלם ומצייר למלך מחקה היא ובזה השבע חוקי תמת נתונה בלתי חפשית גחיריית

יותר; להאריך ואין

קדשים יט וירךא 842
אלי אל־־תפנו י :אלוהיכם לתה אני ת^מרו עבתתי

רש״י
 ואס,אם אכ מירא על ז שהזהרתיך אע׳ש לומר ואס אב למורא שבת סמוך תשמרו. שבתתי את : במרים ו

 חייבים ואביך אתה . אלהיכם ה׳ אני :המצות כל נשאר וכן לו תשמע אל השבת אח מלל לך יאמר
 במקומו •דבר ולא ט במקומו ישב לא מורא איזהו ה׳( )יבמות דברי את לבשל לו השמע לא לפיכך ח בכבודי

 ט׳ו(: ל׳ב,קדושין )ב'מ ומוציא מכנים ומנעיל מלביש כ ומשקה מאכיל כבוד ואיזהו דבריו את יפתור ולא י
 סחלתם .מסכה ואלהי : חשוב הוא כלא ,אל לשק אלילים. :)ש׳כ( לעבדם ל האלילים. אל ספנו אל )ד(

והמצור. התורה חכמים שפתי
 הקדושה וכן תמיד, וכן , אלהין כבר יהיה עד 3םהכדמהרגמי׳כייפס»ארייםד1אמויש»ליס:ופי׳נ!פתהא

- תקשסמנ׳לצפרםדלכופמכוימדכדילומר זיממרש״יסהשאל
 פניי׳ רש״י הא שנת דומה אין או״א מורא על שמהרפין שאע׳פ

 שמבואר נמו עיקר הוא נפ»ק שמוקדם דמה להיפן ויקהל נפ׳ ציה
 מוראאו׳א דלמא א»כ לשבש מ1א' מורא הקדים וכאן . שם

 דוקא דצמא המעש כל נשאר וכן לפרש מנ׳ל ועוד .שנת דומה
 אנל תעשה ולא עשה מצום נו וים ממור שהוא דוחה אינו שנם
 ה' אני פי' לכן ואם אב מורא מפני .נדחין המנות כל שאר

 ננוד כתיג צא 11 נפ׳ והא וא׳ש ה :ס׳ ואנין אתה פלהיכם
 שהאיש מפני איש נאמר למה א'כ פירש׳י לעיל וגה מורא אלא
 אין מורא דגני ננטד מדנרת 11 ונרבה שר׳ל פעי משמע ט׳

 אשה מרבינן דלעיל כיון ל’וי .שפק ואין נפק לשון שיין
 פסו איש מדנתיב ממשה עפ• הר!1מ איש ומ״ה תיראו מדנשינ
 ואין שפר, נה שיי,־ דאין מורא לתנין אינו ואם לעיל שפירש״י

 שרשות מפני פפק אינ׳ נו שיין דשפיר ד1ננ צענין שנהו פשק
 וי׳ממקום טי״מכלטקוספמיומדלופנית. עליה: אמרים
 אחר ה1 מדנרים שמקנים כגון י :זקנים אצל לו שיש מיוחד

 כוא״ת :נמקומו הנן ידנר לא מדנר שהוא הזמן וכשיגיע וה
 לו היה כבוד גני וגם לפרשו צו היה לעיל ננאן זה סלה היאן

 אומר הייתי זה פי׳ דנצא זי*ל .ישרו וישמע נפרשת לפרשו
 ותחללו לו תשמע השנת אש מלל לן אמר ואפי׳ היינו דטורא

 להשמע אתה חייב עציהם עבור לן אומר אם המצות כל נשאר וכן
 ישב שלא הוא אמר נמקום דנסיב וכבוד עליהם ולעבור לו

 דוחה איו או״א דמורא דפירש׳י השתא אבל .נו׳ כמקומו
 כנוי הוא איזה א״כ נפקומו ישב צא היינו מורא כ’ע העצות
ואין לענדס ממשנתן תפנה צא פי׳ ל ט׳: אותו מאכיל וטתרן

J אשה שם ונגדו .המין שם הוא איש שם כי י( )ויקרא נארתי כבר .תיראו ואביו אמו איש
 כילל אדם ששם אדם לשם איש שם בין ההבדל זה )כי .בכלל אפה אין איש שנאמר נכ׳מ ולק

 על בא לא ואז . ואיש איש כל פי׳ .הכללות להוראת איש שם יבא לפעמים אמנם . כמש׳ש( ונקבה זכר
מקום בשום הכללות להוראת ישמש לא אדם שם )כי .הכללות טונת על רק , אשה למעש הטונה

בחינה ויש ,בכלל אשה וגס . באנשים הם המעשים שרוב מפני איש שם שהפס י׳ל ואז .כמש׳ש(
 לו הסמוך השם יבא הכללות על איש שם שבא בכ״נו כי . הכללות שם או המין שם הוא אס לראות לזה

 לקטו .שדהו איש מצרים• מכרו כי .משהו איש ויקחו כפו , רבים בלשון תמיד בא והפעל יחיד בלשון
דף בקדושין )מובא הפשרא פי׳ וזה ,יש( )ם׳ ויקרא נסדר וכמ״ם ונדימה ,אכלו לפי איש מפנו
פירושו והיה המין שם היה , יחיד בלשון , יירא ואביו אמו איש כשוב היה שאם .למד( ודף כס
ואיש איש כל שאמר .רבים בלשון דבר הרי ר״ל .שנים כאן הרי תיראו כשנשוב אבל ,אשה וצא איש

ה־רנ<
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שמג אונקלום
 לא דמתבא ודחלן טעון בתר תתפנון לא י "אלהכון: אנא ותטרון דילי שביא יומי

י והפיצוה התורה
,אשם למענו הכרח ואין , הכללות שם והוא היראו

 שאנשים מפני איש כשם הכללות ציור שהפס י׳ל כי
 אמר וכן . בידם שספוק מפני העושים הרוב הם

.תקרבו לא בשרו שאר כל אל איש אחרי בפפרא
.שנים כאן הר• שקרבו לא אומר כשהוא מנין אשה

 משפחתו אל ואיש הי( פרק )פוף בהר ובספרא
)תקרבו, הפעל שבא מעה ר״ל, האשה. לרבות תשובו

 שם לא הכללות שם שהוא מבואר בל״ר תשובו(
 אמו איש כאב ז״ל ורש״י ,בכלל אשת ונם המין
 .פשוטו זה ואמו אביו שיראו מכס כ״א תיראו ואביו

 פכ״ד. שנים באן הרי היראו מ׳ל מנין אשה ומדרשו
 שפי׳ .היראו שכתוב אמר כ׳ .פשוטו זה ולפמ״ש

 שמצוץ . הכללות שם הוא הרי , יירא מכם אמד כל
 ועמ״ש ,המין שם ולא , מכם אחד כל במלת

 ר׳ חדש זה וכלל .קג( )ס׳ תזריע בסדר בזה
 ,זה כלל פ״ל לא והמכלתא .דפפרא סממא יהודה

 לר׳ יש .אביך את כנד בפסוק יתרו בם׳ שלכן
 פ׳3 וק אשה. לרבות אחרים למודים וריב״ב ישמעאל

 וטומטום אשה אמר .תנוסו אכלו לפי איש טל נא
 ממם מבואר זה הספרא ולדעת .נפשות ה״ל מנין
 .הכללות שם שהוא שמורה נל׳י תפושו הפעל שבא

 אשה ממעט לר״י שגס מבואר שבפסחים והגס
 אס שומטין דאין דס״ל לשטחו ר״י י״ל נפשות מן

 .נל״ר תכוסו לומר מוכרח ולק היחיד על הפסח
:הכללות שם ואינו

 והכבוד היראה .תיראו ואביו אמו איש ד
הכבוד סלך הוא , לאלקיס רק נעצם יחויב

ספרא
 מנין אשה איש אלא לי אין איש )ב( ג

כ’א )ג( . שנים כאן הרי תיראו ת׳ל
 בידו ספוק שהאיש אלא .איש נאמר לפה

 רשות שיש מפני בידה ספוקה אין והאשה
 ואביו אמו איש נאמר ד .עליה אחרים
 הקיש תירא אלקיך ה׳ את ונאמר תיראו
 נאמר )ה( .המקום למורא ואם אב מורא
 את כבד ונאמר אמך ואת אביך את כבד

 לכיבוד ואם אב כיבוד הקיש מהונך ה׳
 מות ואמו אביו מקלל נאמר )ו( . המקום

 ונשא אלקיו יקלל כי איש איש ונאמר יומת
 המקום. לקללת ואם אב קללת הקיש חטאו

 ובן . מעלה כלפי מבה לומר א׳א אבל (0
 ר׳ש )ח( בו. שותפים ששלשתם בדין

 יכול בב׳ם לעזים קודמים כבשים אומר
 יביא בבש אם ת׳ל מובהרים שהם מפני

 שקולים. ששניהם מלמד להטאת קרבנו
 שהם מפני יכול בכ׳ט לב״י קודמים תורים

 מלטד לחטאת תור או יונה ובן ודל מובחרים
 בכ׳ם לאם קודם האב )ט( .שקולים ששניהם

 ה״ל האם כבוד על עודף האב שכבוד יבול
 שקולי׳. ששניה׳ מלמד תיראו ואביו אמו איש
 בכ״ט לאם קודם האב הכפים אמרו אבל
 . אביו בכבוד חייבים ואמו שהוא מפני
 ולא במקומו ישב לא טורא איזהו )יוד(

. דבריו את סוחר ולא במקומו מדבר
איזהו

 והירא ,מפניו רק תאוח לא והיראה . מלפניך והכבוד והעושר כס׳ש לבדו ממנו ונמשך ,לו עצמי שהכבוד
 עד דבר עעפות ישמר היראה שע"׳ . והל״ס העשה תיוב יצמחו אלה ומשני ,זולתו יירא לא ה׳ מפני

 כה( )ישעי' ואמר .טצותיו שיעשה במה מכבדו כי אות להיות סצותיו לעשות ישתדל הכבוד וע׳י רצונו.
 הודך כבוד הדר קמו( )תהלות ואמר . שם בפי' כמ״ש יראוך עריצים נויס קרית עז עם יכבדוך פ״ע
 יבוא ולפעמים את מלת עם לפעמים נקשר ירא ופעל .שם נפי' וכמ״ש וכו' נוראותיך ועזוז וכו׳

 , אח מלת שימוש בא עצמו מהעצם שמתירא הכוונה שכשיהי׳ ביניהם הבדל ויש , השימוש מ״ס אחריו
 בעיניז וירע ידעכו או שרואה! מפני דבר לעשות שמתירא דהיינו העצם. מהבת שמתירא הכוונה ונשיהי׳

 אח ליראה החפצים . השבועה את העם ירא כי למשל , המם שימוש בא וכדומה שיענישהו מפני או
 סבת הי׳ והאש ההר אל להתקרב יראו . האש מפני יראתם ני משא׳כ ,עצמו העצם ביראת מדבר ,שמך

 מאלקיך, ויראת אמר ורואהו, עליו משקיף שה׳ ספני דבר לעשות שירא בבחינה שמדבר בכ״מ וכן כיראה,
 בבחינה וכשמדבר מאלקיך, ויראת בו נאמר ללב הספור דבר כל י״ב( ם׳ זש׳ מי״ד ב׳ )פרשה בספרא וחמר
 שהנם ,ב״ו אצל כלל מצדק לא כזו ויראה ״ ה׳ את ירא אמר ולומממו גדולתו מפני עצמו מה׳ פירא

 שיניע בושה או הפסד או נזק איזה צרוף )בלא מרוממותו שירא יתק לא ,מסיבתו או מענשו שירא שיצויר
 מצות שהם והאם והאב והת״ח המלך יראת נמו מיראתו מלק לו סלק שה׳ ההשקפה ע״י רק להמתירא(

 לרבות תירא אלקיך ה׳ את ודרשו .ומלך בני ה׳ את ירא ועז״א ,מיראתו חלק להס שחלק , ה׳
 ,המלך אל קורבתם מפני המלך משרי שיירא כמו .בה׳ דבקים הס נאשר ה׳ יראת עם דבוק שהוא .ס״ח
 בנדר אמרו וכן , אטת זכות לו יעמד שלא שירא במד׳ פי׳ ,אותו אנכי ירא כי יעקב מ״ש על ולכן
 מב׳ו עצמיית יראה יצדק לא כי .א׳א זבות לו שיעמוד שירא אומו תירא אל עוג נבי מ׳ש על סא( )דף
 וזה בלבו הי׳ מה יודע אתה צדיק אומו של מתשובתו שם בבס׳ וז׳ש . זכות לו שיש הצד מזה לא אם

 )פ׳ו בספרא ממר ולכן ,ממנו מירא אל ל״ל הי׳ הנזק יראת היא שאם אותו מירא אל ממ׳ש מוכרח
 המ׳ה בשימוש ממקדשי אמר שלא מעה לטעות יש שכן ר׳ל המקדש, מן אדם יהירא •כול תיראו ומקדשי מ׳ו( .

ומשמע
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 כל אח ומכבדן מנקרין יום ל׳ הני כל .פסח לצורך הישנות את ישפשף או נהנות חמץ

 • הבית כלי שאר כל והיינו .החמץ שידבוק מקום כל ומגררין החמץ מן הבית וכלי הבית

 מריקה בהן מועיל אין השנה כל עיסה בהן לשין אשר ואמבטי ותיבות העריבות אכן

 לפי לבערו וחייב מקומות ג׳ או בב׳ חמץ כזית ישאר שלא אפשר דאי וגרירה ושטיפה

 אותם ליתן צריך חובתו ידי לצאת הרוצה לפיכך קצר מצות בספר המסקנא וכן פירש״י.

 בר מתנה שמה להחזיר ע״מ מתנה מקום דבכל אע״ג להחזירה שלא גמורה במחנה לגוי

 משום הערמה החמירו חמץ גבי שמא .בחליפין נקנית אשה יאמרו שלא כדי אשה מקידושי

 יוחנן ר׳ אסר וכה׳ג למיסרך. אתי דילמא דקביעא במילתא וגזרינן הוא דקביעא דמילתא

 החמירו לא הפקר דבשארדיני הרמאיןאע״פ מפני פסח אחר ונמצא שביטלו חמץ בירושלמי

 משום אלא בהמתו המפקיר שבת שביתת באיסור זה ודוגמת .המעשר מן לפוטרו כגון

 מאמינו אין ושמא לגוי אותם לתש עינו ירע ואס . טפי רמאות למיחש איכא חמץ דגבי

 מגלגלין ועצי מוליישות לדפי לעשות המנהג וכן .שבו החמץ יבטל ואז בטיט יטחנו

 חמץ שוס דאם בא״ח וכ״כ .דפרישי' טעמא מהאי בעיסה בהן ששימשו כלי וכל

 הלחם ביה ששימשו הסל וכן .טיט מעט עליו יטיח אחריו לחטט יכול שאין בסדק כדבק

 שרגילין דבר וכל .עכ״ל השרביטים בין לנקר אפשר דאי .ג״כ בטיט יטחנו בעין השנה כל

 שקורץ דבש חלת או )ביר( שקורץ שכר כגון בפסח עניו יעבור שלא כדי לגוים לתת

 המפץ האיש מי* כתיב דרש הזע׳ מהר״ש ג לעיל כדפי׳ גמורה במתנה ליהן צריך )לעקו״ך(

 ר״ל טוב. ועפה מרע סור בתריה וכתיב מרע. לשונך נצור טוב לראות ימים אוהב חיים

 ואין טוב ועשה אמר לכך טוב אעשה לח וגס רע אעשה לא בעל אשב אדם יאמר שלא

 הוא אם וכה״ג . בשבילה קיים שהעולם המצוה עיקר שהיא חסדים כגמילות טוב לך

 לדין שעה בכל לבריות ומזומן נוח ויהי׳ בחנם אדם לבני חורה ללמד חסד גומל יהא ק״ח

 עצמו את יטריח למלכות נשמעים הם ודבריו עשיר איש הוא ואם שהות כלי ולהוראה

 יטריח מקום מכל לממונו שצריך הוא עני איש ואס . השררה נגד אדם בני צורכי להליץ

 ויפחות נכון דבר יטול בטורחו מבריות להתפרנס הוא נצרך ואם .שיוכל הטוב בגופו

 המטריח חסדים גמילות ועיקר רבה מצוה ואדרבה • כיחידים ומרבים מישראל טורחו שכר

 לפסח חטין לעניים לקנות הצדקה גבאי שצריכין רז״ל אמרו וכן .הציבור בשביל עצמו את

 מקודם פסח בהלכות ודורשים הוא חסדים גמילות נמי והאי הקהל פרנסי יעשו וכן
 . כרת חייב ככזית ואילך מט״ו חמץ והאוכל איסורים כמה בו יש חמץ כי יום ל׳ פסח

 החדרים נכבד אדם בני דרך יום הל׳ ומשמחחילין .כרת וליכא דאורייתא איסור כזית חצי

 שמכניס כגון מוצר ביתו העושה וכן .לעניים חטין לקנות דבר כל ובראש הכלים ולהדיח

 ודוקא .שם חמץ שוס שמין לראות מתחילה המקום לכבד צריך לאוצר בביתו עצים או תבן

 מהר״ש ודרש סג״ל מהר״י נמי דרש וכן . יוס הל׳ שהתחילו לפסח הורים בין כשמכניס

 לפנותם דעתו אם נבדוק והעצים התבן כל ולהסיר לפנות צריך .מקודם ובדק פינה לא אם

 שחין מקודם ולראות לבדוק צריך יום הל׳ קודם לאוצר הכניסם אפי׳ או .הפסח קודם

 אין אס ישראל אצל חמצו שהפקיד גוי : פסח בערב אותם יפנה שמא דחיישינן חמץ שס
 צריך שהישראג אגם הגוי ואס .אסור באחריות אכל מותר אחריות עליו מקבל הישראל

 כאחריות דמיחשב בביתו להניח אסור אחריות בלא גם נפסד או החמץ נאבד אס לו לשלם

 של הוי נפסד או נאבד אז ואס .לשם שישימנו לו ויאמר לגוי חדר יראה יעשה וכיצד

 וגם גוי של באחריות גוי אצל שגו ממן להפקיד לישראל אסור וכן מותר ה״ג וכי גוי
 מעכבו אס ואז גמורה במתנה לגוי שיתנו בפירוש להחנות לישראל לו יש אחריות נלא

 אחר אסור באחריות לגוי נתנו ואס .ולקנוהו לחזור הישראל מותר הפסח אחר עד הגוי
: מהר׳ש עכ׳ל פסח

דרש

דר#
 והו חמץ

 טר מפני

 יותר עוד
 מגעילין

 נת אפר

 כוח נמי
 רר בכלי

 וק כלים

 .פלפלין

 ליין יכן

 שפודין

 קג יורה
 ה דקאי

 כל שאר

 שפיר״א

 רבותינו
 הר; אכן

 דמגיעילין

 להגעיגו

 ולתלותו

 אבן או

 במה וכן
 הראשון

 ,רתיחות
 להחזיק:

 וקמיט
.הגעלה
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 הקרב כדבר מום בלא תמימה עולה להיות ראוי בחוץ ולא בפגים •לא מום בו אין
 דוד ועד מפרץ גמורים צדיקים דורות הי׳ אלו על נאמר הלשון ובזה המזבח. ע״ג

 הוא לעולם ישראל על מלך להיות עבדו בדוד יתברך השם בחר וע״כ ע״ה המלך
 נמצא עולם. סדרי עשרה •בדמיון צדיק בן צדיק מעלות שבא^מעשר לפי וזרעו

 ובאיכותו ובכוונתו הראוי ובזמן ובזמנו במהותו החבור בעניני עצמו שהמקדש
הגונים: בנים יוליד

חלקים. ג׳ בו ויש הראוי ובזמן צדקה לעשות השביעי הכלל
 :כצדקה בגביית הג׳ החלק עניים. פרנסת הב׳ החלק אורחים. המסת הא׳ החלק

פרקים: שלשה בו ויש אורחים הכנסת הראשון חלק

 בב״ר כדגרסינן אבינו אברהם בה שהתחיל זאת מצוה גדולה ראשון. פרק 1קפ
ר׳ נחמיה. ור׳ יהודה ר׳ אשל. ויטע כא( )בראשית ג״א פ׳

 אומר נחמיה ר׳ ורמונים. ענבים תאנים תשאל מה •שאל פרדס אשל אומר יהודה
 סימון בר׳ יהודה ר׳ בשם עזריה ר׳ •ביעין. •קופר •חמר תשאל מה שאל •פונדק

 ברמה. האשל תחת בגבעה יושב ושאול כב( )שמ״א כד״א סנהדרין זו אשל אומר
 השבים ואת העוברים את מקבל היה אברהם פונדק. נחמיה דעתימ_.דך׳ על

 ברוך להם אמר נאמר, מה אומרים והם ברכו להם אמר ושותין, אוכלין ומשהיו
 וגרסינן עולם. אל ה׳ בשם שם ויקרא כא( )בראשית הה״ד משלו שאכלנו עולם אל

 בו •ונטע פרדס שעשה מלמד ארז״ל שבע בבאר אשל ויטע י׳ דף דסוטה בפ״ק
 למאן בשלמא פונדק. וח״א פרדס אמר חד נחמיה ור׳ יהודה ר׳ מגדים. מיני כל

 )דניאל כדכתיב ויטע •מאי פונדק דאמר למאן אלא ויטע דכתיב היינו פרדס דאמר
 אלא •ויקרא תקרי אל ארז״ל עולם. אל ה׳ בשם שם ויקרא אפדנו. אהלי ויטע יא(

 דירה בנה ושב עובר כל בפי הקב״ה של שמו אברהם שהקריא מלמד ויקריא
 לברכו עמדו ושתו שאכלו •לאחר העולם רוחות לארבע פתחים ארבעה בה ופתח
 שאמר מי את וברכו ושבחו הודו אכלתם עולם אל משל אכלתם משלי וכי להם אמר
 וי״א לויה שתיה אכילה תיבות: ראשי א״ש״ל חז״ל ג״כ ופירשו העולם. והיה
 ביתך יהי אומר ירושלים איש יוחנן בן יוסי דאבות בפ״ק גרסינן דא ועל ליגה.
 ושבים לעוברים המזומן במקום שתדור ר״ל ביתך בני עניים ויהיו לרוחה פתוח

 כתי׳ ג״ב פ׳ בב״ר וגרסי׳ יפות פנים בסבר לקבלם תמיד פתוח ביתך ותהיה
 דלתותי שהיו ע״י איוב אמר בקצירי. ילין וטל מים אלי פתוח שרשי כט( )איוב

 מים אלי פתוח שרשי שנא׳ מלילות ואני ויבשות קוצרים הכל היו לרוחה פתוחות
פנים בסבר יקבלם לביתו וכשיבואו אפתח. לאורח דלתי גר ילין לא בחח ונאמר

יהודה נפש
 נעל כי חוס מ היה שלא נגופו ניזון ולא לשמיטה צוארו כשפשט ונשכלו נמתשנתו נפנים. לא

הדנרות ועשרת העולם ננרא שנהם מאחיות י׳ עולם. סדרי עשרה בדמיון :לקרנן פסול חום
:ספירות ועשר

 :נשר קופר. :יין חמר. :הכל חצוי ושם לאורחים מלון נית פונדק :נדרש אשל לשון שאל.
נאהל שייך נטיעה מה ויטע. מאי :ושנים עונרים ליהנות נו. ונטע :ניצים ביעין.

 ויקרא. :נדכיאל הוא פסוק ואהל נית הייני אפדנו אהלי ויטע נאהל נטיעה לשון חצינו ומשני
 ושתו. שאכלו לאחר ישראל: אלהי לה׳ שיקראו לאחרים שלחד ויקריא אלא קרא אנרהם משמע

תנואה: מלא שלי מלילות ואני תנואתם שנלי שנת־נש יבשות. לאנרהם: לנרכו עמדי יואנרהם

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)45 מס עמוד )הראשון( אברהם בן יצחק אבוהב, יהודה< >נפש ב - המאור מנורת
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 ע״כ לשאול ומתבייש רעב העני אולי כי לאכול לחם לפניהם מיד וישים יפות
 דאגה דבר בלבו יש אם ואף מאירות. בפנים ומימיו לחמו מיד לו ליתן צריך

 לפניהם יספר ואל נפש למשיב להם יהיה ובזה בדברים וינחמם בפניהם יסירנה
 בעמלו שכר לו אין •וכמעט אומרו שבשבילם בחשבם רוחם את ישבר כי תלאותיו

 נח( )ישעיה שנא׳ יותר להשיג יכול שאינו על במצטער עצמו יראה האוכל ובשעת
 לידע וצריך לפניכם. ליתן יותר לי שאין נפשי תצא כלומר נפשך לרעב ותפק
 כדאיתא טובים בן הוא אם בעדונים רגיל הוא שאולי לסעוד רגיל היה במה ממנו

 כפי מטותיו במיטב ישכיבם האורחים עמו ילינו ואם שני. מחבור ה׳ בם׳ למטה
 רוח נחת לו עושה ויותר בטוב שוכב בהיותו עיף מנוחת גדולה כי_ להם הראוי

 צידה פת להם ויתן אותם ילוה ובצאתם ומשקהו. המאכילו מן היטב המשכיבו
 ממנו בהפרדו פת לדוד יהונתן נתן לא אשר על גבר יפשע לחם פת על כי לדרך

 כאילו לדרך צידה לו נותן ולא מלוהו שאינו ומי נוב. כהני ונהרגו הדבר נתגלגל
 במם׳ גרסינן דא ועל הזה. הדם את שפכו לא ידינו כא( )דברים שנא׳ דמים שופך
 במקום במים ידיהם רוחצים העיר אותה וזקני מ״ו. דף ערופה עגלה פרק סוטה

 עלתה לבנו על וכי ראו לא ועינינו הזה הדם את שפכו לא ידינו ואומרים עריפתה
 •ולא מזונות בלא ופטרנוהו לידינו בא •שלא אלא הם דמים שופכי ב״ד שזקני

 כדגרסינן גדול עונשו אורחים מהכנסת עיניו והמעלים לויה. בלא והנחנוהו ראינוהו
 )אכילה •לגימה גדולה זמרא בן יוסי ר׳ משום יוחנן א״ר ק״ג דף חלק בם׳

 אשר דבר על בג( )שם שנא׳ מישראל משפחות שתי שהרחיקה אורחים( שמאכילין
 את שמרחקת לגימה גדולה אמר דידיה יוחנן ור׳ ובמים. בלחם אתכם קדמו לא

 על שכינה ומשרה הרשעים מן עינים •ומעלמת הרחוקים את ומקרבת הקרובים
 ומקרבת ומואב. •מעמון הקרובים את מרחקת זדון. עולה ושגגתה הבעל נביאי

 לישב בניו בני זכו לחם ויאכל לו קראן בשכר יוחנן דא״ר מיתרו הרחוקים את
 שמעתים •תרעתים יעבץ יושבי •סופרים ומשפחות ב( א )ד״ה שנא׳ הגזית בלשכת
 ובני א( )שופטים התם וכתיב רכב. בית אבי מחמת הבאים הקינים המה שובתים

 ערד בנגב אשר יהודה מדבר יהודה בני את התמרים מעיר עלו משה חותן קיני
 נביאי על שכינה ומשרה •ממיכה. הרשעים מן עינים מעלמת העם. את וישב וילך

 בדבר אלי דבר ומלאך כמוך נביא אני גם לו ויאמר יג( )מל״א דכתיב מעדו הבעל
 על יושבים הם ויהי מים. וישת לחם ויאכל ביתך אל אתך השיבהו לאמר ה׳

 בדרך אריה וימצאהו וילך וכתיב השיבו אשר הנביא אל ה׳ דבר ויהי השולחן
הגבלה. אצל עומד והאריה אצלה עומד והחמור בדרך מושלכת נבלתו ותהי וימיתהו

יהודה נפש
 נלא ופטרנוהו לידנו נא שלא שהאכילם: נמה שכר לו אין כאלה דנריס אומר אם וכמעט.

 על ונהרג למזונות הנריות ללסטם מוכרת שהיה ידנו על נהרג לא שפכו לא ידינו והיינו מזונות.
 :לגימה נקרא לפיו שנותן אכילה לגימה. :לויה תנורת נלא והנחנוהו. ראינוהו ולא :ידו

 אלא הרעה כדרכו לו לשלם נרשעו להניט שלא המקום מעיני מעלתת הרשעים. מן עיניס מעלמת
 ולתקן אנרהם אתי לוט חן שנאו לישראל קרוביו ומואב. עמון נתעשיו: רואה אינו כאילו עושה

 נני היו קטורה נני מוין דהא למיתר ליכא ממש קרונין אחרינא לישנא נקהל. ינואו שלא המקום
 היו וקרוגים שכנים ומואב עמון אלא ומואב מעמון יותר לישראל מדין נני היו וקרונים אברהם

 שתות כולן וכו'. תרעתים :בסנהדרין שהיו סופרים. :היו מהם רחוקים ומדין ישראל לאין
 ואמר לדחפו מלה״ש ונקשו מתערנין היו שילה וקרננות מיכה פסל שעשן ממיכה. הן: אבות נית

 עשה העגל את שעשה השם יודע שהיה מיכה ואותו דרכים לעונרי מצויה שפתו לו הניחו הקנ״ה
לו אתר והקנ״ה אצלו שיאכל כדי אמת נניא לעדו שהחזיר שחר מהנביא שכינתו ומשרה זה פסל
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_ עשר שלשה פרק רא

סדח נדרך גחומים דברי עם יפות פנים בסבר שמים לשם נותן שאדם הצדקה
y__1^^דברת^!תקרא גמילות נקראת ורחמנות

 ההיא בארץ יצחק ויזרע כס )בראשית אליעזר רבי בפרקי כדגרסי׳ חסדים. גמילות
 י( )הושע ד״ד,"ד לעניים. צדקה וזרע ממונו לקח אלא ושלום חם דגן יצחק זרע זכי

 כשאר מרובה זו צדקה ששכר ר״ל חסד. לפי מאי חסד. לפי וקצרו לצדקה לכם זרעו
 לצדקה מעט תזרעו אם הצדקה מן גדולה חסדים שגמילות ואע״ם גמילוונ^סדים•

 כזאת צדקה ועל חסד. לפי קצרו הה״ד שבה חסדים גמילות •לפי חקצרו°הרבה
 לכל מלאו באלו צדקה העושה כל אלעזר א״ר מ״ט דף וערבה לולב ,בם אמרו

 הבא •כל תאמר שמא וגו׳ ומשפט צדקה אוהב לג( )תהלים שנא׳ חסד כלו העולם
 וחסד ת״ל שמים לירא אף יכול אלהים חסדך יקר מה לו( ._מ״ל_)שם יקפוץ לקפוץ

 כא( )משלי נאמר זאת ועל חסד בה שיש צדקה היא זו וגו׳ עולם ועד מעולם ה׳
 שנא׳ שכינה פני ומקבל וזוכה וכבוד צדקה חיים ימצא וחסד צדקה רודף

 א״ר י״ז דף דקמא בפ״ק וגרמי׳ וגו׳. ישר אהב צדקות ה׳ צדיק כי יא( )ונהלים
 והחמור השור רגל משלחי מים כל על זורעי אשריכם מ״ד רשב״י משום יוחנן

 אלא זריעה ואין שבטים. ב׳ •לנחלת זוכה חסדים ובגמילות בתורה העוסק כל
 שנאמר תורה אלא מים ואץ חסד לפי וקצרו לצדקה לכם זרעו דכתיב צדקה

 דכתיב כיוסף לנחלה זוכה וגו׳ רגל משלחי למים. לבו צמא כל הוי נד.( )ישעיה
 יששכר מט( )בראשית דכתיב כיששכר לנחלה וזוכה לו הדר שורו בכור לג( )דברים
 אפסי יחדו ינגח עמים בהם דכתיב כיוסף לפניו נופלין אויביו וא״ד גרם. •חמור

 בינה יודעי יששכר ומבני יב( א )ד״ה ביה דכתיב כיששכר לבינה וזופה ארץ
 א״ר ה׳ דף כוכבים דעבודת בפ״ק נמי וגרסינן ישראל. יעשה מה לדעת לעתים

 בתורה שעוסקין בזמן ישראל אשריהם וגו׳ מים כל על זורעי אשריכם מ״ד יוחנן
 וגו׳. זורעי •אשריכם שנאמר בידו מסורין הם ולא בידם מסור יצרם וג״ח ובמצות

 הוי שנאמר תורה אלא מים ואין לצדקה לכם זרעו שנאמר צדקה אלא זריעה ואין
 תורה דברי על עצמו אדם ישים לעולם אליהו דבי תנא רגל. משלחי וגו׳. צמא כל

 ויושב עולה צדקה הנותן רבה אליהו בחופת וגרסינן למשא וכחמור לעול כשור
 וכתיב וגו׳ מישרים ודובר צדקות הולך לג( )ישעיה שנאמר הכבוד כסא כנגד

 העושה וכל וגו׳. עיניך תחזינה ביפיו מלך )שם( וכתיב ישכון מרומים הוא בתריה
 והעושה דרכו. תישר תמים צדקת יא( )משלי שנאמר דרך ישר נקרא צדקות
 לפניו צדק פה( )ונהלים שנאמר מנין, בעוה״ז ובעוה״ב. בעוה״ז שכר נוטל צדקות

 •ונוה ומדברות הרים והולך ונהרות ימים יורד כשאדם פעמיו. לדרך וישם יהלך
יהווה ש נם

 טונים רגן הוא שהגון למי צדקה שנותן שנה חסד וגמילות המעות הוא צדקה שנצדקה חסדים. גמילות לפי
נה שיש הדינים כל וכן שנותנה למי ידו על ויתנייש אליו שינא עד ימתין ולא לניתו אותה ושולח

 רוצה שהוא כמו וחסד צדקה לעשות לקפון. הנא כל :זו נצדקה שעשה חסד אותו לפי השכר נוטל או
 ת״ל לכד מהוגנים אנשים לו וממציאין לעשות לו שמספיקין העני נתנייש נתינתו ועל נה להתגאות רק
 לפי גמ״ת דין ככל אתריה וירדוף לשתים לנו ויתן לאלהים ויקר צדיק כשהוא אלהים חסדך יקר מה

 רגליכם משמע דהכי שנטים. שני לנחלת :דרכיו ס׳ יישר אז למהוגנים נס לוכויו תמיד מצויה שאינה
 משלמי וגו׳ אשריכם :ננכסין עתיר מתרגמי׳ גרם. חמוד :ויששכר יוסן< וחתור שור מחלת ישלחו
 לסטים מדורת מקום לסטים. וטי. :מעליהם האדם על הנא הרע יצר רגלי ומשליכים שמשלחים רגל.

:נמדנר כגון רעות וחיות
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 יושר דרכי אותו ומורד. רע מכל ומשמרתו עמו הולכת צדקתו וחיות לסטים
 ד.' כבוד צדקך לפניך והלך שנאמר מנין, בעוה״ב יבשלו. שלא פעמיו ושומרת
 לו לתור לפניו הולכין טובים ומעשים צדקות ובידו העולם מן כשיפטר יאספך.
 הד,"ד עליו לקטרג למקטרג יניחו ולא הקב״ה ובין בינו יושר מליצי ויהיו מנוחה
 זכות לה יש חסד עמה שיש שהצדקה למדנו וגר. מלאך עליו יש אם לג( )איוב
ובעוה״ב: בעוה״ז הרבה

עשר ארבעה פרק רב

 במשפט צבאות ה׳ ויגבה ה( )ישעיה שנאמר בה. נקדש שהקב״ה הצדקה לגדולה53
ואבותינו כסאך. מכון ומשפט צדק שנאמר בצדקה, הוכן כבוד וכסא וגר.

 ידעתיו כי יח( )בראשית שנאמר מניין, אברהם בצדקה. נתברכו ויעקב יצחק אברהם
 שנאמר ברכה עליו דבר אשר מאי עליו, דבר אשר וגר צדקה לעשות וגר למען
 ואין ה׳ ויברכהו וגו׳ ויזרע דכתיב מנין, יצחק בכל. אברהם את ברך וה׳ כד( )שם

 אשר וכל לב( )שם דכתיב מנין, יעקב לצדקה. לכם זרעו שנאמר צדקה אלא זריעה
 ודוד מאד. מאד האיש ויפרוץ ל( )שם שנאמר מנין, ונתברך וגו׳. עשר לי תתן

 וצדקה משפט עושה דוד ויהי ח( ב )שמואל שנאמר בצדקת הכתוב שבחו המלך
 מ״ט דף וערבה לולב בפרק כדגרסינן הקרבנות מכל יותר צדקה וגדולה עמו. לכל
 צדקה עשה כא( )משלי שנאמר הקרבנות מכל יותר צדקה גדולה אלעזר א״ר

 משפט לעשות עתיד בימינו במהרה שיגלה המשיח והמלך מזבח. לה׳ •נבחר ומשפט
 וצדקה שלום יהיה ובימיו וגר בצדק עמך ידין עב( )תהלים שנאמר בארץ וצדקה
 העניים צדקה והנותן בצדקה. וגבעות לעם שלום הרים ישאו )שם( שנאמר בארץ

 אל שומע כי סט( )שם שנאמר תפלתם, שומע והקב״ה רחמים עליו מבקשים
 אובד ברכת כט( )איוב וכתיב וגר לב לנשברי ה׳ קרוב לד( )שם וכתיב ח׳ אביונים

 והקב״ה יבורך הוא עין טוב כב( )משלי שנאמר לבו כנדבת יבורך והוא תבוא. עלי
 שעושין והצדקה וגו׳, יברכך הזה הדבר בגלל בי טו( )דברים שנאמר אותו מברך

 אמר תניא י׳, דף דבתרא בפ״ק כדגרסינן לישראל, ורוממות גדולה היא ישראל
 •וחסד גוי תרומם צדקה יד( )משלי הכתוב שאמר מהו בני, לתלמידיו ריב״ז להם

 כעמך ומי דכתיב ישראל אלו גוי, תרומם צדקה ואמר ר״א נענה חטאת. לאומים
 בצדקה זריז אדם יהא כן על ע״ש. וכו׳ חטאת לאומים וחסד בארץ. אחד גוי ישראל

לישראל: ורוממות וגדולה לעזרה לו ויהא צרה מכל ויצילהו שמים לשם ידו מסת כפי

:פרקים שני בו ויש חלוקתה. וסדר כצדקה בגביית שלישי חלק

 האחד הדרך הגבאים. ע״י דרכים בשני ונחלקת נגבית הצדקה ראשון. פרק רג
בתמחוי, הב' והדרך ידועים. בזמנים לחלקם לקופה הבאות

 בזה רבותינו וסדרוהו לאכול. דבר שום להם שאין לדלים יום בכל מזונות לתת
יהודה נפש

 אוני. ברכת זנת: נקראים כלס ושלמים ועולה יאשם חטאת זנת נכלל הכל מזנת. לה' נבחר
צדקת מותן והוא. צדקה: עמו עשיתי כי נרכתו תנוא על־ איוג אמר מנכסיו וירד שאנד

 עושים ומזלות כוכניס שהעונדי חסד לאומים. וחסד :להם שנתן נדנתו נענור העניים ע״י ינורך
:נהם להתפאר אלא עושין אין כי להם חטאת
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:פרקים שני בו ויש חסדים. בגמילות החמישי חלק
55]

 גמילות הוא ויושביה הארץ עליהם שעומדת מהעמודים אחד ראשון. &רק רב
הצדיק שמעון דאבות בפ״ק ששנינו במו אדם. כל עם חסדים

 •על עומד •העולם דברים שלשה על אומר היד. הוא הגדולה כנסת משיירי היה
 כדאמרינן גמ״ח. וסופה תחלתה שהתורה ומצינו גמ״ח. •ועל העבודה •ועל התורה

 גמ״ח. וסופה גמ*ח החלתה תורה שמלאי ר׳ דרש י״ד. דף דסוטה פ״ק בסוף
 וסופה עור. כתנות ולאשתו לאדם אלהים ה׳ ויעש ג( )בראשית דכתיב גמ״ה תחלתה

 של מזרעו הוא גמ״ח בו שיש ומי בגי. אותו ויקבור לד( )דברים דכתיב גמ״ח
 כיצד פ׳ כלה במם׳ כדגרסינן חסד. מדת בו שהיה מדותיו ואוהב אבינו אברהם
 אברהם של מזרעו שהוא בידוע הללו מדות ג׳ בו שיש מי כל רבא דרש מרקדין

 אמת תתן ז( )מיכה דכתיב חסדים גומל בשלמא חסדים. וגומל וביישן רחמן אבינו
 יפת אשה כי ידעתי גא הנה יב( )בראשית רבא פדדרש נמי ביישן וגר. ליעקב
 רבותיה היינו בריה על רחים •לא אברהם הא רחמן אלא עכשיו. עד ולא את מראה

 בעוה״ז ששכרם מהדברים אחד הוא וגמ״ח בהקב׳ה. חבתו להודיעך דאברהם
 לחברו אדם בין שלום והבאת חסדים וגמילות ואם אב כבוד הם ואלו ובעוה״ב.

 גמ״ח שנקראו במדות ולידבק החסידות במעלת ליכנס והרוצה כולם. כנגד •ות״ת
 עצמו וישמור וחמס עול בשום יגע שלא כדי הדין משורת לפנים אדם לכל יעשה
 בגרמא. •אפילו ידו על בממונו הפסד שום או חברו בגוף נזק שום ויגלגל יבא שלא

 כל על הש״י את ויברך אדם כל עם המדות ובהנהגת מוסר דברי בכל בקי ויהיה
 המניח פ׳ קמא במס׳ אמרו זה ועל יום. בבל ביתו אנשי ועם עמו שעושה החסדים

 דגזיקין מילי לקיים חסידא למהוי דבעי מאן האי יהודה רב אמר ל׳ דף הכד את
 ישמור נזיקין בדברי כלומר דברכות. מילי לה ואמרי דאבות. מילי לה ואמרי
 יקנה אבות במס׳ הכתובים ובדברי׳ ידו. על יבואו שלא נזיקין דברי מכל עצמו

 המזמין יתברך לאל ויודה ישבח ברכות ובדברי טובות. מדות וכל מוסר כל וילמוד
 שלו: שהכל •כיון בריותיו עם חסד לעשות ילמוד והוא חסד. עמו ועושה צרכיו כל לו

יהודה גסש
 חורת כי מלבו ולהסיר נפילתו על לנחם לו ראוי וכן ליפול נוטין רגליו משופע דנר או וחלק לח דנר על

נקרנו: אלהיו
 אלא נטונה העולם נתקיים לא הם אלמלא הללו תרים ג׳ נשניל אלא העולם ננרא לא עומד. העולם

אם כתינ7 התורה. על עולם: והריסות חרנות והיא לעולם נאה רעה אחר רעה ת״ו
 טלם יתנו השמים וארן שתים חקות היא ותאי שמתי לא וארן שתים חקות ולילה יומס נריתי לא

 תענית נמס' שנינו שכך הקרננות ענוות העמדה. ועל קמח: אין תורה אין ואם ינולה והארן
 ומתפללין הקרננות אצל עומוין שהיו משחרות אותן היינו וארן שתים נתקיימו לא מעמדות אלמלא

 הקנ״ה נשנע נח שהקרע הקרננות שנשמל וחצינו לרצון קרננותיהם ושיקבלו ישראל של צרכיהס על
 יננה חסד עולם דכתיג חסדים. גמילות ועל :הקוננות על עומד שהעולם הרי לעולם מנול יניא שלא

 מה הוא ואחת חסד וגמילות חולים ולנקר אנליס ולנחם וכלה חתן לשמח לחיים הוא חסד וגמילות
 ולהקריב גנו את לחול והולך גדול שכהן עד לגמול מצפה שאינו נטה למעלה ואין המתים עם שעושין

 להתהלך נמדותיו שלס להיות הצדיק צדקות כל שמשלים תדה והוא מצוה נתת ועוסק הכל ינטל פסחו
 ותלמוד :ולהקרינו לשחטו ולקחו יצחק נריה. על רחים לא :עולם דביקות נו ולידנק השכינה עם

 ולדעת הקנ״ה אהנת ידיעת להשיג לו אפשר אי צדקותיו נכל צדיק שאדם אע״פ כי כולם. כנגד תורה
המצות דרך לדעת אין תורה לומד לא אם הקנ״ה רצון שהוא שיעשה דרך ונאיזה המצות יקיים איך

אפי' :כהוגן תצותיו שכר לקבל לאדם מניאה שהיא כולם כנגד שכרה כן על נהם יתנהג ואיך
נזיקין דנרי מכל עצתו ישמור והיינו לחנירו היזק לנא הדבר יגרום שע״י נמר גרם זוא ש נגרתא.

הנותן והוא הקנ״ה ניד הוא לו שיש מה כל שלו. שהכל כיין מר: נשום לחנית להזיק r יגג שלא
נוראם: עם גמל כאילו נריוחיו עם חסד שגמל חי כן על לכנודו נרא שנרא תה וכל לו
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קאהמאורב פרק ה חלק ח כלל ג נר ת

שני פרק רכא

 הגב־כיס מורה הנקרא בחבורו פירשו ז״ל הרמב״ם לצדקה חסד בין שיש ההפרש
דבר באיזה ההפלגה •ענינו שהחסד ואמר השלישי החלק מן נ״ג בס׳

 מורה חסד לשון כי ר״ל יותר הטוב גמילות בהפלגת בו ושמשו בו שמפליגין
 על אלא כתוב אינו ברוב אבל להפך •או לטובה הראוי מן יותר שהוא דבר •על

 האחד ענינים. שני כולל הטוב חסדים שגמילות וידוע אמר ועוד יתירה טובה
 ראוי שהוא •למי להיטיב והב׳ כלל. עליו חק לו שאין •למי הטוב לגמול מהם

 בהטבה הוא חסד במלת הנבואה ספרי שימוש ורוב ראוי שהוא ממה יותר לטובה
 אמר חסד. תקרא ית׳ מאתו שתגיע טובה כל זה ועל כלל עליו חק שאין למי

 אותו ית׳ השם המצאת •ר״ל כלו המציאות זה ובעבור אזכיר. ה׳ חסדי סג( )ישעיה
 ואמר_ הוא. חסד עולם •בנין ענינו יבנה חסד עולם פט( )תהלים אמר חסד. הוא

 היושר. והוא מצדק נגזרת היא צדקה ומלת חסד. ורב מדותיו •בספור יתברך
 הראוי כפי הנמצאים מן שהנמצא לכל ולתת כחקו חק בעל •לכל שהגיע הוא והיושר

 נקרא עליו מחויב שהוא בפרנסתו הדחוק לעני מממונו נותן שאדם מה הדרך וע״ז לו.
 שאינו אלא כ״כ עני שאינו למי וגם לו מהראוי יותר מממונו נותן שאדם מה אבל צדקה.

 ולחולה לעשיר וגם לחברו מגופו מסייע שאדם מה וגם משלו להתפרנס עתה יבול
 הנעשית צדקה שהוא לפי חסד נקרא בעשיתו מחויב שאינו מי לכל או ולמת. ולחתן
 לצדקה לכם •זרעו אמר גמ״ח שהיא כזאת צדקה ועל חיוב שום בלי חסד במדת
 מ״ד בנאה רבי משום יוחנן א״ר י״ז דף דקמא בפ״ק בדאמריגן חסד. לפי 'וקצרו

 צדקה. מחלק י״ג בם׳ לעיל כדאי׳ וגו׳ השור רגל משלחי מים כל על זורעי אשריכם
 התם. נמי לעיל כדאי׳ וגו׳ אשריכם מ״ד ה׳ דף כוכבים דעבודת בפ״ק נמי וגרסי׳

 וערבה לולב פרק סוכה במם׳ כדגרסינן הצדקה מצית מן גדולה היא חסד וגמילות
 •אדם לצדקה. לכם זרעו שנאמר מהצדקה יותר גמ״ח גדולה אלעזר א״ר מ״ט. דף

 הצדקה אין אלעזר וא״ר אוכל. ודאי קוצר אבל אוכל אינו ספק אובל ספק זורע
 גדולה דברים בג׳ ת״ר חסד. לפי קצרו שנא' שבה גמ״ח לפי •אלא משתלמת

 צדקה בממונו. בין בגופו בין •גמ״ח בממונו שהצדקה הצדקה. מן יותר גמ״ח
למתים. בין לחיים בין גמ״ח לחיים. צדקה לעשירים. בין לעניים בין גמ״ח לעניים.

יהודה נפש
 הראוי. ח) יותר שהוא ונר על ועילות: מעלות לכמה נחלק הוא החסד ועסק עני! הפלגה. ענינו

והיינו והמצות הטונים נדנריס עליו שמצוס תמה יותר עושה והוא עליו שצוה לעשות לאדם
 עושה והוא כך לאדם להעניש אינו שהרץ הדין משורת לפנים נקרא להיפך. או הדין: משורת לפנים

 שאינו עליו. חק לו שאין למי :ערוה ל׳ דאתותו חסד כתו וגס לכן צריכה שהשעה גדר לגדור כדי
 לא אנל עתו שייטב עליו שמצוה לטונה. ראוי שהוא למי ובלל: כלל נדין כזה לו לעשות תחויב

 שעושה מהקנ״ה הוא לאדם שנא דנר כל אותו. הש״י המצאת ר״ל :מותר עתו מטיג שהוא כתו
 שהוא ומה בריותיו כל עם העולם נריאת עולם. בנין כלום: אצלו לאדם שאין חנם חסד אדם עם

 לכל :חסד וו־נ שנא׳ חסי רב שהוא מדות ני״ג מדותיו. בספור :הוא אל נחסד הכל להם מספיק
 המשורר שאמר חיים ולנעלי לאים המזון נין וחוקו חיותו שהוא לינר שצריך הננרא לכל חק. נעל

 קרא וגו', לצדקה לכם זרעו ולקיומם: לגדלותה הצריך לדומם אי לצמחים או חוקי לתם הטריפני
 שתא אוכל אינו שמא וכו׳. זורע אדם :מזריעה קצירה וטונה קציר קרא החסד ואת צדקה. לזריעה

 לנותנה חסד הוא והטורח צדקה היא הנתינה שנה. ג״ה לפי אלא :ונרד נשדפון ילקה או יצמח לא
 לקנות לעני שמצוי נעת לו וליתן ללנוש ונגד מזונות לו ליתן וטורח ונצינעא לניתו ולהוליכה להגון
 הוא וזה מעשיו כפי לו ישלם מחשנות והיודע העני טונת נו יותר שהוא שישכיל דנר נכל וכן צרכו

 מספיד כגון בממונו. בין נגופו נין חסדים גמילות צדקתו: בזריעת הזה בחסד אז שקוצר השכר
לעניים נין והוא לו הצריך נדנריו לפניו משתדל נדרך חנירו תליה וכלה חתן משמח קונרו נושאו לנות
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1המ ב פרק ה חלק ח כלל ג נר מנורת קב
 ירא שהוא בידוע חסד עליו שיש אדם כל פפא בר חניגא א״ר התם נטי ואמרינן

 שהמלמד ובעבור יראיו. על עולם ועד מעולם ה׳ וחסד קג( )תחלים שנא׳ שמים
 לא( )משלי מ״ד אלעזר א״ר עלה שם אמרינן חסד. עמהם עושה לש״ש לאחרים

 שאינה וחורה חסד של תורה יש וכי לשונה על חסד ותורת בחכמה פתחה פיה
חסד. של תורה הייא זו וללמד ללמוד חסד. של שאינה תורה היא זו ללמוד חסד. של
 כדאיתא מובחר הוא בצינעא לעשותו אפשר אם חסדים גמילות שנקראת דבר וכל

 עשות וגו׳ ה׳ ומה טוב מה אדם לך הגיד ו( )מיכה מ״ד אלעזר רבי אמר התם
 כלה. והכנסת המת הוצאת זו לכת *והצנע חסדים. גמילות זו חסד הדין. זה משפט
 והצנע תורה אמרה בפרהסיא להעשות שדרכן דברים מה וחומר קל דברים והלא
וכמה: כמד. אחת על בצינעא להעשות שדרכן •דברים לכת.

חלקים. לשלשה ונחלק אמת דין לדון התשיעי הכלל

המשפע. באיכות השני החלק המשפט. בגדולת הראשון החלק
:המשפט בשכר השלישי החלק

:פרקים שלשה בו ויש המשפט בגדולת הראשון חלק

 הקרבנות מכל יותר הקב״ה בו שבחר המשפט דבר הוא גדול ראשון. פרק רכב
ושוטרים שופטים רבה. הדברים באלה כדגרסי׳ שבעולם

 היו לא שהקרבנות מפני •מזבח. לה׳ נבחר ומשפט צדקה עשה כא( )משלי הה״ד
 בפני שלא בין הבית בפני בין נוהגין והדינין הצדקת אבל הבית בפני אלא נוהגות
 בין מכפרין והדינין והצדקה לשוגג אלא מכפרין אינם הקרבנות ד״א הבית.
 נוהגין והדינין והצדקה בעוה״ז אלא נוהגות אינן הקרבנות ד״א■ למזיד. בין לשוגג

 צדקה רץ. הרי לרשעים ועונש לצדיקים טוב שכר כיצד בעוה״ב בין בעוה״ז בין
שאמר בשעה נחמן בר שמואל א״ר רשען. כפי מענישן ואינו בריותיו על שמרחם

sti ,י יהידו.
הרצאת זו לכת והצנע :ונהמה כליו לו משאיל או לו הצריך נעת לעשיר מלוה מממונו לעשירים. נין

הצנע צריך ושם משתה נית אל מלכת אנל נית אל ללכת טוג לכת נהו דכתינ כלה. והכנסת המת“"־
 המת להוצאת לגנות צריך אם וי״א נעצמו ראש קלות להנהיג ולא נאה נמדה ולשמוח גאה נמרה לסעוד

שדרכן דברים דענדיה: ידע דלא מאן קמי לימא ולא יניישהי שלא נסתר יעשו כלה ולהכנסת
ונכלה נתת כן שאין מה אדם לשוס להודיע צריך שאין נסתר לעני הניתנת צדקה כגון נצינעא. להעשות

 צניעותא נעו מילי דכל אלעזר ר' דאמר והיינו חי משל השאר ויודעין נהם מתעסקין שאחרים לפי
 דאפשר מה נכל מהנריות צדקתו ויעלים שמים לשם יעשה האדם צדק־ת כל הדנר כלל לד״ת הדין יהוא

 נפרהסיא לעשות שדרכן דנריס לומר יש ועוד ימכופל כפול שכרו ואז אלהיך עם לכת והצנע וזה לו
 מכל נקי שיהא מקום נכל ולראות ולטהרו נופו לגלות שצר־כין וטהרתו התת נקנורת המתעסק כגון

 מנשרו לגלות ראוי שאין דנר ממנו לגלות שלא נצניעות עתו יעסקו כן אע״פ נמת נושת ואין לכלוך
 הלא יחשוג ולא נו יכסה לכסותו שאפשר מה וכל זה מדנר המת המטהרים תהרו מאד ומאד נחייו

 המת מרגיש אינו נודאי ננהמה שעוסקין כמו גחזקה להפשיטו נו ויעסוק נדנר תרגיש ואין הוא מת
 תה העונש נצער שמרגיש אע״ס ישרפנו או אחתכנו אם אף מותו אחר לי עושה שאדם מה נגופו
 כל ושומע ורואה שם משוטטת ונשמתו עושהו חרף לרש נועג הוא מקום מכל השמים מן עליו שנגזר

 תי הוא כאילו עמו יעסקו ע״כ עתו הקדושים נשמות כמה צדיק הוא ואס עליו ומדנרים שעושים מה
 לחופה נכנסת למה כלה יודעין הכל כמ״ש אלהיך עם לכה והצנע נאתר לזה שם שורה והשכינה
 נטהרת מאד יזהרו כן על לרעה עליו נהפכה לטונה שנים ע׳ של דין גזר לו נחתם אפילו פיו והחננל

 ומלנושיו נשמתו למעלה ותלנישין מטהרין כך אוחו ומלנישין לגופו המה מטהרי! שהם כשם כי המת
 ומלניש מטהר שהוא וכשם דרבנן חלוקא מלנוש איתי ונקרא למעצההסמצותיולכלאנרווידמצוהללגשנ•

מזנה אלא כזנת כתינ אין מזבח. :זו מצוה נזכות מצוא נעת למעלה נשמתו וילנישו יטהרו המתים
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ותשובותחאו״ח שיק מהר״ם j 7־0 שאלות

 באמת למה תקשה א״כ Iזכית.:ם לכף חברי את נת׳ת.יהק בניי הנדל נאשהשינן איצמריך
 • •היתרה היא־נ' המשם לשיה׳ב.אבל יהקייק בשיה׳; הפירות את אוכל נהיית ג״ה בכלל הס

להניח היציכי לא שלום והבאת ת״ת דמני התפלה הסדיי בעלי
 "הי׳ שלום •הבאת ת״ת עצמן הם תן דתכך חברו את והדן בניו הצדל

לפשנ״ד ניאה כן להי הני נא לכך דה׳ כנמיל •תר יכל מייתר

 ליה־ שנוהנין הה צל כ•׳ הצלתו שתציי הה יפי׳ ק^• בתבןמ
והיהיא פיה פאה השנה יכי׳ דברים אלו התירס נינת אחי

 חשב יבצאת "א דף ביכית ,התי־ס ש .בה" הפנק ריפ נשבח דל״י
 צוד ה־סיפי שנני ובקידייים .דברים ו׳ ישבח ובמימרא . דברים ד׳

 ובאמת להוסיף להם יצא מאין מכלחו ותהה המת והגיית כלה הכנסת
 הנדל ושייר ותנא נרפו גם אלא ההוספה צל לבד לא תמהה• אנכי נס

 התפלה אח בסידייו וברמנ״ס זכית. לכף חברי את ודן לחית בניו
 לכף חביי את ודן . לת׳ח בניו הנדל ג״כ ושייר זו מימרא ג׳׳כ הביא
 משדר שה'?'!׳ הה יצל המח ■הנייח כלה הכנסת היקיף ולא זכים

 לי קשה”דלכאירה ל־שב אמרתי ההח והלי-ת כלת הכנסת התפלת
 המתיהככסתכלה להילאח ת״ת דמבנולין י׳ז דף בכחיבוח אמרו דהרי

 כלה הכנסת יא״כ . בהג״ה <3 סעי׳ ס״ה סי' אה״ע בש״פ כן ופסקו
 •ת״ת הרשיב ופי׳ כינס כנגד וחיה ומסיים חנא ואיך מחית עדיף
 ההשבה בפי׳ הרהב״ם שפירש כמו לפרש אפשי־ ׳מיתי כולם. כנגד שקיל
 הששה לידי הביא תלמיד שאמרו כעץ לכילם יביאי הירה תלמיד דכי־

 בשל־ דעת נישב יש ילע־״ז .עדיפא המת יהל־יה כלה הכנסת ילעילס
 כיין לה׳ פשינוא כד־פא כלה דתכנס׳ פלמי דוהה התפלה מהדרי
 בהכנסת ש־כ . ׳ה לכי קימת •הקרן בצוה״ז העירית איכל דבהית

 להחשי׳ לד׳־ החל .וא״כ לציית •הקיק עף א־כל מק״ו נהי כלה
 ואלו דתנא כיין ה״ת דף בקידישץ כדאמרינן אהריק לא ישייר ומנא

 לוה־ ולייך קתשיב לא וחית אב כיבוד נם רי• שהי• לומר ולרין .הן
 כמאן וקי־ הפנין. בריש שם ישי׳ ־כפי׳ קחשיב לא כבר המפורש דדבל

 יכה . ולמנות לפיש בצי לא כלה הכנסת נס יאים דמי דמפודש
 היליכו :ופירש ה גם הכל •מני שאספו התפלה מסדרי בצלי אבל לר״י

 נכין: לפשנ״ד נראה כן הק״ו כלהדאתי׳ הכנסת לממני
 בפסיכי.•׳ ה:-ל ׳ה ס ס־׳ א־י׳ש בשי- דפסק הדק אמנש^יגיף

כד• בי׳ א־ת בין חילקו ולא כלה להכנסת ת״ת דמבמלין
 דייא הראש־נ־ם בזה דפניני הקובלת בשימה ראית־ נא או לרכה

 ראי׳ ־צייתי הבמל־ן דלש־לם א־הד־ם י־ש לחבבה כד־ לרכה כדי דווקא
 כלה בהכנסת כן תנת ולא כורכה כדי ־כהה תנא המת דלו־ש הדנב־

 מבמל־ן צ־רכה בכד־ דד־־קא הב־אר פי: רח•: באב־ת דהר־ ותמהני
 הניל התפלה מסדי־ בצל־ מריסתת •ליצ.־להניל רב והששה צ־־״ש
 קא—צ־פה כד־ .־א־ :־רבה הכד־ ב־־ת־ אפ־ל־ דצלהא דס־גיא ריאה

 דנשינם ישיכ וכי׳ סתם יא־ך ק־׳ח. א־ןכאן ל־רכה כדי לה א״כבאית
 כלה זיהכנסה היש קשה צד־ף-־^פת־ ת״ת לפכהים דאל״ב מבצלין

 ננה הכנסה דלש־לם ש": אלא ׳ב לציה והק״ק בעות״ז אוכלקהפיר־ח
 ם הק הכל . ליכה בכד־ דיוקא נכ״ע תמת דבהלואת ־נהי .עדיף

 ההכנסה הלי־׳ •ל־ף שוב .בש־ה׳ז דפיכית לתו סשימא דבהכנקה כ־ין
 הי־נ־ נכת והצנע .צ־מ דף' בק־כה כדאמרירן לכת נכת א־כא דהא

 •כי׳ ללכת כ־יב דכתיב משים ־ ופרש• .המת יהלוית כלה הכנסת
 המת דהל־־ת בש׳כ יכ־י ללכת שוב קרא הדקאמר יגס .בתרוו־־הו

 סתם ־לכך .דשה כהא־ דשלמא והס־נ־א איש יאי׳כ צה״כ נרע נא
 את ל־שב כנלפש׳ד כלה הכנסה נלידך ת״ה הבשל־ן דלשילם ש בשי

 כד׳ל כלה הכנסת נם שהיס־פ־ ההיספה
 ׳.כ־ת לכף חב"־ את יד; ת לה בדו הנדל שהשה־ניו הה אמנם

 דפר־ך מפנין ריפ בשבת הנירקת שפ׳־ ל־שב לפשנ״ד נ״אה
 ילתד שי־כ־ יז"ים בנהילית הני כלה־ ־השג־ ההתמת; הנ׳ל ל"־ כל

 הש־ן אלל ה־־־״ף ־בפי׳ בפ־ש"־ שי־׳ש ש־־כי בהנהו ־הנה־ כלהו ג־דקא
 דנם ־ ד •קימל .ש־־כי בניח הנה־ יכל הא׳ הג־רקא שביאה ־שקב
 אש•׳: זכית לכף הביר־ את ה" וכן נ׳ח בכלל הוא לת״ת בני־ הנדל

 ז לכי הבר־ את .׳הדן •ת ת בכלל היא ת״ת נ בניי דמנדל דפשינוא
 ני׳ת בכלל דנם כ׳־ קה״ל .לחברו אדם בין שלים הבאת בכלל הוא

יהיה של־ם הבאת הנה דלת די• ־א*כ .הדל בר־יף ש-ש א־הנייה־
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יקרת•

ג׳ תשובה

 החילה בני דלתי יתמי דפדיך כ״ב בבימ מ׳ כשלהי השיר ואשר
מדעת שלא יחיש ׳ל דש נלבא דוידאי התיק׳ ונפי׳ מנהו

 כיקדאפילי מדעת שלא ה־איש זה ממן הא־ הפצתי והקשה מהנ־ע־״׳ש
 תהה יאני .בקצרה עכ״ל והתפקר היאיש היעיל איני לי׳ וניחא ידע

 הידנית בני לאו דיתמי הא דהרי .ישויץ שקולין הם הניא תמיהתו
 כיב דף בנימין יכדאהרינן שליהה דעת בני שאינם משים הוא כינהו

 דיצה מבל־ הכי-־שה וההפקר והחילה וקנין נ-כהו דצה בני לאי והא ע״ב
 לאו הגי דיצה דבע׳ היכא יאי׳כ .במצית המחילה וגרע מיציל איני
דרגילין ובדבי .יאיש היי הדעת שלא 'איש אהרינן אי אבל .דיצה גני

 ׳איש יהי' ד־דעי דלבתר כיין .דישה בשי ולא ־איש ממילא היי ליאיש
 ידלו דנכי דידשו.היינו דלבתר כיין קצן בנכסי ה׳נ 'איש מכהה היי

 כשלא דהיי עליו עדות מקבלק ואין לפנינו אינם כאלו הזמן איתי דצד
 א־נו יאוש הקרי לא דיצה יבלי .׳איש שבעינן בדבר ולכך .בפניו

 ידע היה לא מייאשי.אפילי דכיע דדבי דק״ל ליבא מועיל.משא״כ
 •איש הוי ה*נ כן .איש’ היי ידעי דלכי כיין .ויאיש הפקי היי וממילא
 היפקד היא דהמילא הדין דכך יע*כ הבצלים וידיצה אהייה בני שאפיל־

 בקצנים נ הי . הפקר ממילא פייייין י׳ דף באסחים דאהי-׳ כעין
 ידצווא״ב לא הןיכאלו שלימה ד־עה אלאדלאובני שלהם חסיון דאין

 קהבעי׳ דלא התיש׳ כתני שפיי־ להבא דהייני דיצה בש־ דנא בדבי־
 בקנונים גס וודא־ וייצת ידיעת בעיי דלא דלדידי׳ דרבא אליבא ני׳

יא׳ש: מיעיל
 בנדי: זרה נינתו מהילה בכי ניאו דקמנים דאע״ג נ׳ל הנ״ל ומטעם

 דהתקיי כ״ג דף שם ג־ע־ן לענק דאמרנן ומזהירו ומלמדי צ-׳ג עימד
p אי היעיל ג״כ להחיל אי׳כ .בדאירייתא אפילו התיש׳ לדישת דיצה 

 לאו והא דיה ש״ב כ״ב נימין בתיש׳ עי׳ .לפצנ״ד נראה כן גדיליענרג
 דאהלינן הא לכאורה לן יקשה מה נת־שב נ־נהי.יבזה דיצה בני

 בדק דלא לן דאתחזק היכא להעיד נאמנים דקמנים ע״ג ד׳ בפסחים
 התירה •הן בדרבנן דהמניהו מש־ס . נאמנים בדקנהו אנן ואמרי
 בבית דדיקא כ׳ ל״אע״ב דף בע־ריבין יתה־ס׳ .סל• בעלמא בבימוי
 .שני בעלמא בבימול אמרי איך א־כ וקשה .נאמנים שלהם ינהמן

 יל־אש לבמל לר־ך והמשכיל .הם והפקירא איש’ בני לא• יחמי הא
 ומלמדו ע«נ בצימד א״ש יל לה: .אמנם לזה ישוב כתבת• אחד ובמקי״א
 זה כנגד לא־׳ להב־א יא־ן .ילהפקי ל־אש ו־כ־ל דשת ל־ יש •הזהייי
 הא שהקש־ כי׳ יא־ אמר ואם דיה ע״ב קמי: דף בב״ב מתיק׳

 לה־ •ל־ת ל־דס לעילם בא שלא בדב־־ ומרצי .הת־לה בני לאי •הה־
 י*־כא רא־ להם באמר קישיא •ימא־ .הם ההילה דבני אמ-נן פק־דא
 שם בהים׳ המנשק ומזה"ם.מיתו יהנמדם בעציג ז־הייני נה־הל

 אמר דלא ספרא ד־ב ציבדא כל אלא אמהרי׳ כן דתקשו ■מביאי אירי
 הי׳ דהיכאדלא הר׳ל בביב הת־ס׳ שכתבו הכלל •לפי . ש—ש ראי

 הא קשה :־נהי.לכאורה מאילה בני ׳תמי נם לידם בא יניא פקידת
 איני שרר למחצית •הניתז •הימים השית ש׳ב נ׳ ד? בפקהים דהמי־׳

 נהו לית הא יקשה מחינה בני לאו ד־תמי משים ביכה סימן ייאש
 היאבכהיג דמה־לה נהי הקים דהכל י׳ל באייים.מיה• •לא פקידא

 ברכה סי׳ ריאה אינו הוהדנא השים אנא החלי היציכם דנת כיין ה״מ
 השית יא׳כ הועיל צ׳ג ע־הד דאהד דהיכא למעלה תאמי' לפני מיה־

 דהייר־ וצ״י הת־ל׳ה כשש׳נ-יהיעיל •הי• מתפי בב׳ד מסתמא ■ת־מים
 בב׳ד ד׳ה קשית '-׳ דף נינו בדשי־ בינילב־:ם..־צ־ין אלא בב׳ד שלי*
 להפקיר למימי מצי הי־ ילכאירה .ציי״ש המקבל ממין להפקיי כיי

 לזה לה:*ל אמרם בי־כה סימן ־••*ה שאירי דב־ תהא שלי* ׳תמי ממין
 כן המקבל ממק הפקר משים פיש׳־ ■לכך צש׳ג. אלא ביד צ־־ד לא
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וכי׳: יכ״מ שלים לפ״ק תר־׳ג שבסי ריח בנמה־״ת
 הא נסתפקת׳ תיל כתבת אש■־ תספק יצ״ד וכי׳ הנ־צני
צלבד כלאים המלית לה־ית ש~ אי שיי בציצית דכנא־ם

 התירה. יהת־רה ש־יהיאיל ילנה•־ להפריח לא.ורי־א־ א• הציצית
 נהרה א־ר־ בציצית.הא כלת־ם כהת־׳ כלל קיא ל־ נהה דאלי׳ב

 דה־דר־ עי׳כ אלא .נתכ־ ליהמח לאי ־מצות מהבנד אלא מהצ־צ־ת
 א־ דמהר״פ דה־מא לפים זה כתבת שכיל.־תרה התירה לנהי׳

pבזה הלח־ כלל אדה־ ־לא כלא־ם איסור כאן אין הציצית דמצד 7״ 
 הציצית v:73 במלית ניה־ות מיתיר יה־ת

 דמדבר־ךניתה כלל.ותו ה־תכה הלילה •כי'
 דאם הד־ן היא פך אנא אינו הציצית.תה מגיעם רק איסיי דאין
 לבישה בהנאת הנני כל אסיר אז צער של במלית פשתן של אחד חינו

 שמא דיה ע״ב כ": דף יד תה נימק׳ ההפיש בלש־; בהד־א כמב־אר
 ובנד . לב־שה בהנאת אק־ר הבגד פל5 כמן כן ואם ־כ־׳ ת־כרך

 שהב־א .^מ־ לב־שה להנאת כשהתפ־ין ה־ינו בצ־צ־ת התירה שחייבה
 כ׳ יכן מ׳׳ד גסי׳ והיא תת־ס׳ בשם ב׳ ס״ק '׳ג' '׳P סיף המניא

 וכי׳ להקשות יא־ן דיה ס״מ סי׳ קופל בחתם זצ״ל מרן בתש־בת
 ש.־ם מכאן בציצית.ואץ כלאים להתיר קרא אצמרך שפ־ר ־א־׳כ
 בפשימית הו״א מריש . גשזה־״ת אנן נח;־ לדינא אמכם .רא־׳ מציץ

 אס־ר כלאים אהד חו־מ יש אש שבארת׳ מה לפ־ דהרי שרי דבוודא־
 פ״נו כדתנן קמן אי גדיל ת־א אם חיל־ק ■אץ בלבישה הבנד כל

 שה־א ח־גי ציד יש אם נ־ מיה וא*כ .לכלאים עיא־ שאין לכלאים
 דו באיש־ מוסיף שאיני יכירן אסיר הבנד כל ׳ה בלא הרי לא א־ כלאים

 לו להוש־מ רשאץ למתי כמהא שהי׳ בנזיל ׳ש כמי דיני להיים ראוי
 בהיר מימאתי.כ־איתא על נוימאה מוסיף שאינו כל אחד מת גם
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ותשובותחאו־ח שיר, מהר־םשאלות
 לרן נטינא מרח לא א> סוכות ימי שנעם דלאמל אמטנן הא

 הפקר שייך ילא עולמות ההפקר אין איב עצמם הפלס להשיג
 שנעה לאחל הבע אם דדווקא חרישטא לפירוש )ואפילו הפקר נ׳ד

 ילא דלעולם ומשמע הפיסק" סחמי הא מ*מ בעין הדבל מחדלי!
 השעה-ע על וחימא שנעה( לאחר דתבעה נראה דסנהא מעשה ונם
 דרבנן קני! דמועיל סבתא דחאי דשעמא לולב חל׳ סוף שכ»

 אחר להחזיר דלרין כיון הימה הה ב״ד דהפקל משוס אדאורייהא
 וליל הפקר נ״ד השקר כה״ג אמרינן ולא לזמן רק והוי סוכוח

בעינא ממולחת שהיתה דמייי׳ גלותא דייש סוכה בהאי דמפרש
:להחזיר איל סוכות לאחל דאציילו

מחילה משום דהנועס סלתב״ם לדעת למעלה ודש לפי עטד ולפי
 להבעניס לייו דהמכמיס כיון התורה מן ג־כ דמועיל איכ״ל

 החכמים לו שדנו דין ישראל נר מקיים מקתמא הנזילה את שימחלו
 שהסביר וכפין חכמים דברי לשמוע דמלוה השבים תקנות משום

 ואפילו אנקו ילרו דרק סהד■ דאנן גילישין מהלכות בפ״ג הרמב״ם
 רשעיא רפשי׳ למשוי׳ כאמן דאינו נלאה מוחל דאינו ולווח עומד
 נקוכה נחמן לב כוונת נראה חה חכמים לתקנות לשמוע רוצה דאינו

 דהלשון עלים דמי אלא לה ואין דא הוא אעותא דאמר ל״א דף
 נסוכה רבנן יכלהו טג ואמרה סוכות לאחר ליומה שהיא ",משמע
 ואינה פעותא שהיא כיון הו״א מ״מ שיה" אץ ויהי' יתבי לזולה
 חשיב ע״ז דלעיל שעמים משום שיין לא נ״י והפקר למחול רולית

 כמינה כל ללאו עלים דמי אלא לה אין מ*מ דא הוא דפעותא ל״נ
 :וכדלעיל ב״ד הפקר שפיר ושייך בשינא דמרמה דמשוס כשעה״וו או

 הוכיח קידם גס אי מעלתו שנסתפק הספק אל נבוא ועתה
מריש תקנות ג״כ עשו סוכתו לסתור עדיין שאפשר

 דלא השנים תקנית איכא עשייתו משעת דויד פשוש ולפיעכ״ד
 שנעה בגו ה«מ שם דאמרירן מהח חרא קוכחו למיקתר לרין
 לבתר אבל למימר והויל נעינא לאסדורי לרין שבעה לנתר אבל

 דאי ועיד רבותא הוי לא סוכות דלנתר החג קודם או שבעה
 הסוס שעשה אוחי א״כ מריש תקנות פשו לא סוכות דקודם אערינן

 כשלו נפשית אז קוכיח אח״כ כשבא ורק ופסולה גזולה קובה הוי
 ,הפוסק׳ סממו ואיך העשוי מן ולא תעשה לי׳ הוי חכמים תיקון עיי

 ונס דמשללתא כשירה נגזל או סוכה נעשה עלים דננזל וכתבו
 דאין מודים הכל סוכה ועשם עלים נגזל אבל לעיל דפרש*׳ מהא

 ונריש מקנות משום או שינוי משוס אי ’ופרש* עלים דמי אלא לו
 שוס דיכם אין א״כ לסוכות סמוך דווקא היי דמטש נימא ואי

 תקנות כ משאי החג קודם חרבה הי׳ אס אפי׳ מועיל שינוי דמשום
: מריש

 סיכה ופשה עלים הנוזל אס חילוק דאין נראה נמי זח ומטעם
לקיים דרולה כיון לא או מדאורייתא מחוייב היא חס

 מלוה ורוד רשות דהוי ממויינת דאינה אשם ואפילו סוכה מלות
 ועיש׳ מלוה כאלו דהויה שהז״ג מ״ע על מברכין דנשיס דקי״ל עושה

 משנה מלוח מקיים לא עלי׳ נשריח דאי לחוש יש כמי מסתמא
 סוכה מקרי אללה דגם השביס תקנות משוס איכא נאשה נס וא״כ
 נבילה דאמרינן מהא לדבר וזכר ועושה מלוה דאינה אע*ג קבוע

 דא־נס אע״ג קובע שנח לאכילת ששמנו דתינוקח ע״ב ל״ד דף
 דרשות מלוה מ מ׳ רשות דהוי אע״ג וה*נ קובע אפייה מלווים

: עטד נפי נראם כן קובע ג*כ
והבעה־יב חנירו מדעת שלא חביט ברשות בבנה דלמה שפקפק ומה

 מס אדע לא בזה האריך ועוד וכו׳ והוציאו איחו תקף
 חבירו נישות שלא מביט בישות מפלי שהניח אדם וכי קשיא

 שלא ישיאל יד שולח הוא הרי נו להשתמש הבעה״ב רשאי הכי
 שם שננה במה כדין שלא עשה דחניט נהי וה׳׳נ הוא גזלן מדעת

 וישיבת מהם לפנות לבעה״ב רשות אץ מ*מ חברו מדעת שלא
 חלרו ע״י קנאו שלו שהקרקע וכיון דירה כשאר הכאה הוא קוכה

 היא לחוץ והוליאו חביט את מקף אס ומכ״ש כנזלן עליו ונעשה
 מלוהב״ע דהוי ׳ל ת לך דל״ל המוק׳ קישית מיישב דבזה ומ״ש כגזלן
 שיולא מתיך פנ״י לפי׳ הגזול לולב ריש שמואל דעת זח הנה

עליו פליג ר׳י אבל נגזול נמי יולא לשאול ויכיל נגזול יולא בשאול
:ענ׳ד לפי נראה p התוק׳ הקשו טי ועל

:להטל עוד שכ״ב תשובה
 ואיו חבירו בסיכה לאכול רולס ישראל אם ממני עוד ששאל ומה

דמכיו מ״ע צשאר כמי כופין אס להניחו רולים הבעלים
 את כופין דהנ״ד אמת הדין מוודאי ונראה נפשו שיזלא עד אוחי

 לסייע לי אפשר אס האדם מחוייב הוא סמלוה את לקיים האדם
 בה׳ והרמב״ס ערבית מלד נזה מחוייב הוא מלוה שיעשה חבייו אח

 תחם ואחד החשובה את המעכנין מטס כ*ד בין זה עונה תשובה
 קיום לעשות מחוייבים והב״ד מלוה מלעשות מביט את המונע
מט אי ח«6 דף ביבמות כדפריך עבירה עובט ולהוכיח לתורס

 הרמ״ן כדפי׳ הזאת התורה מט אח יקים לא אשר דארור מקרא
 התגלם את להקים לו שאפשר במי דהיינו מקפט תנא ם׳ בחומש

 דלג״ אזהרה ומיקטב מועשית לרבות ו׳ דף בטה דאלשרן והא
 ״ אן מלבו מעצמו שבדה בנדר דמייט הואיל אפשר שיעשוך
 00-157 עוד ואפשר עצמו בפני קרא צריך עלי׳ למיתשל דאפשר

: כילה התורה לכל •ליף באמת
 שעלוס אלא יאדגנ אקרקפחא. מונחת שאינה במצית מקים מכל

ולכךיז למשמרת נופי׳ דהוי ערנות משום לתנירו לסייע
לדבר חנירו אח לסייע זה הרי ובלא״ס פכיפין- מציני לא לחייה

 ,א" נספק יאפילו ’יש*“ ש״’עו' ידופנו למימי ל,יכא וחד
או כ׳ ףד נמוח'נ א׳יח’כד ת'המל מושמיחם זח 'ל'ףד

 לו לק־יע מלוה הגוף בחקד ואם חסד גמילות סוח~בכלל 'מלוה
 בגבוהה ידה מל שזוכה מלוה לעשית לו לסייע שמלוה מכ״ש

 מאלו דפיאה רפ״ק שנמנו מהדברים הוא חסדים וגמילות ובעיה״ב
 וחקד צדקם דרודף מקרא וכו׳ בעוה״ז סירותיהם אוכל שאדם
 ימלוס בלטה שכלה שמתן מלוה הוי וא״כ וכבוד לדקה חיים ימלא
 ף7 בכתובות בתיס׳ ויעו״ן עלי׳ כופי) אין בצידה שכרה שמחן

:הצדקה על כופין דלמא נשעמא ע״ב כ״א
 לא פיו במלות דאפי׳ נו״ו קי׳ בהשיבה הרינ״ש כ׳ כבר ועוד

 ©פ וס א׳ ״P אה״ע ב׳נ״ע ופסקו לכוף חכמים רגילו
 יכפוסו אס וה*נ ומטבות קששות מרנין אלו דדבטס משוס השעם
 קנועוח ירבה זה נסיכתוהרי לאכול לשונאו להניח מוכרח שהוא

 יכופו אס עי*ז יו״ש משמחם נמנע יהא הרי ובלא״ה ומריבות
 הוא יו*ש ושמחת נזה כיוצא או אבלו לאכול לשונאו להגיח אוהו

:הדין בנוף לפלפל כתנת׳ כ״ז דאוטיתא מ״ע
 סיכם לענץ רהט לזה מקים כלל ידעתי לא שלנו בנידון אבל

 חבירו נקוכת לאכול לילך דא״ל ד׳ סעי׳ מטע בסי׳ קייל
 שביט לסוכת לילך דמחוייב בוודאי נראה הראשונה דבלילה ונהי
 □ס שתמה מיל*מ טס המנ״א על ותימה ממלשער עדיף דלא

 דמן דאין של״ש בקי׳ קי׳ל הא ימ מ הראשונה ללילה נפ*מ שהרי
 דאין של*ש נסי׳ באו״ח ׳ה נהג כדאיחא וניטש בשבת מכין ואין

 סזם בפלפול נפ*מ דאין נראה הראשונה לילה לענין ע״כ חובשין
 ואסתום כמנת׳ נפיגיטד והנראה אחר במקום לדון כתנת׳ ורק

 נברכה החותם דבט יצליח בידו וחפן עמו ה׳ ויהי בברכה
: הדי״ש ידידו המשולשת

מנרפזאוועג שיק משה ח׳ק

שב״ג תשובה
:חוקש לפ*ק מרל״ח ויקרא פש*ק בעזהי״ת

הגדול הגאון סרב ידידי אהובי לכבוד שוב וכל והשלים החיים
: יע*א מונקאסש אבדק״ק טי סופר חיים מוה׳ המפורקס

 על ס*נ ח״ס מחנה בקפרו ט• פר*מ שכבדני שביעית איזה זד,
 שימולו ה׳ ימן לו חן חן ותשואות מידה לי׳ ואמינא או״ח
 ילליש בידו ד׳ וחפץ והמצות התורה גבול להרחיב מוצה מעיניתיו

בסס לפלפל לי שיש מה משונות אתה ראיתי טהושא ולשום
:לפנינו כאן ויבואו

 נעל הגאון מק על למלוק שם רלה ורש סי׳ בתשובותיו
נחוס״ע אחטנו שנפסל לאחד שהמיר זל״ל חת״ס

 הכשר סאמטג ניקח והתיר סוכה לנוי כשל אהרוג לו תי׳ ולא׳
 נהם ללאת ודנים ד׳ לו שיהא כדי להאחר לכבד הסוכה נוי מן

 וס מסיק לבסוף אמכם ואם זה על להשיג חרבה ומעלתו כראוי
 לבאר מלי מקום מכל זל״ל בעחת״ק מרן דעת נגד דעתו שמבשל

 שס טי פטמ על ותמהני זל״ל נעחמ״ס הגאון מק של שעמו קלת
 מלוה אבל שיות במלות חיינו לנר מנר דמדליקין רקי״ל דהא

 לא זה מיטס לארבעה סוכה הידור ממצות הטל בנידון כגון אמרת
 ותימה מדליקין במת בפרק שם סטן מדברי לזה סייעתא והביא מליט

 ס! לנר מנד דמדליקין תרב״ד קי׳ או״ח בש״ע מביאר הרי עליו לי
 נרות שאד או לנר שלטך חולה של לנר או ׳ת ח של לני מטח

 מוסר אפיי׳ס שוות המלוות כל אין דבוודאי אע״ג מלוה דבר של
 להשתמע דאסיר טח אלל לומד דאס אלא כחב לא הטן ונס

 חנוכה נר כמבשל הוי א*כ מליה לצורך משתמש אם א*כ לאורה
 סוא וא*כ שיעור תוך דמייט כלל חניכת מצות קיים לא וא״כ

 וודאי הראשונה חמצוס מנשל דאינו היכא אבל חנוכה נר מבשל
 :רשאין נ*כ שוות אינן המניות אס חפילו

ששווץ אפי״ס בקודש דמעלין דקיי״ל הנדר בני בטפ ואדרבה
 ס*מ לקנות כדי סית למכור ישאין אי לי מבעי׳

 נ׳ ד׳ בקעי׳ תביא קטג קי או׳־ח ובש״ע ממנו חדשה שהיא אחרת
 טי מעלתו של נ׳ פקפוק ג*כ דמיושב לי נראה ומהתם בזה טעות

דבר אותו סנאשונס חמלוס זכה שלא אלא שמעני לא כאן עד כ׳0
אבל
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משה עד ממשה נו

א< )כא יבמות בגמרא שאמרו כמו אותן אסרו גזרה ומטעם הן סרך
 גופה היא עוד אמרו ב< )כא ושם בערוה. פגע קא שניות לאו אי הבא
 גזרה לאו כולהו אטו רבא אמר גזרה״לגזרה ונגזור ניקום ואנן גזרה

 והלל חנכה ונר מגלה מקרא אבל הן. גזירה שכולן הרי ניגהו. לגזרה
 הן עצמן בפני מצות ההלכות בעל שמגאן וכל ברכות ומאה

 מאיסורי והרחקה גזרה משום בהן ואין הגדול מב״ד בהן שנצטוינו
 להם שאין תסור דלא ללאו נסמכו לא כן גם השניות ואלו התורה,

 באיסור אותם לכלול יכולין חכמים ואין התורה במשמעות עניין
 את ושמרתם עשה למצות נסמכו בהן וכיוצא הן אלא תורה

למשמרתי משמרת עשו א( )בא יבמות במסכת שם ודרשו משמרתי.
 התורה כל רבנן ופרשוה היא דאורייתא היא דאורייתא הא *^והקשו

שסמכו כמו בעלמא אסמכתא וקרא מדרבנן פירשוה רבנן נמי
בעלמא: אסמכתא נמי תסור דלא ללאו השאר

 ובקור אבלים נחום ההלכות בעל שמנה היא הרביעית והתשובה
 הזאת בתשובה הרב ודברי ערומים. והלבשת מתים וקבורת חולים

 הלבשת שמנה אמר עלומים. ההלכות בעל שדברי מפני תמימים
 חשב אולי כי וכסיתו ערום תראה כי בישעיה שמצא מפני הערום

 היא כן ואם בקבלה הכתוב מזה שתים המלבוש ומצות המזון מצות
 בתורה יתע׳ שאמר מה בכלל נכנם כולו שזה נפסדת סברא באמת

 סוס אפילו שאמרו כמו כלם החסרונות כולל שהוא מחסורו די
 שנתבאר כמו אשה להשיאו אפילו וכן לפניו לרוץ ועבד עליו לרכוב

אבלים נחום וכן זצ״ל. הרב שב׳ כמו הכל ב<. )סז כתובות במסכת

 מעתיק הנני חולים... וביקור אבלים ניחום וכן
 וז-ל שלה סימן יו״ד אברה□ מש״בע־נשמת

 רמז לקיש ריש אמר ;לס,ב נדרים בגט־ איתא
 אם שנאמר מנין, התורה מן חולים לביקור

 אדם בל ופקודת אלה ימותון האדם כל כמות
 בל כמות אם רבא אמר משמע, מאי וגר,

 ומוטלים חולין שהן אלה ימותון האדם
 ע״כ. וכר, אותן מבקרים אדם ובני בעריסתן

 בס׳ דהרמב״ם נ״ב חיות: המהר־ץ שם וכותב
 רק אינו רמז דלשון כתב ג־ שורש המצות

זה. בלשוז שסמכו מה זאת ובכל אסמכתא.

 מו״ק כמו מסיני הלכה מטעם לו יש תורה דין
 סנהדרין וכן מה־ת, קברות לציון רמז ה,א

 דכתיב דין לבית קברות לשני רמז פא,ב
 הלכה הדבר עיקר ופרש־י רעה רשע תמותת
 רמיזי היכי הש״ס שאל ובכה מסיני, למשה
 לו־, עשה מצות בה־ג ועיין ע־ש. וכוי, מקצת
 מן המצות בכלל חולים ביקור מצות עומונה

 יז( - לב )חקרי פלאג׳י הגר״ח וכ״כ התורה.
 סברת על חולקים והריטב״א יונה דרבינו

 מדברי חולים ביקור דמצות וסברי הרמב״ם
)מערכת חמד השדי זה על וכותב היא. תורה
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נז א שורש / רמב״ן

 נדרשות שהן מפני עצמן בפני מצות אותן שמנה אמר חולים ובקור
 גמילות היינו הקשו ושם חולים בקור זה בה ילכו אשר בתלמוד

 קבורה זו בה דרשו וכן גילו, בבן דאפילו צריכא לא והשיבו חסדים
 ואינה לזקן דאפי׳ צריכא לא והשיבו הסדים גמילות היינו והקשו

 עיקרים עוקרת תשובה השני בעיקר זה על הרב ותשובת כבודו. לפי
 בעזרת בהן להתוכח אני עתיד עוד גבוהות פארות מסעפת גדולים
 בדרכיו מוהלכת האלו למצות הוציאן ההלכות בעל אבל הבורא.

 בדרכיו וללכת ון ־ לב ]אות כתב באמת עשה מצות שהיא
 ומצות חולים. לבקר אבלים לנהם מתים לקבור ערומים ולהלביש

 בר׳ חמא רבי אמר א< )יד סוטה בגמרא שאמרו ממה וזה הן. אחת
 לאדם לו איפשר וכי תלכו אלהיכם י״י אחרי דכתיב מאי חנינא
 הלבש אתה אף ערומים מלביש הקב״ה מה אלא הקב״ה אחר ללכת

 הקב״ה מה חולים בקר אתה אף חולים מבקר הקב״ה מה ערומים
אף אבלים מנחם הקב״ה מה מתים תקבור אתה אף מתים קובר

 דברי כבוד מקום לגו גילה ולא קטז(: - ב
 הרר״י דברי על כונתו ואפשר וו־-י, הריטב־׳א

 המת את דקברו אמתניתין שמתו מי בפרק
 משום דמילתא טעמא שכתב ובו׳, וחזרו

 גמילות דבכלל מדאורייתא אבלים דתנחומי
 כדאמרינן התורה מן חסד וגמילות הוי חסד

 חסדים גמילות זו הדרך, את להם והודעת
 בש״ס דדרשינן דדרשה מדבריו דמוכח עיי׳־ש,

 ובו׳ להם והודעת יוסף רב דתני ל,ע״ב ב־מ
 דדרשינן וכיון היא, מדאורייתא גמורה דרשה

 וכו׳ חולים ביקור זה ילכו קרא מהאי נמי
 מדאורייתא. הוו כולהו תני דלדעתו משמע

 יד רסי׳ בתשובה אברהם מחזה הרב וב־ב
 דמצות דס״ל מוכח דברכות בפ״ג דהרר״י

 עוד וכתב וכו׳, מדאורייתא היא חולים ביקור
 לביקור רמז ע״ב לס בנדרים דאמרינן דאף

 דרמז למימרא לאו מנין, התורה מן חולים
 מפורש שאינו לפי אלא דאיכא, הוא בעלמא
 לאו דידן ולגבי וכו׳. רמז ליה קרי בתורה
 אסמכתא דיש הרר״י דבונת לומר נפלאת
 עב־ל ובו׳, מדבריהם אלא אינו ומ״מ בתורה

חמד, השדי של

 שכתב: הרמב־ם על הרץ בציוני ועיין
 בשורש המצות ספר על בהשגותיו והרמבץ
 הולים דביקור דעתו ג׳ תשובה הראשון
 וכן התורה מן עשה מצות הם אבלים וניחום

 אך ע־ש. דברכות, בפ״ג יוגה ה״ר דעת הוא
 אלא כן הרמב־ן בתב שלא נראה כי צ־ע

הבה״ג. לדעת

 פסחים מסכת -בשל־ה ראיתי וגם
 כדגרסינן דאורייתא חולים ביקור שכותב;
 לקיש, בן שמעון ר׳ אמר מ, דף נדרים במסכת

 כל במות אם התורה, מן חולים לביקור מנין
 אחרת גירסה לו שהיתה וכנראה ובו׳, האדם

שלפנינו. מזו
 הולים ביקור שמצות סובר הרמב-ם אך

 נכללת שהיא אלא מדבריהם מצוה היא
 כמוך, לרעך ואהבת של התורה מצות בכלל
עב־ל. לס,ב( )נדרים המאירי וכ׳־כ

 האלו למצוות הוציאן ההלכות בעל אבל
 צע״ג הן... אחת ומצות בדרכיו... מוהלכת

 הארבע אם תרי״ג מנין השלים היאך דא״ב
לקבור ערומים )להלביש הבה־ג שפרט מצוות

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 63 מס עמוד (7 ((7) משה צבי בן דוד קאהן, ;משה עד ממשה



משה עד ממשה נח

 מנה והרב מצוה. ומנאן אותם הוציא מכאן אבלים. תנחם אתה
 והביא בדרכיו והלכת ׳שנ והוא יכלתנו כפי ית׳ בו להדמות ח׳ מצות
 זאת וכפל ואמר וגו׳. רחום היה אתה אף רחום הקב״ה מה מ״ש

 להדמות קניינו בפירוש ובא תלכו י״י אחרי ׳שנ אחר בלשון המצוה
 תפש הוא ההלכות. בקל קל יתמה למה וא״ב הטובים. בפקליו אליו

 הלשון לו תפש ההלכות ובקל הזאת במצוה בספרי השנוי הלשון
ובכלל הם חסדים גמילות אלו שכל זה בכל והנראה .׳בגמ השנוי

הן. אחת חולים( ולבקר אבלים לנחם מתים

 לבאר הבה׳־ג בדעת הרמבץ מש״כ והנה
תקברנו קבור של המצוה ר״ל מתים שקבורת

 באמצע זו מצוה שמנה צע־ג ההוא "ביום
לזולת, חסד של מצוות של הרשימה

 לרעך ואהבת ובכלל הם ג״ח אלו שכל
 עם חסד לגמול אחת מצוה הכל כמוך...
 והלכת מצוות תרי ל־ל להקשות יש הזולת
בזה הארכתי כמוך; לרעך ואהבת וגם בדרכיו

 שהבאתי בסוף ח״א(עיין יעבץ ברכת בספרי ,
 הנ״ל הדברים שכל שני בשרש הרמב״ם דברי

כמוך. לרעך דואהבת במצוה נכללים הם

 המחייב בין חילוק שיש לחדש יש והנה
 בדרכיו והלכת של להמחייב וגו־ ואהבת של

 מקרא חידושים דנפ״ל )ל,ב( ב״מ עיין דהנה
 גמילות זו רדרך וגו׳ הדרך את להם ד״והודעת

 הדרשות בל על מקשה שם ובגמרא חסדים
 רבותא ומבאר חסדים גמילות בכלל דהויין

מדפה״ס[ ]יא,ב לברכות תר״י ועיין או־א לכל
 והזניח למקור דוהודעת שהביא קברו ד״ה
 דר״ל ונל״פ דוהלכת; וקרא דואהבת קרא
 גמ״ח( זו ]דרך בדרכיו והלכת של מחייב שיש

 דמטעם ואהבת, של מהמחייב יותר שמחייב
 הנאה לתת להפסיד לך ואין כמוך הוי ואהבת
 להתרמות החיוב מפאת משא״ב לחברך

 בק של עשה כל כמו חיוב כאן יש להשי״ת
לגמרי. אחר חיוב דהוי חומש עד למקום אדם
 דיש משמע דגדול גדול כלל פרק ריש ועיין
ואהבת הוי דלרע־ק איתא ובספרא קטו כלל

64 מס עמוד (71(7) משה צבי בן דוד קאהן, משה: עד ממשה

 את עשה א-לדים בדמות עזאי ולבן גדול כלל
 גדול כלל הוי בדרכיו( והלכת )דר־ל האדם

 ומוכח אלו למצוות תולין שישנן הרי מזה
 7וכ שונים, חילוקים עם דאורייתא שהן

- ורו״ק. הבה״ג.

 בדרכיו והלכת ל־ל לק־מ בלא־ה אמנם
 שהרי כמוך לריעך מואהבת ליה תיפוק

 המצוה בתוך כלל ה״ו מדעות בפ״א הרמב־ם
 אף קדוש נקרא הוא מה בדרכיו דוהלכת

 למצוה כלל שייך זה ואין קרוש היה אתה
 מצוה לי דמה צ־ב ההיפוך וא״כ דואהבת,
 הארכתי ובזה מוהלכת ליה תיפוק דואהבת
 לעיל. מש־כ נראה וכן הנ״ל יעבץ בברכת

 מדעות בפ״א הרמב״ם של לשונו ועיין
 ברעות הרגל הוי בדרכיו הליכה של שהמצוה

 ועיין כמוך לריעך ואהבת כמו במידות ואי־ז
ודו״ק. ט׳ שרש ברמב״ם לקמן

 שוהלכת יעבץ בברכת מש־כ ולפי
 כוונה ובעינן סובייקטיבי הוי בדרכיו

 צריכה אינה מצוה למ״ד )גם אליו להתדמות
 חסרים גמילות של פעולה עושה ואם כוונה(

 נראה כלל, המצוה קיים לא זו כוונה בלי
 שלו רחמים מידת לשפר רוצה שאם לחדש

 בכל להקב״ה להתדמות שרוצה מטעם ולא
 )וכדומה( לבר דיציפלין מתורת אלא דרכיו

בדרכיו. והלכת בכלל אי״ז

 שתי שהרכיב צע״ג הרמב״ן דברי אמנם
 הבה״ג. בדברי בהבנתו כחדא אלו מצוות
 שמנה הרמב־ם של מנינו על שחולק ויוצא

עשה, מצוות לשתי והלכת וגם ואהבת

1 החכמה תכנוזאוצר ע״י הודפס



יט א שורש / רמב״ן

 בזקן החסד בגמילות שנתרבה וכל נכנסים הם כמוך לרעך ואהבת
 אחת מצות הכל שיתרבה מקום זה מאי גילו ובבן כבודו לפי ואינה

 שום למנות ראוי אין בי עוד דעתי ולפי האח. עם חסד לגמול היא
 לישראל אותם להודיע באילו רבינו למשה יתרו אזהרת משום מצוה

 ביניהם לשכן כדי תמיד המצות באלו זריזים שיהיו להם ולדרוש
 והדינין התרעומות יתמעטו בכך כי וריעות שלגם ואחות אהבה

 כל ונם אליו מעצתו וזה עת בכל למשפטים יצטרכו ולא ביניהם
 בית זו להם והודעת שהזהיר כמו בשלום יבא מקומו על הזה העם

 יתמעטו כן נם בה כי ממנה יחיו אומנות שילמדו ופירושו חייהם
 למה המיה ואני המצות. בחשבון זו שיביא מי ואין והדינין הגזלות

 יש בודאי מתים קבורת כי מתים. קבורת תשובתו בכלל הרב הזכיר

 דרשוה עשה מצות וזו ההוא ביום תקברנו קבור כי דכתיב מ״ע בה
 שדרשו מה >שם< זצ״ל הרב הביא וכבר רלא<. >מ״ע הרב ומנאה בסיפרי

 עובר מתו את המלין כל אלא עוד ולא המתים. לשאר הנתלה מן
 תעשה לא שנלמוד וכמו ה״ח(, פט״ו סנה׳ הל׳ א, מו )סנה׳ תעשה בלא

 העשה מנה שלא ההלכות ובעל העשה. גלמוד כן המתים לשאר
 הרב הקפיד שמא וא״ת סתם. במתים למנותו הוא חייב בנחלה הזה
 מתו קבורת אמר ולא מתים קבורת שאמר מפני ההלכות בעל על

 קרובים שבמקום תורה. אינה זו נם קרובים, אלא בה מתחייב שאין
 מצוה מת יהיה קרובים שם אין אם אבל מוטלת עליהם ודאי

בה והחמירו ונזיר גדול וכהן ומילה פסח דוחה שלו עשה שמצות

 להשמיט הרמב־׳ן צריך זה שלפי צע׳־ג ובאמת
 כן עשה ואטו ח־{ )מצוה בדרכיו הליכה מצות
 מצוות כמה שהשמיט שלו המצוות במגק

 להשמיט שיש כתב ולא הרמב׳־ם של ממניינו
הספרן. בסוף ]עיין בדרכיו הליכה

 תפס שהרמב־־ן הרי שיתרבה... מקזם מאיזה
 כבודו לפי ואינו זקן של אלו שחיובים
 מן הוי חולים בביקור גילו ובן בקבורה
 מאבל פי־ד ריש ברמב״ם עיין אמנם התורה;

 חולים ביקור )וכמו חסד של הפרטים שכל
 של עשה מצוות הם וכו׳( אבלים וניחום

כמוך לריעך ואהבת בכלל ונכנסים דבריהם

 את להם רוהודעת הקרא, על הדרשות ולפי־׳ז
ודו־׳ק. אסמכתא הוין הדרך

 שם אמנם רל־א עשה במצות הרב... ומנאה
 כתב וכן מותם ביום לקוברם שהמצוה בתב

 דהוי פשוט הל־ת ומצד ה־׳ח מסנהדרין בפט־׳ו
 האחרונים דייקו וכבר המת הליט אם רק

 שם, שמח ואור החדשות, אריה שאגת )שו־ת
 זצ׳־ל( מבריסק הגר׳־ח בשם אומרים וכן

 וע-כ ראשון. ביום הלינוהו אם רק שעובר
 במת ההתעסקות ר״ל סתם מתים דקבורת

 בפי׳־ד הר״ם שהביא במוך לרעך ואהבת מדין
פרט מנה שהבה׳־ג הר־ם טען וע־׳ז מאבל
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 היא ההלכות בעל שמנה תקופות חשוב אבל המצות. משאר יותר
 חדש את שמור ראה( >ס״פ דכתיב התקופה על שנים עבור מצות

 דמשכא כדחזית א< )כא ר״ה בגמרא שאמרו מה פי על האביב
 לה תיחוש ולא שתא לההיא עברה בניסן שיתסר עד טבת תקופת
 בחדש שיהיה שלתקופה אביב שמור האביב חדש את שמור דכתיב

 מלמד לאביב סמוך שהוא החדש את שמור בסיפרי ושנו ניסן
 הסירה היתה אם יכול בזמנו שיהא-אביב השנה את שמעברין

 יתר ולא פחות לא חדש ת״ל יום עשר חמשה או יום עשר ארבעה
 פחות לא חדש ת״ל יום חמשים או ארבעים חסירה היתה אם יכול
 רעשה השמר ב< לו )מנהו׳ חכמים שאמרו כמו היא מ״ע וזו יותר ולא

 ולחשב חדשים לקדש קנ״ג מצות מנה עצמו הרב והנה הוא. עשה
 חדשים ראש לכם הזה החדש שג׳ בלבד דין בבית וחדשים שנים

 תיקוני כל יחשוב הרב ואמנם השנה. לחרשי לכם הוא ראשון
 מנה שתים. אותן יעשה ההלכות בעל אבל אחת. מ״ע העיבור
 אצלו כי שנים. עבור כלומר תקופות וחשוב חדשים ראשי קביעות
 את ושמור החדש קביעות על להורות אחת מ״ע לכם הזה החדש

 ימימה מימים למועדה הזאת החקה את ושמרת או האביב חדש
 ראיה לו ומצאתי אחרת. מ״ע השנים עבור על שמורה בא( )ם״פ

 עשו שלא אחר דבר השמים האזינו בסיפרי אמרו ז״ל מדבריהם
 מן להם שניתנו מצות הן ואלו השמים מן להם שניתנו מצות

 ולמועדים לאותות והיו ׳שנ חדשים וקביעות שנים עבור השמים
 האח מן להם שניתנו מצות עשו שלא הארץ ותשמע ושנים ולימים

 תרומה ופאה שכחה לקט בארץ להם שנתנו מצות הם ואלו
לבעל נה( ע»׳ ב )שרש הרב שחשד מה אבל ויובלות. שמטים ומעשרות

 כמצוה לרעך ואהבת בדרכיו הליבה במצות
 אחר קבורה מנה הרי והבה־ג עצמה. בפני

 הלבשת וקודם חולים וביקור אבלים ניחום
 מה שמנה הרמב־ם תפס ומש״ה ערומים

לקוברו. הזולת עם שמתחסד

 היא ההלכות בעל שמנה תקופות חשוב אבל
 יל״פ אולי התקופה... על שנים עבור מצות

 על בחיי ברבינו הובא הר־ח שיטת פי על
שהמצוה דס״ל לכם הזה דהחדש הקרא

 באים שהעדים )ומה חשבון פי על לקדש
 עיין צדוקים, של מלבן להוציא הוי להעיד

 כדי לחשוב היא המצוה שעיקר ונמצא שם(
 חשוב שכתב צ״ע שהלשון אלא לקדש,

 נוגע שאינו בקידוש פרט אלא ואי־־ז תקופות
 הש״ס בגליוני שכתב מה )ועיין פעם. כל

ודו*ק). עה,א לשבת

זו בלשוז שהשתמש נל״פ לה... תחוש ולא
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רמז

נספחים

א[ לשרש ]שייך

ריעים אהבת מצות
א

 "ואהבת שנינו )יט-יח( קדושים בספרא א(
 בלל זה אומר עקיבא רבי במוך" לרעך
 ספר "זה אומר עזאי בן בתורה גדול

 במדרש מזה. גדול בלל זה אדם" תולדות
 דבריהם הובאו )פכ״ד-ז( לבראשית רבה

 ספר "זה אומר עזאי "בן אחר באופן
 רבי בתורה גדול כלל זה אדם" תולדות
 זה כמוך" לרעך "ואהבת אומר עקיבא

 הואיל תאמר שלא בתורה גדול בלל
 הואיל עמי חבירי יתבזה ונתבזיתי

 רבי אמר עמי חברי יתקלל ונתקללתי
 מבזה אתה למי דע כן עשית אם תנחומא
 במתנת אותו". עשה א-לדים "בדמות
 הירושלמי גירסת הביא שם כהונה

 לרקנטי המצוות ובטעמי ה״ד פ״ט לנדרי□
 יותר גדול בלל זה עזאי בן בדברי שגרסו

עקיבא. רבי דברי אחר דבריו וגרסו מזה
 עקיבא ורבי עזאי שבן שתפסו יש ב(

 עזאי שבן פירש לז( )סימן הראב״ן נחלקו.
 הוא כאילו דובירו יאהב אדם שכל דורש

 אומר עקיבא ורבי בנו כלומר שלו תולדה
 פליגי ובהא בעצמו חבירו יאהב אדם כל

 יותר בנו את אוהב שאדם סובר עזאי רבן
 את אוהב אדם סובר עקיבא ורבי מגופו
 "ואהבת של כלל ולהבי מבנו יותר גופו

 ספר "זה של מכלל גדול כמוך" לרעך
 )ועיין עקיבא. רבי לדעת אדם" תולדות

 שציין מה ספרא על אברהם ויקרא בספר
בזה(.

ורבי עזאי שבן פירש המלבי״ם

 ורבי פטורא בן בפלוגתת חולקים עקיבא
 מג ה־ פרשה בהר ספרא )עיין עקיבא

 מהלכי□ שהיו בשנים סב,א( ב״מ ועיין
 דחייך אחד ביד מי□ וקיתון במדבר
 יראה אל פטורא ולבן לרע״ק קודמים
חבירו. במיתת

 פירש י׳־ב( אות )פ״ד לספרא הלל רבנו ג(
 אדם" תולדות ספר ש״זה עזאי בן דברי
 משום במוך" לרעך מ״ואהבת גדול בלל

 וביון אותו" ברא א-לדים "בצלם דבתיב
 לרדוומי ליה מיבעי הוי א-לדים דרמות

 הוי אדם" תולדות ספר "זה ס״א אנפשיה
 אחד אב תולדות דבולהו דביק גדול כלל

 בהדי וליסוד ליקום ליה מיבעי לא נינתו
 )ועיין עב״ל. בנפשיה לרחומי אלא הדדי

 ממו״ר הלל לרבנו הערות בקובץ שם
 מדברי רבה המדרש דמלשק שבתב זצ״ל
 של הראשון כפירוש משמע תנחומא רבי

 שזה בתב לספרא ובראב״ד הלל(. רבנו
 א-לדים בדמות וגו׳ אדם תולדות ספר
 רבי של מכללו גדול כלל אותו" עשה

 לא הראשק הפסוק מן שאילו עקיבא
 נתקלל או שנתבזה הרי כמוך אלא שמענו

 לכך עמו לחבירו בן יארע ונחבל ונגזל
 אתה מי את וגו׳" א-לדים "בדמות נאמר
 ועיין מקום. של דיוקנו דמות ובו׳ מבזה
 )לבראשית התוספות מבעלי זקנים בדעת
 רבי של שממקרא זה בעין שפירשו ה-א(

 לחברך סני דעלך אלא שמענו לא עקיבא
 אם שאפילו לומר עזאי בן ובא תעביד לא

לחוש לו יש עצמו לכבוד חושש אינו
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 חבירו דמות שרואה לפי חבירו לכבוד
 אמר הכי ומשום עצמו דמות רואה ואינו

 ד״ואהבת ממקרא יותר כולל זה שמקרא
 שמעוני )לילקוט רענן ובזית כמוך". לרעך
 קרא דהול״ל זה פירוש על הקשה שם(

 לעיל דכתיב אותו" ברא א-לדים ד״צלם
 אתו" עשה א-לדים ד״דמות מקרא )א-כז(
 י״ל ד״ואהבת" דמקרא פירש ואיהו )ה-א(.
 ממנו יותר חבירו יאהב לא פנים כל שעל
 להשיג רוצה והיה שררה נוטל הבירו ואם

 שאין הו״א כמוהו שוה הוא שיהא גבולו
 תולדות ספר "זה נאמר ולכן בדבר איסור
 דור הראשק לאדם הקב״ה שהראה אדם"

 הכל כן ואם ומנהיגיו דור דור ודורשיו דור
 ובספר שם. עיין העולם, מבריאת נגזר

 זית מבעל דאישתמיט כתב אברהם ויקרא
 לקוחים הם הראב״ד שדברי רענן

 תואר שביפה וכתב הנ״ל, רבה מבראשית
 לא למה תירוצים שני כתב שם למדרש

 עיי״ש המוקדם המקרא עזאי בן הביא
הארוך. בפירוש

 ובן עקיבא רבי באו מה צל״ד והנה ד(
 )מצוה החינוך כפירוש אם להשמיע. עזאי
 ב״ואהבת" תלויות מצוות שהרבה רמג(

 היא. פשיטא הלא וכו׳ יגנוב לא שהאוהב
 שבא נכרי דההוא בעובדא הלל והתינח

 )עיי״ש לפירוש אפילו לא,א( )שבת לפניו
 שבין מצוות רק כולל ש״ואהבת" ברש״י(

 לו לענות מוכרח היה הרי לחבירו, אדם
 התורה כל ללמדו בקשתו על תשובה

 הנ״ל התנאים באו מה אבל כולה,
להשמיע.

 במה ההלכותי ההיתר צל״ד עוד ה(
 לחבירו אדם שבין מצוות בכמה שמצינו
 שאע״פ דהיינו מכללו, הותרה של בחינה
 דרך מקום מכל חבירו להכות שאסור
 ומצווים רשאים והרב והאב מותר תוכחה
 שמים ובדברי ח,א(, מכות )עיין להכות
 פ״ו רמב״ם )עיין ולהלכים לבזות מותר

לצורכו ליתום ולענות ה״ח( מדעות

 להוליכו או אומנות או תורה ללמדו
 "לשון ולספר ה״י( שם )ר״ם ישרה בדרך
 שהולך תלמידו שיוכיח כדי לרב הרע"
 רבי ואמר טז,ב ערכין )עיין טוב לא בדרך
 עיין וכו׳ עלי אני מעיד נורי בן יוחנן

 לרביה ליה למימרא מהו קיג,ב פסחים
 בחפץ באריכות )עיין רבות וכהנה וכו׳(
 תועלת של אופנים כמה יו״ד כלל חיים

ההיתר. שרש וצל״ד שרי( דלשה״ר
 שנכנסו מיוחדות מצוות שתי ישנן ו(

 ריהטא ולפום להרמב״ם תרי״ג במספר
 בפרק הן. אחת מצוה כאילו נראה היה

 הרמב״ם כתב דעות מהלכות ראשון
 אלו בדרכים ללכת אנו ומצווין )ה״ה(

 והישרים הטובים הדברים והם הבינונים
 למדו כך )ה״ו( בדרכיו" "והלכת שנאמר
 אף חנון נקרא הוא מה זו מצוה בפירוש

 אף רחום נקרא הוא מה חנון היה אתה
 אף קדוש נקרא הוא מה רחום היה אתה
 קראו זו דרך ועל קדוש היה אתה

 ארך הכינויין אותן בכל לא-ל הנביאים
 גבור תמים וישר צדיק חסד ורב אפים
 כחו כפי אליו ולהדמות בהן וכיוצא וחזק
 אלו בדעות עצמו אדם ירגיל וכיצד )ה״ז(

 וישלש וישנה יעשה בו שיקבעו עד
 הדעות פי על שעושה במעשים

 שיהיו עד תמיד בהם ויחזור האמצעיות
 טורח בהם יהיה ולא עליו קלים מעשיהם

 ולפי בנפשו, הדעות ויקבעו עליו
 והם היוצר בהן נקרא האלו שהשמות

 בה ללכת חייבין שאנו הבינונית הדרך
 אברהם שלמד והוא ה׳ דרך זו דרך נקרא
 למען ידעתיו "כי שנאמר לבניו אבינו
 הרמב״ן בהשגות ועיין וגו׳". יצוה אשר
 שהצדיק ראשון שרש סוף המצוות לספר

 חולים וביקור אבלים ניחום שמנה הבה״ג
 בכלל ערומים והלבשת מתים וקבורת

 ממה אלו מצוות הוציא שהבה״ג תרי״ג
 מצות שהיא בדרכיו" "והלכת שנאמר

דרוש )יד,א( ובסוטה דאורייתא עשה
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 הקב״ה דמה תלכו" א-לדיבם ,ה מ״אחרי
 וקובר חולים ומבקר ערומים מלביש
 הרמב״ן ובתב בן, תעשה אתה אף מתים

 על שתמה על הרמב״ם על לתמוה
 "והלכת מנה עצמו הוא שהרי הבה״ג

 והוסיף ח׳( )מצוה עשה למצות בדרכיו"
 חסדים גמילות אלו שבל הרמב״ן שם

 נכנסים הם במוך" לריעך "ואהבת בכלל
 הרמב״ן שדברי להאריך )ואב״ט שם עיין

 למצוה רק מנה הרמב״ם שהרי תמוהים
 ערומים הלבשת של הפרטים אבל אחת

 עצמן בפני מצוות אינן ובו׳ מתים וקבורת
 פי״ד ברמב״ם ועיין הבה״ג(. בדעת

 עשה ש״מצות שכתב ה״א אבל מהלכות
 אבלים ולנחם חולים לבקר דבריהם של

 על אף וכו׳ הכלה ולהכניס המת ולהוציא
 הן הרי מדבריהם אלו מצוות שבל פי

 הדברים בל במוך לרעך "ואהבת בכלל
 עשה אחרים אותם שיעשו רוצה שאתה

 )ועיין ובמצוות" בתורה לאחיך אותן אתה
 בלשון שנו״ג מה א׳ לשרש אסתר מגילת

 ישנן למה לתמוה יש ולכאורה הרמב״ם(.
 מנין לפי חסד לעשות מצוות שתי

 בדרכיו" "והלכת של המצוה הרמב״ם
 לרעך "ואהבת של המצוה וגם ח׳( ץמצוה
ר״ו(. )מצוה כמוך"

 גודל חילוק שיש מידי קשה לא אמנם ז(
 לגמרי הם ונפרדים אלו ציוויים שני בין

 בדרכיו הליבה של שהמצוה במהותם,
 מגונות ממידות שיזדכך הגברא על היא

 החסד עשיית ידי ועל לבוראו, ושיתדמה
 שכל נתפוס אם ואפילו חפצו; למחוז יגיע

 הכשר ולא היא מצוה חסד של פעולה
 תועלת אינה היא המטרה אבתי מצוה

 לדבר וראיה הפועל. לתועלת אלא הזולת
 בכלל הוי ג״ב קדוש שנעשה מה שהרי

 כן שאין מה לזולת. ליתא ושם המצוה
 היא שמטרתה ד״ואהבת" המצות מצד

 נפק״ט, במה וישנם הזולת. תועלת לגמרי
אבתי זולת שם שאין במקום נמצא שאם

 הליכה של במצוה להשתדל לו שייך
 המצוה מצד בן שאין מה בדרכיו

 שהעדשה בפשיטות נראה עוד ד״ואהבת".
 מתדמה חיים לבעלי או לגוים חסדים

 פ״ט סוף ברמב״ם מפורש ובן לבוראו, בזה
 של במדותיו "וכן שכתב עבדים מהלבות

 אומר הוא בהם להדמות שצונו הקב״ה
 דברי )השוה ובו׳ מעשיו" בל על "ורחמיו
 בבא ועיין דמלבים(. פ״י סוף הרמב״ם
 דמסתמא דרבי מעשה פה,א מציעא

 מצד בן שאין מה לדבריו; למקור שימשה
 לשון )עיין דוקא בעינן ד״ואהבת" מצוה

 לעיל( שצייננו אבל בהלכות הרמב״ם
 בשם שנמצא )ומה ומצוות בתורה אחיך

 יש ד״ואהבת" מצוה יש בגוי דגם י״א
 אם אבל הצנזורה, מטעם הוא אם לעיין

 היא(. יחידית דעה בזו שיטה באמת יש
 יוסף רב הגאון של יסודו דלפי נראה, עוד

 לחבירו אדם בין שבמצוות ענגיל
 עצם ולא הזולת תועלת היא שהמטרה
 צריכות מצוות אין הכל שלדברי הפעולה

 למצות בנוגע רק זו סברתו שייכת בוונה,
 ד״והלבת" למצות בנוגע ולא "ואהבת"

ובש־נ.
 פ״ג לאבות בפירושו ברמב״ם עיין ח(

 עקיבא דרבי מימרא לבאר שכתב מט״ו
 לא שהמעלות המעשה רוב לפי שהכל
 אלא המעשה גודל רוב לפי לאדם יגיעו
 בכפול ז״א המעשים מספר רוב לפי

 וז״ל וכתב רבות פעמים הטובים המעשים
 שראוי למי האדם כשיתן בזה "והמשל

 ולאיש אחד לאיש אחת בבת זהובים אלף
 מרת בידו יעלה לא בלום נתן לא אחר

 כמו הגדול האחד המעשה בזה הנדיבות
 באלף זהובים אלף שהתנדב למי שמגיע
 צד על מהם זהוב בל ונתן פעמים

 הנדיבות מעשה בפל שזה מפני הנדיבות
 פעם וזה חזק קגין לו והגיע פעמים אלף
 התעוררות נפשו התעוררה לבד אחת

ממנו פסקה ואח״ב טוב לפעול גדולה
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 שכתב המלך בעבודת שם )ועיין עכי׳ל
בן(.

 הרץ שכתב שמה נראה ]ולענ״ד
 שוחטים זה דמטעם דיומא בתרא בפרק

 אותו מאכילים ואין סכנה בו שיש לחולה
 מפני שבת, מחלול קל שאיסורו נבילות
 אחת פעם חמור איסור לעשות שעדיף

 פעמים, כמה קל איסור על מלעבור
 הכמות שריבוי סברתו האחרונים )שבינו
 ממה סברתו נובעת האיכות( מכריע
 הנעשה שהרושם הנ״ל הרמב״ם שכתב

 ואם היא, חמורה פעולות ריבוי ידי על
 קושיות במה אזלו דברנו בנים

 המלך שער קושית )כמו מהאחרונים
ודו״ק[. א( מז, דנזיר מהא

 הרמב״ם שדברי נראה ובפשיטות
 ד״והלבת מצוה לגבי ורק אך שייכים
 על משפיעות פעולות שריבוי בדרכיו"

 ריבוי עדיף ובזה לבוראו להתדמות האדם
 כן שאין מה שנפעל ממה הפעולות

 אז כמוך" לרעך ד״ואהבת מצוה מפאת
 בשם לעיל וכמש״ב הנפעל הוא המכריע
הגרי״ע.
 ידידי לי שהקשה מה כאן להוסיף ויש

 ממש״ב שליט״א שטעק מאיר רבי הגאון
 דעות מהלכות פ״א סוף הרמב״ם

 ה׳ בדרך הליכה למד אבינו שאברהם
 אשר למען ידעתיו ד״בי קרא והביא לבניו
 ובפי״ד ה׳", דרך לשמור וגו׳ יצוה

 עשה מצות וז״ל כתב ה״א אבל מהלכות
 אבלים ולנחם חולים לבקר דבריהם של
 שאין שבגופו חסדים גמילות הן ואלו וכו׳

 אלו מצות שבל אע״פ שיעור להם
 לריעך ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם

 הלויה שכר כתב ב׳ ובהלכה ובו■ במוך
 שחקקו החק והוא הבל מן מרובה

 בה שנהג החסד ודרך אבינו אברה□
 ומלוה אותן ומשקה דרבים עוברי מאכיל

 מהקבלת אורחי□ הכנסת וגדולה אותן
שלשה והנה וירא שנאמר שכינה פני

 שאברהם להרמב״ם ומנליה וכו׳ אנשי□
 כמוך לריעך ואהבת מטע□ כן עשה אבינו

בדרכיו. והלכת מטעם כן עשה דילמא
 בדברי במוס שהתירוץ נראה ולעג״ד

 אורחים הכנסת שגדול שהוסיף הרמב״ם
 המצוה שמפאת השכינה, פני מהקבלת

 להתדמות שמטרתה בדרכיו והלכת של
 יעסוק שהאדם לומר שייך לא להשי״ת

 פני "להקבלת ולהעדיפה זו במצוה
 הטבה של המצוה מצד משא״ב השכינה

 שפיר כמוך לריעך ואהבת מטעם לזולת
 זו במצוה עדיפות שישנה לומר שייך

 לקמן )ועיין ודו״ק. השכינה פני מהקבלת
"ז(. לפי צ״ב שאכתי מה

 בפתיחה ח״ג בפי משאת בספר ועיין
 דוקא הוי למלאכים שהלויה שביארתי

ודו״ק. בדרכיו והלכת בכלל
 דאיבעיא פד,ב בסנהדרין עיין והנה ט(

 מתנא רב לאביו ד□ שיקיז מהו בן להו
 רש״י וכתב כמוך" לרעך "ואהבת אמר
 לחבריהם מלעשות ישראל הוזהרו שלא
 לעצמו. לעשות חפץ שאינו דבר אלא
 גם נתיר כן דאם רב ביאור צריך זה וענין

 יסורי□ סובל בשחבירו חבירו הריגת
 ואולי וי״ל. לדעת, עצמו את לאבד ורוצה
 אדם בין של מהסוג שהיא במצוה דדוקא

 של ההיתר בה נאמר גרידא לחבירו
 כשיש הענין להתיר כמוך" לרעך "ואהבת
 בין בכלל ג□ הוי והריגה בדבר תועלת

 איזה על שהעובר מה )מלבד למקום אדם
 ודו״ק(. המקום מצות על עובר שהוא ציווי

 שנפרטו ענינא דכולהו שאבוהון ונראה
 הזולת שלתועלת ודומיהם ה׳( )אות לעיל

 וכדומה ולהלשין לחבול לאדם מתירים
 לרעך "ואהבת שמטע□ זו סוגיא הוא

 כיון באביו לחבול לבן מתירים כמוך"
 נראה ]ואגב, האב. לתועלת שמכוון

 חינוך מנחת בעל של ספקו מכאן להכריע
 אב כבוד מצות א□ שנסתפק לג מצוה
בין או למקום אד□ בין מצות היא ואם

זזחכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 2 56 מס עמוד (7) (7־ מןר צבי בן דוד קאהן, :משה עד ממשה
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 כפורים יום שאין ונפ״ט - לחבירו אדם
 כיון שהרי - חבירו את שירצה עד מכפר
 באב אלא אדם לכל שייך לא זה שענין

 שם. עיין למקום, אדם בין דהוי יתכן ואם
 מתירים ד״ואהבת־ שמקרא מכאן דחזינן

 אדם בין דהוי הרי באביו לחבול לו
 ממה לדון, ויש וכג״ל. גרידא לחבירו
 מסוג הן ראשונות דברות שחמש שכתבו

 הויין אחרונות וחמש למקום אדם בין
לחבירו[. אדם בין מסוג
 באמרו עקיבא רבי כוונת שזו ונראה יו״ד(

 גדול כלל זה כמוך׳ לרעך ש״ואהבת
 אלא גרידא מצוה שאינה שר״ל בתורה,

 לחבירו אדם בין מצות כל להתיר כלל
 שצל־׳ד )אלא הנ׳־ל ובאופן חבירו לתועלת
 שבן ונראה כמובן( תועלת של ההגדרה

הוי ,׳בדרכיו ׳־והלכת שגם לומר בא עזאי
חחכםק| או»נו1

 המצוות ודחיית בקדימת שמכריע כלל
 ישנה שאם מ׳־ואהבת׳־ גדול כלל והוא

 למטרת ׳׳ואהבת" מטרת בין סתירה
 מנצחת ד״והלכת" מצוה אז "והלכת"
 לפנינו. המבוארים ובאופנים

 לא )סא,ב( מציעא בבבא עיין דהנה יא(
 כפל, תשלומי לשלם מנת על תגנוב
 להעשירו חבירו לתועלת שמכוון ואע״פ

 דרך אסרה שהתורה כיון מקום מכל
 שלו את ליטול כשבא שאפילו גניבה
 לחצר תכנס אל בז,ב( קמא )בבא אמרו

 שמא ברשות שלא שלך את ליטול חבירך
 שיניו את שבור אלא בגנב עליו תראה
 שענינו דנראה נוטל, אני שלי לו ואמור

 "והלכת", מטעם היא מוזנחת זו שהנהגה
 דוחה ש״והלכת" אופן שזהו ונראה

 ממנו. גדול כלל שהוא מפני "ואהבת"
 אריה גור דברי בזה לפרש נראה עוד יב(
 שכתב מאד, מחודשים שהם התורה על
 המטיר לא "כי ב-ה( )בראשית הקרא על
 האדמה" את לעבוד אין ואדם וגו׳ ה׳

 של בטובתן מכיר ואין רש״י ופירש
ואסור בלומר בזה״ל מהר״ל וכתב גשמים

א׳[ לשרש ]שייך

בדרכיו והליכה ישראל אהבת

 בטובה מכיר שאין לאיש טובה לעשות
 לא האדם היה שלא זמן כל ולפיכך
 צורך כשיש שאף שיוצא הרי המטיר.
 עשיית מחייב ד״ואהבת" וקרא לזולת
 להורות ד״והלכת" קרא בא טובה

 למי טובה עושה שאינו הוא ה׳ שמדרכי
 צריך גופא )וזהו בטובה מכיר שאינו
 ]ועיין הוא(. כן ה׳ דרך באמת למה ביאור

 אסור דעה בו שאין מי כל צב,א סנהדרין
 למהר״ל בח״א שם ועיין עליו לרחם
ודו״ק[.

 לפרוק אוהב לב,ב מציעא בבבא ועיין יג(
 את לכוף בדי בשונא מצוה לטעון ושונא
 חיים בעלי צער דעתך סלקא ואי יצרו

 כדי הכי אפילו ליה עדיף הא דאורייתא
 של זה שענין ונראה עדיף. יצרו את לכוף
 "והלכת בכלל הוא יצרו את לכוף

 ידי על עצמו את שירגיל דהיינו בדרכיו"
 כן גם חהו ליוצרו. להתדמות פעולות

 זה מטעם שמכריע גדול כלל של ציור
 לחדש ונראה וכנ״ל. במצוות בקדימה

 לכוף מיוחדת מטרה רואה אדם שאם
 במקום אחת בפעם רב הון לתת ליצרו
 שהרמב״ם יתכן פעמים כמה של נתינה
 המעשה רוב לפי אמרינן לא דבכה״ג יודה

 לכוף לקב״ה התדמות של ענינא דהאי
 ודו״ק. מהתרגלות עדיף ליצרו

 זה אמר שעליו ציור עוד שזהו ונראה יד(
 מטעם שהרי עקיבא רבי של מכללו גדול

 אלא האוהב להקדים לו היה "ואהבת"
 כנ״ל מ״והלכת" שנובע יצרו את לכוף

מכריע.
 ד״זה קרא עזאי בן נקט זה ומטעם טו(

 א-לדים בדמות וגו׳ אדם תולדות ספר
 המוקדם הקרא נקט ולא אותו" עשה

 לעיל )עיין אותו" עשה א-לדים ש״בצלם
 שיש הענין נובע בתרא שמקרא ג׳( אות

 שבוראו לבוראו להתדמות לאדם לו
 קלג,ב( )שבת אמרו וגם בדמותו, עשהו

ודו״ה. לו" דומה "הוי

 אינו עקיבא שרבי נראה זה ולפי טז(
 בעל הוא שהלא עזאי בן על חולק

 ויתכן המעשה, רוב לפי שהכל המימרה
 לעשות מקום יש "ואהבת" מצות שמצד

 ש״והלכת" אלא המעשה גודל לפי
 מתדמה זה ידי שעל רגילות שמחייב
 טפי עדיף ח׳( אות לעיל )עיין לבוראו
עזאי. בן וכדברי

 ש״והלכת" הטעם לבאר יש ואולי יז(
 ממנו, גדול כלל שהוא ת" "ואהב מ עדיף
 שבין למצוות מיוחד ש״ואהבת" מפני
 דנפ״ל "והלכת" כן שאין מה לחבירו אדם

 היה אתה אף קדוש הוא דמה מיניה
 ועשיתם תזכרו ד״למען כתיב וקרא קדוש

 קדושים והייתם מצותי כל את
 כל עשיית ידי שעל הרי לא-לדיכם"

 כן ואם "והלכת" של קיום יש המצוות
 אופנים יותר "והלכת" של המצות כוללת

 זו ועדיפות "ואהבת" ממצות קיום של
 שכוללת להמצוה הבכורה משפט נותנת
 ה׳. מצוות ידי על קיום של אופנים יותר
 וע״כ הוא חד ואורייתא דקב״ה ועוד,

 ודו״ק. בדרכיו, הליכה הוי כולה דכה״ת
 לנכרי אמר שהלל מה על לעמוד ויש יח(

 תעביד לא לחברך סני דעלך ל,א( )שבת
פירושה ואידך כולה התורה כל היא זו

 בין החילוק לבאר הארכתי כבר
 לריעך לואהבת בדרכיו והלכת מצות
 ועו״ט( ח״א יעבץ ברכת )עיין כמוך
 הרמב״ם של בלשונו כשנדקדק אמנם
 גדול חילוק שיש נלמוד המצוות בספר

 כתב ט׳ בשרש שהרמב״ם ביניהם
 בארבעה הן מחולקות התורה שמצוות

 ובמידות ובפעולות בדעות דברים
 ויראתו ואהבתו ביחודו ואמונה ובדיבור

הוי קרבנות והבאת דעות בכלל הויין

 שני ברש״י שם )עיין גמור זיל הוא
 "ואהבת" מצות לו שאמר הרי פירושים(,

 מה שלפי "והלכת" מצות לו אמר ולא
 )ולפירוש יותר. כולל לעיל שביארנו

 פי על שאף ונראה א״ש(. ברש"י ראשון
 )עיין נח לבן תורה ללמד איסור היה שלא
 מכל בזה( נו״נ רעק״א ובשו״ת ברש״א שם

 שלא דבר לו שיאמר יתכן היה לא מקום
 מצוה היא ד״ואהבת• ומצוה כלל, יבין

 ביכולות הב״נ היה ושפיר שכלית
 שהיא ד״והלכת" מצוה אבל לתופסה
 סוף ר״ם )עיין אבינו אברהם של חידושה

 לתפוס לגוי אפשר היה לא מדעות( פ״א
ודו״ק. שיתגייר עד זה ענין

ח׳ אות סוף לעיל מש־כ לפי והנה
 של עדיפות שיש יוצא שהרי צ״ע

 הכנסת גדולה שהרי ל״והלכת" "ואהבת"
 ולפי השכינה פני מקבלת יותר אורחים

 אין "והלכת" שמצד היינו שביארנו מה
 שנמצא כיון אורחים הכנסת להעדיף

 משא״ב השכינה פני קבלת של במצב
 תפקידו ממלא אינו להזולת הטבה מצד
 שהזולת כיון השכינה פני שמקבל במה
 ורק אך נאמר שזה וי״ל הטבה. חסר

 שבין מצוות בשאר ולא אורחים בהכנסת
צ״ע. ואכתי לחבירו אדם

 תפילה כגץ שבדיבור ומצוות מעשה של
 מהמידות במידה להתנהג צונו וכן ווידוי
 והרחמנות בחמלה שצונו מה כמו

 ואהבת אמרו והוא והחסד והצדקה
 המידות מן במידה והזהירנו כמוך לריעך

 והנקימה מהשנאה שהזהירנו מה כמו
 זה חולת הדם ודרישת והנטירה

 פ״א ברמב״ם ועיין הרעות". מהמידות
 איך כשביאר מדבריו שיוצא מדעות
ש״מצווין וכתב הנכונות הדעות לקנות

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 258 מס עמוד (7 (}7) משה צבי בן דוד קאהן, משה: עד ממשה החכמת אוצר תכנת ע״י וזוז־פס 257 מס עמוד (7 ()7) משה צבי בן דוד קאהן, :משה עד ממשה
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 והם הבינונים האלו בדרכי□ ללכת אנו
 שנאמר והישרים הטובים הדרכים
 של שהמצוה הרי בדרכיו". והלכת
 בפי״ד הרמב״ם בו )שהאריך ואהבת
 שיגיע דר״ל מידות של היא £ מאבל
 לידי יבא וממילא אהבה של זו למידה
 דהוי והלכת של המצוה משא״ב מעשה
את מרגיל שהוא בזה נתקיימה בדעות

 בו קבועה זה ידי ועל במעשי□ עצמו
הנבונה. הדעה

 בכוונת היא אחרת שכוונה ונראה
 במצות שכשעוסק הג״ל מצוות שתי

 שעי״ז רחמים של הפעולות יעשה -הליכה
 כשעוסק משא״ב הנבונה הדעה יקנה

 ישראל אהבת לקנות יכוון אהבה במצות
הסד. של פעולות לעשות בזה שיתעורר

א[ לשרש ]שייך

דמי כדאורייתא דרבנן
 הרמב״ם על הקשה א־ בשרש הרמב״ן

 בכלל הוי חכמים שאסרו מה שכל שסובר
 אין למה דא״ב עשה מצות וגם תסור לא

 למי מוציא מדרבנן במצוה המחויב
 כ,ב. בברכות בדאיתא התורה מן שמחויב

 שאע־פ הרמב״ם שיטת מתרצים ורבים
 נובע החיוב שם אכתי מדרבנן שנצטוה

 תסור דלא ול־ת עשה על שמצוה ממה
 מחויב הרי לצאת שרוצה מי אבל ותעשה
 וברכת( ושבעת )ואכלת ברהמ״ז במצות

אחר. מש□ דהוי
 הרמב״ם להציל אין לכאורה אמנם

 מסוטה בפ״ב מש״ב לפי הנ״ל מקושיא
 אסורה ביאה על שעבר מי שכל ה״ה

 ואין מעון מנוקה אינו בכלל הוי מדרבנן
 התורה שמן הרי אשתו את בודקים המים
 רזה ביאה איסורי על עבר באילו נחשב
 שפיר מדרבנן שעטנז על עבר שאם פשוט
 לביאות בנוגע מעון מנוקה נחשב

אסורות.
 ראויה אינו אם אחרונים פלפלו וכבר

 התורה מן ראוי כאינו נחשב מדרבנן
 להגרמ״ד ישראל ובחמדת הרמב״ם לדעת

 תנאי□ בפלוגתת תלה זצ״ל פלאצקער
 העושה ש□ מאיר שלרבי בג,א בסוכה
 ואי״ז הסוכה כשרה בהמה גבי על סוכתו
אע״פ לשבעה ראויה שאינה סוכה

 כיון בבהמה להשתמש מדרבנן שאסור
 יהודה ורבי איסור ליבא התורה דמן

שם. עיין חולק
 שנו״ג למה זה ענין לדמות ויש

 דהוי דמלבד עור דלפני בלאו האחרונים
 על שנצטוה שמחויב שמי גילוי הוי לאו
 יבשיל שלא ג״ב עליו מוטל עשה או לאו

 בעל דעת )בן בו מצוה שהוא בדבר חבירו
 לאו על במנ״ח הובא שמואל אמונת
 שני בתירוץ להעמיס יש וכן עור דלפני

 דלפנ״ע ונמצא פד,ב( ליבמות הרמב״ן של
 שש□ ומגלה בולה לבה״ת גילוי הוי

 עליו שמצוה הדבר אותו הוי האיסור
 פלוגתת מסבירים ובזה לעשותו שלא

 מחייב זרה דעבודה לפנ״ע אם הראשונים
 אצל נמי ובן יעבור; ואל דייהרג דינא

 נכנס אם דרבנן מצוה או דרבנן איסור
בהנ״ל. יתלה דאורייתא מצוה באותו

 בהלכות הרמב״ם מדברי יוצא ואם
 של השם לאותו נכנס שהדרבנן סוטה

 עליו הקשה שפיר תורה של המצוה
כאן. הרמבץ

 הראשון לשרש הערה
 שליט״א קאהן לוי עמרם הרב מבני

מהגראו״ו סופרים דברי בקונטרס
 הרמב״ן שיטת לפרש הגר״ח בשם הובא

"דנהי ח־׳ל תסור לא למנין ראשון בשורש

החכמה אוצר תכגה ע״י הודפס 259 מס עמוד (7()7) משה צבי בן דוד קאהן, משה: עד ממשה



הבפורים ויום השנה ראש / יעבץ ברכת לו

 ועבורו לאחרים שהחזיר לפי אך בשבילו, לחזור מחויב הי׳ שלא אע״ג ר״ח

 לפייסו, רב אזיל שהקפיד מה בדין הי׳ שלא אף א״נ בזיון, הוי החזיר לא

 אם נפקותא ואין חבירו עם א׳ שיתפייס קפידא איבא דביוה״ב משמע דהא

עב״ל. להתפייס צריכין מ״מ לא או עליו שמקפיד במה עמו הצדק

 שמי א׳ בעמוד דלעיל מגמרא לדבריו סמוכים להביא יש ולכאורה

מחילה. ממנו יבקש שחבירו כדי עצמו ממציא היה לו הטא שחבירו

 ישראל שבני )פמ״ו( אליעזר דרבי מפרקי הוא לזה שהמקור ונראה

 ושתיה אכילה להם אין השרת מלאבי מה הכפורים ביום למלאכים דומים

 שלום השרת מלאכי מה הבפורים ביום ושתיה אכילה להם אין ישראל בך

 שעיקר הרי עיי״ש ביוה״ב ביניהם מתווך שלום ישראל בך ביניהם מתווך

 א״ב ובנ״ל למלאכים דומה שנהיה כדי הוי יוה״ב בערב פיוס של העבודה

מי. בנגד חטא מי לי איכפת מה

 ונראה יוה״ב. ערבי לחבירו שיפייס הדין הובא ערוך בשלחן והנה

 הוי יוה״ב הרי ביוה״ב ניתנו שניות שלוחות שמכיון הוי הדברים שפנימיות

 בתיב הראשונות שבלוחות וכמו בו,ב( בתענית משנה )עיין תורה מתן זמן

 בלוחות ישראל בין זה מצב נמי בעינן אחד בלב אתר כאיש ישראל" "וידון

ג״ב. שניות

כמוך לריעך ואהבת בדרכיו והלכת
 אומר עקיבא רבי כמוך" לרעך "ואהבת שנינו )יט-יח( קדושים בספרא

 גדול בלל זה אדם" תולדות ספר "זה אומר עזאי בן בתורה גדול בלל זה

 עזאי "בן אחר באופן דבריהם הובאו )פב״ד־ז( לבראשית רבה במדרש מזה.

 אומר עקיבא רבי בתורה גדול בלל זה אדם" תולדות ספר "זה אומר

 ונתבזיתי הואיל תאמר שלא בתורה גדול כלל זה במוך" לרעך "ואהבת

 תנחומא רבי אמר עמי חברי יתקלל ונתקללתי הואיל עמי דובירי יתבזה

 במתנת אותו". עשה א-לרים "בדמות מבזה אתה למי דע בן עשית אם

 המצוות ובטעמי ה״ד פ״ס לנדרים הירושלמי גירסת הביא שם בהונה

 אחר דבריו וגרסו מזה יותר גדול כלל זה עזאי בן בדברי שגרסו לרקגטי

עקיבא. רבי דברי

 שבן פירש לז( )סימן הראב״ן נחלקו. עקיבא ורבי עזאי שבן שתפסו יש

 ורבי בנו כלומר שלו תולדה הוא כאילו דובירו יאהב אדם שבל דורש עזאי

 סובר עזאי רבן פליגי ובהא בעצמו חבירו יאהב אדם כל אומר עקיבא

 גופו את אוהב אדם סובר עקיבא ורבי מגופו יותר בנו את אוהב שאדם

ספר "זה של מכלל גדול במוך" לרעך "ואהבת של בלל ולהבי מבנו יותר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 4-7 מס עמוד משה צבי בן דוד קאהן, ג - יעבץ ברכת



לז יעבץ ברכת / הבפורים ויום השגה ראש

 מה ספרא על אברהם ויקרא בספר )ועיין עקיבא. רבי לדעת אדם" תולדות

בזה(. שציין

 פטורא בן בפלוגתת חולקים עקיבא ורבי עזאי שבן פירש המלבי־׳ם

 שהיו בשנים סב,א( ב״מ ועיין מג ה׳ פרשה בהר ספרא )עיין עקיבא ורבי

 פטורא ולבן לרע״ק קודמים דחייך אחד ביד מים וקיתון במדבר מהלכים

חבירו. במיתת יראה אל

 ספר ש״זה עזאי בן דברי פירש י״ב( אות )פ״ד לספרא הלל רבנו

 "בצלם דכתיב משום כמוך" לרעך מ״ואהבת גדול כלל אדם" תולדות

 אנפשיה לרחומי ליה מיבעי הוי א-לדים דדמות וכיון אותו" ברא א-לדים

 אחד אב תולדות דכולהו דכיון גדול כלל הוי אדם" תולדות ספר "זה ס״א

 עכ״ל. כנפשיה לרחומי אלא הדדי בהדי וליטור ליקום ליה מיבעי לא נינהו

 המדרש דמלשון שכתב זצ״ל ממו״ר הלל לרבנו הערות בקובץ שם )ועיין

 ובראב״ד הלל(. רבנו של הראשון כפירוש משמע תנחומא רבי מדברי רבה

 כלל אותו" עשה א-לדים בדמות וגו׳ אדם תולדות ספר שזה כתב לספרא

 אלא שמענו לא הראשון הפסוק מן שאילו עקיבא רבי של מכללו גדול

 נאמר לכך עמו לחבירו כן יארע ונחבל ונגזל נתקלל או שנתבזה הרי כמוך

 ועיין מקום. של דיוקנו דמות וכו׳ מבזה אתה מי את וגו׳" א-לדים "בדמות

 שממקרא זה כעין שפירשו ה-א( )לבראשית התוספות מבעלי זקנים בדעת

 עזאי בן ובא תעביד לא לחברך סני דעלך אלא שמענו לא עקיבא רבי של

 לפי חבירו לכבוד לחוש לו יש עצמו לכבוד חושש אינו אם שאפילו לומר

 זה שמקרא אמר הכי ומשום עצמו דמות רואה ואינו חבירו דמות שרואה

 שם( שמעוני )לילקוט רענן ובזית כמוך". לרעך ד״ואהבת ממקרא יותר כולל

 לעיל דכתיב אותו" ברא א-לדים ד״צלם קרא דהול״ל זה פירוש על הקשה

 דמקרא פירש ואיהו )ה-א(. אתו" עשה א-לדים ד״דמות מקרא )א-כז(

 נוטל חבירו ואם ממנו יותר חבירו יאהב לא פנים כל שעל י״ל ד״ואהבת"

 איסור שאין הו״א כמוה שוה הוא שיהא גבולו להשיג רוצה והיה שררה

 הראשון לאדם הקב״ה שהראה אדם" תולדות ספר "זה נאמר ולכן בדבר

 עיין העולם, מבריאת נגזר הכל כן ואם ומנהיגיו דור דור ודורשיו דור דור

 הראב״ד שדברי רענן זית מבעל דאישתמיט כתב אברהם ויקרא ובספר שם.

 כתב שם למדרש תואר שביפה וכתב הנ״ל, רבה מבראשית לקוחים הם

 בפירוש עיי״ש המוקדם המקרא עזאי בן הביא לא למה תירוצים שני

הארוך.

 כפירוש אם להשמיע. עזאי ובן עקיבא רבי באו מה צל״ד והנה

יגנוב לא שהאוהב ב״ואהבת* תלויות מצוות שהרבה רמג( )מצוה החינוך

מחכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 48 מס עמוד משה צבי בן דוד קאהן, ג - יעבץ ברכת



הבפורים ויום השגה ראש / יעבץ גרבה לח

 )שבת לפניו שבא נכרי דההוא בעובדא הלל והתינח היא. פשיטא הלא ובו׳

 אדם שבין מצוות רק בולל ש״ואהבת" ברש״י( )עיי״ש לפירוש אפילו לא,א(

 התורה בל ללמדו בקשתו על תובה לו לענות מוכרח היה הרי לחבירו,

להשמיע. הנ״ל התנאים באו מה אבל בולה,

 ולפום להרמב״ם תרי״ג במספר שנכנסו מיוחדות מצוות שתי ישנן

 בתב דעות מהלכות ראשון בפרק הן. אחת מצוה כאילו נראה היה ריהטא

 הדברים והם הבינונים אלו בדרבים ללכת אנו ומצווין ה׳( )הלבה הרמב״ם

 בפירוש למדו בך ו׳( )הלבה בדרכיו" "והלכת שנאמר והישרים הטובים

 אף רחום נקרא הוא מה חנון היה אתה אף חנון נקרא הוא מה זו מצוה

 זו דרך ועל קדוש היה אתה אף קדוש נקרא הוא מה רחום היה אתה

 וישר צדיק חסד ורב אפים ארך הכינויין אותן בכל לא-ל הנביאים קראו

 וכיצד ז׳( )הלכה כחו בפי אליו ולהדמות בהן וביוצא וחזק גבור תמים

 במעשים וישלש וישנה יעשה בו שיקבעו עד אלו בדעות עצמו אדם ירגיל

 מעשיהם שיהיו עד תמיד בהם ויחזור האמצעיות הדעות פי על שעושה

 ולפי בנפשו, הדעות ויקבעו עליו טורח בהם יהיה ולא עליו קלים

 ללכת חייבין שאנו הבינונית הדרך והם היוצר בהן נקרא האלו שהשמות

 "בי שנאמר לבניו אבינו אברהם שלמד והוא ה׳ דרך זו דרך נקרא בה

 סוף המצוות לספר הרמב״ן בהשגות ועיין וגו׳". יצוה אשר למען ידעתיו

 וקבורת חולים וביקור אבלים ניחום שמנה הבה״ג שהצדיק ראשון שרש

 ממה אלו מצוות הוציא שהבה״ג תרי״ג בכלל ערומים והלבשת מתים

 דרוש )יד,א( ובסוטה דאורייתא עשה מצות שהיא בדרכיו" "והלכת שנאמר

 ומבקר ערומים מלביש הוא ברוך הקדוש דמה תלכו" א-לדיבם ה׳ מ״אחרי

 הרמב״ם על לתמוה הרמב״ן וכתב בן, תעשה אתה אף מתים וקובר חולים

 עשה למצות בדרכיו" "והלכת מנה עצמו הוא שהרי הבה״ג על שתמה על

 "ואהבת בכלל חסדים גמילות אלו שבל הרמב״ן שם והוסיף ח׳( )מצוה

 הרמב״ן שדברי להאריך )ואב״מ שם עיין נכנסים הם במוך" לריעך

 הלבשת של הפרטים אבל אחת למצוה רק מנה הרמב״ם שהרי תמוהים

 ועיין הבה״ג(. בדעת עצמן בפני מצוות אינן ובו׳ מתים וקבורת ערומים

 דבריהם של עשה ש״מצות שכתב ה״א אבל מהלכות י״ד פרק ברמב״ם

 פי על אף וכו׳ הכלה ולהכניס המת ולהוציא אבלים ולנחם חולים לבקר

 הדברים כל במוך" לרעך "ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם אלו מצוות שבל

 בתורה לאחיך אותן אתה עשה אחרים אותם שיעשו רוצה שאתה

 הרמב״ם(. בלשון שנו״נ מה א׳ לשרש אסתר מגילת )ועיין ובמצוות"

הרמב״ם מנין לפי חסד לעשות מצוות שתי ישנן למה לתמוה יש ולכאורה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 49 מס עמוד משה צבי בן דוד קאהן, ג - יעבץ ברכת



לט יעבץ ברכת ׳, הבפורים ויום השנה ראש

 לרעך "ואהבת של המצוה וגם ח׳( )מצוה בדרכיו" "והלכת של המצוה

ר״ו(. )מצוה כמוך"

 ונפרדים אלו ציווים שני בין גודל חילוק שיש מידי קשה לא אמנם

 שיזדכך הגברא על היא בדרכיו הליכה של שהמצוה במהותם, לגמרי הם

 חפצו; למחוז יגיע החסד עשיית ידי ועל לבוראו, ושיתדמה מגונות ממידות

 אכתי מצוה הכשר ולא היא מצוה חסד של פעולה שכל נתפוס אם ואפילו

 שהרי לדבר וראיה הפועל. לתועלת אלא הזולת תועלת אינה היא המטרה

 כן שאין מה לזולת. ליתא ושם המצוה בכלל הוי ג״ב קדוש שנעשה מה

 כמה וישנם הזולת. תועלת לגמרי היא שמטרתה ד״ואהבת" המצוה מצד

 במצוה להשתדל לו שייך אכתי זולת שם שאין במקום נמצא שאם נפק״מ,

 נראה עוד ד״ואהבת". המצוה מצד כן שאין מה בדרכיו הליכה של

 וכן לבוראו, בזה מתדמה חיים לבעלי או לגוים חסדים שהעושה בפשיטות

 הקב״ה של במרותו "וכן שכתב עבדים מהלכות פ״ט סוף ברמב״ם מפורש

 בבא ועיין וכו׳. מעשיו" כל על "ורחמיו אומר הוא בהם להדמות שצונו

 כן שאין מה לדבריו; למקור שימשה דמסתמא דרבי מעשה פה,א מציעא

 יש אם אבל הצנזורה, מטעם הוא אם לעיין יש ד״ואהבת" מצוה מצד

 רב הגאון של יסודו דלפי נראה, עוד היא(. יחידית דעה כוז שיטה באמת

 ולא הזולת תועלת היא שהמטרה לחבירו אדם בין שבמצוות ענגיל יוסף

 רק זו סברתו שייכת כוונה, צריכות מצוות אין הכל שלדברי הפעולה עצם

וכש״נ. ד״והלכת" למצוה בנוגע ולא "ואהבת" למצות בנוגע

 בזה. שהארכתי מה ריעים אהבת במאמר ח״א יעבץ ברכת ועיין

 בלווית אבינו אברהם שהנהגת הראיתי בהקדמה ח״ג כפי ובמשאת

 כמוך לרעך ואהבת מפאת ולא בדרכיו והלכת מפאת היתה המלאכים

 לארבעה מצוות תרי״ג שחילק ט׳ שרש להרמב״ם בספה״ט ועיין עיי״ש.

 הליכה מצות תיאר מדעות ובפ״א ודיבור, מידות פעולות, דעות, סוגים;

ומידות. פעולות בכלל הויין ואהבת ומצוות דעות של בסוג בדרכיו

 עשב וכל pבא יהיה טרם השדה שיח ״וכל ב־ה בבראשית עיין והנה

 את לעבד אין ואדם הארץ על א-לדים ה׳ המטיר לא כי יצמח טרם השדה

 לפי המטיר לא טעם ומה המטיר לא כי ח״ל רש״י שם וכתב האדמה"

 אדם וכשבא גשמים של בטובתם מכיר ואין האדמה את לעבוד אין שאדם

 והדשאים האילנות וצמחו וירדו עליהם התפלל לעולם צורך שהם וידע

 לאיש טובה לעשות ואסור כלומר אריה בגור המהר״ל שם וכתב עכ״ל

 דבר על ;וז״ל כתב רפ״ב אות לדברים שמאי ובאמרי בטובה. מכיר שאין

ה׳(. )כ״ג ממצרים: בצאתכם בדרך ובמים בלחם אתכם, קדמו לא אשר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 50 מס מוד מ צבי בן דוד קאהן, ג - יעבץ ברכת



הכפורים ויום השנה ראש / יעבץ ברכת מ

 קדמו לא אשר דבר על :ה׳ אות ל״ר פרשה רבה ויקרא במדרש איתא

 מ׳ אותן כל והלא ישראל? להם היו צריבין וכי ובמים, בלחם אתכם

 להם, מצוי והשליו עולה, והבאר להם, יורד המן היה במדבר, שהיו שנה

 ארץ דרך אלא, לפניהם? נוסע ענן ועמוד אותם, מקיפות כבוד וענני

 המדרש. עכ״ל ובמשתה, במאכל להם מקדימין - הדרך מן הבא הוא,

 כמו ישראל, עם טובה לעשות חייבים היו ומואב שעמון משום ונראה

 )עמון אלו אחים ב׳ הרחיק הבהוב הלשון: בזה כאן מפרש שהרמב״ן

 החרב מן ואמם אביהם שהציל מאברהם חסד גמולי שהיו ומואב(,

 לעשות חייבם והיו )סדום( ההפיכה מתוך ד׳ שלחם ובזכותו והשבי.

 כפויי היו הם היינו, עכ״ל. רעה. עמהם עשו שהם ישראל עם טובה

 כל דאיתא טובה. לעשות אסור טובה ולבפוי רעה, מידה שזו טובה

 למרקוליס אבן זורק באילו )מבירה( יודעה שאינה למי טובה העושה

 "אל :מובא תרכ״ו אות חסידים בספר ובן יעקב(. בעין ע״א קל״ג )חולין

 ב״א פרשה רבה במדבר במדרש ובן טובה". כפוי שהוא מי על ירחם

 עמון מלך נחש בן חנק עם חסד שעשה על נענש המלך דוד ו׳: אות

עכ״ל. ימיך. בל וטובתם שלומם תדרוש לא על ועבר

 הברת של שהחיוב לחדש נראה בזה. הדיבור להרחיב נראה ואגב

 וכנ״ל במוך לריעך ואהבת מטעם הטובה עשה הזולת אם רק הוי טובה

 טובה. בהברת הזולת מחייב זה אין בדרכיו והלכת מפאת עשה אם משא״ב

 אברהם של בזכותו ניצל שלוט שמה הרמב״ן מלשון מופרך זה ולכאורה

 זה. מטעם זכויותיו ערעו אם ואפילו ללוט, טובה עשה לא אברהם הרי

 סובל אברהם שהיה נפש העגמת מפני היה שניצל שהטעם לק״מ אמנם

 נראה עוד ללוט. הטובה עשה באילו הוי וממילא לוט ניזק _אלמלי

 יוצאי היו הטעם שמאותו לוט במעשה לבנים" סימן אבות שה״מעשה

 פעם נבשל ומ״מ הבכירה של בקומה ידע לוט שהרי טובה כפויי חלציו

 משם "ויסע ב-א( )בראשית כתיב שהרי אברהם של לכבודו חש ולא שניה

 שנתבייש הרי רע שם עליו שיצא מלוט שנתרחק רש״י וכתב אברהם"

ובנ״ל. טובה כפוי היה שלוט הרי לוט, של ממעשיו

 שקבל מי של מיו״ח טובה הברת חיוב שיש מהרמב״ן להוכיח יש גם

 טובה לעשות לישראל מחייב זה וממילא הטובה שנתן מי של ליו״ח טובה

ודו״ק. גופא מטע״ז מישראל או״א לכל

 אמר עזאי שבן במה והמדרש הספרא דברי לפרש לקמייתא ונחזור

 כמוך. לריעך ואהבת של מהכלל גדול בלל הוא אדם תולדות ספר שזה

וזהו אותו" עשה א-לדים "שבדמות בתיב קרא שבאותו הוא והפירוש
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 מכיון בוראו את לחקות לאדם יש זה שמטעם בדרכיו והלכת של המחייב

 לריעך ואהבת של חיוב יש הרי נצרך שהוא אדם והנה בדמותו. שנברא

 שאסור הקב״ה מהנהגת למדים טובה מביר אינו הוא ואם לסייעו במוך

 גדול כלל הוא אדם" תולדות ספר "זה של שהכלל ונמצא טובה לו לעשות

במוך. לריעך ואהבת של מהכלל

ואהבת" "והלכת...
 שלא :וז״ל בתב רלט( מצוה שעוועל ובהוצאת ;רלא )מצוה החינוך

 הקללה, שומע שאינו פי על ואף אשה בין איש בין מישראל אהד לקלל

 וכן קללתך, שומע שאינו מי עליו הפירוש ובא חרש, תקלל לא שנאמר

 אדם, בל לרבות מנין חרש, אלא לי אין ספרא, ולשון אוגקלוס. תרגם

 מיוחד חרש מה חרש, נאמר למה בן אם תאור, לא בעמך לומר תלמוד

 באי לדעת בה בנו שאין פי על אף בחיים. שאינו המת יצא בחיים שהוא

 דרך ידענו עליו, להביאה בדבור בה זה ואי במקולל הקללה תנוח ענין זה

 האומות שאר בין ישראל בין לקללות שחוששין העולם בני מכל בלל

 ותדביק במקולל רושם תעשה הדיוט קללת גם אדם בני שקללת ויאמרו

 משרשי בי נאמר הבריות מפי זה דבר דעתנו ואחר והצער, המארה בו

 להם מהזיק שמנענו כמו לזולתינו בפינו מהזיק השם שמנענו המצוה

 לשפתים, כרותה ברית לברכה זכרונם אמרו זה ענין וכעין במעשה,

 כי דעתנו עניות לפי לומר לנו ואיפשר אדם. פי בדברי בדו שיש כלומר

 באפיו ויפת שכתוב ובמו עליוני, חלק שבאדם המדברת הנפש בהיות

 אפילו לפועל רב כח בה נתן ממללא, לרוח אנקלוס ותרגם חיים נשמת

 נפש חשיבות לפי כי תמיד ונראה ידענו כן ועל ממנה, חוץ שהוא במה

 דבריהם ימהרו והחסידים הצדיקים בנפש בעליונים ודבקותה האדם

 דעת יודעי בין ומפורסם ידוע דבר וזה עליו, שידברו מה בכל לפעול

מדע... ומביני

 נפש יניע שלא כדי זו מצות בטעם אמר לברכה זכרונו והרמב״ם

 ונראה בספרו, בענין האריך ועוד לכעוס, ירגילנה ולא הנקמה אל המקלל

 שתרחיק אלא בקללה המקולל אל נזק בדעתו הוא יראה שלא מדבריו לי

 האריך ועוד לכעוס, ירגילנה ולא הנקמה אל המקלל מצד הענין התורה

 שכתבנו במה נאחז לבבנו היות עם נקבל רבותינו דברי ובל בספרו, בענין

יותר...

 והזהרת למקולל היזק שום שאין דס״ל הרמב״ם בדעת שתפס הרי

נהמה. שיסול במה להלהול המהלל יבא שלא מסעם רה הוי התורה
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 שהרי ניזק המקולל שאין ס״ל שהרמב״ם לתפוס אפשר אי אמנם

 שלא וגו׳ מואב מלך בלק יעץ מה נא זכר עמי דמיבה הקרא ביארו חז״ל

 של משונאיהם נשתייר לא בעס שאלמלי הרשע בלעם בימי הקב״ה בעם

 שזהו לדחות ויש פועלת; דקללה הרי ז,א( ברכות )עי׳ ופליט שריד ישראל

 מהא משמע הלא אמנם בו. בועס שהקב״ה הרגע ידע שבלעם מפני רק

 הרי לפייסו שצריך בו שאין בדבר חבירו את שהחושד לא,ב דברבות

 חנה ידעה שהתם )וקצ״ע כשמקללו. שכן וכל שחושדו במה גם שמזיקו

 לפייסו שצריכים יודע אינו שכשהנחשד לן מנא אבל לשיכורה תפסה שעלי

להנחשד(. נזק שיש וע־׳ב

 הכירו שהמקלל ה״ט מתשובה בפ״ב ברמב־׳ם שמפורש אלא עוד ולא

 )וכן בקללתו לחבירו שמזיק הרי לו שימחול ממנו ולשואל לרצותו צריך

של״ו[(. ]עמוד הזכרון בספר זצ״ל הגאון מו״ר הקשה

לפנינו, שהוא ממה ברמב״ם אחר נוסח החינוך לפני שהיה וכנראה

 אמרו והוא הנישא מלקלל הזהירנו וז״ל; שט״ז מצוה בספה״ט עיין דהנה

 אשר המלך על הכתוב ישימהו נשיא ר״ל השם וזה תאור לא בעמך ונשיא

 ראש על במוחלט ישימוהו וחכמים יחטא נשיא אשר אמר הממשלה לו

 ואבות נשיאים יאמרו ובמשנה התלמוד ובכל זקנים שבעים של הישיבה

 כבודו על שמחל והמלך מחול כבודו כבודו על שמחל נשיא ובלשונם ב״ך

 ענין כי המלך עם הנשיא ג״ב כולל הוא הלאו שזה ודע מחול כבודו אין

 והוא לצוות ממשלה לו שיש מי כל לקלל שלא מזהיר שהוא זה לאו

 המובן תה הישיבה והוא תוריית או שלטונית שהיתה בין העליונה במעלה

 הזהירנו ה״ל; כתב שי״ז ובמצוה לוקה. זה לאו על והעובר זו מצוה מדין

 ממנו והבן חרש תקלל לא אמרו והוא מישראל שיהיה זה אי איש מלקלל

 צורת לפי מהמזיק לנקום כשהתגועעה כשהנפש כי וזה מהו החרש זה ענין

 למזיק שתגמול עד מתנועעת מהיות תסור לא הנה בדמיון הקיימת ההיזק

 עד מתנועעת מהיות תסור לא הנה בדמיון הקיימת ההיזק צורת לפי

 גמול לו שלמה וכאשר בדמיון הרשומה ההיזק צורת לפי למזיק שתגמול

 גמול ישלימנו ופעמים הדמיון מן מהתנועעה ונעדרה התנועה אותה תנוח

 באותן היזק למזיק שהגיע מה בשעור בדעתו ותנוח לבד ובחרופין בקללה

 התנועה אותה תנוח ולא קשה יותר הענין יהיה ופעמים והחרוף המאמרים

 לאבוד מכאב לו שהגיע מה שעור בדעתו תנוח אז ממונו שתאבידהו עד

 בגופו ממנו שתנקום עד תנוח ולא קשה יותר הענין יהיה ופעמים ממונו

 תנוח ולא קשה יותר הענין יהיה ופעמים האברים וחסרון ההכאות ממיני

 התכלית הוא וזה המציאות מן והתחלקו המזיק נפש שתקח עד התנועה
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 עד עונש לקטנות וזה המזיק עונש לבקשת קטנה הנפש תהיה ופעמים

 אותו ישמע שלא אע״פ אדם וקללו עליו וגזמו בצעקות התנועה שתנוח

 והבעס החמה בעלי מפועל מפורסם תה ההוא במעמד יהיה ולא אדם

 בלתי החוטא שיהיה ואע״פ הקלים מהחטאים השעור בזה דעתם שתנוח

 מה בתכלית כי בדעתנו יהיה ואולי בחרופיהם ישמע ולא בכעסם יודע

 מן שישיגהו למה אותו שומע כשיהיה מישראל איש קללת לנו שנאסר

 יהיה שלא בו יכאב ולא ישמע שלא אחר החרש קללת אבל והכאב הצער

 הקפידה לא התורה בי ממנו והזהיר אסור שהוא הודיענו הנה חטא בזה

 יגיע שלא כשהזהיר המקלל בענין בן גם הקפידה אבל לבד המקולל בענין

 אסור על ראיה הביאו הקבלה בעלי ובן לבעוס ירגיל ולא לנקימה נפשו

 אלא לי אין ספרי ולשון חרש תקלל לא מאמרו מישראל איש כל קללת

 נאמר למה א״ב תאור לא בעמך ונשיא ת״ל אדם בל לרבות מנין חרש

 לא ובמכילתא בחיים שאינו המת יצא בחיים מיוחד חרש מה חרש

 בתנאי שאמרנו מה ובל שבאדם באומללין הכתוב דבר חרש תקלל

 שקלל שמי התבאר כבר הנה לוקה עצמו כשקלל וכן בשם שיקלל

 עובר הדיין שקלל ומי חרש תקלל לא והוא אחד בלאו עובר בשם חבירו

 כשהוא מכילתא ולשון ג׳ לוקה נשיא שקלל ומי ב׳ ולוקה לאוין בשני

 ת״ל ומה במשמע נשיא ואחד דיין אחד תאור לא בעמך ונשיא אומר

 מכאן עצמו בפני זה ועל עצמו בפני זה על לחייב תקלל לא אלהים

 לא משום דברים ארבעה משום עליו וחייב אחד דבר מדבר יש אמרו

 הנה מקום מכל בעמך נשיא ומשום דיין ומשום האב ומשום חרש תקלל

עכ״ל. משבועות. בד׳ זו מצוה משפטי והתבארו שזכרנוהו מה התבאר

 המקולל בעגין הקפידה לא ש״התורה מללו ברור הרמב״ם שפתי הרי

 לנקימה נפשו יגיע שלא כשהזהיר המקלל בענין בן גם הקפידה אבל לבד

לכעוס". ירגיל ולא

 במאמר ח״א יעבץ ברכת בספרי נפלא. ענין על לעמוד שיש אלא

 שמחייבים מצוות שתי לבאר הארכתי מ״ה-נ״א[ ]עמוד ריעים אהבת מצות

 דעות( הלכות ריש ברמב״ם )וכמבואר בדרכיו" "והלכת והן חסדים גמילות

 שמרומז אבל( מהלכות פי״ד ברמב״ם )וכמבואר במוך" לריעך "ואהבת

 עקיבא שרבי בתורה גדולים כללים שהן )יט-יח( קדושים בספרא עליהן

 ספר זה אמר עזאי ובן בתורה גדול בלל זה במוך לריעך ואהבת על אומר

 האדם שצריך למה ביוון עזאי שבן וביארתי מזה גדול כלל זה אדם תולדות

 מצוות שתי בין והחילוק בדרכיו. דוהלבת המצוה ור״ל לבוראו להתדמות

שהמחייב ר״ל - אויבסטיבי היא ואהבת סוביהטיבי הוא שוהלכת הוא אלו
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 על רושם לפעול החסד מעשה הוי להשי״ת להתדמות בדרכיו והלכת של

 כמוך לריעך ואהבת משא״ב לאחרים, שמטיב עי״ז מעלות להשיג האדם

 לבן להתיר )פד,ב( בסנהדרין שאמרו ומה לזולת. להטיב הוא המחייב

 אלא זה מפאת רשאי ודאי לתועלת מכוון שהבן שמכיון לאביו דם להקיז

 אלא לחבריהם מלעשות ישראל הוזהרו שלא להתיר דואהבת הקרא בא

שם(. )רש״י לעצמו לעשות חפץ שאינו דבר

 שונים לאוין שני כתבה במה״שהתורה זו כוונה להעמיס ונראה

 כבוד מטעם דהוי א״ש לדיין קללה דאיסור ולחרש לנשיא הקללה לאסור

 שדן שמי המתנגדו אחד צד לו יש שלעולם במצב שהוא לדיין ושמירה

 לאנשים להזהיר התורה באה מה אבל לקללו הנדון רוצה הרי כנגדו הדין

 והכי ואמיץ גדול הבי האנושי מין של הקצוות שתי שהם אלו מסוגים

 בא לחרש כלל איסור של שהטעם לחדש הרמב״ם בא זה ועל ונבזה. פחות

 שמזיק התורה שגילתה במה והתניה המקלל מצד לקלל ליזהר שיש לחדש

 הרי לו להזיק אפשר שאיך שהוא לנשיא קללה מאיסור יוצא שזה למקולל

 משיגים ואין רואים שאין שאע״פ לומר הקרא בא וע״ז ואלם עשיר הוא

 שהוא למי שגם להורות התורה באה ואח״כ למקולל היזק פועלים מ״מ

 נקט ומש״ה המקלל לגבי הדיצפלין מצד מלקללו ליזהר יש בלא״ה אומלל

 היוצאים כללים שישנם וכמו כנלע״ד. זה, בלאו דוקא זה הסבר הרמב״ם

 שתי כאן באו בן כמו כמוך, לריעך ומואהבת בדרכיו דוהלבת ממקראות

 שזה ואהבת מסוג וגם להמקלל מגרע שזה והלכת מסוג לאסור אזהרות

להמקולל. מזיק

 מדעות פ״ז ברמב״ם דעיין זה ענין רואים הרע לשון באיסור ובשנעיין

 והמספר בפניו, שלא או חבירו בפני הרע בלשון המספר אחד וז״ל ה״ה

 בממונו או בגופו חבירו להזיק איש מפי איש נשמעו אם שגורמים דברים

 אלו דברים נאמרו ואם הרע. לשון זה הרי להפחידו או לו להצר ואפילו

 השלשה מן אחד הדבר סיפר ואם ונודע. הדבר נשמע כבר שלשה בפני

 הקול להעביר יתכוין שלא והוא הרע. לשון משום בו אין אחרת פעם

 האריכו בד״ר הנה וז״ל המלך בעבודת זה על וכתב עב״ל. יותר ולגלותו

 לישנא משום בה לית תלתא באפי דמתאמרה דבל דינא בהך דבאמת מאד,

 היתר שיהי׳ תמוה באמת דהרי ז״ל הראשונים רבותינו בו נחלקו בישא

 הדבר והרי קיל ברבים שנאמר משום וכי שלשה, בפני נאמר אם ללה״ר

 בצנעא הא משני דהרי חמורה פרהסיא דאדרבה בגם׳ שם להיפך מבואר

 לה״ר והרי ומקראות בש״ס מקומות מכמה סתור שהוא ועוד בפרהסיא הא

הוא ובן הי׳ ברבים ג״ב דואג ושל ציבא של ולה״ר ברבים הי׳ מרגלים של
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מה יעכץ ברכת / הכפורים ויום השנה ראש

 ז״ל מקדמיא כמה כתבו זה ומטעם ובהעלותך. תצא בספרי להדיא מבואר

 עצמה לה״ר אבל וכדומה, לה״ר אבק רק דהוי פלגיא בי נורא על רק דקאי

 ולא רכילות על דקאי שפרשו ז״ל הראשונים מן ויש חמור דפרהסיא בודאי

 שאינם ראי׳ בפרהסיא אמרו שאמרו בשעה שהבעלים ביון ור־׳ל לה״ר, על

 להדיא הוא ובן רכילות, משום בזה ואין הדבר יגלו אם מקפידים

 בחר ע״ב ואשר ז״ל, בפרש״י הוא ובן בבה״ג הוא וכן כ״ח ש׳ בשאלתות

 בבר עבר שאחד באופן הדבר דיצוייר הדבר בביאור חדשה שיטה רבנו לו

 סיפר מהשלשה אחד אם הנה ג׳ מפני חברו בגנות וסיפר לה״ר, איסור על

 שם ב׳ כלל בבמ״ח עי׳ הדבר וטעם לה״ר, איסור בו אין לאחרים אח״ב

 לשנא משום בה לית לאגלויי דעבידא מלתא כל בגמרא הגי׳ עפ״י האריך

 העתיק וכן הוא לאגלויי דעבידא מלתא כבר ג׳ בפני דנאמרה וביון בישא,

אומרים... יש בשם שם החיים במקור

 חדש דין בזה השמיענו דרבנו אמינא הוי דמסתפינא לולא ע״ב אשר

 אם שגורמים דברים והמספר וז״ל תחלה כתב רבנו דהנה עליו, עמדו שלא

 או לו להצר ואפילו בממונו או בגופו לחבירו להזיק איש מפי איש נשמעו

 גנאי דבר״של אומר שהוא דוקא מקרי לא דל״ה ור״ל לה״ר, ה״ז להפחידו

 להפחידו רק ואפילו היזק לו לגרום שיובלו דברים אומר אם אלא חבירו על

 גרים בן דר״י מעובדא הב״מ ציין במו הוא הלא הדברים ומקור ל״ה, ה״ז

 וע״ז לעיל וכמ״ש רבנו לשיטת לה״ר מספר דהוי דדואג מעובדא או בשבת,

 ונודע הדבר נשמע בבר שלשה בפני אלו דברים נאמרו ואם וכתב רבנו סיים

 לה״ר, משום בו אין אחרת פעם השלשה מן אחד הדבר סיפר אם ולפי״ז

 הדברים ומקור הדבר נודע כבר שהרי עוד היזק לו גורם זה אין שהרי

 אותו דהוא בשבת שם ז״ל ר״ת בשיטת לרבנו דס״ל הנזכרת, עובדא מאותה

 אם ביתו לבני הדברים מספר הי׳ לא ובודאי רשב״י, תלמיד גרים בן ר״י

 הדברים רשב״י דאמר דביון לומר מוכרת וע״ב דלה־׳ר, לתא משום בזה הי׳

 עוד לה״ר בו דאין גרים בן ר״י סבר הוי שם בגמ׳ שאמרו כמו שלשה בפני

 רשב״י ע־׳י מ״מ ונענה יותר ולגלותו הקול להעביר בודאי נתכוין לא והוא

 או ביותר בהם להזהר צריכים מלכות של דברים באלה דבדברים משום

 שכתב במו או כך כל ידו על ובנו רשב״י סבלו עב״פ שהרי אחרים מטעמים

 הדברים לספר שלא ששתק דר״י מהא להבין לריב״ג שהי׳ ז״ל המהרש״א

 בענינים דוקא ולפי״ז יוסי( ב״ר אחר טעם עכו״ם בה׳ מ״ש )ועי׳ אחרים לפני

 משום בהם ואין לחבירו היזק גורמים שהם משום הוא איסורם שכל כאלה

 משום בהם אין נודעו וכבר שלשה בפני נאמרו כבר אם כאלה דברים גנות,

הרי נודעו וכשכבר היזק הם שגורמים משום איסורם כל שהרי עוד לה״ר
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הבפורים ויום השנה ראש / יעבץ ברבת מו

 להעביר שמתכוין רבנו שכתב במו לא אם יותר עוד היזק גורמים אינם

 משום בו אין בעלמא באקראי הדברים בספור אבל יותר, ולגלותו הקול

 לה״ר משום בהם יש בודאי גנאי של דברים במספר משא״ב בישא לישגא

מק״ו. ברבים נאמרו אם

שלשה, בפני אלו דברים נאמרו ואם שכתב רבנו לשון דיוק וראה ובא

 שלשה בפני נאמרו דאם קאי לה״ר פרטי כל על רבנו דהרי מובן לזה ואין

 כתב ולמה משוס״לה״ר, בו אין אחרים לפני הדברים וסיפר אחד והלך

 מאד חדש דבר והוא כתבנו, כאשר ברור ע״ב אשר אלו דברים דוקא

 לרבנו דס״ל מתפרשא הכי דב״ב וסוגיא ע״ז, עמדו שלא רבנו בשיטת

 צריך שהרי בלל, משום_לה״ר בי׳ לית דבמחאה ז״ל הראשונים בשיטת

 בפני אי דמחאה דפלוגתא לומר דרצה אלא שסרו לשמור כדי מזה לדעת

 דבשנאמר חזינן הרי דלדידי׳ קמפלגי, הונא רב בר בדרבה ג׳ בפני אי ב׳

 במו הדבר דחשיב משום לחבירו היזק גרמת ליבא תו ג׳ לפני הדבר

עב״ל. עי״ש. תליא בהא דלאו שם בגט׳ לה ודחי מפורסם

 לספר האיסור נפרדים דינים שגי שישנם הרמב״ם לדעת מדבריו ויוצא

 שהוא בדרכיו מוהלבת נובע זה מש״ב )שלפי חבירו על גנאי של דבר

 כי א-לדים יודע "בי באמרו השי״ת של בגנותו בביבל שסיפר נחש מעשה

 ודיבור ורע" טוב יודעי בא-לדים והייתם עיניכם ונפקחו ממנו אבלבם ביום

 מזיק אינו הלשה״ר אם אפילו השי״ת בדרכי מללכת האדם מרחיק זה

 מפאת שהוא לחבירו היזק שגורם לשה״ר איסור יש גיסא ומאידך כלל;

 מקום עוד הרי לזולת. מלהזיק להתרחק האדם שצריך במוך לריעך ואהבת

הנ״ל. האופנים בשני באיסור התורה שחילקה

פרטית השגחה
 מזון. לענין ירושלים בונה ברכת של שייטא מאי הקשה אחד חכם

 אבל וכו׳ וכלכלנו פרנסנו זוננו רוענו מבקשים זו ברבה בתוך הלא ואה״ג

 "א ובמק ירושלים בונה ברכת בתוך זו לבקשה שייטא דמאי קשה גופא זה

מקומו. כאן שאין באופן תירצתי

 נאמר פעמים ושלשה ח״ל מ״ז פרק למהר״ל ה׳ בגבורות עיין והנה

 פקר כי ה׳ ויאמן ד׳( )שמות נאמר אותם לגאול משה בא כאשר ויאמינו,

 ובמשה בה׳ ויאמינו נאמר סוף ים ובקריעת ענים, ראה וכי עמו את ה׳

 למען הענן בעב אליך בא אנכי הנה ב׳( )שם נאמר סיגי הר ואצל עבדו,

 שנתבררו אמונות ג׳ הרי לעולם, יאמינו בך וגם עמך בדברי העם ישמע

תפול ושלום חס וכאשר הדת יסוד הם אמונות ג׳ כי ודע מצרים, ביציאת
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שביעי פרק
חסדים גמילות בענין

 על אומר היה הוא הגדולה. כנסת משיירי היה הצדיק שמעון

 גמילות ועל העבודה, ועל התורה, על עומד, העולם דברים שלשה

 השרת, למלאכי הב״ה אמ׳ אליעזר ר׳ בפרקי וגרסי׳ חסדים.

קיים, העולם חסדים גמילות מדת שעל ולעורר[ לאדם חסד ונגמול בואו

 קיים שהעולם אלו דברים ושלשה יבנה. חסד עולם אמרתי שנאמר «

 אחד בכל נאמרו שלשתם חסדים, וגמילות ועבודה תורה שהם עליהם,

 בכתובים. ושלישי בנביאים ושני בתורה אחד שהן פסוקים, משלש ואחד

 קדשך. נוה אל בעזך נהלת גאלת זו עם בחסדך נחית דכתי׳ בתורה,

ה' יתן לעמו עוז ה׳ שנא׳ תורה, זו בעזך חסדים, גמילות זו בחסדך,

 העבודה, ששם המקדש בית זה קדשך, נוה אל בשלום. עמו את יברך סז

 בל אהל שאנן נוה ירזשלם תראינה עיניך מועדנו קרית ציון חזה שנא׳

 נדו כסיתיך, ידי ובצל בפיך דברי ואשים דכתי׳ בנביאים, וגו׳. יצען

 העולם שעליה חסדים, גמילות זו ארץ, וליסוד שמים לנטוע תורה(,

בכתובים, העבודה. המקדש,ששם בית אתה,זה עמי לציון ולאמר קיים,

 גמילות זו חסד, כסאו. בחסד וסעד מלך יצרו ואמת חסד דבתי׳ «

בית זה כסאו, בפיהו, היתר. אמת תורת דכתי׳ תורה. זו ואמת, חסדים,

L. 1. Note that for thia chapter the acrostic poem is missing, prob- 
ably omitted by the copyist.

L. Iff. Abot 1,2.
L. 3ff. Cf. Pirfce R. Eliezer, ch. 12 (ed. W., p. 31a) and ch. 16 

(p. 37a), where the opening words of our quotation are found. The rest of 
our passage varies from ed., down to ' ובז חכיבין הב׳ה אסר .

L. 5. Ps. 89,3.
L. 8. Ex. 15,13.
L. 12. Is. 33,20.
L. 12ff. Is. 51,16.
L. 15. Pr. 20,28.
L. 16. Mai. 2,6.
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המאור מנורת 542

 מקדשנו. מקום מראשון מרום כבוד כסא שנא׳ העבודה" ששם המקדש
 מקריבין שהן ומעולות מזבחים חסדים גמילות לפני חביבין הב״ה, ׳אמ

 אלהים ודעת זבח ולא חפצתי חסד כי שנא' המזבח, גבי על לפני
מלאה חסדים שגמילות מנין נתן דר׳ באבות וגרסינן מעולות.

 לרקיע, ועד הארץ מן שהוא ומנין הארץ, מלאה ה׳ >א;חסדך הארץ, 5
שגא' הרקיע, מן למעלה שהוא ומנין חסדך, שמים עד גדול כי שנא'

 שנא׳ סופו, ועד העולם מסוף שהוא ומנין חסדך, שמים מעל גדול כי
בנים. לבני וצדקתו יראיו על עולם עד מעולם ה׳ וחסד

המכסה! |אוצר *

 שהצדקה הצדקה. מן יותר הסדים גמילות גדולה
 החיים עם והצדקה ובממונו. בגופו חסדים וגמילות אדם, של בממונו «

 אשר ה׳ ברוך דכחי׳ המתים, ועם החיים עם חסדים וגמילות בלבד,
 כאשר חסד עמכם ה׳ יעש וכתיב המתים, ואת החיים את חסדו עזב לא

 חסדים וגמילות בלבד, העניים עם הצדקה ועמדי. המתים עם עשיתם

חביב, איזה יודעים אנו אין יוחנן ר א" העשירים. ועם העניים עם
 עולם ועד מעולם ה' וחסד אומר כשהוא צדקה, או חסדים גמילות «

 פי׳ חביבה. חסדים גמילות אומר הוי בנים, לבני וצדקתו יראיו על
 עולם, ועד מעולם האדם עם חסד עושה הב״ה חסדים גמילות בזכות

 שאדם חסדים וגמילות בלבד. בנים בני עד מגינה הצדקה זכות אבל
כמעשיו, עמהם שגמל האנשים אותם לו שישלמו איפשר החיים, עם עושה

 עם עושה שאדם חסדים גמילות אבל אותו, ומשבחים מהללים או »
שמים, לשם עושה שהוא מפני מהב״ה, אלא שכרו מתן אין המתים,

L. 1. Jer. 17,12. L. 4. Hos. 6,6.
L. 4ff. Cf. Abot d'R. Nathan, version B, ch. 8 (ed. Sch., p. 22).
L. 5. Ps. 33,5; MT: חסד; note Sch’s Note 3.
L. 6. Ps. 57,11.
L. 7. Ps. 108,5.
L. 8. Ps. 103,17; MT: וער.
L. 9ff. Cf. T.Y. Pe’ah, 1,1 (15c, top); T.B. Suit., 49b.—On further 

distinction between חסד and □,דחס, cf. R. Moses de Leon, Shekel Ha-I£odeah 
(ed. Gr.), p. 53.

L. 12. Ruth 2,20; MT: ' לה הוא ברוך .
L. 13. Ruth 1,8. L. 16. Ps. 103,17.
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543 חסדים גמילות פרק
 גמילות וו אומר הוי שמים, לשם שהיא חסדים גמילות היא וו אי א י נ ת ד

המתים. עם עושה שאדם חסדים

 מאין עשרה, שבע בפרק אליעזר ר׳ בפרקי גרסי׳ ועוד
 ואהרן למשה חסד גמל בעצמו שהוא מהב״ה, חסדים, גמילות למדין אנו

 ויקבור שנא׳ לאומרו, איפשר אי כתוב, הדבר ואלמלא בידו. וקברן פ
 משה על לא אומר, הנשיא יהודה ר׳ של בנו גמליאל רבן בגיא. אותו

 היו ההר, להור כשעלו אהרן. על אף אלא חסד, הב״ה גמל בלבד
 להם, וירדו ההר בהור אהרן הניחו ואומרים, ישראל שבטי בל מרננין

 אהרן של ארונו נטל הב״ה, עשה מה חסד לו לגמול שנוע. האמינו ולא
 באויר, פורח אהרן של ארונו ישראל בל וראו המחנה, מעל והעבירו !0

 אהרן נוע כי העדה כל ויראו שגא׳ עמו, חסד וגמלו גוע כי והאמינו
 חסד גמלו לא ולמשה ישראל. בית כל יום שלשים אהרן את ויבכו
 מואב, בערבות משה את ישראל בני ויבכו שנאי בלבד, אנשים אלא

 שלשים אהרן את ויבכו שנא' והטף, והגשים האנשים חסד גמלו ולאהרן
 שלום ורודף שלום אוהב אהרן שהיה מפני ישראל, בית כל יום פי

 יומא במ׳ וגרסי׳ לאשתו. איש בין להכירו, אדם בין שלום ומכנים
 מת שם מוסרה יעקן בני מבארות נסעו ישראל ובני כתיב ירושלמי

 מת, ההר בהור והלא אהרן, מת שם במוסרה וכי שם. ויקבר אהרן
שמת כיון אלא וגו׳. שם זימת ה׳ פי על ההר הור אל אהרן ויעל שנא׳

L. If. Cf. Gen, R96,5 ״ (ed. W., p. 178a; ed. Th., p. 1196); Midr. 
Tanhuma, ,5)4 ,וירו) (ed. W., p. 165; ed. B״ p. 213). Cf. Midr. lia-Gadol, 
ed. Sch., col. 709, top. See Buber’s and Theodor-Albeck’s Notes on paral- 
lels. None of those texts, however, has our exact wording.

L. 3ff. Cf. Pirfee R. Eliezer, ch. 17 (ed. W״ p. 39a).
L. 5. MS: הכתוב.
L. 6. Deut. 34,6; MT: •בג.
L. 8. Ed.: מדיינץ for our !מרבני.
L. 12. Nu. 20,29.
L. 13. Deut. 34,8.
L. 16ff. Cf. T.Y. Yoma, 1,1 (38b); also, Sot17) 1,10 ״c); Pirfce R. 

Eliezer, ib.
L. 18. Deut. 10,6.
L. 19. Nu. 33,38; MT: הכהו אהרן •
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 שנא׳ בישראל, להתגרות כנענים ובקשו כבוד, ענני נסתלקו ע״ה אהרן
 מהו האתרים. דרך ישראל בא כי העב יושב ערד מלך הכנעני וישמע

 ע״ה אהרן מת פי׳ הדרך, להם תר שהוא שבהם התיר מת האתרים,
כנעניים, אמרו מיד בזכותו. הדרך את לישראל תרץ כבוד עעי שהיו

 לאחוריהם וחזרו למצרים, לחזור ישראל ובקשו להם, ונתגרה בואו »
עשר שבעה מהם והרג לוי של שבטו אחריהם ורץ מסעות, שמונת -

 לחברוני ליצהרי לעמרמי הה״ר ארבעה, ממט הרט הם אף משפחות.
 אמרו צדיק. בימיו יפרח הה״ד דוד. בימי חזרו, אימתי לעוזיאלי.

חסד עשיט שלא על אמרו, הללו. הדמים לט גרם מי במוסרה, ישראל
 כראוי. הספד לו עשיט ולא ההר בהר שמת הצדיק אהרן עם «

 וגמלו הספד, לו וקשרו ישבו מיד במוסרה. ונספודהו בואו אמרו,
 ללמדך שם, ונקבר שם מת כאלו הכתו' עליהם והעלה חסד. לצדיק

 גומלי שאינן מי של עונשן הוא וכמה חסדים טמלי של זכותן הוא כמה

חסדים.
 אביט מיעקב למדין, אט מנין האבל ימי שבעת אומד, סי יו ׳ ר »

 שבעת אבל לאביו ויעש שגא׳ האבל, ימי שבעת בט יוסף לו שעשה ע״ה,
 פרשים גם רכב גם עמו ויעל שנא׳ עמו, המלכות גדודי כל ועלו ימים.
 יעקב עם חסד גמלתם אתם הב״ה. להם אם׳ מאד. כבד המחנה ויהי

מצרים כשמתו טוב. שכר הזה בעולם ולבניכם לכם טוזן אני אף עבדי,
ארץ. תבלעמו ימינך נטית שנא׳ להקבר, זכו אלא טבעו, לא בים, »

לשוק, סנטך ביתה שהיה מאיזבל. למרץ, אט מנץ חסדים גמילות
 בכפיה ומצלצלת מביתה יוצאה היתד. בשוק, עובר שהיה חתן וכל

מביתה יוצאה היתד, בשוק, עובר שהיה מת וכל צעדות, עשר ומהלכת

L. 2. Nu. 21,1.
L. 8. 1 Chr. 26,23; P*. 72,7.
L. ISff. Cf. rirVe R. Eliezer, ib.
L. 17. Gen. 50,10.
L. 18. Ib.,ib.,9.
L. 20. Ex. 15,12.
L. 21. Ed. ha* לאבלים after חסדים, which obviously doe* not belong 

here, a* the first instance ia חתן וכל .
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 אליהו עליה וניבא אחריו. ומהלכת בפיה ומקוננת ידיה בכפי וממחת

 והאיברים יזרעאל, בחלק איזבל את יאכלו הכלבים ואמי, לטוב זכור
 ולא לקוברה וילכו שנא׳ הכלבים, בהם שלטו לא חסד, גומלק שהיו

הידים. וכפות והרגלים הגולגולת אם כי מצאו

 שבט ומחצי גלעד יבש מאנשי למדין, אנו מנין חסדים גמילות #
 אין עמון בגי מחרפת שהצילנו מי אמרו, ובניו שאול כשנהרג המנשה.

 הלילה, כל והלכו שבהם הגבורים כל עמדו חסר. לו לגמול חייבין ...אנו
 ואת שאול גופת את ויקחו הלילה כל וילכו חיל איש כל ויקומו שנא׳
שכר תנו שנא׳ ביין, מנחמין לאבלים ויקברום. יבשה ויביאום בנו גופת

 ועם שאול עם חסד גומלין היו גלעד יבש ואנשי נפש, למרי ויין לאבד סז
 הב״ה, להם אמי ימים. שבעת ויצומו שנא׳ ומספד, ובכי בצום בניו

 לבא, לעתיד שכרכם אתן אני בניו, ועם שאול עם חסד גמלתם אתם
מקבץ אני ראשון העולם, כנפות מארבע ישראל את לקבץ עתיד כשאני

 יהודה ראשי מעוו ואפרים מנשה ולי גלעד לי שנא׳ מנשה, שבט את ”

מחוקקי. »

 דוד בימי רעב בא ובניו, שאול שנהרג לאחר אומר, פנחס ר׳
 ישראל עלו ראשונה בשנה שנה. אחר שנה שנים, שלש ישראל בארץ
 עובדי שבעון עץ, עובדי בכם יש שמא וראו צאו דוד, להם אט׳ לרגל.

 וסרתם לבבכם יפתה פן לכם השמרו שנא׳ נעצרק, הגשמים ע״ז
 את ועצר בכם ה׳ אף וחרה להם, והשתחויתם אחרים אלהים ועבדתם »

לרגל. עלו בשניה מצאו. ולא ובדקו יצאו מטר. יהיה ולא השמים
עריות גלוי שבעון עריות, מגלה בכם יש אם וראו צאו דוד, להם אט׳

L. 2. Cf. 2K. 9,36.
L. 4. /&., ib., 35; MT; לקברה.
L. 9. Cf. 1 Chr. 10,12; MT does not have הלילה כל וילכו ; MT: 

טי ;נופת ויקברו ,
L. 10. Pr. 31,6.
L. 11. 1 Chr., ib., ib.
L. 15. Ps. 60,9.
L. 16ff. Cf. Pirlfe R. Eliezer, ib. (p. 40b).
L. 21. Deut. 11,16-17.
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וימנעו תמן, כתי׳ מה וגו׳, בתזנותך ארץ ותחניפי שנא׳ נעצרין, הגשמין  
מצאו ולא בדקו לך. היה זונה אשה ומצת היה לא ומלקוש רביבים . 

יש אם וראו צאו דוד, להם יאמ לרגל. ישראל עלו השלישית בשנה  
ולא שנא׳ נעצרין, הנשמים דמים שופכי שבעון דמים, שופבי בכם  

הדבר אין ואילך מכאן דוד, אמ׳ מצאו. ולא בדקו הארץ. את תחניפו »  
שאול על לו, ואמ׳ הב״ה. לפני מתפלל והיה דוד עמד בי. אלא תלוי  

כל ולקח דוד, עמד מיד בארץ. ע״ו נעשה לא שבימיו בנו, יהונתן לוע  
את ומצאו גלעד, ליבש ובאו הירדן את ועברו וגדוליהם, ישראל חכמי  

כל שומר שנא* רמה, בהם שלטה שלא בנו, יהונתן ואת שאול גוית  
אותם ונתנו ויהונתן שאול גופת ולקחו נשברה. לא מהנה אחת עצמותיו «  

המלך וצוה בנו. ויהונתן שאזל את ויקברו שנא׳ הירדן, את ועברו בארון  
ושבט שבט בכל ישראל, גבול בכל שאול של •ארונו מעבירין והיו . 
ובנותיהם ובניהם הם יוצאין היו שאול, של ארונו בו שנכנס הגבול והיה  

בגמילות חובתן ידי ישראל כל שיצאו כדי חסד, לו וגומלין ונשיהם  
עצמות את ויקברו שנא׳ בנימן, ולארץ ירושלים לגבול שבא עד חסדים, «  

מיד ישראל, כל חסד שגמלו הב״ה שראה כיון בנו. ויהונתן שאול  
לארץ אלהים ויעתר שנא׳ הארץ, על מטר ונתן רחמים נתמלא
כן אחרי .

מאות שלש קודם אומר, נתנאל ד' י מ ל ש ו ר י ה ט ו ש ׳במ וגרסי׳  
דוד לבית נולד בן הנה שנא׳ שמו, נקרא יאשיהו נולד שלא עד שנה 20  

דעתו תהיה מה שנים שמונה בן ונער מלך. שנים שמונה ובן שמו. יאשיהו ,

L. 1. Jer. 3,2; MT: בזנותיך.
L. 2. Ib., ib., 3.
L. 5. Nu. 35,33.
L. 7. Note variation from ed.
L. 10. Ps. 34,21.
L. 11. 2 Sam. 21,14; MT: עצמות את .
L. 18. Ib., ib.
L. 19ff. Cf. Pirlfe R. Eliezer, ib. (41a). But in T.Y. I have not found 

it. Cf. YalV. Shim., 1 K. 13, No. 201, where no source is given, but, no 
doubt, it was Pirlje R. Eliezer.

L. 21. Cf. 2 K. 22,1.

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)534 מס עמוד ליב יהודה בן גרשום הילל אנלאו, ג - היימן< גרשם >הלל המאור מנורת



547 חסדים גמילות פרק
 זכותו והיתד, הפסילים, את וגידע האשדים את וכתת המצבות את ושיבר

 אסף1 בסתר, עושי! שהיו הרעה ובשביל הכבוד. כסא לפני מבהקת
 חסד נמל הנביא וירמיה וירושלם, יהודה אנשי כל ונאספו הצדיק.

כל עליהם קבלו וכן יאשיהו. על ירמיהו ויקונן שנאמר יאשיהו, עם
 לוווק ויתנום וגדוליהם, ישראל חכמי לכל חסדים גומלים להיות ישראל #

ישראל. לבני

 וכשבנה המקום, לפני גדולה חסדים גמילות שמדת ע״ה שלמה ראה
 לאבלים ואחד לחתנים, אחד שערים, שלשה בו בנה המקדש בית

 הולכים ישראל כל ההיו בו. נכנסין ישראל כל שהיו ואחד ולמנודים,
 בשער והנכנס הללו. שערים שני בין ויושבין טובים ובימים בשבתות סי

 הזה בבית שמו ששיכן מי לו, אומרין והם חתן, שהוא יודעין היו חתנים,
 היו שפמו, ומכוסה האבלים, בשער נכנם היה ואם בבנים. ישמחך
 ישמחך הוא הזה בבית השוכן לו, אומרים והיו אבל,1 שהוא יודעין

 שהוא יודעין היו שפמו מכסה היה שלא האבלים בשער והנכנס וינחמך.
 לדברי לשמוע בלבך יתן הזה בבית השוכן לו, אומרים והן מנודה!, «

 חסדים. בגמילות חובתן ידי ישראל כל שיצאו כדי ויקריבוך, חביריך
 כניסיות בבתי נכנסין ואבלים חתנים שיהיו התקינו המקדש, בית משחרב

 את ורואין עמו ושמחים החתן את רואין המקום ואנשי מדרשות, ובבתי
ישראל כל שיצאו כדי הארץ, על עמו ויושבין אותו ומנחמין ..האבל

חסדים. בגמילות חובתן ידי °*

 נתעסק שלא מיוסף גדול לנו מי קמא, בפרק שוטה ׳במ וגרסי׳
 שנאי הב״ה, אלא בו נתעסק שלא ממשה גדול לנו מי משה, אלא בו

 הצדיקים כל על אלא אמרו, בלבד משה על ולא בגיא. אותו ויקבור
יאספך. ה׳ כבוד צדקך לפניך והלך שנא׳

L. 3. Note variation from ed.
L. 4. 2 Chr. 35,25.
L. 7ff. Cf. Pirlje R. Eliezer, ib. (p. 41b).
L. 21f. Cf. Mishnah, So!., 1,9.
L. 23. 
L. 24.

Deut. 34,6.
18. 58.8.
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 שכל ע״ה, רבעו משה על המצות חביבות כמה וראה בוא ת'ר
 והיה במצוה, מתעסק משה מצרים, בבות מתעסקין שישראל זמן

 כדי ישראל, לארץ אותן להעלות יוסף של עצמותיו ליטול משתדל
ישראל בני את יוסף וישבע שנא׳ השבועה, מן נקיים ישראל שיהיו

 חובת ידי לצאת יוסף, עצמות ליקח משתדל משה היה ולפיכך לאמר. "
 היה היכן משה יודע היה ומנין מצות. יקח לב חכם שנא' המצוה,

 משה הלך הדור. מאותו נשתיירה אשר בת שסרח אמרו יוסף. קבור
 של ארון לו, אמרה קבור. יוסף היכן יודעת את כלום לה, אט׳ אצלה.
הלך מימיו. שיתברכו כדי נילוס, בנהר וטבעוהו מצרים, לו עשו מתכת

 שנשבע הגאולה שנת הגיעה יוסף, ואמר, הנהר, שפת על ועמד משה «
 להעלות ישראל את שהשבעת שעה והגיעה אותם, לגאול לישראל ®®®®ר״ב״ה

מוטב, תתראה אם לך, מתעכבין ישראל וכל ושכינה מזה, עצמותיך את
 ועמד יוסף של ארונו צף מיד משבועתך. ופטודין נקיים אגו לאו, ואם

שהרי המים, גבי על יוסף של ארונו שצף תתמה ואל המים. מן למעלה
 ואת הקורה מפיל האחד ויהי שנא׳ ע״ה, הנביא לאלישע הברזל צף «

איש ויאמר שאול, והוא אדוני אהה ויאמר המים, אל נפל הברזל
 ויצף שמה וישלך עץ ויקצב המקום את ויראהו נפל אגד, "האלהים02^־"

אליהו, תלמיד שהוא אלישע ומה וחומר, קל דברים והלא הברזל.
עא״ו. עצמו משה מפניו, הברזל צף ע״ה, משה של תלמידו ואליהו

 שפת על ועמד משה והלך היה, מלכים של קבורגטי בתוך אומר, נתן ,ר »
 ואתה הב״ה, שנשבע לישראל הגאולה שגת הגיעה יוסף, ,׳ואמ קבורנטי,

 ופטורין נקיים אנו הרי לאו, ואם מוטב, התראה אם אותם, השבעת
 את משה ויקח שגא׳ משה. ונטלו יוסף של ארונו נזדעזע מיד משבועתך.

ארץ במדבר, הולכין ישראל שהיו שנים אותן וכל עמו. יוסף עצמות

L. Iff. Cf. T.ll. Sot-, 13a-b. Note variants.
L. 5. Gen. 50,25.
L. 6. l’r. 10,8.
L. 18. 2 K. 6,5-6.
L. 19. Cf. Kashi on , סעד על תלמידו ואליהו .
I.. 20. Talmud: קברגיט.
L. 24. Ex. 13,19.
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 ושבין עוברין והיו זה, בצד וה מהלכין היו שבינה של וארון יוסף של

 שכינה של אחד להם, ואומרים הללו, ארונות של טיבן מה שואלין,
 אמרו, השכינה. עם להלוך למת איפשר וכי להם, אמרו מת. של ואחד
היו לא ישראל משה, ביה דעסיק לא אי ומה בזה. שכתוב מה זה קיים

 ממצרים ישראל בני העלו אשר יוסף עצמות ואת והכתי׳ ביה, עוסקין 8
 דעסיקי לא ואי מבקטנים. יותר בגדולים כבודו אמרו, בשכם. קברו

 יותר במרובין כבוד אמרו, ביה. עוסקין הוו לא בניו ישראל, ביה
 חנינא, ב״ר חמא ר׳ אט׳ בשכם. שנא מאי בשכם, קברו מבמועטין.

לשכם. אבדה נחזיר משכם, גנבוהו אבותינו ישראל, אמרו

 תלכו, אלהיכם ה׳ אחרי דכתי׳ מאי חנינא, ב״ר א מ ח ׳ ר ׳ מ א סי
 אלהיך ה׳ כי נאמר כבר שכינה,*ומלא אחר לילך לאדם לו איפשר וכי
 שנא׳ ערומים, מלביש הב״ה מדותיו. אחרי הלך אלא הוא, אוכלה אש

 מלביש אתה אף וילבשם, עור כחנות ולאשתו לאדם אלהים ה' ויעש
אף ממרא, באלוני ה׳ אליו וירא שנא׳ חולים, ביקר הב״ה ערומים.

 אברהם מות אחרי ויהי שנא׳ אבלים, מנחם הב״ה חולים. בקר אתה «
 אתה אף אבלים, ברכת לו שבירך מלמד בנו, יצחק את אלהים ויברך

 אתה אף בגיא, אותו ויקבור שנא' מתים, קובר הב״ה אבלים. נחם
 וסופה חסדים גמילות תחלתה תורה שמלאי ר׳ דרש מתים. קבור

לאדם אלהים ה׳ ויעש שנא׳ חסדים, גמילות תחלתה חסדים. גמילות
 ויקבור דכתי׳ חסדים, גמילות וסופה וילבישם, עור כתנות ולאשתו 20

בגיא. אותו

L. 6. Josh. 24,32.
L. 7. Talmud adds: לנחלה יוסף לכני ויהיו והכתיב  (Josh., ib.}.
L. 10ff. Cf. T.B. Sot-, 14a.
L. 10. Deut. 13,S.
L. 12. Deut. 4,24.
L. 13. Gen. 3,21.
L. 14. Gen. 18,1.
L. 16. Gen. 25,11.
L. 16. For שבירך פלפד , not in Talmud, cf. Rashi's comment, ib.
L. 17. Deut. 34,6.
L. 18ff. Cf. T.B., ib.. ib.
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גדול ושכרה מאד, עד גדולה מצוה חולים וביקור  
על מבריוין הניא ירושלמי פאר. במי בדגרסי' חקר. לאין עד  

ויומא חסד. ויגמלוהו אדם לבני להודיע כדי לחוליו, השני ביום החולה  
מכאן לשטן, פיו ויפתח חולי אינו שמא ביה, מודעו לא דחליש קמא  

יבקש ליה דרחים דכל חוליו. ומפרסמין בשוקא עליו מכריו ואילך #  
רוחבו^שנא׳ נחת לחולה ויש ליה, יחדי ליה רסני ובל רחמים, עליו  

בעיניו ורע ה׳ יראה פן לבך, יגל אל ובכשלו תשמח אל אויבך בנפול  
שמוחלין מלמד אפו, אלא נאמר, לא אפו חרון אפו. מעליו והשיב  

לרכל שמוחלק עד מחוליו מתרפא החולה ואין עונותיו. כל על לו  
שאפרש כמו תחלואיכי, לכל הרופא עוניכי לכל הסולח שנא׳ עונותיו, 10

בעיה לקמן .

הראשון ביום ואפי׳ מיד, החולה את לבקר נכנסין הקרובים , 
עליו קפץ ואם הקרובים. כדין החבירים ודין ימים. ג' אחר והרחוקים  

‘ את לבקר וחייב! הגדול ואפי׳ מיד. נכנסין ואלו אלו פתאום, ־"החולי  
זה הרי המוסיף וכל ביום, פעמים כמר, ואפי׳ לגדול, הקטון כיש הקטן, «  

בשלש החולה את מבקרין אין החולה. על יטריח שלא ומלבד משובח,  
אותו ויראה בבקר, החולי עליו יקל חולה שכל הראשונות, שעות  

וכשמבקשין כראוי. רחמים עליו יבקש ולא בנחת, שהוא המבקר  
הקדש בלשון בין שירצה, לשון בכל יבקש לפניו, אם החולה, על רחמים

I״ III. Cf. Mishneh Torah, 14 , אבל הלכות ,Iff.; R. Aaron Ila-Kohen, 
'Orl.iot Hayyim, II, ed. Schlesinger, p. 557ff.; Koi Bo, 112 (p. 136a).

L. 2(1. This quotation is not found in our ed. of T.Y., though the 
subject is discussed Pe'ah, III,9 (17d). Cf. T.B. Ned., 40a and Ber. 55b.

L.. 8. Pr. 24,17-18.
L. 91. Cf. T.B. Ned. 41a, top. L. 10. Ps. 103,3.
L. 11. Cf. below, p. 554.
L. 12fF, Cf. T.Y. Pe'ah. Ill,9 (17d). Also, Torat Ha-'Adam, p. Sa, 

bot., where there is a quotation from Mas. Semahot: . לספר עולה סיזאו־ם ת*ר  
 ,Yoreh De'ah ,״*“but in our ed. I do not find it, though Bet Yoseph, T ;'ובו
No. 335, also cites it, as does Schlesinger, 'Orhot Hayyim, p. 558, Note 7; 
cf. p. 559, Note 30. However, it is found in Mas. Semaljot Zu(., 1,1 
(Horowitz, Tos. ,AtiV■, II, p. 28). See, also, Tur, ib., for entire section.

I,, tfi Cf T.B. Ned., 40a, bot.
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 הקדש בלשון אלא מבקשין אין בפניו, שלא ואם לשונות, בשאר בין

 המקום ויאמר ישראל, חולי עם אותו ויכלול יתיר, תפלת בכלל *־"®®בלבד,
חולי ולא מעים, חולי לא מבקרין אין ישראל. חולי בכלל עליו ^י^ירחם
 ממעיו שהחולה ׳ י פ כיסופה, משום מעים, חולי הראש. חולי ולא העין,

בו ואין רבות, פעמים צרכיו לעשות שצריך מפני אדם, מבני יתבייש «
 שהדיבור מפני והראש, העין חולי עצמו. על לעמוד ולא לסבול כח

 אדם בני רואה אם או בדיבור, שמצטער חולה כל לפי׳ להם. קשה
 ושואלין החיצון לבית נכנסין אלא בפניו, אותו מבקרין אין מצטער,
או רופא, לו שיביאו כגון בו, ליטפל צריכין אם בו ודורשין בשלומו

 רחמים. עליו ומבקשין צערו, ושומעין בזה, כיוצא או סמין, לו לקנות »0
שלום. דרכי משום גויים, חולי מבקרים

 מלבקרו ימנע ואל ולרפאותו. החולה את לבקר א ס ו ר ה ב י י ח ו
 שאטעה איפשר הזה, הגדול בצער לי מה יאמר, ואל ומלרפאתו,

אלא מרפא, ואני מוחץ הב״ה יאמר, ואל בשוגג. נפשות הורג ונמצאתי
 את לרפא לרופא ניתנה ורשות לרפאתו. בחולה ישתדל פנים כל על «

ישמעאל, ר׳ דבי תאנא החובל, בפרק א מ ק א ב ב ב כדגרסי׳ החולה,
גדולה, מצוה והיא לרפאת. לרופא רשות שניתנה מכאן ירפא, ורפא
 עצמו ימנע אל מרפאו, אחר רופא היה ואפי׳ נפש. פיקוח בכלל שהיא

שצריך כמו יטעה, שלא יזהר אומן, הוא אם ומ״מ האחר. עם מלרפאתו
 עצמו מונע ואם משובח. זה הרי והזריז נפשות, בדיני ליזהר הדיין 20

 על להתרפאת זוכה שאדם מפני דמים, כשופך הוא זה הרי לרפאת,
חבירו. ידי מעל קודם אסיא ידי

L. 2f. Cf. T.B. Shab., 12b, top.
L. 3ff. Cf. T.B. Ned., 41a, bot. See, also, R. Menahem Ibn Zerafi, 

$edah Ia־Derek, 1,3,2 (ed. Ferrara, p. 47b).
L. 11. Cf. T.B. Git-, 61a.
L. 12ff. Cf. Tur, ib., No. 336.
L. 16f. Cf. T.B. B. Kam., 85a.
L. 17. Ex. 21,19.
L. 22. MS: ארס •'ji, which, I think, is a copyist’s error for אסיא or אסא, 

Tur: להתרפאות זוכה אדם הכל טן שלא .
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 בפרק דרים ג בט׳ כדגרסי׳ התורה. מן מצוה חולים וביקור
שנא׳ התורה. מן חולים לביקור מנין לוי, בן יהושע א״ר מודר, בין אין
 לא עליהם יפקד האדם כל !ופקדת אלה ימותון האדם כל כמות אם
 חולין שהן האדם, כל כמות אם ,1רבא1 אמר משמע. מאק1 שלחני[. ה׳

 לא אומר/ הבריות מה1 אותן, מבקרין ארם ובני מטותיהן על ומוטלק »
למימר, יוסף רב סבר שיעור. לו אין חולים בקור אנא ת שלחני[. ה׳
 למתן שיעור יש המצות כל ובי אביי, ליה אט׳ שכרו. למתן שיעור אין

 יודע אתה שאין חמורה כמצוה קלה במצוה זהיר הוי תנן והא שכרן,
אפי׳ ,׳אמ קטן,ורבא אצל גדול אפי׳ אביי, אט׳ אלא מצות. של שכרן

נוטל החולה את המבקר כל חנינא, ביר אחא איר ביום. פעמים מאה סי
מצערו. מששים אחד

 נכנסו ולא שחלה, עקיבא ר׳ מתלמידי אחד בתלמיד מעשה
 לפניו, וריבץ שביקרו ובשביל לבקרו, עקיבא ר* ונכנס לבקרו. חכמים

 חולים מבקר שאינו כל ודרש, עקיבא ר׳ יצא החייתני. ר׳ לו, ׳אמ חיה.
 החולה את המבקר ליה, אמ' דימי רב אתא כי דמים. שופך כאלו «

 שיחיה, רחמים עליו מבקש החולה את המבקר שכל שיחיה, לו גורם
 אלא דעתך, טלקא שימות שימות. עליו מבקש החולה את מבקר ושאינו

 שימות. ולא שיחיה לא מבקש אינו החולה את מבקר שאינו כל אימי
 של מדינה ניצול החולה את המבקר כל שמואל, א״ר יהודה ר׳ אט׳

 אלא דל ואין ה/ ימלטהו רעה ביום דל אל משכיל אשרי שנא׳ גיהנם, »
לסם רשע וגם שנא׳ גיהנם, אלא רעה ואין יבצעני, מדלה שנא׳ חולה,
רעה.

מה אלא ניהנם. של מדינה ניצל בראמרי׳ שכרו, מה ביקר ואם

L. Iff. Cf. T.B. Ned., 39b, top. Note variation. —Aboab, p. 70a-c.
L. 4. Nu. 16,29.
L. 6ff. Cf. T.B., ib., 39b, bot.
I.. 8f. Cf.Abot, 11,1.
L. 12ff. Cf. T.B., ib., 40a, top. Note variant•.
L. 20. Pa. 41,2.
L. 21. la. 38,12. L. 22. Pr. 16,4.
L. 23ff. T.B., ib., ib.
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 בנפש תתנהו ואל בארץ יאושר ויחייהו ישמרהו ה' הזה, בעולם שברו
 שיהיו בארץ, יאושר היסורין, מן ויחייהו, הרע, מיצר ישמרהו, אויביו.

 כנעמן, רעים לו שיזדמנו אויביו, בנפש תתנהו ואל בו, מתכבדים הבל
מלכוו/ו. את שחלקו כרחבעם, רעים לו יזדמנו ואל מצרעתו, שרפאוהו

 ה', ימלטהו רעה ביום דל אל משכיל אשרי תלים במדרש וגרסי' »
 החולה את מבקר שהוא מי הקפד, אלעזר א״ר דל. חונן ה׳ מלוה זש״ה
 מששים אחד מוסיף מבקרו שאינו ומי מחוליו, מששים אחד ממנו מסיר

 תניא רבתי באבל חנרסי׳ ומשמשו. בו שמשתדל מפני לחוליו.
כורכת והאשה האשה, את לא אבל האיש את ומקשר כורך האיש

 אבל מעים בחולי האיש את משמש האיש והאשה. האיש את ומקשרת »
 בחולי האשה ואת האיש את משמשת והאשה האשה, את משמש אינו

 ר׳ מצוה. מת קובר שהוא מי כל דל, אל משכיל אשרי ד״א מעים.
 אחאי ר* הרע. יצר על הטוב יצר משכיל שהוא מי כל אומר, אבא

מן בורח שהוא מי אמרי. ורבנן לעני. פרוטה נותן שהוא מי כל אומי,
 דכתיב חולים, מבקר דאט׳ הקפר אלעזר דר׳ טעמא מאי המלכות. «

 יאושר משום מצוה, מת קובר דאמ׳ טעמא ומאי דוי. ערש על יסעדנו ,ה
 הרע, יצר על הטוב יצר משכיל דאמר אבא דר׳ טעמא ומאי בארץ.

 הרע. יצר על הטוב יצר ממליך שהוא ה׳, ימלטהו רעה ביום משום
ומאי ויחייהו. משום לעני, פרוטה הנותן דאט׳ אחאי דר׳ טעמא ומאי

 תתנהו ואל דאמ׳ משום המלכות, מן הבורח זה דאמרי דרבנן טעמא »

אויביו. בנפש
ולא נמוך, במקום לישב צריך החולה, את לבקר אדם וכשיכנם

L. 2. Pb. 41,3.
L. 5ff. Cf. Midrash TehiHim, 41,2 (ed. B., p. 259). See Buber's

Note 9, on variants; Aboab has our version.
L. 6. Pr. 19,17.
L. 8ff. Cf. Mas. Semahot, XII.
L. 12ff. Cf. Midrash TehiHim, ib. Note variation.
L. 12f, Ed. Buber: 'אלעור ר . See his Note 12.
L. 16. Ps. 41,4. L. 17. Ib., ib., 3.
L. 18. Ib., ib., 2. L. 19. Ib., ib., 3.
L. 21. Ib
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 על ישב לא החולה, את לבקר הנכנס א י תג ד גבוה. מקום על ישב
 על ויושב מתעטף אלא ספסל, גבי על ולא כסא גבי על ולא מטה גבי

 יסעדנו ה' שנא׳ חולה, של ממטתו למעלה שהשכינה מפני הקרקע,
החולה אין אבא, בר חייא ר' אמי אלכסנדראי ,ר אט' לוי. ערש על

 לכל הסולח שנא׳ עוונותיו, כל על לו שמוחלין עד מחוליו עומד «
 עלומיו, לימי ישוב אמר, המנונא רב תחלואיכי. לכל הרופא עוניכי -

 א״ר אלכסנדראי א״ר עלומיו. לימי ישוב מנוער בשרו רטפש שנאי
 מישאל לחנניה שנעשה מנס לחולה שנעשה נם גדול אבא, בר חייא

של אש ואשו חולה אבל לכבותה, יכולין הכל הדיוט של אש ועזריה,
לכבותה. יוכל מי החמימות, ל " ר שמים, סו

משכיל אשרי הה־ד אחיך, ימוך וכי רבה בויקרא וגרסינן
החולה. את המבקר זהו אומר, חנינא ר׳ ה׳. ימלטהו רעה ביום דל אל

 והודעת מסף, רב תאני המפקיד, בפרק מציעא בבבא וגרסי׳
חולים, בקור זו ילכו, חסדים, גמילות זו הדרך, את חייהם, בית זו להם.

 יהודה ר׳ אמי מפנין, בסרק שבת בם׳ וגרסי׳ מתים. קבורת זז בה, «
 סירותיהם אוכל אדם דברים ששה יוחנן, ר׳ אמי אסי ר' אמי ששת בר

 ובקור אורחים, הכנסת הן, ואלו הבא, לעולם קיימת והקרן הוה בעולם
 לתלמוד בגו אח והמגדל המדרש, בית תפלהדוהשכמת ועיון חולים,
זכות, לכף חבירו את והדן תורה,

עליו יכבד שמא מיד, תשובה לעשות החולה וצריך 20

L. Iff. Cf. T.O. Ned., 40a, bot; 41a.
L. 4. Pa. 41,4.
L. 6. Ps. 103,3. L. 7. Job 33,25.
L. llff. Cf. Lev. R.. 34,1 (ed. W., p. 48d).
L.11. Lev. 25,39.
L. 12. Ps. 41,2.
L. 12. Ed. : הונא ר׳ .
L. 13ff. Cf. T.B. B. Me?,, 30b. Read סציאזח אלו  for Tpeon.
L. 14(. Ex. 18,20.
L. 14. For חייהם בית , cf. Rashi’a comment.
L. 15ff. Cf. T.B. Shab., 127a, bot.
L. 16. Talmud: מילא בר .
L. 20ff. Cf. Tur, ib., No. 338; Torat Ha-'Adam, p. 14b.
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תשובה, לעשות פנאי לו יהיה ולא דעתו, עליו תטרף שמא או חוליו,
 כל לו מזכיו־ין שבחוליו לבו אל ויתן וידע ובבהלה. בחפוה וימות

יטרף, טוב מליצי לו אין ואם יתרפא, טוב מליצי לו יש ואם עונותיו,
במה בפ׳ כדגרסיגן טובים. ומעשים מתשובה יותר טוב מליצי לך ואין

אוצרהתכסה|
 רחמים אדם יבקש לעולם יהודה, דרב בריה יצחק רב אט׳ ן י ק י ל ד מ 6

 שכבד רואים ואם והפטר. זכות הבא לו אומרים חלה שאם יחלה, **®®שלא5
 מזכירין העולם, מן בה שיפטר השעה והגיעה למות, ונטה החולי עליו
 שחלה מי רבנן, תנו תניא ד התודה. לו ואומ׳ תשובה לעשות אותו
אדם מתודין. המומתים כל דרך שכן התודה, לו אומרים למות, ונטה

 שנתנוהו כמו דומה בראשו חש להדרינום, שנמסר כמי דומה לשוק יוצא סי
 לו יש אם לידון, לגרדום שהעלוהו כמי דומה למטה עלה בקולר,

 כתשובה פרקליטין לך ואין ניצול. אינו לאו ואם ניצול, פרקליטין
ע״כ. וגו*. מליץ מלאך עליו יש אם שנא׳ טובים, ומעשים

 עד התודה לו אומרים למות נטה תניא רבתי באבל וגרטי׳
 הרבה ומתו, התודו שלא הרבה מתו, ולא התודו הרבה תמות, שלא י5

 ואם חי. אתה מתודה שאתה שבזכות ומתודין, השוק על שמהלכין
 המתודה אחד בלבו. יתודד, לאו ואם יתודה, בפיו להתודות יכול
 האלו הדברים וכל עליו. מיושבת דעתו שתהיה ובלבד ובלבו, בפיו
קטנים, בפני ולא נשים בפני ולא הארץ עמי בפני לא אותם אומרין אין

תטרף שמא אותו, מודיעין אין מת, לו מת לבו. את וישברו יבכו שמא »
עליו, מספידין ואין בוכין ואין חלוקו, את קורעין ואין עליו, דעתו

בספרי וגרסי׳ לבו. את ישברו שמא אותן, משתקין לפניו, בכו ואם
המתים כל על אב בנין והתודו, ההיא ההיא הנפש ואשמה אומר, נתן ר׳

L. 4ff. T.B. Shab., 32a. Note variants.
L. 10. Talmud: לסרדיוט for our להרדימם.
L. 13. Job 33,23.
L. 14ff. Cf. Torat Ha-'Adam, 16., where it is so quoted; but in our 

ed. it is not found. But it is found in Semafr. Zu(., 1,2—3 (p. 30ff.). See Ibn 
Gayyat, Me'ah She'arim, ib. Cf. T.B. Shab., 32a, and above, p. 87.

L. 16. Other texts: כשוק.
L. 22f. Cf. Siphre, Nu., 2 (ed. Fr., p. 2a, bot.). Note variation.
L. 23. Nu. 5,6-7.
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 רחוק היה היין, נגמר בם' סנהדרין במסכת וגרסינן וידוי. ענו שיוט
 המומתין כל דרך שכן התורה, לו אומרים אמות כעשר הסקילה מבית

 בעכן, מצינו שכן הבא. לעולם 1חלק1 לו יש המתודה שכל טתודין,
ויען תודה, לו וחן ישראל אלהי לה׳ כבוד נא שים בני יהושע, לו שאט׳

 וכזאת ישראל אלהי לה׳ חטאתי אנכי אמנה ויאמר יהושע את עכן #
 עכרתנו מה יהושע ויאמר שנא׳ בוידוי, לו שיכופר ומנין עשיתי. ומאת
 לעולם עכור אתר, ואין עכור אחה הזה ביום הזה, ביום ה׳ יעכרך
 כפרה מיתתי תהא אמור לו. אומרים להתודות, יודע אינו ואם הבא.

קבלנו כך מרע, שכיב וסדר ז״ל הרמב״ן וכתב לכלעונותי.
 אבותי, ואלהי אלהי ה׳ לפניך, אני מודה מעשה, ואנשי מחסידים 10

 רפואה שתרפאני מלפניך רצץ יהי בידך, ומיתתי בידך שרפואתי
 ופשעים וחטאים עונותי כל על כפרה מיתתי תהא אמות ואם שלימה,

 לעולם וזכני עדן בק חלקי ותן לפניך, ושפשעתי ושעויתי שחטאתי
לצדיקים. צופה הבא

 הספד הוא גדול ויותר המת, את להספיד גדולה מצוה «
 שנתארמלה, האשה בפרק ת ו ב ו ת כ ׳במ כדגרסי׳ תורה. מתלמוד המת
 בשאין בד׳א כלה. ולהכנסת המת להוצאת תורה תלמוד מבטלין ת״ד
 איר צרכו, כל וכמה מבטלין. אין צרכו כל לו יש אבל צרכו, כל לו

שיפורי. אלפי ושיתא גברי אלפי תריסר דרב, משמיה אויא בר שמואל
 הספד כדי בה היה כן אם אלא אחת, בעיר הספדות שני עושין אין »

אלא אחת, בעיר כאחד הספרות שגי עושין ואין לזה. הספד ובדי לזה

L. Iff. Mishnah, Sanh., VI,2.
L. 6. Josh. 7,19-20.
L. <5. Ed.: ר’׳#כ« .
L. 7. Josh., ib., 25.
L. 9ff. Ci. Torat Ha-’Adam, p. 14d.
L. 9. MS: הרפב־ם.
L. 13. MS: •חכר for י1חכ .
L. 15ff. Cf. Aboab, p. 70c.
L. 16ff. T.B. Ket., 17a, bot. Cf. above, p. 506.
L. 2Off. Cf. Mas. Semab., XI.
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 אומר, גמליאל בן שמעון רבן לוה. וקילוס לוה קילוס בה היה אם

 עם איבה לו יהיה אחד להספד אדם ילך אם ל ר' איבה, משום אסור
 שיפורא קול שמע למתא, איקלע המנונא רב האחר. המת קרובי

ליהוו בשמתתא אט׳ עבידתא. דעביד אינשי להנך וחויא דשיכבא,
 וכתב למעלה. שכתבתי כמו במתא, איכא שיכבא לאו איגשי, הנך 8

 עד מלווהו ואינו המת הרואה כל שומע, אני מכאן ז״ל הרמב״ן
 הוא, חכם תלמיד אם וכ״ש נידוי. בר שהוא צרכו, כל לו שיהיה

 משום פוי בר שמעון ‘ר אמי אומר, אליעור ר׳ בפ׳ שבת במ׳ כדגרסינן
כשר אדם על דמעות המוריד כל קפרא, בר משום לוי בן יהושע ר׳

 דמעתי שימה אתה ספרת נודי שנא' גנזיו, בבית ומניחן סופרן הב״ה 10
 בהספדו המתעצל כל רב, אמי יהודה רב אמ׳ בספרתך. הלא בנאדך

 נחלתו בגבול אותו ויקברו שנא׳ בחייו, לקוברו ראוי כשר אדם של
 עליהם שגעש געש, להר מאי געש, להר מצפון אפרים בהר סרח בתמנת

המתעצל כל ר׳.יוחנן, אמי אבא בר חייא ר׳ אט׳ לקוברם. ההר
 איתיביה מדה. כנגד מדה ימים, מאריך אינו חכם אדם של בהספדו 15

 הזקנים ימי וכל יהושע ימי כל ה' את ויעבדו יוחנן, לר׳ אבא בר חייא ר׳
 האריכו, ימים בבלאי, ליה אמרי יהושע. אחרי ימים האריכו אשר
האריכו. לא שנים

 מי עם זאפילו! חסד העושה שכל חסדים גמילות גדולה
סימון ר׳ רבה בויקרא כדגרסי׳ שכרו, משלם הב״ה צריך שאינו »

L. 3ff. T.B. Mo'ed Ka(., 27b.
L. 5. Cf. above, p. 506.
L. 6. MS: הרטבים. Cf. Tur, Yor. D., No. 343; but inTorat Ila-’Adam

(cf. p. 33d-34c) I have not found this saying. See above, ib.
L. 8ff. Cf. T.B. Shab., 105b. Read האורג בפי .
L. 11. Ps. 56,9.
L. 13. Josh. 24,30; MT; בהד אמר .
L. 13f. Note variation from ed.
L. 17. Jud. 2,7; MT: העם ויעבדו ; MS: בל for וכל.
L. 19ff. Cf. Aboab, p. 74a-c, where the subject is summed up.
L. 20ff. Lev. R., 34,8 (ed. W., p. 49c). Note variants.
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 שאינו מי עם חסד עושה שהוא מי שטי תרי נאומת, אלעזר ר' בשם
 עליהם עומד והוא דנתי׳ השרת, מלאכי עם אברהם כמו הסד, צריך
 היו כאלו גראין היו יודן, א״ר אוכלים. היו וכי ויאכלו. העץ תחת

והשלו והבאר המן הב׳ה, לו פרע מה מסתלק. ראשון והראשון אוכלין,
 שהוא מי ומה והומר, קל דברים והלא עליהם. מקיפין כבוד וענני 8

 מי שכרו, הב״ה לו פרע מה ראה לו, צריך שאינו מי עם הסד עושה
 ר׳ בשם סימון ר' ובמה. במה אחת על לו שצריך מי עם תסד שעושה
 צריך שאינו מי עם חסד עושה שלא מי אחרת. שיטה עוד אמ׳ י^אלעור

אתכם קדמו לא אשר דבר על דכתי' ישראל, עם ומואב עמון כגון לו,
 ישראל שהיו שנה ארבעים אותן כל והלא היו, צריכין וכי ובמים, בלחם סי

 ראה עליהם, מקיפין הכבוד וענני עולה והבאר יורד מן היה במדבר
 אשר דבר על ,’ה בקהל ומואבי עמוני יבא לא הב״ה. להם פרע מה
 מי ומה וחומר. קל דברים והלא .’וגו ובמים בלחם אתכם קדמו לא

מי הביה, לו פרע מה ראה חמד, צריך שאינו מי עם חסד עושה שאינו
 שמעון ר׳ וכמה. כמה אחת על חסד, שצריך מי עם חסד עושה שאינו 15

 לו, שחייב מי עם חסד שעושה מי אחורי. שיטה אומר אלעזר ר׳ בשם
 האיש את עזבתן זה למה ואיו בנותיו אל ויאמר דכתי' משה, עם כיתרו
 דכתי' משה, עם עשה יתרו אומר, אליעזר ר׳ לחם. ויאכל לו קראן
בשכרו חסד. כאן אין סימון ר׳ אם׳ .’וגו האיש את עזבתן[ זה )למה

 מתי הצאן. אח וישק לנו דלה דלה גם דכתי׳ האכילו, ובשכרו לו, נתן 20
 שאול, בימי אומר, הגלילי יוסי ר׳ של בנו אליעזר ר׳ הב״ה, לו פרע

 אוסיפך פן עמלקי מתוך רדו סורו לבו הקני אל שאול ויאמר דכתי׳
 עשה ישראל כל עם וכי ישראל. בני כל עם חסד עשית ואתה עמו

עושה שהוא מי שכל ללמדך אלא עשה, בלבד משה עם והרי חסד, יתרו

L. 1. Ed.: '׳סין ד!' ; and so S. Ha-Musar (p. 96a).
L. 3. Gen. 18,8.
L. 10. Deut. 23,5. L. 12f. /b., ib., 4-S.
L. 18. Ex. 2,20.
L. 18. Note variation front ed.
L. 20. Ex. 2,19.
L.23. 1 Sam. 15,6.
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 כל עם חסד עשה כאלו הכתוב עליו מעלה מישראל אחד עם 'חסד
שהוא מי עם חסד עושה שהוא מי ומה וחומר, קל דברים והלא ישראל.

 שאינו מי עם חסד שעושה מי שכרו, הב״ה לו פרע מה ראה לו, חייב •
 מי אחרי, שיטה בה אומר אליעזר ר׳ וכמה. כמה אחת על לו, חייב

 בועז לה ויאמר דכתי׳ רות, עם כבועז חסד, שצריך מי עם חסד שעושה 6
 קוצרין. של לחמן הלחם, מן הלחם. מן ואכלת הלום גשי האוכל לעת

 לה ויצבט לשרב. יפה שהחומץ מכאן יונתן א״ר בחומץ, פתך וטבלת
 ותשבע ותאכל אומר והכתוב אצבעותיו. בראשי זעיר קליל קלי,

 של בידו ברכה שרתה או תרתי, מיניה יליף את יצחק, א׳ר ותותר.
w דוד מירכו לצאת בועז וזכה צדקת. אותה של במעיה או צדיק אותו 

במהרה שיגלה רצון יהי המשיח, והמלך דוד בית מלכי וכל ושלמה
בימינו.

 ורב טובו, והשפעת שמחתו ביום הבירו עם לשמוח אדם וצריך
 כדגרסינן ממנה. להצילו וישתדל עמו ישתתף צרתו ובעת רעתו ביום

 ביום חייא, ב״ר תנחום ר׳ אמי בטוב, היה טובה ביום בפסיקתא «
 יום לו נזדווג אם ראה, רעה וביום בטובה, עמו היה חבירך של טובתו

 היתד. כך ממנה. אותו ולהציל חסד עמו לעשות תוכל היאך רעה
 בשר ליטרא לו לוקחת שהיתה ביום זעושה(, חייא בר תנחום ר׳ של אמו

לו לוקחת שהיתה וביום לעניים, ואחת לו אחת שתים, לו לוקחת היתה
לעניים. ואחת לו אחת שתים, לו לוקחת היתד. ירק של אגודה 20

בפרקא כדגרסינן תורה. מתלמוד יותר חסדים גמילות גדולה
 בן חנינא ור' פרטא בן אלעזר ר׳ כשנתפסו ת״ר ו, ע" ת כ ם מ ד קמא

אחד, דבר על שנתפסת אשריך חנינא, לר׳ אלעזר ר׳ לו אמ' תרדיץ,

L. 6. Ruth 2,14.
L. 7. Ib. L. 8. Ib.
L. I Off. Not in Midrash.
L. ISff. Cf. Peseta, 30 <ed. B., p. 191b); Lev. R., 34,5 (ed.W., p. 49b); 

Eccl. R., 7,14 (ed. W., p. 20c).
L. 15f. Eccl. 7,14.
L. 22ff. Cf. T.B. ‘Ab. Z., 17b. Note variation.
L. 22. MS: 06כ»ת.
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 אשריך תרדיון, P חניגא ר' א״ל1 דברים. ממשה על שנתפסתי לי אוי
 אחד דבר על שנתפסתי לי אוי ניצול, ואתה דברי® ה* על שנתפסת

 שאתה על שנתפסת אשריך תרדיון, בן וזנינא ,ר לו אט׳ ניצול. ואיני
בלבד. בתורה אלא עסק לא והוא הסדים. ובגמילות בתורה עסקת

 לו שאין במי דומה בלבד בתורה העוסק כל רב, אמי הוגא רב דאמ׳ #
 מורה ולא כהן ולא אמת אלהי ללא לישראל רבים ימים שנא׳ אלוה,

 בלבד, בתורה העוסק כל הונא, רב אט׳ תורה, ולא מאי תורה. ולא
אלוה. א שאין כמי דומה עסק, לא הסדים ובגמילות

 חסד עושין חסדים, גמילות העושה שכל חסדים, גמילות גדולה
m דוד עם חסד שעשה בשביל שאול, בן מיהונתן למדנו אחריו. זרעו עם 

 דוד גמל עשה, מד, יומת למה שנא' אביו, שאול לפני זכות עליו ולימד
 את לו ועבדת שנא׳ אביו, מות אחרי חסד יהונתן של בגו מפיבושת עם

 כאחד שולחנו על אוכל ואכלו,ומפיבושת לחם אדוניך לבן האדמה,ויהי
 המלכות נסתלקה ממסיבושת, החסד דוד שסילק ובעבור המלך. מבני

 לבדו. יהודה שבט על אלא מלכות לו נשאר ולא שלמה, בן מרחבעם «
 השדה, תחלקו וציבא אתה אמרתי דבריך עוד תרבה למה א י ג ח ד כ

ואמרה, קול בת יצאתה השדה, תחלקו וציבא אתה דוד שאמר בשעה
המלכות. יחלקו וירבעם רחבעם

 לתורה שזוכין חסדים, גומלי של שכרן גדול כמה וראה בוא
 אחת בנו וכאלו הב״ה, לפני תודה הקריבו כאלו הכתוב עליהן ומעלה »

 ר׳ אם׳ ברכות, דמ׳ קמא בסרקא כדגרסי׳ ירושלם. מחורבות
 בחמש עובר משמחו ואינו חתן מסעודת הנהנה כל הוגא, רב אס׳ חלבו

אומרים קול כלה וקול חתן קול שמחה וקול ששון קול שנא׳ קולות,

L. 7. 2 Chr. IS,3; MT: סודה כהן וללא non אלהי ללא ליאראל דגים ויפיס
תודה .וללא
L. 11. 1 Sam. 20,32.
L. 14. Cf. 2 Sam. 9,10-11; quoted freely.
L. 16ff. Cf. T.B. Shab., 56b.
L. 16. 2 Sam. 19,30; MT: תדבר for תרבה.
L. 21ff. Cf. T.B. Ber., 6b.
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לתורה זוכה יהושע, ר׳ אט׳ שכרו, מה משמחו ואם צבאות. ה׳ תא הודו  

תקולו ויהי הבקר בהיות השלישי ביום ויהי שנאי קולות, בה׳ שניתנה  
וכתי׳ שלשה, הרי מאד, חזק שופר וקול ההר על כבד וענן וברקים

מקריב כאלו אומר, אבהו ר׳ חמשה. הרי הקולות, את רואים העם וכל  
בנה כאלו אמר, יצחק בר גחמן רב ה׳. בית תודה ומביאי שנא׳ תודה, «

הארץ שבות את אשיב כי שנא׳ ירושלם, מחורבות אחת .
מעם שלמה משכורתך ותהי פעלך ה׳ ישלם בפסיקתא וגרסי׳

לארץ כגפים אבין, איר כנפיו. תחת לחסות באת אשר ישראל אלהי ה׳ ,
בגפים לשרפים. כנפים לחיות, כנפים לשמש, כנפים לשחר, כנפים

דכתי׳ לשחר, כנפים .,וגו שמענו ומירות הארץ מכנף דכתי׳ לארץ, «
שמש שטי יראי לכם וזרחה דכתי׳ לשמש, כנפים שחר. כנפי אשא

הכרובים כנפי וקול דכתי׳ לכרובים, כנפים בכנפיה. ומרפא צדקה .
שרפים דכתי׳ לשרפים, כנפים החיות. כנפי וקול דכתי׳ לחיות, כנפים

^5®9 גומלי של כחן גדול“אבין, ר׳ אמ׳ לאחד. כנפים שש לו ממעל ־עומדים
ולא הכרובים, כנפי בצל ולא הארץ, בכנסי לא חסין שאינן הסדין, «

בצלו חסים, הם מי ובצל השרפים, כנפי בצל ולא החיות, כנפי בצל
יחסיון כנפיך בצל אדם ובני אלהים חסדך יקר מה הה״ד הגרה. של .

נקרא חסידות בו שיש אדם כל תאנא יאור ה במדרשי ונרסי׳
מפיהו יבקשו ותורה דעת ישמרו כהן שפתי כי הה״ד צבאות, ה׳ מלאך

° צבאות ה׳ מלאך לזהקרא( כהן זכה מה מפני הוא. צבאות ה׳ מלאך כי ־ .
צבאות ה׳ מלאך אף למעלה, כהן צבאות ה׳ מלאך מה יהודה, ר׳ אמ׳

L. 1. Jer. 33,11. ״ L. 3. Ex. 19,16. L. 4. Ex. 20,18.
L. S. Jer., ib.; MT: סביאיס.
L. 6. Jer., ib.
L. 7ff. Cf. Pesifeta, 16 (ed. B., p. 124a).
L. 8. Ruth 2,12.
L. 10. Is. 24,16. L.11. Ps. 139,9.
L. 12. Mai. 3,20; MS: להם.
L. 12. Ez. 10,5. L. 13. Ez. 3,13. L. 14. Is. 6,2.
L. 17. Ps. 36,8.
L. 18ff. Cf. Zohar, III, p. 145a-b.
L. 20. Mai. 2,7.
L. 21. Read: לססה צבאות ה׳ פלאך כהן אף .
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 השר מיכאל זה מעלה, של צבאות ה׳ מלאך הוא ומי למטה. כהן
 כביכול מעלה. של גדול בהן והוא שלמעלה, הסד מן ואתי הגדול,

 חלק בפרק וגרסי׳ צבאות. ה׳ מלאך נקרא מטה של גדול כהן
לישראל, אמ׳הב׳ה ׳’אומ ברכיה ר' בשם הנן ב״ר יודן ר׳ ירושלמי

 והדבקו לכו שנתמוטטה, אימהות וזכות שמטה אבות זכות ראיתם אם «
 מאתך וחסדי תתמוטינה והגבעות ימושו ההרים כי טעמא, מאי בחסד.

 וו תמוטנה, והגבעות אבות, וכות זו ימושו, ההרים כי וכו׳. ימוש לא
 לא שלומי וברית ימוש לא מאתך חסדי ואילך מכאן אימהות, זכות
הי. מרחמך אמר תמוט

 בפרק כדגרסי׳ בה. נקרע ושבועה דק שגזר חסדים, גמילות גדולה 10
 שיש דין לגזר מנין נחמני, בר שמואל אט׳ השנה ראש דמם' קמא
 עון יתכפר אם עלי לבית נשבעתי לכן שנא׳ נקרע, שאינו שבועה עמו
 הוא מתכפר אבל מתכפר, אינו ומנחה בזבח ומנחה. בזבח עלי בית

בתורהחיה דעסיק רבה הוו. עלי מבית ואביי רבה חסדים. בגמילות
 שנין. שתין חיה חסדים ובגמילות בתורה דעסיק אביי שנק, ארבעק «

 כדגרסי׳ עונותיו. כל לו מוחלק עושה שאדם חסדים גמילות ובוכות
 מוחלק חסדים בגמילות העוסק כל ת״ר ברכות דמם׳ קמא בפרק

 רבן היה אחת פעם עון. יכופר ואמת בחסד שנא׳ עונותיו, כל על לו
המקדש בית ראה אחריו. יהושע ור׳ בירושלם מהלך זכאי בן יוחנן

 מתכפרק שהיו הבית חורבן על לנו אוי לוי, בן יהושע א״ר חרב. שהיה »
 אחרת כפרה לנו יש לך, ירע אל בני, מחנן, ר׳ לו אמי עונותינו. בו

ובה. ולא הפצתי חסד כי שנא׳ חסדים, גמילת זו ואיזו, כמותה, במקומה

L. 4ff. T.Y. Sanb., XVII,1 (27d).
L. 7. 18.54,10. L. 9. 18., ib.
L. ltff. T.B. Rosh Ha-Sh., 18a.
I,. 13. 1 Sam. 3,14; MT: ולכן זבסנחה; .
L. 17f. Cf. T.B. Her., 5a-b.
L, 18. Pr. 16,6.
L. 18ff. Cf. Abot d'R. Nathan, version A, ch. 4 (ed. Sch., p. 21); 

version B, ch. 8 (p. 22). Yalfc. Shim., Uos., No. 522, quotes it aa from 
Midrash Yelainmedenu.

L. 22. 1108. 6,6.
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 הקדושים ישראל שזרע סימנין משלשה אחת היא חסדים וגמילות

 יש סימנין שלשה הערל, בפרק יבמות בם' כדגרסי' בהם. ניכרים
 לך ונתן דכתי׳ רחמנים, חסדים. וגומלי וביישנים רחמים זו, באומה

תחטאו, לבלתי פניכם על יראתו תהיה ולמען דכתי׳ בישנים, רחמים,
 ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי דכתיב חסדים, גומלי 8

 גמילת ובוכות ומשפט. צדקה לעשות ה׳ דרך ושמרו אחריו

חסד שנאמר בארץ ושלום צדקה נותן הב״ה חסדים
נשקו. ושלום צדק נפגשו ואמת

פרקא סליק

L. 2ff. T.B. Yeb., 79a.
L. 4. Deut. 13.18.
L. 4. Ex. 20,20; MT; וכעבור.
L. 6. Gen. 18,19.
L. 8. Ps. 85.11.
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אשרמנחת קב

דרא פרשת

כ סימן

נח וכבני כישראל חולים כיקוד בפצות

׳(6 י״ח )יש״י החילה אמ ל»ןר וגד כומרא באלוני ה׳ אליו וירא

א

 בדברי מקורות כמה מצינו זו מצוה במקור
לאחת. אחת ונפרטם הגס׳

 ה׳ "אחרי אמרו ע״א( ל״ד בסוטה א.
לאדם לו אפשר וכי תלכו, אלקיכם

 ה׳ כי נאמר כבר והלא השכינה, אחר להלך
 אחר להלך אלא הוא, אוכלה אש אלקיך
 ביקר הקב״ה מה הקב״ה של מדותיו
 ממרא, באלוני ה׳ אליו וירא דכתיב חולים

חולים". בקר אתה אף

 בית זה להם "והודעת p״0 >ל׳ בב״מ כ.
חסדים, גמילות זו הדרך את חייהם,

חולים". ביקור זה ילכו

 מן חולים לביקור "רמז ע״נ< >ל״מ בנדרים ג.
"אם נ״»( ט״ז )מידנו שנאמר מנין, התורה

 כל ופקודת אלה ימותון האדם כל כמות
 כל כמות אם רבא, אמר משמע, מאי אדם"
ומוטלים חולים שהן אלה ימותון האדם

 )ועי״ש אותן". מבקרין אדם ובני בעריסתן
 הוי "רמז" זה דלשון די״א חיות במהר״ץ

מסיני(. למשה הלכה

 כתב ה״א( אבל ההלנית >פי״ד הרמב״ם והנה ד.
חולים לבקר דבריהם של עשה "מצות

 חסדים גמילות הן ואלו וכר, אבלים ולנחם
 שכל אע״ס שיעור, להם שאין שבגופו
 בכלל הן הרי מדבריהם, אלו מצוות

כמוך". לרעך ואהבת

 ג׳ זו למצוה מצינו דבגמ׳ תמוה ולכאורה
והרמב״ם כנ״ל, מקורות

 אחר מקור וכתב משלשתן התעלם
 ביאור נראה אלא כמוך", לרעך "ואהבת

 חולים ביקור שמצות הרמב״ם דברי
 לרעך "ואהבת ממצות היא מקורה
 גמילות מצות היסודי שגדרה כמוך"

 ניחום את חילקו שחז״ל אלא חסד,
למצוות וכר חולים וביקור אבלים

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 130 מס עמוד {8}זעליג אשר וייס, )בראשית( א



קכאאשרויראמנחת

 אינן בגט׳ שמצאנו הדרשות וכל נפרדות,
 שאמרו תה אסמכתא, אלא גמורות דרשות

 וכן חולים, לביקור "רמז" נדרים בגט׳

 שהביא שלאחר של״ה< שי׳ )יריד בטור משמע

 לבקר הקב״ה שבא מסרשתנו הדרשה את
 אקרא ואסמכוהו כתב אברהם, את

 גם וכך בה, ילכו הדרך את להם והודעת

 מנו לא והחינוך שהרמב״ם ממה רואים
 נפרדת מצוה בתור חולים ביקור מצות את

מצוות. התרי״ג ממנין

 הוי אם חולים ביקור מצות וכעיקר

ל״ס )»)׳׳» הבה״ג מהתורה,
 דהוי נקטו ג׳( ששונה א׳ )שירש והרמב״ן
 מבואר הרמב״ם מדברי אך מהתורה,

ועיין כמבואר, מדבריהם מצוה דהוי’

 יום היום "אותו בפרשתנו הגדול מדרש
 וכו׳ מדי יותר מצטער והיה היה למילתו ג׳

 ונבקר בואו השרת למלאכי הקב״ה אמר

 חולים ביקור שגדול מכאן אברהם, את
 לביקור למדנו ומכאן הקב״ה, לפני

התורה". מן חולים

 הרמב״ם לשיטת לכאורה להעיר יש והנה
בסוכה מבואר והלא דרבנן זו דמצוה

 מסוכה פטורין החולה דמשמשי ע״א< )נ״ה

 והרי המצוה, מן פטור במצוה דעוסק
 פטורין אם הפמ״ג נסתפק דרבנן במצוה

 לפי אך ע״נ<, נשי׳ הלנה נניאיר )הניאו המצוה מן
 דגם ניחא מה״ת זו מצוה דעיקר המבואר

 המצוה עצם מדרבנן המסרים חיובו אם
היא. מה״ת

a

חולים בביקור כבודו לפי ואינו זקן

 ביקור דמצות מבואר p״s )ל״ש נדרים במם׳
ויש קטן", אצל גדול "אפילו חולים

 בין דמה זו, בהלכה החידוש על לעמוד
 החפץ וכתב בקו״ח, במצות לקטן גדול
 נהג״ה( ש״נ >ש״ג חסד" "אהבת בספרו חיים

 שזקן דבשם דהו״א אשמעינן דרבותא
 השבת ממצות פטור כבודו לפי ואינו

 הקטן את המבקר בגדול נימא ה״נ אבידה,

 זו, ממצוה ויפטר כבודו לפי אינו זה שגם
 נוהג כבודו לפי אינו של פטור שאין קמ״ל

בקו״ח. במצות

 פטור, בזה אין באמת למה לעיין ויש

וכ״ה שש( נדרם >מש׳ מקובצת ובשיטה
 ממה נלמד שזה כתבו של״ה< שי׳ )יי״ד בפרישה

 אברהם, את לבקר בא בעצמו שהקב״ה
 כבודו לפי ואינו זקן של פטור שאין וע״כ

 רהנה בזה, עוד ונראה בקו״ח, במצות
 )שו״מ זצ״ל קלוגר להגר״ש שלמה" ב״חכמת

 כבודו לפי ואינו דזקן לחדש, כתב שנ״ה< שי׳
 מלהצילו, פטור בנהר טובע חבירו שרואה

 )ע״נ בסנהדרין הגם׳ ע״ד דבריו את וייסד
מקראי הנפש השבת דין דילפינן ע״א(
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אשר כ סימן מנחת קכב

 ת״ל מנין, גופו "אבירת אבידה, דהשבת
 הלכותיהן את לדמות יש ולכן לו" והשבותו

 ואינו זקן פטור ממון השבת שבדין וכשם
 נפש, השבת בדין פטור הוא כך כבודו לפי

 בפרשת )ועיין זה בחידוש בארוכה דנו וכבר
 ואחת בדבריו(, לפקפק הארכתי שם תצא כי

 דברי על האחרונים הקשו שכבר הקושיות

 זקן בגדר ע״ג< )ל׳ בב״מ מהמבואר הגרש״ק
 חייב מציל שבשלו רכל כבודו לפי ואינו
 הבוחן אבן וזה חבירו בשל אף להציל הוא

 לו אשר רכל הנפש בהצלת וא״כ זו, בהלכה
 לא שבעולם הכבוד רכל וכיון נפשו בעד יתן
 נפשו למלט כדי בעיניו לכלום נחשב היה
כבודו. לפי ואינו דזקן פטור כלל בו אין

 דכיון חולים ביקור לגבי מסתבר כן וכמו
 חייב נפשו לסעד כדי כבודו על מוחל דהיה

 נראה דין מן בר לחבירו. אף כן לעשות
 אינו לומר שייך לא ממש מצוד! דגטעשה

 שכתב כמו ותפארתו כבודו רזה כבודו לפי
 הנפש בהצלת ולכן ר״נ< שי )סוף הלכה בביאור

 שייך לא מצוה שהם דניכר חולים ביקור או

אבירה. בהשבת משא״כ זה פטור

 סי׳ )יו״א יו״ד משה האגרות על להעיר ]ויש
דאין בטעם וליתן לישא שהאריך רנ״ש

 בקו״ח, במצות כבודו לפי ואינו זקן פטור
 את ולא השיטמ״ק את לא הזכיר ולא

בזה. ודו״ק והח״ח[, הפרישה

ג

חולים כיקוד לענק החולה גדר

 בא הקב״ה למה שואל, )מישמנס אריה הגור
ביום רק אבינו אברהם את לבקר

 חולה היה קודם גם שהרי למילתו השלישי
 חוליו, שיכבד עד להמתין צריך היה ולמה

 הוא למילה הג׳ ביום דרק המהר״ל וביאר
 בהלכה חידוש וזה גופו", כל "חולה בגדר
 חולים ביקור שמצות בפוסקים, מוזכר שלא

 "חולה לדרגת הגיע החולה כאשר רק נוהגת
 לאבר "חולה הוא כאשר לא אבל גופו" כל

 הגט׳ מלשון יש זה לחידוש רמז וקצת אחד",
 דמיירי חולים דביקור בסוגיא p»״ )ל״ט בנדרים

 בעריסתן". ומוטלים "חולים שהם בחולים
מסברא, המהר״ל בדברי לעיין יש אך

בקו״ח מצות יהיה שלא יש טעם דמה

 ויתכן אחד, אבר של חולה הוא כאשר גם
 אינו אחד לאבר שחולה למד שהמהר״ל

 ביה שייכא לא ולכן כלל, חולה בכלל

בקו״ח. מצות

 בהלכות דחזינן ממה זאת שלמד וכנראה
או למשכב שנפל מי דרק שבת

 לו שהותר חולה בכלל הוי גופו כל חלה
 הרי צע״ג לפי״ז אך בשבת, דרפואה איסור
 לתינוק ורפואה שכותים חז״ל התירו

 וע״כ ט׳( סעיף של״& סי׳ או״יו )עיין שנימול
 שיהא מהי״ת וא״כ גופו, כל חולה דחשיב

 לענין ולא שבת איסור לענין חולה בכלל
וצ״ע. חולים, ביקור מצות
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קבג אשר וירא מנחת

טלפון שיחת ע״י חולים ביקור מצות

 דן, רנ״ג( סי׳ ח״א )יו״ד משה האגרות רבינו
ע״י זו מצוה לקיים אפשר אם

 מצאנו שהרי לדון וכתב טלפון, שיחת
 על שיתפלל א׳ זו, במצוה טעמים כמה

 שיחזקנו ג׳ שישמשנו, ב' ׳החולה,8
 או עליו שיתפלל הטעם ולפי בדברים,

 טלפון, שיחת ידי על גם שייך זה יחזקו,
 לא ודאי זה שישמשנו, הטעם לפי אך

 פשוט נראה לענ״ד אך בטלפון, שייך
 דגם בטלפון, זו מצוה מקיים אין שבודאי

 טלפון, שיחת ע״י רוחו לחזק שייך אם

 החולה את לבקר שצריך אמרו הרי
 ביקור ע״י רק זו מצוה לקיים ואפשר

 לקיים וצריך מרחוק שיחה ע״י ולא ממש
 כפשטות חז״ל ותקנות התורה מצוות

 טעמא בתר אזלינן דבר בכל ולא מעשיהן,

 אשר מנחת )עיין במק״א כתבתי בזה ]וכיוצא
 שלשתן^י מעמד קנין בענין ג׳< איה י״ט סי׳ גיטין

סברא שאין מבואר ע״א( >י״ג בגיטין דהנה

 טעמא, בלא הלכתא הוי אלא זה בקנין
 שגם חידש, יהושע" "דבר שו״ת ובספר

 לקנות אפשר משולשת טלפק בשיחת

 לשבש שאין פשיטא לדידי אך זה, בקנין
 שתקנו המעשה צורת עיקר את ולשנות

 ולכן בה, שיש הפנימי הענין משום חז״ל
 אי ביניהם, לחלק אין מסברא אם גם

 דבעינן טלפון שיחת ע״י לקנות אפשר
 ונמצאים עומדים שהם שלשתן" "מעמד

אחד[. במקום

 הטעמים שלשת דבכל דאף נראה ומשו״ב
"י ע לקיים לפעמים אפשר הנ״ל

 ביקור מצות בזה אין מ״מ טלפון שיחת
 בעלמא. חסד גמילות גדר אלא חולים

 לקיים בידו כשאין כן לנהוג ראוי ובודאי

 שבמעשה החסד מצד כפשוטו הביקור מצות
 ועיין חולים, ביקור מצות עיקר בזה אין -אךבח

ס״ד(. סי׳ )ס״נ יצחק מנחת שו״ת עוד

ה

בשנים חולים ביקור

 צ״ג( )שאילתא גאון אחאי דרבי בשאלתות

את לבקר שההולך כתב,
 עמו, שיתלווה אחד עמו יקח החולה

 ובודאי דבר, של טעמו פירש ולא וסתם
אלא המצוה בקיום מעכב זה דאין נראה,

 לכאורה ונראה בעלמא, הידור מעין הוי
 מעין אלא כלל מסויים דין זה דאין עוד

 מצות שמעיקרי נתבאר שהרי טובה עצה
 להאכילו, החולה צרכי את לראות בקו״ח
"טובים הולכים, וכששנים עמו, ולדבר
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אשרכ סימןטבחתקכד

 בשלמות הידור בזה ויש האחד" מן השנים

 מהלכים )פי״ד ברמב״ם דהנה ועוד המעשה,

 בבקו״ח, העניינים שאחד מבואר, 0ה״ אבל
 זקני והנה החולה, על יתפלל שהמבקר

 בחי׳ זצ״ל בנעט מרדכי ר׳ האדיר הגאון
 דמי לחדש, כתב ע״א< )י״ס ברכות למס׳
 עוד יש אבל בציבור לתפילה מנין לו שאין
 שיתפללו עדיף עמו, להתפלל שיכול אחד
 דתפילת דנהי לבדו, שיתפלל מאשר שנים

 בתפילת שיש המעלה מ״מ כאן אין ציבור
 תפילת ימאס לא כביר קל "והן יש רבים
שמתפללים בשנים גם ישנה רבים"

 שזה י״ל ולפי״ז שנים, רבים דמיעוט“:

 דכיון עמו, חבירו שיקח השאלתות טעם
 התפילה, הוא בבקו״ח הענינים שאחד
תפילת תפילתם תהיה חבירו, עם כשילך

יותר. ותתקבל רבים
 יש בנעט הגר״מ דברי בגוף )אמנם

ע״א( )ל״ג סוטה מדש״י להעיד

 להתפלל מותר הציבור דבתפילת
 השרת מלאכי לסיוע צריך דאין ארמית
 ימאס לא כביר אל "הן דכתיב משום
 הציבור בתפילת רק הרי רבים" תפלת

וצ״ע(. זה, פסוק נאמר

 שכתב »»״פ( פענח" לה״צפנת וראיתי
השאילתות לדין מהתורה מקור

 ליוסף "ויאמר א׳< מ״ח )כראשית שנאמר ממה
 עמו בניו שני את ויקח חולה אביך הנה
 שביקור ומכאן אפרים" ואת מנשה את

 של פשוטו אך שנים, ע״י מקיימים חולים
 שיתברכו כדי אותם לקח שיוסף מקרא,
 מצות קיום בשביל ולא אבינו מיעקב
 מקור עוד וי״ל שם, רש״י וכ״כ בקו״ח
 לבקר מלאכים שלושה שבאו ממה מה״ת

 אמרו בזה גם אך אבינו, אברהם את
 את להפוך וא׳ שרה את לבשר בא שאחד

אברהם. את לרפאות וא׳ סדום

ו
מדבקת במחלה

 מצינו דלא כ׳( )סי׳ בשו״ת הרמ״א כתב
למחלה מחלה בין חכמים שחילקו

 במחלה חולה אף לבקר וצריך זו במצוה
 אמנם ומרפא מוחץ שה׳ ולבטוח מדבקת
 כיק להסתכן מצווה אינו הראתן במחלת
 והנה עי״ש, בצילו לישב אסור שאמרו
 האם א׳ זה, בדין יש שאלות שתי באמת
 זו, מצוה לקיים כדי במחלה להסתכן צריך

 יוזק שלא המצדה זכות על סומכין האם ב׳
דברי אמנם רע, דבר ידע לא מצוה דשומר

 דהארכתי דאף שבעתיים מזוקקים הרמ״א
 לחלות מצווה אדם דאין להוכיח "א במק

 א׳ סעיף סת״ו מי׳ אמרו דאם מצוה לקיים כדי

 על רב הון לבזבז חייב דאינו נרמ״א(

 בחששא מ״מ דגופא, בבריות ק״ו המצוות
 לבטל אין במחלה ידבק שמא בעלמא

 פטור גם גמור בחשש אבל עשה, מצות
 המצוה זכות על לסמוך אין וגם הוא

 ניווקין מצוה שלוחי אף היזקא דבברי
דקידושין. בסופ״ק כמבואר
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I

מנחת

 בשם הקשה מ״א סי׳ או״ז מהר״ח בשו״ת
שאמרו במה זרוע האור בעל אביו

 שלא ע״מ אשתו את המגרש ע״ק כ״א )מטין
 מגורשת ה״ז יום שלשים פלוני לבית תלכי
 שמא בתורה שכתוב מה על מתנה הוי והלא
 וכל עי״ש. לבקרו, מצוה ותהיה יחלה פלוני

 )פ״ד בגיטין להדיא דבמבואר תימה דבריו
 חזיר בשר שתאכלי מנת על בתנאי ע״נ<

 לאביי קיים, תנאו אם ורבא אביי דנחלקו
וכע״מ בדברים כמפליג דהוי בטל תנאי

קכדז אשר וירא

ז

 אפשר קיים תנאו ולרבא לרקיע, שתעלי
 בכלל זה דאין שם ואמרו ולקיא דאכלא

 ודאי דלא בתורה שכתוב מה על מתנה
 הוי לא דיק בנידון הדין הוא כן ואם קעקר,
 והלכה כלל בתורה שכתוב מה על מתנה

 תנאו חזיר בשד שתאכלי בע״מ דאף כרבא
 סברת כלל שייך דלא בני״ד וק״ו קיים

 לא שהדברים לענ״ד וברור בדברים מפליג
 לב לחדד בעלמא לפלפולא אלא נאמרו

בזה. ודו״ק התלמידים,

ח

 חולים כיקוד כמצות נח כני

בחיי ורבינו מסד( אהכה לספר )מפנמה הנצי״ב
 נח שבני כתבו נ׳< )י״ח בפרשתנו

 וכיון השכליות, המצוות כל על מצווים
 הם הרי שכלית מצוה היא חסד שמצות
 את בחיי רבינו מבאר ולפי״ז בה, מצווים

 שנענשו מ״ט< >ט״ז יחזקאל בנביא שנאמר מה
 ואף צדקה, מצות שביטלו על סדום אנשי

 שלא דאע״פ הוא, הביאור הפשט שבדרך
 על נענשו מ״מ צדקה, על מצווים היו

 רבינו צדקה, מצות שקיים מי את שציערו
 נצטוו ב״נ שבאמת אחר, בדרך פירש בחיי

על מצווים ב״נ ולדבריהם צדקה, מצות על
 צדקה. על רק ולא החסד מצוות כל

דהנה הראשונים, בזה דנחלקו ונראה
כתב ה״י( מלכים מהלכות )פ״י הו־מב״ם

 מצוות משאר מצוה לעשות שרצה נח "בן
 אותו מונעין אין שכר, לקבל כדי התורה
 עולה הביא ואם כהלכתה, אותה לעשות
 ממנו", מקבלין צדקה נתן ממנו, מקבלין
 מליתן פטור דב״נ מדבריו משמע עכ״ל,
 שהוא הרמב״ם שכוונת לומר ]ודוחק צדקה
 לתת מחוייב אבל לישראל מליתן רק פטור
 הר״ן בדברי אך חבירו[ לב״נ צדקה

 הם דחייבים מבואר ע״נ< >נ״ו בסנהדרין
 דהמקור בגט׳ שם דמבואר צדקה, במצות
 אצל שנאמר ממה הוא, בב״נ דינים למצות

 אלקים ה׳ "ויצו ט״ו< נ׳ )כראשית הראשון אדם
 ועוד הדינים, אלו ויצו ודרשינן האדם" על

 ידעתיו "כי י״ט< )י״ת אומר הוא וכן שם אמרו
אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען
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1

אשרכ סימן מנחת קכו

 הגמ׳ מביאה ומזה ומשפט" צדקה לעשות
 דהיינו למשפט מתייחס "צווי" דלשון ראיה

 רישא דגם הר״ן בחי׳ שם ומבואר דינים,
 לב״נ נאמר ומשפט" צדקה "לעשות דקרא
 ליתן נצטוו שב״נ ממש, בצדקה ומיידי

 זהו ש״משפט" שם פירש רש״י אמנם צדקה
 ראיית ולפירש״י פשרה, זהו ו״צדקה" דין

נדחית. הר״ץ

 )ח׳ דבכתובות ,לטעמיה, אזיל דרש״י ונראה
"גומלי הם דישראל אמרו ע״ט

 המחזיקים חסדים גומלי בני חסדים
 כי שנאמר אבינו אברהם של בבריתו
 וגו"׳, בניו את יצוה אשר למען ידעתיו

 זה מפסוק דלא אחרת גירסא רש״י וכתב
 אלא אבינו דאברהם חסדים גמילות למדנו

 ויש אשל". "ויטע ל״ג( כ״א )נראשית מדכתיב
 ידעתיו", ד״כי מקרא רש״י נאיד למה לעיין

 שכתוב ד״צדקה" לטעמיה דרש״י ונראה
 על אלא צדקה מצות על הכונה אין כאן

 זה מפסוק ראיה אין ולכן שבדין, פשרה
 קרא הביא ולכן חסד גמל אבינו שאברהם

 "כי כתוב דידן בגירסא אבל אשל", ד״ויטע
 הר״ן דעת לפי מובנת זו וגירסא ידעתיו"

 שפיר וא״כ צדקה, מצות על קאי ש״צדקה"
חסדים, גמל שא״א זה מפסוק להוכיח יש

 ביבמות מהגמ׳ רש״י דברי על להעיר יש אך
 זו באומה יש סימנים ג׳ אמרו שם ע״א( >ע״ט

 גומלים חסדים וגומלי וביישנין רחמנים
 בניו" את יצוה אשר "למען דכתיב חסדים

זה דבקרא ד״צדקה" בגמ׳ מוכח הרי
וצ״ע. בזה, ודו״ק קאי צדקה אמצות

 על מצווין שב״נ הר״ן דעת פי על ומ״מ
קושיית את ליישב נראה צדקה,

 מ׳ דבב״ב ל״ס שי׳ א׳ פרק )ג״ג אשר״י ההגהות
 מגויייז, צדקה מקבלין דאין מבואר ע״נ<

 קציחז'׳ "ביבוש י״א( >כ״ן בישעיה דכתיב
 שיכלו שבזמן רש״י וביאר תשברנה"
 ולכן פורענות יקבלו הגויים של זכויותיהן

 היות ה והקשה זכויות, להם להרבות לנו אין
 שמקבלין ונדבות נדרים בין מה אשר״י

 מה ועי״ש מהם, מקבליץ שאין לצדקה מהם
 ע״א< מ״א בסוטה דהנה והנראה שתירץ,
 רק הפורענות מן מגינה שזכות מבואר

 ולפי׳־ז עי״ש, ועושה, מצווה שהוא למי
 ק דו ונדבות, לנדרים צדקה בין ההבדל מובן

 על בה מצווין שב״נ הר״ן ששיטת בצדקה
 להרבות לא כדי מהם לקבל לנו אין כן

 לא שהם ונדבות נדרים אבל זכויותיהן,
זכות עליהם תגן לא יקיימו אם גם מצווין,

מהם, לקבל אפשר ולכן המצוה

V
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צז ע״א י״ך דף

 כי ר״ל רועים, היו ושם כתב הכי משום גנבוהו.

 שכתוב כמו לרעות הלכו לשכם שם מעיקרא הם

 וכתיב בשכם אביהם צאן את לרעות אחיו וילכו

 מקומן זהו כי ומאחר בשכם, רועים אחיך הלא

 מצאם, ולא לשם שהלך אפשר איך ינוחו ושם

 מקום, שם אינו ודותן גנבוהו שמשכם ודאי אלא

 בואו קודם היינו איש וימצאהו דכתיב ומאי

 חזר שכמה שבא שסיפר שאחר אלא לשכמה,

 דכתיב ומאי בדרך, לו שאירע מה לנו וסיפר

 מבקשים בשכם שמצאם פירושו בדותן וימצאם

להמיתו. דתות נכלי לו

]לז, וישב פרשת בחומש ז״ל לרש״י וראיתי

 ידעתי ולא הוא, מקום שם פשוטו ולפי שכתב יז[

 בשכם לרעות הלכו הם כי הזה הפשט יתישב איך

 ואין בדותן. וימצאם שם מצאם שלא אפשר ואיך

 אשר ואחר לשכם, חברון בין הוא דותן כי לפרש

 שאירע מה לנו סיפר שכמה ויבא הכתוב אמר

 וימצאם עד וכו׳ איש וימצאהו שתעה בדרך לו

 המגדל ואת העיר את לראות שם נכנסו כי בדותן,

 ומשם דרכים הולכי כמנהג כח יגיעי ינוחו ושם

 שהיה. מעשה היה ושם שכמה כולם יחד הלכו

 ותו לבדו. הוא משמע שכמה ויבא דכתיב חדא

 וכו׳ מרחוק אותו ויראו בדותן וימצאם דכתיב
 כי י״ל ושמא זה. מעשהו אירע שם כי דמשמע

 את על נקוד צאן את לרעות כתב ז״ל רש״י הנה

 עצמן, את לרעות אלא צאן לרעות הלכו שלא

 לרעות הולכים שהיו לאביהם אמרו הס כי ר״ל

 בגנים לרעות הלכו והם ללכת שיניחם כדי צאנו

 לא לאביהם שאמרו מה וא״כ שושנים. וללקוט

 את לראות לשכם הלכו לא ומעולם אמת היה

 את לרעות אחיו וילכו דכתיב ומאי הצאן, שלום

 לאביהם אמרו כן כי פירושו בשכם אביהם צאן

 לדותן הלכו הם אבל במדינה קול להם ויצא

 חשב כי לשכם הלך הכי ומשום שמה, לטייל

 מצאם וכשלא אמרו, כאשר שמה רועים שהם

כי האנשים, הלכו אנא ידע לא כי תעה שם

 בדותן, וימצאם מצאם לא קבעו אשר במקום

 הלכו משם ואח״כ הצאן ורעו לשכם הלכו א״נ

 ומה גנבוהו. ומשום בדותן וימצאם לטייל לדותן

 מקום שכמה שם[ ]בחומש רש״י לעיל שכתב

 לדעת היינו השבטים, קלקלו שם לפורענות מוכן

 אינו דותן ופירוש גנבוהו משכם שאמרו רז״ל

 ולפי שכתב קודם פירושם הביא וכן מקום, שם

.127מקום שם פשוטו

 של מקום כאן אין אומרים. אחרים ד״ה תוספות

ע״א. י״ב דף וצ״ל זה דבור

 ערומים מלביש הוא מה גמרא ע״א. י״ד דף
 מאי לדקדק יש וכו׳. חולים ביקר הקב״ה וכו׳

 רישא שנא מאי סיפא, שנא ומאי רישא שנא

 לאדם, הידוע דבר כאומר וכו׳ הוא מה דקאמר

 הקב״ה ביקר הקב״ה דקאמר סיפא שנא ומאי

 וי״ל .128הדבר ומודיע כמשמיע קבר הקב״ה ניחם

 דמקרא הודעה צריך אין ערומים הלבשת דלגבי

 גופא היא באחריני אך וכו׳, ה׳ ויעש הוא מלא

 וירא דכתיב מינה, דנילף היכי כי לן משמע קא

 שהקב״ה לן משמע קא למה, ידענו ולא ה׳ אליו

 ויברך וכתיב אליו, נראה הכי ומשום חולים ביקר

 קא כמשמעה ברכה משמע יצחק את אלהים

 פירוש והיינו אבלים, ניחם הקב״ה לן משמע

 אותו ויקבור וכתיב בנו, יצחק את אלהים ויברך

 אלא קובר, קב״ה וכי לומר דעתך סלקא והוה בגי

 ויקברו ובשליחותו במאמרו היינו ויקבור פירוש

 מלאכי ע״י נקבר או נסתתר ואח״ב אדם בני אותו

 הקב״ה לן משמע קא רצונו, עושי משרתיו השרת

תלכו. אלהיכם ה׳ אחרי ואתם מתים קבר

 אמר חד ושמואל רב עור כתנות גמרא שם עוד

 שהוא הכתונת ללבוש אדם בני דרך אין כי וכו׳.

עור. של החלוק

 יוסף, את אחיו מכרו בשכם ע״א קב סנהדרין עיין .127
 דכתיב ודותן בשכם, רועים אחיך הלא כדכתיב פירש״י

 אי שכם, שם על ונקראת לשכם הסמוך כפר היינו בקרא

 גם דזהו ונראה ע״ש. להרגו עליו דנין שהיו כמדרשו נמי

הוא, מקום שם פשוטו ולפי במש״כ בחומש רש״י כוונת

שכם. ע״ש ונקראת לשכם הסמוך כפר שהיה היינו

 בזה״ל, כאן הגט׳ דברי הביא ג׳ שאילתא בשאילתות .128

 חולים ביקר הקב״ה מה כו׳ ערומים הלביש הקב״ה מה

 הרמב״ן הביא וכן ע״ש. כו׳ מתים קבר הקב״ה מה כו׳

ע״ש. המיחוש שער האדם ובתורת א׳ שורש בסהמ״צ



סוטה מנחת צח

 וכו׳. צריך היה מפריה לאכול וכי גמרא שם עוד

 הארץ קדושת שמעת לא אם ידעת הלא כי תימה

 ואם פשטנים אם ספרים ומפי סופרים מפי

 ארץ היא כי באנ״ך וכתוב מספר, עצמו מקובלים

 הוא ומי במותו, בין בחייו בין בה ליושב טובה

 וא״כ בה, לשבת יחפוץ לא אשר הוא זה ואי זה

 ולשבוע מפריה לאכול וכי דקאמר האי מאי

 אמר כך אלא דמשני ומאן צריך. היה מטובה

 נדקדק אורחין ואגב הכי. משני לא אמאי משה

 לאכול ואמר פעמים זה כפל אשר הלשון בכפל

 במלות הענין כפל הוא כי מטובה ולשבוע מפריה

 חברתה מתרצא חדא תרתי דהני וי״ל שונות.

 משה כי נודע הנה כי לאחת, אחת משולבות

 ישראל וארץ אנפין זעיר סוד הוא ע״ה רבינו

 עליה ושולט ממנה וקדוש גדול והוא רחל סוד

 וזהו דמטרוניתא, בעלה הוא כי בידיה וכולה

 הוא כי בארץ משה נכנס שלא הטעמים מן אחד

 בה דהיש אקרא 129בזוהר ועיין ממנה. למעלה

 הארץ לקדושת צריך אין כי נמצא אין, אם עץ

 הפשט דרך על הכי ובלאו ממנה, למעלה הוא כי

 ה׳ כמלאך האלהים איש קדוש איש היה הוא

 לקדושת צריך ואין מהמה ויותר הוא צבאות

 הגשמי מפריה לאכול וכי דקאמר והיינו הארץ,

 מפריה צריך היה דלא נהי תאמר ואם צריך, היה

 מרוחניותה, ליהנות רוצה היה מ״מ אך הגשמי

 הרוחני מטובה לשבוע וכי ואמר תו הדר לפיכך

 לבו שת לא והלא צריך, היה החלטי טוב הנקרא

 אמר אלא לקדושתה, צריך היה לא כי לזאת גם

 ישראל ארץ גבי תמיד דאמרינן והיינו וכו׳, משה

.130מטובה ולשבוע מפריה לאכול

 הלביש חסדים. גמילות תחילתו ד״ה ז״ל רש״י

 מקרא להשמיענו בא מה קשה קצת ע״כ. ערומים

 דקאמר היכי כי ותו בש״ס. שאמרו ומה שכתוב,

 נמי הכי ערומים, הלביש חסדים גמילות תחילתה

קובר חסדים גמילות וסופה למימר ליה הוה

ע״א. קנז דף ג׳ חלק .129

 מעין בברכת אומרים שאנו מה ליישב רבינו כוונת .130

 כז מ״ע הסמ״ג וכתב מטובה, ולשבוע מפריה לאכול ג׳

 שאין לפי כן, לומר שאין רח סימן או״ח בטור הובא
 מצוות לקיים אלא וטובה פריה בשביל הארץ לחמוד

 מה שם, הב״ח כתב רבינו דברי וכעין ע״ש. בה התלויות

כי מטובה, ולשבוע מפריה לאכול זו בברכה שאומרים

 קבורת גבי דבשלמא לו הוקשה כי וי״ל מתים.

 שהיה מאחר חסדים גמילות מקריא שפיר מתים

 כתנות שעשה מה אך הזולת, ע״י להעשות אפשר

 חסדים גמילות לאו ולאשתו הראשון לאדם עור

 שניהם שהיו איברא החטא קודם הנה כי מקרי,

 על חטאו אשר אחרי אך יתבוששו, ולא ערומים

 זה הוא ומי הם ערומים כי וידעו הכירו נפשותם

 המה הלא כי יתברך, הוא לא אם ילבישם אשר

 אשר אביהם ומי מעולם הלבוש בטוב ידעו לא

 חסדים גמילות בכלל לאו והאי הוא, אלא ילבישם

 ותשכח דוק ר״ל ערומים הלביש תירץ לכן איתא.

 הלבישם עצמו שהוא דמשמע וילבישם דכתיב

 למה וילבישם דאל״ב עליהם הלבוש ושם בידו

 ה׳ ויעש דכתיב הבגדים עשיית ובשלמא לי,

 שהיה ניחא עור כתנות ולאשתו לאדם אלהים

 ולא ידעו לא הם כי לעשותם צריך יתברך האל

 מעשה ומכל עור כלי וכל בגד כל מלאכת יבינו

 אשר הוא זה ואי זה הוא מי ההלבשה אך עזים,

 מורה הוא כי עשייתו אחר הבגד ללבוש ידע לא

 הקב״ה הוצרך למה וא״כ לבישתו, דרך באצבע

 מן לפנים חסדים גמילות בדרך לא אם להלבישם

 ערומים הלביש ז״ל רש״י שכתב וזהו השורה,

 בדברי להקשות שיש מה יתורץ ובזה .131ודוק

 תחילתה התורה כי לן משמע קא דמאי שמלאי רבי

 חזי דפוק חסדים, גמילות וסופה חסדים גמילות

 דנהי אמינא דעתך דסלקא אלא דכתיבי. מקראי

 עליה לאו מתים דקבורת חסדים גמילות סופה כי

 דמלתא חסדים גמילות אינה תחילתה אך רמיא,

 גמילות תחילתה אף כי לן משמע קא רמיא, עליה

וק״ל. תחילתה על סופה וגילה חסדים

 וכו׳. פעור בית מול נקבר מה מפני ד״ה תוספות

 לדקדק יש וכו׳. ושנה שנה בכל אגדה ומדרש

 ועוד צורך. ללא פה הזה המדרש הביאו מדוע

 מעשה על לכפר דקאמרה מגמרין הפך הוא כי

צריך ועוד כנחש. ויורד שעולה מפני ולא פעור

 ומטהרתה השכינה מקדושת ניזונים אנו פירותיה באכילת

ע״ש. מטובתה ונשבע

 שאמר במה כא ג, בראשית פ׳ בחיי רבינו וכ״כ .131

 ליחס רצה אלא ללבוש, עור כתנות דהיל״ל וילבישם,
 וחמלתו אהבתו על להורות יתברך אליו ההלבשה פעולת

 בעצמו והוא מחבבן, זז לא שחטאו שאעפ״י יצוריו, על

חסדים. ובגמילות בתקונם השתדל
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 תרומה הרי לאונן קדשי' אכילת איסור בכלל

 כסמוך עצמו הוא כמ״ש קודשי איקרי במי
 נכלל לית' דמעשר ק״ו כ’וא לאונן ומותר
.זה לעני' קדשי'

 הסמ״ג על הנ״ל הרב שתמה מה 'גם,
 ותפלתי נמנה לא זה דנשביל כחג לא דאמאי
 אניטת דאיסור משוס לאזהרה היום חטאת
 שכתבתי זה עם לגדולה מלמשתה לן נפקא
 ושכחת• שמעתי ע״ז אמר משה שהרי לק'מ
 נאמר לא לגדולה ,מיני דדרשינן למשחה ומל״ת
 כיכתיב קורת של מחלקתו אמר עד לאהרן

 ע'כ כ’וא וכו' למשתה ולבניך לן נתתי שם
 דמשגמ ,בביכורי כמו משמנות עשה מכלל יוצא נס״ש הנ״ל ה׳שס/ בלשון לקפק לי שיש מה אך הנבוך' מפי מרע׳ה מהר אחרת באזהרה

 מהיקי&| נ°ל לאונן ,ביכורי דאסרי דר״ל דחכמי' הנ״ל דיצמות בהדי׳'בסוגי'' דאמרי' ולית' ושמחת בי׳ מדכתיב כ״ל לאונן ביכורי' איסור
. לאתאוצ׳ע הוא שמחה לזמן ההוא ומתק בהו כתיב שמחה מקיש דלא נהי ור״ש הש״ם ל׳רפרין דן ובפסקי׳ למעשר שהוקשו ביכורי' אלו ידן יקןרומת

 היינו מוזהר היכן התם־ *דאמרי' הא ופי׳ כפירש״י דלא הנ״ל ודמכות מבמות ,,סוג מפרש שהרמב״ם הרמב"ן ,ק מיישב א’מג בעל והרב
 כשערין להלן ונאמר בשערין לאכול תוכל לא כאן נאמר השיב וע״ז בפירש״י לאו באיזה ולא בטומאה אכילתו על מההר הוא מק״ו באיזה

 ולא וננחי׳ טובי׳ דבריו אני ורואה ע״ש וכו׳ בשעריך בטומאה אוכל'במר אתה כאשר בטומאה בירושלי' מעשר לאכול תוכל לא לומר וכו'
 יס׳ענ^ל מצאתי ולא ויגעתי בזה הרב אל ומשענה משען להיות שציעדמי הצער יודע .יה׳ .בזה״ל דבריו בסון שכתב הגדולה החרדה מה ידעת•

 בסוגי'הלילווכ׳כ סנאמר את כן שפי' הלל .דמכותז למשנה • בפירושו מבואר .והדבר זו ,כסוגי הלל .בפירושו־■ פי׳ שהרמכ״ס הוא כן ושהאמת
 וכפ*#& זו בסוגי' כי-אם בש-״ס מקום בשוס זה דין נמצא ■ולא בירושלי' טטא-אלא מעשר. אכילת על לוקי׳ שאין ס״ש מה' רפ״ג בחיבורו הדק
 הנ״לידי־׳ל -,הפיליחות- כדאי זה אין ,בי כתיב ,בהדי הגון• טומאת ־הגליית׳ ע״זיק׳ מתיישב שלא■ זה לפי' לו דקשי׳ הלל הרב מלש הלל

י י י • (•,ו )קהלת האדם: עמל104 ועיין: זה דרך על הקושי׳ הבין לא שמתחלה

ויעבור
 דישן את נא הודיעני מרע״ה בקשת על במקרא הוא וק חסד ורב אפי׳ .ארן. וחנון רחום ק״ג( )תהלי׳ למשה: דרכיו יודיע108
)ה«ע בסגורללם:103 שם(: )תהלי' יריאט: על חסדו יגביר107. . ילד(״: )שמות כל.העם: וראה106. וכו׳: ה׳ בור
 זהו נס: ילכו צדיקים111 :י״ד( )שם ה': ..דרכי ישרים“1 צ ט'( )הושע כאהבס שיקוצים110 ז׳(: ,)מיכ ירחמנו: ישוב10’ י*ג(:

עגין •■ונכפל חפיד הקלה מס וכו/ רחום הקלה ,מטן.מה היה אתה סקלה:?ולק"אן ;מה )הוע/-""■( זה על ואמרינן .בדרכיו דוהלכת פ’ס

 אחד כל שמנה לומר בה״ג מלשון הכרע שאין זה על שמת לב בעל הרב ועמ״ש המצוות במנין הוא גס הרמלם שמנה בו׳
.בה״ג. ונין ם הרטב• בין כלל מחלוקת כאן אין וא״כ בדרכיו והלכת שהוא אחת במ״ע האלו ,הענייני כל שכלל לומר יש ■ק

לטצוהגלע מאלו

 שלצ^ב. הראשק י״ט במוצאי שהי׳ והטן והנשים האנשים העם את הקהל מצות יזהו ל( )יואל קהל: קבצו עם אספו וכו׳ גאולי11’
•אלפא ק ור׳א בר׳וקא בן.־ בר״י מעשה ג׳ דן־ ובחגיגה ב״ת( )ישעי' לשון•המקרא׳ וכו': מחלב גמולי114 השמיטה: שנת שאחר הסכות
 באים •אנשים:• וכו'אם העם את הקהל ראנ״ע בה דרש ומה .הקהל היום-בפרשת הגדה הימה במה א*ל יהושע להקביל'פנ?י'ר' שהלכו
 סייחי ־מירושלמי• ממני לאכי^ד ובקשתם-. בידסס הית׳ טונה מרגלית להם ;אמר למביאיהון שכר לימן כיי באי' למה טן ונשים.לשמוע ללמוד

 קטן ואין ומזן ,וכו הקהל הדא מן קייב קטן ,פנים־אפי בראיית •אבל קרבן ,'fra מתני' עלה קאמר בראיי׳ חייבי' דהכל ,אמתני- עונדא סן■
 חייבי'בהקהל דטן הא והר* ,בראי׳ חייב קטן דאפי' דקאמר להא מזה ראי׳ מייתי דמאי יישוב וצריך וכו' ברינ׳ב מעשה. דתני׳ מטן גדול

 תדע תשתה שאס תור' בתו ללמד אדם שחייב מיק דאטר עזאי בבן דלא דאתי׳ עונדא אההוא בירושלמי דמסיי' מה וגם נקרא מפורש־
 תולה שהזכות תדע למען וטעמים דקדוקי' מקצת להודיעם שצריך דקאמר רק מת׳ת פטורות שנשי׳ לב׳ע ל’פ לא דאטו צ/ע תולה שהזכות

 שידעו משום המצוה^ולא לקיי' ;שידעו׳ .כדי הפי' לשמוע דמצוה מפרשי' א•’כ דן דםוטה ובתום׳ דקאראב"ע לשמוע בכלל שהוא אפשר כ’וא
 פמורגת שיס5ד ודאי ת־“ומה מקדא דדריש מראב׳ע ראי׳ מייתי מאי דקאמר-וא׳ה הוא מדרבנן נע דודאי ועוד מספיק זה •ואין תולה שהזכות'
ליישב •ואמרתי• דרשות־ משאר •וכו'יותר מרגליות■טובה• דרשא אהן קאטר־-ר׳י אמאי לדקדק יש גס ננגתוכס ולא בניכם את ולמדתם כדכתיב

 דן ׳,ובעירוב צא או רשות סמכות טי' ׳*אי
 *30$בה-ח מי?ןו פ ב ..מיקל •הושבה יונה. ;של אשתו ־^הי ר׳ ד״ח-בשם :שסי׳ נעירוגי' תום' -שכתבו -הפסיקת׳ על זו .דיעה בעל נהר״-ם לי׳

י^א ו^גאי׳י 5^9-.לפסוק שאמיצי•׳ :כדק־ כת׳ק •הלכה לפשוק לו• א״ב-הו׳ לסטין* .אשורו׳ בנשי׳ - מ־״ש כת״ק-דר״י דש״ל מדאהלכאור'
אמר , . . ׳ י. י י י
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ת - רמב סימן מעיל
 ולמלאות לשמות שןךדו נערות בשתי מעשה

 חולניות? פניך למה לחברתה אחת אמרה מים,

למות. נטרה היא וכבר מזונותי כלו :לה אמרה

 והחליפו, קמח הכד את מלאה עשתה? מה

 נטלוה בה שהרגישו ןכיון זו, שבח־ מה זו נטלה

 אפלו הוא, ברוך הקדוש אמר אותה. ןשיו־פו

 מניח אינו נערה של דינה לשתק, אני מבקש

 "הכצעקתה", הכתיב: הוא הךא לשתק, אותי

ואיזו? הכצעקתה, אלא אומר אינו הכצזנקתם

:נערה של דינה זו

ו( מט, רבה )בראשית

 הגיעה, מה עד הצן־קה בטול חומרת ראה
כגדול כקטן כרכים ה׳ ולמות הם לשפך

 באין השמים מן ואש בגפז־ית משנה במיתה

מנוס:

 ןד המהדק כל ואמרו: בסדום הלליזו )רמב(

באש, ישרף ואביון עני
 בפת ת־ו מחזיק שהוא מי כל :הגךסא ]אצלנו

וקצצו באש[ ישרף ולאביון לגר לעני -.""לחם

 ]אצלינו צפור תנוח שלא האילנות ראשי

 למעלה האילנות כל את פסקו הגרסא:

 לעוף אפלו מהם זזנאה ןדוא שלא מפרותיהן

 ןהביא עיט"[. ןדעו לא "נתיב שנאמר: השמים,

אחר: בעמן הנערה מיתת עדן

כה( פרק אליעזר דרבי )פרקי

 הרבי, לקמיה אודה אחר של בתו )י»ג(

:לה אמר פרנסני. רבי :ליה אמרה

 אני. אדור של בתו אמרה את? מי של בתו

 )איוב והכתיב בעולם, מזרעו ןש עדין אמר:

 לו: אמרה בעמו"? נכד ןל'א נין "לא יט(: יח,

 ק־דה מ;ד למעשיו. תזכיר ואל תורתו זכור רבי.

 בכה רבי. של ספסלו וסכסכה השמים מן אש

 למשתבחין כך, בתורה למתגנין ומה :ואמר רבי

:וכמה כמה אחת על בה

טו:( )חגיגה

 חסד גמילות לעשות אדם חשב ואם )רמו(

ןלא ונאנס מצוה שום או וצדקה
 עשיאה כאלו השמןם מן עליו מעלין עשיאה,

אלוהו •כה1כ ןיי? י•(•)ברכית ר?י? י7ייע? ל3ומק

לז צד(

 ןאמרו ט(. לד, רבה ויקרא )עיין לטוב זכור

 אלןהו שאלמלא באגדה לברכה ןכו־ונם חכמינו

 שחרב שמיום הרשעה. באדום חיים הוינו לא

 תמידין שני מקריב ]אלוהו[ הוא המקדש בית

 וצדקות מצוות בעורותיהן וכותב יום בכל

 בספרו אם ומה ויום. יום בכל ןשיראל שעושים

 )אסתר כז־כתיב שלמה, לאמה נתן ודם בשר של

 הקולך". לפני הומים דברי בספר "מכתב בג(: ב,

 שנאמר הוא, ברוך הקדוש של ספרו לבקמביא

 אל איש ה׳ יראי נךברו "אז טז<: ג, )מלאכי

 לפניו ןכרון ספר מכתב וישמע ה׳ מקשב רעהו

ןכמה: כמה אחת על שמו", ולחושבי ה׳ לוךאי

חסדים( גמילות נתיב המרות )מעלות

ז־זסדים ??מילות שיכים מאמרים

 על עומד העולם דברים שלשה על )רמז(
גמילות ועל העבוךה ועל התורה

חסדים:

ב( א, פרק )אבות

 משלש שהיא חסדים גמילות ?דולה ןר»ח(

בהן שנתמזס מדות עשירה

 יד, )במדבר שנאמר כעדן הוא ברוך הקדוש

חסד": ורב אפים ארך "ה׳ יח(:

 )ראש לברכה זכו־ונם רבותינו ואמרו )רמט<

מטה חסד" "רב יז.(: השנה

 ןחציו זכאי חציו אדם שאם כלומר, חסד. כלפי

 חובה של כף על זכות של כף מכריע ח;ב,

 שהקדוש גדול חסד וזה בדין. אותו ומזכה

 בדי אותם שמזכה בריותיו עם עושה הוא ברוך

 דוד אמר זה ןעל הבא. העולם לח״י להביאם

ןהושיע": ן־לי "דלותי ו(: קטז, )תהלים

 וסופה חסז־ים גמילות תחלתה תורה נ(1)
גמילות מחלתה חסדים. גמילות

 ה׳ "מעש כא(: ג, )בראשית דכתיב ,חסדים

 מלבשם". עור כתנות ולאשתו לאדם אליקים

 "מקבר ו( לד, )דברים חסדים גמילות וסופה

בגי": אתו

יד.( וסוטה
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צדהה רנט - רנא סימן לח

 שתחלת בארך אחר בחבור אצלי ומבאר

לךמז קבורה, וסופח הלבשה התורה

 הנעשית דרבנן בחלוקא עצמו להלביש דצו־יך

 הזה בלבוש ושיקבר והמצוות התורה ןדי על

 פרשתי: גם אליקים. בגן להתעדן שתכה כדי

 עור", כתנות ולאשתו לאדם הפליקים "דע£ל

 מאי: "חלבשם", סתם למימר ליה דהרה דקשה

 אלא עור"? כתנות ולאשתו לאדם וגו׳ "תעשי

 ודוד לחיל חד כתנות, שתי אחד שלכל לן־מיז

 לבךכה זכו־ונם רבותינו שדךשו דרך על לשבת.

 תעשיה אהרן "ולבני ו( ג, פרק יומא )ירושלמי

אחד: לכל כתנות שתי מ(, כח, )שמות כתנות"

 שנאמר כעדן בחסד, נבנה כלו הע^לם )רנא(

אמרתי "כי ג(: פט, )תהלים

 ו(: כה, )שם אומר הוא וכן יבנה". חקר עולם

המה": מעולם פי וחסדיך ה׳ רחמיך "זכר

ו( ג, פרק יומא ירושלמי )מדרש

 הקךבנות, מן חסדים גמילות גדולה )רע(

חסד "כי ו(: ו, )הושע שנאמר
זבח": ןל'א חפצתי

תקכב( רמז ב חלק שמעוני )ילקוט

עוברי לברכה, זכרונם רבותינו ואמר! )רע( . T החכסהך ?אוצר •• :• I * t t : • r ••

 "נחית אותו, פךשו ה;ם
 בעןך" "נהלת חסדים. גמילות זו — בחסדך״

 יתן". לעמו עיז "ה׳ דתימר: כמה תורה, זו —

 נתבסס? אימתי מתמוטט, הןה העולם ועדין

:המקדש בית זה — קךשך" נוה "אל

בשלח( )מכילתא

 עומד הןה המקדש נבנה שלא עד )רנד(

שנבנה כיון רגלןם, שתי על העולם

 בית שאין ועכשיו העולם. נתבסס המקדש בית

 במקומו, מכפרת חסדים גמילות ק;ם, המקדש

 זבח", ולא חפצתי חסד "כי ו(: ו, )הושע שנאמר

 ובנה"[: חסד עולם אמרתי "כי ]ואומר:

פרשה פסיקתא ועיין תקכב סימן בילקוט שם )עיין

ג( ה,

 גמליאל בן שמעון רבן תנינא תמי )רנה(
העולם דברים שלשה על אומר:

 גמילות ועל העבודה ועל התוךה על עומד,

 לוי רבי בשם דסכנין ןהושע רבי חסדים,

 טז(: נא, )ישעיה שנאמר אחד בפסוק שלשתם

 ןז־י "ובצל תורה. זו — בפיך״ דברי ״ואשים

 העוסק שכל חסדים, גמילות זו — כסיתיך"

 הקדיש של בצלו לחסות זו?ה חסדים בגמילות

 ח(: לו, )תהלים דכתיב הוא הז־א הוא, ברוך

 כנפיך בצל אז־ם ובני אליקים חסדך וקר "מה

 — וגו׳״ ארץ וליסוד שמום ]״לנטוע וחסיון״

:הקרבנות[ אלו

תעה( רמז כ חלק שמעוני )ילקוט

 ומן התורה מן חסדים גמילות גדולה )רבו(
לא, )משלי שנאמר הקךבנות,

 על חסד ותורת בחכמה פתחה "פיה כו(:

 "ותורת אלא נאמר, לא וחסד ותוךה לשונה".

 נתלה קטן אומר הוי במי? נתלה מי חסד",

.בגדול:

מט:( )סוכה

 תורה תלמוד מבטלין שהרי תדע )רנז<
כלה, ולהכנסת המת להוצאת

:חסדים גמילות שהוא מפני

עז( עמוד המרות מעלת ובספר יז. )כתובות

 ו, )מיכה חסד" ואהבת משפט "עעזות )דנת(
זו — משפט״ ״עשיות ח(.

 חסדים, גמילות זו — חסד״ ״ואהבת הדין,

 המת הוצאת זו — אליהיך״ עם לכת ״והצנע

כלה: והכנסת

מט:( )סוכה

 מעות לגבות ויצטו־כו עניים שהם כלומר,

תשמישי לצרך או המת קבורת לצרך

:לבישה שלא כדי בצנעה הדבר שתנשיו כלה,

 משתלמת הצדקה אין באגדה, אמרו )רנט(
:שבה חסדים גמילות לפי אלא

)שם(

 הנקרא בה האן־ם שיטרח הטרח לפי ?לומר
:חסדים גמילות
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רסז - רם סימן מעיל
 גדולה ךבו־ים בשלשה עוד: רו1א? (01)

הצדקה. מן יותר חסדים גמילות

 בין בממתו בין חסדים גמילות בממונו. צךקה

 בין חסדים גמילות לעניים, צדקה בגופו.

 גמילות לחיים, צדקה לעשירים. בין לעניים

)שם( :למתים בין לחיים בין חסךים

 בקבורתו ומתעסק ונושאו שמספידו כלומר
שאמר כמו גמורה, חסדים גמילות זו

 כט(: מז, )בראשית בנו ליוסף אבינו :עקיב

 תקברני נא אל ואמת חסד ,עמך "ועשיית

 לברכה זכרונם רבותינו ואמרו במצו־ים".

 של חסד איזהו שם(, ורש״י ה צו, רבה )בראשית

 שאינו מפני המתים, עם שעושים אלו אמת?

גמול: לתשלום מצפה

 הפאה שעור, להם ךבו־ים־־שאין אלו )רסא(

וגמילות והראיון והבכורים

 ןתלמוד לחברו אדם בין שלום והבאת חסדים...

:כלם כנגד תורה

א( א, פרק )פאה

 על הממנה מלאך באגדה, אמרו )רסב(

קלות. דגליו והחסד הצדקה

 לקטרג, עליו עולים קטגורים כשמלאכי ועוד

 מקדים והחסד הצדקה על הממנה המלאך

 ואמת "חסד טו(: פט, )תהלים שנאמר ועולה,

פניך": ןקדמו

 חברו עם חסד העושה כל באגךה, עוד )רסג(

בנאו כאלו הכתוב עליו מעלה

 אמן־תי "כי ג(: פט, )תהלים שנאמר לעולם,

 חסד עושה שאינו מי ךכל יבנה". חסד עולם

 )שופטים שנאמר בעקר, כופר כאלו חברו עם

 אותם". המציל ה׳ בדית את זכרו "ולא לד(: ח,

 שנאמר כעדן חסד. עשו שלא זכרו? לא ובמה

 לרבעל בית עם חסד עשו "וליא לה(: ח, )שופטים

:גךעון״ הוא

ח( פרק שופטים )ילקוט

 מא, )ישעיה דכתיב מאי באגדה, עוד (101)

יקראהו צדק ממורח העיר "מי ב(:

לט £ צד

 אמות היו לשנים ךאובן[ דבי ]אמר לדגלו",

 העירם ומי השכינה. כנפי תחת מלביא העולם

 ולא אברהם. השכינה? כנפי תחת ולחסות לביא

 אף אלא בלבד, העיר העולם לאמות תיאמר

 שנאמר: אברהם, והעירה לשנה היתה הצדקה

 פותח אברהם שהלה לדגלו". יקראהו "צדק

 )בראשית שנאמר ושבים, עובדים ומקבל פו?ךק

 שם ויקרא שבע בבאר אשל "ולטע לג(: כא,

 הודיע האשל לדי שעל עולם". אל ה׳ בשם

 בעולם. וגבורתו הוא ברוך הקדוש של שמו

 ללעקיב אמת "תתן כ(: ז, )מיכה אומר הוא וכן

לאברהם": חסד

 כמה הוא וחיבר שם עיין ב מא, ישעיה )ילקוט

יחדיו( מימרות

 אבות זכות ראית אם באגךה, שם עין )רסה(

שנתמוטטה, אמהות ולכות שמטה

 נד, )ישעיה שנאמר חסדים, בגמילות והטפל לך

 לחסדי תמוטינה והגבעות למושו ההו־ים "כי י(:

 "כי ה׳". מךחמיך אמר וגו׳ למוש ליא מאתך

 "והגבעות האבות, אלו — למושו" ההרים

 מאתך "וחסדי האמהות, אלו — תמוטקה״

:חסדים גמילות זו — למוש״ ליא

נד( ישעיהו וילקוט ה. לו, רבה )ויקרא

 התר ולא אסור לא בה אין רות מגלת 001)
ולמה טהרה, ולא טמאה ליא

חסדים: גמילות כיח ללמךך נכתבה?

טו( ב, רבה רות )מדרש

 הלכות למזעו שהרי הקשיתי אחר ובחבור

מז:( )יבמות בגמרא כךאיתא הגר,

 אלך". תלכי אשר אל "כי :טז( א, )רות פסוק על

:בארך ופרשתי

 גדול פרקליט חסדים וגמילות הצךכ;ה 001)
ישראל בין גדול ושלום

 "אל ה(: טז, )ירמיה שנאמר שבשמלם, לאביהם

 להם תניד לאל לספוד תלך ואל מו־זח בית תביא

 ה׳ נאם הזה העם מאת שלומי את אספתי כי

 זו — החסד״ ״את הרחמים". ואת החסד את

צדקה. זו — הרחמים״ ״ואת חסדים. גמילות
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 גדול פרקליט חסדים וגמילות שהצלקה לומר

:שבשמןם לאביהם ישראל בין

רצד( רמז ב חלק שמעוני ילקוט ;י. בתרא )בבא

 לו אין הלמה ששיכר ללחה, כופין )רסח(

:כד( א, )שופטים שנאמר !שעור

 לו מאמרו העיר מן יוצא איש השמלים "ויראו

 עשו חסד ומה העיר". מבוא את נא הראנו
 ואת חרב לפי הלגו העיר אותה שכל עמו?

 הוא ברוך והקדוש הניחו. משפחתו לאת האיש

 האיש "מלך בו(: א, )שם שנאמר שכר, לו שלם

 הוא לוז, שמה מקרא עיר מבן החתים אלץ אל

 בה שצובעין לוז היא הזה". היום עד שמה

 בא בלבלה, ולא סנחליב שבא לוז היא תכלת,

 אין המות מלאך ואף החליבה, ולא נבוכלנצר

 בזמן שבה זקנים אלא בתוכה. לכנס רשות לו

 והם לחומה חוץ יוצאין בהם קצה שדעתם

 הזה הכנעני ומה וחימר, קל דברים והלא מתים.

 שעקם אלא ברגליו הלך ולא בפיו דבר שלא

 ולזרע ולזלעו לו הצלה גרם הפה, את להם

 ומהלך בפיו המדבר הדורות, כל סוף עד זלעו

:וכמה כמה אחת על ברגליו

מו:( )סוטה

 רבי משום חנינא בר יוסי רבי אמר )רסט<

המארח כל חגקיב, בן אליעזר

 ומשקהו ומאכילו ביתו בתוך חכם תלמיד

 כאלו הכתוב עליו מעלה מנכסיו, ומהנהר

 התם וכתיב "תמיד", הכא כתיב תמיד. הקריב

:תמיד״ עלינו ״עובר :ט( ד, )מלכים־ב

י:( )ברכות

 מהנה שאינו מי כל אליעזר, רבי אמר )ער(

לו אין מנכסיו חכמים תלמידי

 לאבלו שיךיד "אין כא(: כ, )איוב שנאמר ברכה.

 אלא "שריד" ואין טובו". תחיל לא כן על

 "לשרירים ה(: ג, )יואל שנאמר חכם, תלמיד

קולא": ה׳ אשר

מ(1 א׳ סימן לקמן עיין צב. )סנהדרין

 לכרם לבותינו כשנכנסו לבנן, תנוי )רעא(

ריאש יהולה רבי שם היו בןבנה

 ?חמ,יא ורבי יוסי ורבי מקום, בכל המדללים

 פתחו הגלילי, יוסי לבי של בנו אליעזר לרבי

 יהודה לבי פתח וללשו. אכסדא בכבוד כלם
 ז(: לג, )שמות וללש מקום בכל המלבלים ריאש

 למחנה" מחוץ לו ונטה האהל את יקח "ומשה

 ארון ומה וחילר, קל דבלים והלא ז(. לג, )שמות

 אמלה פלסאות שלש אלא מרחק הןה שליא ה׳

 חכמים תלמילי ה׳", מבקש כל "והןה תולה:

 מעיר והולכין כתפיהם( על משאם )שנושיאין

 אחת על תולה, ללמד למדינה וממלינה לעיר

 עין אכסדא, לכבוד כלם ללשו וכן וכמה. כמה

שם:

סג:( )ברכות

 יוחנן, לבי אמר אבא בר ךוןא לבי אמר )ערב<
אלא ?תנבאו ליא הנביאים _״לל

 תלמידי ולמהנה חכם לתלמיד בתו למשייא

 לתלמידי פלקמטןא ולעושה מנכסיו חכמים

 סד, )ישעיה עצמן חכמים תלמידי אבל חכמים,

:זולתך״ אליקים לאתה ליא "עץ :ג(

צט.( סנהדרין לד: )ברכות

 אולחים הכנסת גדולה יוחןן: רבי אמר )רעג(

]לקתני המללש בית בהשכמת
 ושל תלן של קפות וחמש אלבע אפלו מפגין

 בית בטול ומפני האולחים מפני תבואה

 יותר אמר: מנהללעא לימי לב המללשן.

 האולחין מפני ]לקתני המללש בית מהשכמת

 ןהולה לב אמר המללש[. בית בטול מפני והלו־

 פני מהקבלת אולחים הכנסת גדולה לב: אמר

 אם ה׳ "וייאמר, ג(: יח, )בראשית לכתיב שכינה,

 עבדך" מעל תעביר נא אל בעיניך חן מצאתי נא

רש״י(: — האולחים לקבל והלך )והניחו

קכז.( )שבת

 כמלת שליא ולאה ביא אלעדר, רבי אמר )ערר!

ולם, בשיר מדת הוא ברוך הקדוש
 לי המתן לגדול לומר לכול קטן אין ולם בשיר

הוא ברוך בהקד־וש ואלו אליך, שאבוא עד

 מצאתי נא אם ה׳ "וייאמר שם(: )בראשית כתיב

)שם( בעיניך": חן
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סמט אלחנן הרב

מור׳ אבי נשמת לעילוי
 ז״ל סמט ח״ם ישראל ב״ר יצחק אברהם ר׳

רבנו בספרי בתמידות הוגה היה אשר
תשנ״ת טבת נ' נלב״ע

דעות בהלכות עיונים

 ומכעס מגובה-לב ההרחקה

האחר? הקצה עד או האמצעית הדרך אל

א-ב( פרקים דעות בהלכות )עיון

הרמב״ס בדברי הנראית הסתירה א.
הנידונות הדעות של ייחודן :הסתירה יישוב ב.
אריסטו של ה׳אתיקה׳ לבין דעות הלכות בין ג.

הרמב״ם בדברי הנראית הסתירה א.

 בדרך ללכת יש פיה שעל מידות תורת הרמב״ם העמיד דעות בהלכות הראשוני□ בפרקים

 רשימה מובאת הראשונה בהלכה שליליות. ששתיהן הקיצוניות המידות שתי בין האמצעית

:כאן* נדון שבהן מידות שתי אותן הרשימה ובראש כאלה, קוטביות מידות צמדי של

 ממנה ורחוקה מזו משונה וזו אדם, מבני ואחד אחד לכל יש הרבה דעות

 עליו מיושבת שדעתו אדם ויש תמיד, כועס חמה בעל שהוא אד□ יש ביותר.

 גבה שהוא אדם ויש שנים. בכמה מעט כעס יכעס כעס, ואם כלל, כועס ואינו

מאד. עד רוח שפל שהוא ויש ביותר, לב

 נ״א הרב למריר פשוטה יד פירוש עם המדע ספר מהדורת פי על הם דעות מהלכות הציטוטים כל .1

 כת״י על מבוססת זו מהדורה תש״ן. ירושלים מעליות, הוצאת שליט״א, הישיבה ראש רבינוביץ

הרמב״ם. של ידו בחתימת המאושר אוקספורד
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:ואומר ההלכה את מסיי□ הוא אלה, מעין צמדי□ שלושה עוד הביאו לאחר

 ואכזרי ושוע, וכילי ואונן, מהולל כגון: הדעות, כל שאר אלו דרכי□ ועל

בהן. כיוצא וכל לב, ואמיץ לבב ורך ורחמן,

 הישרה, הדרך מהי ולעומתה בה, ללכה ראוי שאין הדרך מהי הרמב"□ קובע ו-ד ג בהלכות

:ההרגשה חוסר - והפכה הכעס למידת שנוגע במה היא שהביא הראשונה והדוגמה

 לו ראוי ואין טובה, דרך אינן ודעה דעה שבכל מזו זו הרחוקות קצוות שני

בהן... ללכת לאדם

לאדם, לו שיש דעות מכל ודעה דעה שבכל בינונית מדה היא הישרה הדרך

 לזו לא קרובה ואינה שווה, ריחוק הקצוות משני רחוקה שהיא הדעה והיא

 אלא מרגיש, שאינו כמת ולא לכעוס, נוח חמה בעל יהיה לא כיצדי לזו... ולא

 יי^׳זה שלא כדי עליו לכעוס שראוי גדול דבר על אלא יכעוס לא - בינוני

אחרת. פעם בו כיוצא

:מסיי□ הוא האמצעית, בדרך להליכה דוגמאות ארבע עוד הביאו לאחר

החכמים. דרך היא זו ודרך דעותיו. שאר ...וכן

 משורת ולפני□ חסידות מידת גם ישנה הזו המידות בתורת כי ׳□,הרמב מלמדנו ה בהלכה

 שאליו המסוכן הקצה מן הפוך שהוא לצד האמצע, מן קצת לנטות לפיהם הנוהג שעל הדין,

 שפלות והפכה גובה־הלב מידת היא לכך מביא שהוא הדוגמה .2האד□ של הטבעית נטייתו

הרוח:

 שהוא ומי חכם. נקרא ממוצעות .בינוניות דעות כול□ שדעותיו אדם כל

זה, לצד או זה לצד מעט בינונית מדעה ויתרחק ביותר עצמו על מדקדק

 שפל ויהיה האחרון, הקצה עד הלב מגובה שיתרחק מי כיצד? חסיד. נקרא

 בלבד האמצע עד נתרחק ואם חסידות. מדת היא וזו חסיד, נקרא ביותר, רוח

 הדעות. כל שאר זו דרך ועל חכמה. מדת היא וזו חכם, נקרא עניו, ויהיה

 שתי כנגד האמצעית מדרך שלה□ דעות מטין היו הראשוני□ וחסידי□

 אותה שמטין דעה ויש האחרון, הקצה כנגד אותה שמטין דעה יש הקצוות:

הדין. משורת לפני□ ]הוא[ וזה הראשון. הקצה כנגד

 קנה איזה לפי האחר! לצד ומתי זה, לצד לנטות החסיד על מתי :סתומים קצת זו בהלכה הרמב״ם דברי .2

 רביעי בפרק האחרון! או הראשון" הקצה "כנגד להטותה יש מסויימת דעה אם להחליט יש מידה

שם. מדבריו העולה פי על דברינו ניסחנו ואנו בהירות, ביתר כוונתו את הרמב״ם ביאר פרקים משמונה
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 הכעס מידת הללו, המידות צמדי שני בין הבדל שיש הרמב״ם מדברי נראה לא עתה עד

 הדעות צמדי שאר לבין הרוח, שפלות - והפכה גובה־הלב ומידת ההרגשה, חוסר ־ והפכה

המקוטבות?

 מאוים חולות, שנפשותיהם אדם "בני של ההתרפאות בדרך הרמב״ם דן השני הפרק בראש

 מודגמת נוספת פעם בה". ללכת ומתעצלים הטובה, הדרך ושונאי□ הרעות, הדעות ואוהבים

 חמה, בעל של הריפוי דרך בזאת: הנידונות הדעות שתי באמצעות ב, בהלכה הריפוי, דרך

:דבר הדעות לשאר הללו השתיים בין אין כי נראה ושוב לב. גבה של הריפוי ודרך

 שאם עצמו להנהיג לו אומרים חמה בעל שהוא מי רפאותם? היא וכיצד

 החמה שתיעקר עד מרובה, זמן זו בדרך וילך כלל. ירגיש לא וקולל הוכה

הכל, מן למטה וישב הרבה, בביזיון עצמו ינהיג ־ לב גבה היה ואם מלבו.

 שיעקר עד אלו, בדברים וכיוצא לובשיהן, את המבזין סחבות בלויי וילבש

 ולכשיחזור הטובה. הדרך שהיא האמצעית לדרך ויחזור ממנו הלב גובה

 היה אם :הדעות כל בשאר יעשה זה קו ועל ימיו. כל בה ילך האמצעית לדרך

 עד מרובה, זמן בו וינהוג השני לקצה עצמו ירחיק האחד, לקצה רחוק

ודעה. דעה שבכל בינונית מדה והיא הטובה, לדרך שיחזור

 הדעות שתי את ומוציא חדה, תפנית הרמב״ם עושה ג, הלכה הסמוכה, בהלכה אולם

 ב בהלכה הן הקודמים, דבריו כל את סותר הוא ובכך הדעות, שאר מכלל הנידונות,

:א בפרק לעיל המצויינים במקומות והן לפניה, הסמוכה

 הקצה עד יתרחק אלא בבינונית, בהן לנהוג לאדם לו שאסור דעות ויש

 אלא בלבד, עניו האדם שיהיה הטובה הדרך שאין - הלב גובה והוא האחר.

 ׳ענו רבנו במשה נאמר ולפיכך למאד. נמוכה רוחו ותהיה רוח שפל שיהיה

הוי מאד ׳מאד חכמים צוו ולפיכך בלבד. עניו נאמר ולא ג( יב, )במדבר מאד׳

 כי הרמב׳ים כתב ה הלכה בראש הלב: גובה למידת שנוגע במה הרמב״ם רומז שאליו אחד בדבר מלבד ג.

 ואילו זה", לצד או זה לצד מעט, בינונית מדעה ויתרחק ביותר, עצמו על מדקדק שהוא "מי הוא חסיד

 דינה אין משמע, חסיד". נקרא האחרון... הקצה עד הלב מגובה שיתרחק "מי :כותב הוא שהביא בדוגמה

 בפרק הרמב״ם כתב נך שלא יצויין אחרות. בדעות חסידות כדין רוח, לשפלות שנוגע במה חסידות של

 אל מעט ממנה נוטים שהחסידים כתב הענוה על ואף מידותיו, השוה ששם פרקים, משמונה הרביעי

 )מסכת וכתב חזר רוח", שפל הווי מאד "מאד מ״ד( )פ״ד המשנה על לאבות, בפירושו אולם הרוח. שפלות

:סו( עמוד תשנ״ד ירושלים מעליות, הוצאת ובמהדורתו, שילת ר״י בתרגום הרמב״ם פירוש עם אבות

הסייג... צד על הקצוות משני לאחד שייטה לאדם ראוי כי פרקים[ משמונה ]- הרביעי בפרק בארנו ״וכבר

 החסידים, אצל המידה זאת חסרון לגודל כי הגאוה, לומר רצוני המדות, מכל לבדה המידה מזאת חוץ

 וכר בנפש ישאירו שלא כדי לגמרי, הרוח שפלות אל ונטו האחרון, הקצה עד ממנה רחקו בנזקה, וידיעתם

פנים". בשום לגאוה
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 לבבך ׳ורם שנאמר בעיקר, כפר לבו המגביה שכל אמרו, ועוד רוח׳. שפל

 ביה דאית מאן ׳בשמתא אמרו, ועוד יד(. ח, )דברים אלהיך׳ ה׳ את ושכחת

מקצתה. ואפילו הרוח׳ גסות

 הקצה עד ממנה שיתרחק לאדם וראוי למאד, עד היא רעה דעה הכעס וכן

 אם ]וכן[ עליו. לכעוס שראוי דבר על ואפילו יכעוס שלא עצמו וילמד האחר,

 ורצה ־ פרנס היה אם - הציבור על או ביתו ובני בניו על אימה להטיל רצה

 כדי כועס שהוא בפניהם עצמו יראה למוטב, שיחזרו כדי עליהם לכעוס

 בשעת איש מדמה שהוא כאדם עצמו, לבין בינו מיושבת דעתו ותהיה ליסרם,

 עובד כאילו הכועס כל הראשונים, חכמים אמרו כועס. אינו והוא כעסו

ממנו, מסתלקת חכמתו - הוא חכם אם הכועס, שכל ואמרו, זרה", עבודה

חיים. חייהם אין כעס ובעלי ממנו[, מסתלקת נבואתו - הוא נביא ]ואם

 לדברים אפילו ירגיש שלא עצמו שינהיג עד הכעס מן להתרחק צוו לפיכך

עולבין, ואינן עלובין הן הצדיקים, ודרך הטובה. הדרך היא וזו המכעיסין,

 עליהם ביסורים, ושמחים מאהבה עושין משיבין, ואינן חרפתן שומעין

לא(. ה, )שופטים בגבורתו׳ השמש כצאת ׳ואוהביו אומר הכתוב

 הדעת על יעלה לא שהרי .5זו סתירה נראית בדבריו, למעיינים הרמב״ם שחד חידה כמו

 "לחזור מטרתה הלב גובה עקירת האם דיבור: כדי תוך כמעט דבריו את יסתור שמחבר

 כמבואר הדעות, שאר בכל כמו ימיו" כל בה וילך הטובה... הדרך שהיא האמצעית לדרך

 של הקצה עד להתרחק ועליו בבינוניות, זו בדעה לנהוג לאדם" לו ש״אסור או ב, בהלכה

 לנטות צריך חמה בעל האם גי בהלכה כמבואר למאד", נמוכה רוחו "ותהיה רוח שפלות

 והיא הטובה, לדרך "יחזור ואז מלבו" החמה שתעקר עד כלל... ירגיש "שלא ההפוך לכיוון

 למאד, עד היא רעה "דעה שהכעס או ב, מהלכה כמשתמע ודעה", דעה שבכל בינונית מדה

גז בהלכה כמבואר ובקביעות, האחר" הקצה עד ממנה שיתרחק לאדם וראוי

 א בפרק :בה הנידונות הדעות לשתי שנוגע במה' א, בפרק האמור כל את גם סותרת ג הלכה

 בינוני אלא מרגיש, שאינו כמת ולא לכעוס, נוח חמה בעל יהיה "לא :במפורש נאמר ד הלכה

 "וילמד נאמר: ג הלכה ב בפרק ואילו עליו..." לכעוס שראוי גדול דבר על אלא יכעוס לא -

עליו". לכעוס שראוי דבר על ואפילו יכעוס שלא עצמו

A ׳יד ובפירוש לעם׳ ׳רמב״ם בפירוש ראה בתלמוד, זו בצורתו מופיע שאינו זה, משפט של מקורו על 

פשוטה׳.

 מקצת להסתיר שצריך מאד, עמוקים "בעניינים כי הנבוכים, מורה בהקדמת עצמו, על העיד הרמב׳ים .5

שבמורה. הסתירות מן בחלק הדבר וכך ביודעין, דבריו את לסתור מחבר עשוי ,,מקצתן׳ ולגלות עניניהם

אלה. דבריו את ליישם יש למעלה הנידון בעניין גם אם ספק אולם
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 נקרא עניו, "ויהיה האמצע עד הלב מגובה שנתרחק מי כי הרמב״ם כתב ה הלכה א בפרק

 בינוניות דעות כול□ שדעותיו אדם "כל של מדתו והיא חבטה", מדת היא וזו חכם,

 הקצה עד הלב מגובה ההרחקה הלכה. אותה בראש כמבואר חכם", )ש(נקרא ממוצעות

 הגדרתה ומעצם חסיד, נקרא בה וההולך חסידות, מידת היא רוח, שפל להיות האחרון,

 "חסידים כמו סגולה ליחידי רק הראוי הדין"(, משורת )"לפנים רשות של עניין היא ככזו

 הבינונית במידה לנהוג לאדם" לו "אסור כי ג הלכה ב בפרק אפוא כתב איך הראשונים".

 עניו היות זה וכיצד ב? פרק של ׳איסור׳ על א פרק של ה׳חכם׳ עובר וכי הלב? גובה בעניין

 ?‘ב בפרק בלבד" עניו האדם שיהיה הטובה הדרך "אינה , א בפרק החכמה״ מדת ש״היא

 נכתוב ואנו הרמב״ם', שבדברי זו לסתירה אחדות תשובות נתנו האחרונים הרמב״ם מפרשי

דעתנו. לעניות הנראה את

הנידונות הדעות של ייחודן הסתירה: יישוב ב.

 דעות", "הלכות בהן עוסקים שאנו ההלכות נקראו שמו שעל "דעות" המונח את לבאר יש

 מבני ואחד אחד לכל יש הרבה "דעות א הלכה א בפרק דבריו את הרמב״ם פותח ושבו

 שעל אמונה ועיקרי ידיעות לרעיונות, היינו ודעות׳, ל׳אמונות הכוונה שאין ודאי האדם...".

 דעות בהלכות ואילו התורה', יסודי בהלכות דווקא נידונו אלו שהרי בהם, להחזיק האדם

 של והמשמעות שלו, המידות תורת את הרמב״ם פורש דעות בהלכות נידונים. הללו אין

 נטל ׳דעות׳ במונח הזה השימוש את התנהגות׳. ודרכי אופי ׳תכונות היא ׳דעות׳ המונח

לרצות... ונוח לכעוס נוח בדעות: מדות "ארבע י(: ה, )פרק באבות המשנה מן הרמב״ם

 של סדרה בתוך ד־ה, הלכות א לפרק הלחם־משנה בדברי בבהירות נוסחה הפרקים שני שבין הסתירה .6

 זה שלאחר בפרק דהרי חדא, :סובא בדבריו להקשות ״יש :לענייננו נוגעות שאינן נוספות רבות שאלות

 ה[ ]הלכה כאן כתב ואיך מאד, ענו שיהא צריך אלא הענוה, במידת בינונית במידה לנהוג שאסור כתב

 זה, שלאחר בפרק כתב הכעס במידת שהרי קשה, ועוד חכם;... נקרא בינונית בדרך והולך זה שהעושה

 כתב ד[ ]הלכה וכאן וכו׳, עליו לכעוס שראוי דבר על אפילו יכעוס ולא מאד, להרחיק צריך זו שבמידה

וכו"׳. עליו לכעוס שראוי גדול דבר על אלא יכעוס לא וכו׳ כמת ולא

 שילת ר״י דברי מדבריו, מה ובשינוי שהקשה, הקושיות על עצמו הלחם־משנה תשובת את כאן נציין .7

 ירושלים מעליות, הוצאת במהדורתו, למשנה׳ הרמב״ם ב׳הקדמות פרקים משמונה רביעי לפרק בביאורו

שם. 7 ובהערה רפא-רפג עמוד תשנ׳יב

 המדע לספר )הביאור ה הלכה א פרק אתר על בביאורו מבאסקויץ וולף לר׳ משנה׳ ביסדר ראה כן כמו

 המדע ספר על ובירורים )חידושים קרקובסקי מנחם לר׳ המלך׳ ב׳עבודת תשנ״א(, בירושלים מחדש נדפס

 ׳יד ובפירוש ג הלכה ב לפרק בביאורו תשל״א( ירושלים צילום ומהדורת תרצ״ה, וילנא להרמב״ם,

רכז. ועמוד רה-רז עמוד (1 הערה )ראה פשוטה׳

אלוה". שם שיש "לידע היא שם הרמב״ם בה שדן הראשונה המצוה .8
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 לו שיש במקום השפעתו את - שבו הברכה את ימנע הכעס מידת של גמור דיכוי אולם

 הביא - חיובי תפקיד לעתים יש כעסנית שלהתנהגות - זה דבר והשפעה. תיקון של תפקיד

:ולכתוב זו בהלכה דבריו את לסייג הרמב״ם את

 - פרנס היה אם - הציבור על או ביתו, ובני בניו על אימה להטיל רצה אם

 כדי כועס שהוא בפניהם עצמו יראה למוטב, שיחזרו כדי עליהם לכעוס ורצה

 בשעת איש מדמה שהוא כאדם עצמו לבין בינו מיושבת דעתו ותהיה ליסרם,

כועס. אינו והוא כעסו

 זו שאם כועס, הוא כאילו ׳הצגה׳ יערוך שהאדם לכך אלו בדבריו הרמב״ם כוונת אין

 בדיוק זהו הרי כעסו..." בשעת איש מדמה שהוא "כאדם האחרונים דבריו פשר מה כוונתו,

 היא כך אלא למיותר. הופך הזה האחרון המשפט וכל הדמיון, לכ״ף מקום ואין המקרה,

 למוטב, להחזירם עשוי ושהכעס שחטאו אותם על לכעוס ראוי הרי באמת :הדברים כוונת
 כן על נים.?1 בשום לקבלו ואין בחשבון, בא אינו הכועס של עצמית שליטה איבוד אולם

 אחרות: במילים העצמית. השליטה את לאבד בלא אך אמיתי, כעס לבטא האדם על מוטל

 שליטה על לשמור עצמו! מעשי את ולבקר צד, מן בעצמו להתבונן מסוגל להיות האדם על

.”אמיתי כעס מביע כשהוא גם מלאה, עצמית

 אלו את המרתיע דבר מאותו מעוקר שהוא כיוון להשפיע, שלא עלול כזה שכעס אלא

 לאדם לו מותר כן ועל - שליטה לאיבוד עד עזה רגשית הבעה - כלפיהם מכוון שהכעס

 של זו בנקודה רק עצמו". לביו בינו עליו מיושבת "דעתו שבאמת אף שליטה, איבוד ׳לשחק׳

 אולם כשחקן, היינו כעסו", בשעת איש מדמה שהוא "כאדם הוא שליטה׳ איבוד ׳הצגת

.‘4אמיתי כעס כאמור מבטא הוא הרע למעשה האדם של תגובתו עצם מצד

 שם ד: הלכה א בפרק הרמב״ם שכתב לדברים אלו דברים בין סתירה להקשות אין מעתה

 שנחוץ מעשים על האדם שמגיב החיצוניות בתגובות• הכועס, של בהתנהגותו הרמב״ם עסק

 שראינו. כפי הכעס, של זה אספקט הרמב״ם זנח לא ג הלכה ב בפרק אף והרי עליהם. להגיב
 על מוטל שכן טובה, מידה בעל אינו מרגיש", "כמת״שאינו שהוא לחלוטין, כעס נטול אדם

14 13 לנבוע צריכות אינן הללו אולם נכונות. תגובות כך על ולהגיב למתרחש, ער להיות האדם

 לבן הצדיקים אבל לבן... ברשות "הרשעים ח(: סז, רבה )בראשית במאמרם חז״ל מביעים דומה רעיון .13

ברשותן".

 בחמתו בגדיו "המקרע ברייתא: מובאת שם ב, קה, שבת במסכת הוא זו בהלכה הרמב״ם של מקורו .14

 למירמא "עביד שאם אומרת הגמרא אולם זרה...", עבודה כעובד בעיניך יהא בחמתו... כליו והמשבר

 אימה להטיל במתוכנן שנהגו אמוראים של דוגמאות כמה מביאה והיא מותר, - ביתיה״ אאינשי אימתא

שליטה. איבוד כדי עד באמת לכעוס בלא ביתם, אנשי על במעשיהם
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 יכעוס "לא :עצמית בשליטה מלווה דעת משיקול אלא לכעוס״ נוח חמה, ״בעל של מתכונה

 וזו אחרת". פעם ייעשה... "שלא ראויה תכלית ולשם עליו", לכעוס שראוי גדול דבר על אלא

כפעולה. בהתגלותה הכעס למידת שנוגע במה האמצעית הדרך היא

 המאופיינת נפשית כתכונה שהכעס כוונתו את הרמב״ם מבאר ג הלכה ב בפרק אולם

 האחר. הקצה עד ממנו להתרחק ויש לגמרי, מגונה הוא עצמית, שליטה באיבוד

 כסותרים, והנראים הנידונות, ההלכות משתי הנטולים המשפטים שני את עתה נציב

:כאלה אינם באמת כי וניווכח

ג: הלכה ב, פרקד: הלכה א, פרק

יכעוס לא

עליו. לכעוס שראוי גדול דבר על אלא

 יכעוס, שלא עצמו וילמד

עליו. לכעוס שראוי דבר על ואפילו

 שבדבר כתב הלכה אותה בהמשך מייד שהרי כלל, יכעוס שלא ב בפרק הרמב״ם כתב לא

 עצמו "וילמד לכתוב דקדק אלא כועס", שהוא בפניהם עצמו "יראה עליו לכעוס שראוי

 שליטה, לאיבוד עד בלבו יכעס שלא ברגשותיו, לשלוט עצמו ירגיל כלומר: יכעוס", שלא

 גם כוונתו היתה שזו מתברר למפרע .15כעס של התנהגות יבטא חוץ, כלפי רק יכעס אלא

 לפעול לאדם לו ראוי כי שאף האדם, של דעותיו של ההתנהגותי בפן כולו העוסק א, בפרק

רגשית. מעורבות בלא כך לפעול יש עליו, לכעוס שראוי גדול דבר על בכעס

 שיכול אדם :שם העניין מעצם אלא א, בפרק כוונתו מתבררת למפרע רק לא ובאמת,

 בשליטה נתון שהוא מאליו ברור שם, האמורים בתנאים רק ולהפעילו כעסו את לשקול

 עד הכעסנית הנפש מתכונת נוטה הוא כך, ואם נכון. דעת שיקול לשקול וביכולת עצמית

ג. הלכה ב בפרק האמור את ומקיים הקצה,

 רוחו שפלות המאפיינת ההתנהגות את דומה. בדרך לדון יש הרוח ושפלות הענוה בעניין אף

 הרבה, בבזיון עצמו מנהיג רוח שפל אדם :ב הלכה ב בפרק הרמב״ם לנו תאר אדם, של

 אלו. בדברים וכיוצא לובשיהם, את המבזים סחבות בלויי ולובש הכל, מן למטה ויושב

 הראויה? היא זו התנהגות האם אולם נמוך. עצמי דימוי בעל לאדם היא טבעית זו התנהגות

:שלא ודאי

 דרוזח, מרבנן צורבא האי רבא, "אמר :א ד, תענית במסכת מקורו את ציינו האחרונים הרמבי׳ם מפרשי .15

 כן פי על ואף עליו, לכעוס שראוי דבר על מתרתח שהוא ודאי כן ואם ליה", מרתחא דקא הוא אורייתא

 )קהלת שנאמר בניחותא, נפשית למילף לאיניש ליה מיבעי הכי אפילו :רבינא אמר” :בהמשך שם נאמר

 )ייד יכעוס" שלא עצמו "וילמד דבריו את הרמב״ם נטל שמכאן נראה וגו׳". מלבך כעס ׳והסר י(: יא,

פשוטה׳(.
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 וראה הגדול, הנשיא היה אפילו הדין, משורת לפנים ועושה חסיד היה ואם

 וטוען פורק בהן, וכיוצא קנים או תבן של משאה תחת רובצת חבירו בהמת

ד(. יג, הנפש, ושמירת )רוצח עמו

 לקיים עצמו על מחמיר שהאדם בכך רק אינה הללו, במקרים הדין משורת לפנים העשייה

 בפרהסיא להתנהג ומוכן כבודו, על מוחל שהוא בכך בעיקר אלא מהן, פטור שהוא מצוות

הדעות בתחום חסידות מידת אפוא זוהי לזולת. טובה לתוצאה נוגע כשהדבר רוח, כשפל

.‘8והמידות

 כל אולם "חכם". נקרא והוא טענה, כל כלפיו אין זו, חסידות במידת נוהג שאינו שמי מובן

 לו אל הפנימית, הנפש לתכונת שנוגע במה המעשית. החיצונית ההתנהגות בתחום זאת

 שפל להיות עליו פנימה בתוכו בלבד. בענוה להסתפק לו אל הבינונית, במידה לנהוג לאדם

 ו״חסיד", "חכם" במונחים הרמב״ם השתמש לא שם ג. הלכה ב בפרק כמבואר מאד, רוח

 רוחנית בתביעה אלא בעליה, דרגת את הקובעת התנהגותית בנורמה מדובר אין שם כי

 נתבע נוה,5ב נוהג הוא באשר חכם נקרא והוא חכמה, בדרך הולך שבמעשיו מי אף פנימית.

.‘,חסידות במידת כלל מדובר ואין נמוכה, רוח בעל להיות פנימה נפשו בתוך

 כמקור ציינו רוצח( בהלכות משנה וכסף ואבדה, גזלה בהלכות משנה וכסף משנה )מגיד הרמב״ם מפרשי18.

 ישמעאל "ר׳ :ב ל, מציעא בבא במסכת המובא המעשה את באחרונה, המצוטטות ההלכות בשתי לדבריו

 וקא עצים(, של משאוי )רש״י: דאופי פתכא דרי הוה גברא, ההוא ביה פגע באורחא. קאזיל הוה יוסי בר׳

 ואפקרה... דזוזא פלגא ליה ןהיב דזוזא. פלגא :ליה שוין?.אמר כמה :ליה אמר לי. דלי :ליה אמר מיתפח.

 הוא הדין משורת לפנים יוסי ברבי ישמעאל ר׳ הוה! כבודו לפי ואינו זקן יוסי ברבי ישמעאל רבי והא

 ישמעאל ר׳ אותם. כסותר אף נראה אלא הרמב״ם, לדברי מהאים שאינו רק לא זה, מקור אולם דעבד".

 הדין משורת לפנים התנהגותו כך. על שתבעו אדם אותו עם וטען פרק ולא כבודו, על מחל לא יוסי בר׳

 העצים, את ממנו קנה אלא לו, מלעזור פטור שהיה אף ריקם, גברא ההוא פני את השיב שלא בכך היתה

 היה "אפילו החסיד, מן תובע הרמב״ם אולם כבודו. לפי ואינה זקן של הפטור את מלנצל נמנע ובכך

 אבידה להשיב )וכן ובמידותיו בגופו הדין משורת לפנים בכך ולקיזם ממש, ולטעון לפרוק הגדול", הנשיא

הרמב״ם. של מקורו מהו אפוא עיון וצריך כבודו(. לפי שאינה פי על אף מקום, בכל

 אינן שהן אלא הקצה, עד הבינוניות מן להתרחק האדם על שבהן נוספות דעות מופיעות ב פרק בהמשך

 ההתנהגות בין הלב, וגובה הכעס למידת ביחס כאן שהראינו סתירה אותה בהן שאין משום בעייתיות,

 המועט הדיבור או השתיקה, היא כזו מידה לסגל. שעליו הפנימית הנפש תכונת לבין לאדם הראויה

 התרחקות אף אותה. המולידה הנפש תכונת אל ישר ביחס עומדת זו אך בהתנהגות, מדובר כאן והמתון.

 של דיבורו שיהיה שבפה, לדבר שבלב העניין בין גמורה להתאמה והדרישה והקנאה, הקטטה ממידות

 החיובי הקצה עד להליכה דרישות הן והוות", עמל מכל טהור ולב נכון, ורוח אמת, "שפת אדם

החיצוני. במעשה והן הנפש בתכונת הן ובינוניות, פשרה מכל והתרחקות

.19
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אריסטו של ה׳אתיקה׳ לבין דעות הלכות בין ג.

 דעות בהלכות לפנינו נפרשת שהיא כפי הרמב״ם, של המידות תורת כי הוא המפורסמות מן

 עד היורד דמיין, של בזיקה מצוייה לאבות(, ובפירושו פרקים )בשמונה למשנה ובפירושו

 ובשוני בדמיון .“׳אתיקה׳ בספרו מנוסחת שהיא כפי אריסטו, של המידות לתורת לפרטים,

 של ב׳אתיקה׳ הרמב׳ים שעשה השימוש לעין גלוי כי אף ."שונים ומכיוונים אחדים, דנו

 שיש ברור הדמב"□"( בדברי המתגלים קשיים לביאור להועיל עשויה זו )וידיעה אריסטו

תחומים. בכמה מהותית הבדלה הללו המידות תורות שתי בין להבדיל

 שלשמה התכלית והן מהם, אחד כל של המידות תורת ביסוד העומדות היסוד הנחות הן

 מאריסטו מאד שונות המידות, תורת פי על ולאזנן מידותיו את לתקן האדם על מוטל

לרמב״ם.

 תירגם ניקומאכוס, מהדורת אתיקה, אריסטו, הספר: מן הם להלן זה מספר שיובאו הציטוטים כל .20

תשל״ג. ות״א ירושלים ליבס, י׳ מיוונית

 המידות תורת של ׳אופיה כהן, הרמן :רבות שנים לפני כבר זה בנושא שעסקו מאמרים שני כאן נזכיר .21

 ביהדות "עיונים כהן של המתורגמים מאמריו אסופת בתוך וויסלבסקי, צבי מגרמנית תירגם להרמב״ם׳,

 של המוסר 'שיטת )הולצברג(, עציון הלוי רפאל יצחק ;59־17 עמוד תשל״ח, ירושלים הדורי׳ ובבעיות

 אסופת בתוך ונדפס וחזר ז, חוברת תרצ״ה ב״ההד" לראשונה נדפס ומקורה׳, מקוריותה הרמב״ם

תשל׳יד. שניה מהדורה חנה, פרדס נעם מדרשית בהוצאת אמונה" בבעיות "עיונים מאמריו

 הרמב״ם מדגים פרקים משמונה הרביעי הפרק בראש והן דעות הלכות בראש הן לדבר: דוגמה הנה .22

 נראה הללו המקומות בשני והנה והחסר. היתר לצד שליליים קצוות בהן שיש אנושיות מידות של סדרה

 הספרים(. בשני היא אחת הנכפלת, )והדוגמה שונות במילים פעמיים ומתארה אחת, דוגמה כופל שהוא

 אלא משלו פרוטה אוכל ואינו ידו, על וקובץ ברעב, עצמו מסגף שהוא ויש "... א: א, פרק דעות בהלכות

 ושוע...". וכילי כגון... הדעות כל שאר אלו דרכים ועל לדעתו. בידו ממונו כל מאבד שהוא ויש גדול; בצער

 והבזבוז... הקמצנות בין ממוצעת היפה "העין :רלד( עמוד שילת )מהדורת ד פרק ראש פרקים ובשמונה

א, להלכה בביאורו משנה הלחם זו בכפילות התקשה וכבר והכילות". הפזרנות בין ממוצעת והנדיבות

.9 ו־ 6 הערות )שם( פרקים לשמונה לתרגומו שילת הרב של בביאורו וכן לכך, תשובתו וראה
 הסבר גם שם אולם בדבריו, זו תכונה כופל אריסטו שגם מייד יווכח אריסטו של באתיקה המעיין כל

 הוא האמצע וקבלתם, הכספים למתן "אשר (:51 )עמוד ז פרק ב בספר הדבר נידון לראשונה לדבר. רחב

אחרים: נפש מערכי גם לגביהם מצויים לכספים, אשר וקמצנות... בזבוז והחסר היתר מידת נדיבות,

 חוסר :יתירה מידה בקטנות( - והלה בגדולות, עוסק הוא :הנדיב מן השוע שונה )שכן השועות - אמצעי

 הרביעי ובספר ופחיתותה". הנדיבות מהפלגת שונות הן הללו כילות. - חסירה ומידה וגסות, טעם

אלה. מידות של בפירוטן מאד אריסטו מרחיב (95-84 )עמודים א-ב בפרקים

 פרקים( שבשמונה הקמצן )הוא ידו" על וקובץ עצמו... "המסגף זו: להבחנה כיוון הרמב״ם שגם נראה

 - אלו שני בין האמצעית המידה בעל וכן פרקים( בשמונה הבזבזן )הוא בדעתו״ ממונו ״המאבד ולעומתו

בגדולות. עוסקים - והשוע הכילי ואילו, בקטנות. עוסקים כולם
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 ,24 23החברתיות המוסכמות מן הגדרותיה את היונקת פילוסופית תורת-מידות העמיד אריסטו

 של שאושרו הרעיון לביסוס אופטימלי. "אושר" של למצב האדם את להביא תכליתה ואשר

 בעיקר מותנה זה ושאושר שואף, הוא שאליהן האחרות הטובות מכל הטוב הוא האדם

 פי על החיים ניהול )קרי: טובה" בסגולה המבוצעת הנשמה של מסויימת ב״פעילות

 ה׳אתיקה׳. של הראשון הספר את אריסטו הקדיש המידות(, תורת של הנחיותיה

 "והלכת תורה של עשה מצות היא הרמב״ם של דעות להלכות המרכזי והציר המוצא נקודת

 דעות, הלכות בראש הרמב״ם שהציב הראשונה המצוה זוהי ט(. כח, )דברים בדרכיו"

:ו הלכה א, בפרק נמצא המידות לתורת זיקתה והסבר ופירוטה, בדרכיו״, ״להדמות

 והישרים, הטובים הדרכים והם הבינוניים, אלו בדרכים ללכת אנו ומצווים

 אותן בכל לאל הנביאים קראו זו דרך ועל בדרכיו׳... ׳והלכת שנאמר

 וכיוצא ו׳חזק׳ ׳גיבור׳ ׳תמים׳, וישר׳, ׳צדיק חסד׳, ורב אפים ׳ארך - הכינויים

 בהן עצמו להנהיג אדם וחייב הם, וישרים טובים דרכים שאילו להודיע - בהן

.2,כוחו כפי ]אליו[ ולהדמות

:הדתי בתחום היא אף הרמב״ם, לפי הראוי ואיזונן המידות תיקון תכלית

 במדרגה יהיה לאמצען, ומכוון תמיד פעולותיו שוקל האדם יהיה כאשר

 וזוהי שאצלו, מה וישיג ה׳ אל יתקרב ובזה האדם, בני ממדרגות העליונה

פרקים(. משמונה ד פרק )סוף העבודה שבדרכי השלמה

 את ,27 26פרקים בשמונה והן 25דעות בהלכות הן המידות, בתורת לדיונו הרמב״ם הצמיד לפיכך

 ה׳. ידיעת - אחת תכלית לשם הנהגותיו ובכל האדם של נפשו תכונות בכל להשתמש החיוב

 של הרוחנית בשלמותו פגיעה רק כאן אין המידות, מפחיתויות פחיתות באדם יש כאשר

 ה׳, לבין האדם בין המבדילה מחיצה זוהי אלא הללון, חייו ובאורח הנפש"( )"חולי האדם

.22הנבואה ממחיצות והיא

 מדורי רווחות והן רבים, אנשים של בפיהם נאמרו אלו מדעות "כמה 28 עמוד אתיקה למשל, ראה .23

 אף או שהוא במה צדקו ובודאי לחלוטין, טעו הללו... שהמרובים הדעת על מתקבל זה ואין דורות...

 א-ב ספרים אריסטו של ליאתיקה׳ לתרגומו רות ח״י של הקדמתו את זה בעניין ראה דבריהם". במרבית

.VII- VI עמודים תש״ג( ירושלים לאריסטו׳, )׳המדות

בפרק(. האחרונות )השורות פרק.נד ח״א, מו״נ עיין .24

ג. פרק סוף .25

ח. פרק .26

שילת(. במהדורת רמו-רמז )עמודים פרקים משמונה שביעי פרק .27
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 אריסטו של הפילוסופית המידות תורת בין העקרוני בהבדל הוא אף הקשור נוסף, הבדל

 אריסטו, תורתם. את מבססים הם שעליו המקור בתחום הוא הרמב״ם, של הדתית זו לבין

 של החברתיות המוסכמות ועל הפילוסופי עיונו על דבריו את מבסס נאמר, שכבר כפי

 ומדברי המקרא מן מקורות של שלמה מערכת הרמב״ם אלו על מוסיף .28וזמנו מקומו

 תמיד לא בספרו, )וכרגיל בפרטיה והן 2’בכללותה הן המידות, תורת את המבססים חז״ל,

מקורותיו(. את שגילו הם כליו ונושאי בפירוש, הללו המקורות מצוטטים

 טבעי כה ביסוס אריסטו, של מיסודו הפילוסופית המידות תורת מוצאת כיצד הדבר, מפליא

 אינו אריסטו, של האתיקה את מכיר שאינו שמי עד ושבעל-פה, שבכתב התורה במקורות

 אותם. לומד שהוא בעת הרמב״ם, של דבריו ברקע השפעתה ואת קיומה את לשער יכול

 רק אינם הרמב״ם, של לזו האריסטוטלית המידות תורת בין ההבדלים באמת, אולם

 המידות לתורת מחוץ כולם המצויים )הבדלים ובביסוס בתכלית היסוד, בהנחות הבדלים

 חז״ל במקורות הרמב״ם של מהשימוש כתוצאה ובייחוד אלו, מכל שכתוצאה אלא עצמה(,

 של המידות בתורת )הכלולות בהוראות הבדלים נוצרו - המידות תורת של לניסוחה כביסוס

 והגאוה. הכעס מידות זה, במאמר הנידונות במידות קשור ביותר הבולט ההבדל עצמן. שניהם(

 למידה לחתור יש שבהן המידות, לשאר אלו מידות בין הבדל כל רואה אינו אריסטו

: (52-51 )עמוד ז פרק ב בספר מגדיר הוא אלו מידות בשתי הדרגות שלוש את האמצעית.

 ׳יהירות׳, שנקרא מה - ההפלגה - נפש׳ ׳גדלות הוא האמצע וקלון כבוד בענין

.50׳ענוותנות׳ - החסרה והמידה

 שאין כמעט אמנם ואמצעית, חסרה יתירה מידה קיימת הכעס לגבי גם

 ואשר ;׳מתינות׳ ולמידתו ׳מתון׳ האמצעי לאיש נא נקרא אך שמות, לאלה

׳אדיש׳, - והממעט ׳כעסנות׳; וקלקלתו ׳כעסן׳ המפריז נא ייקרא לקצוות:

31 30 29 28 .5‘׳אדישות׳ - וליקויו

 של המידות ספר )של "תכנו :הערה באותה המצויין במקום רות ח״י כותב וכך .20 בהערה האמור ראה .28

 של ומפורט מקיף תאור אריסטו נותן ג-ה... בספרים היווני... החיים נסיון של סיכום הוא אריסטו(

ורעות". טובות דורו בעיני שהיו המידות

 וכן ד הלכה ראש א פרק דעות בהלכות ראה האמצעית, בדרך להליכה הכללית ההנחייה לביסוס מקורות .29

שם. אחרונה פיסקא וראה פרקים, משמונה רביעי פרק של השנייה המחצית גם מוקדשת לכך ב. פרק סוף

 הרביעי הפרק לראש רבינוביץ מ״ד הרב של בהערתו הובאו חז״ל ומדברי המקרא מן נוספים מקורות -

 קסח עמוד תשכ״א( ירושלים קוק, הרב מוסד בהוצאת המשנה׳ לפירוש ׳הקדמות )בתוך פרקים משמונה

ט. הערה

 לו יש זאת בכל אולי אולם בלבד, סמנטי הבדל שזהו אפשר ענוה. האמצעית המידה את מכנה הרמב״ם .30

משמעות.

(.56 )עמוד השני הספר בסוף ראה הכעס, על עוד .31
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: (94 מעמוד )החל בו ג מפרק החל הרביעי בספר ומפרטן אלו תכונות אל חוזר אריסטו

 בעיני הריהו לאלה, זכאי אמנם והוא לגדולות, זכאי עצמו את החושב איש

 זכאי איננו והוא לגדולות זכאי עצמו את החושב ואילו נפש׳... ׳גדול הבריות

רוח... שפל הריהו מערכו, פחות עצמו את המחשיב רברבן... הריהו כלל,

 זכאי שהוא פי על אף עצמו את שמבטל מי רוח לשפל ייחשב מכל ויותר

 והאחרים לו, זכאי הוא אשר את לעצמו תובע הנפש׳... ׳גדול לגדולות...

מדי. פחות או מדי יותר לעצמם תובעים

:לכבוד הן וזכאותו הנפש גדול של תביעתו כי אריסטו מסביר בהמשך

כראוי... הנפש גדול מתייחס שאליהם העניינים הנם למיניהם ואי-כבוד כבוד

 לפי זו תביעה תובעים והם הגדולים, של העיקרית תביעתם הוא כבוד

 מכפי יותר דורש הרברבן ואילו זכותו... מכפי פחות דורש הרוח שפל זכותם.

- ...זכותו

 אנשים ידי על הנפש( לגדול )- לו ניתנים כשהם הגדולים, הכיבודים על

 פחות אף או לו ששייך מה לו ניתן כאילו מתונה, שמחה ישמח הוא הגונים,

מזה.

 בודדים(, משפטים אלא הבאנו לא )אנו ’2באריכות הנפש ־ גדול האיש את מתאר אריסטו

 כלפי גם זו ערך הכרת ׳משדר׳ והוא עצמו, ערך בהכרת מלא זה שאיש הוא מתיאורו והעולה

 אמצעית מידה ובעל עצמו, את החשבתו מבחינת קיצוני אפוא הוא הנפש "גדול חוץ:

 (.95 )עמוד לו״ זכאי הוא אשר את לעצמו תובע הוא שכן זו, החשבתו צדקת מבחינת
 הדרך "שאין פנימית: רוח שפלות האדם מן התובע הרמב״ם, מדברי דבריו רחוקים כמה

 רק ולא למאד". נמוכה רוחו ותהיה רוח שפל עריהיה אלא בלבד, עניו האדם שיהיה הטובה

 החסיד משובח בהתנהגותו, אף אלא רוח, שפל להיות עליו הפנימית עצמו ערך בהכרת

 רק ולא הזה, החסיד ביותר". רוח שפל ויהיה האחרון, הקצה עד הלב מגובה "שיתרחק

 "מגיע כשזה אף לעולם, כבוד לעצמם יתבעו לא החכמה, בדרך ההולך העניו אף אלא הוא,

.”הנעלה אישיותם מצד להם"

 לי ונדמה נדיר, אד□ של מופלא "תיאור זהו שבתרגומו, ל׳אתיקה׳ שכתב דבר׳ ביפתח ליבס י׳ לדעת .32

 השנים עשרים במשך אריסטו עשה שבמחיצתו אפלטון, של אישיותו דיוקן זת בתיאור שנשתמר

(.11-10 )עמודים חייו״ של המכריעות

 ציבורית לתכלית נועדה לכבוד שתביעת□ הציבור, בהנהגת מוגדרים תפקידי□ בעלי הם הכלל מן יוצאים .33

.15 הערה ראה חינוכית.
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 דמותו לתיאור שנוגע במה הרמב״ם, לדברי אריסטו דברי בין קיים לגישור ניתן שאינו פער

 הדמות לתיאור שנוגע במה וחומר וקל הכבוד, בעניין האמצעית בדרך ההולך של

 בין מתח כל זה בתחום אין שלאריסטו בכך הפער בולט בייחוד החסיד. של האידאלית

לכבוד. החיצונית דרישתו לבין לאדם הראויה הפנימית ההרגשה

 פירוט גדול. כה הרמב״ם לדברי אריסטו דברי בין הניגוד אין והפכה הכעס למידת ביחס

: (101 )עמוד ה פרק רביעי בספר מצוי זו מידה

׳כעסנות׳, לכנות ניתן ההפלגה את לכעס... ביחס אמצעית מידה הוא טוב מזג

 האיש והנה מזה. זה ושונים רבים וגורמיה כעס, היא ההיפעלות שהרי

 הראויות ובשעה בדרך כך על ונוסף לכעוס, שראוי מי ועל מה על הכועס

 בעל אפוא, יהיה והוא אותו. משבחים זה איש - הראוי הזמן פרק ובמשך

טוב׳ מזג ׳בעל של שפירושו השבח. נחלק הטוב שלמזג מאחר הטוב, המזג

 המחשבה להגיון יציית אלא רגשו, מכח יידחף ולא יזועזע לא אשר אדם הוא

 שבו הזמן פרק לגבי הן יכעס, שעליהם האנשים לגבי הן כעסו, אופן לגבי הן

זה... בכעס יתמיד

 הריהו שהוא, שם שבכל בין כעס׳, ׳העדר שייקרא בין זו, תכונה של חסרונה

 רואים לרגוז, הראוי שמן מה בשל כועסים אינם אשר שאנשים לאדם. גנאי

כלל. מיצר ואינו חש אינו כאילו נראה כזה שאיש כטפשים... אותם

 מן דורש אריסטו גם דעות. מהלכות א שבפרק הרמב״ם לדברי דומים כאן אריסטו דברי

 את לו המכתיבים ומחשבה הגיון פי על להפעילו אלא כעסו, לרגש להכנע שלא הכועס

לכעסו. והמדוייקות הראויות הנסיבות

 איבוד )-הפנימית הכעס תכונת את וכל מכל לשלול בבואו ג, הלכה ב בפרק הרמב״ם אולם

 בעת לו נמצא זה דבר כעסו. את לדכא האדם ליכולת התנהגותית לראיה חותר שליטה(,

 של שתגובה אף יריביו. בו שפגעו אישית פגיעה היא האדם של כעסו להתעוררות שהסיבה

 ולהבליג, עלבונו על למחול לאדם לו ראוי מסויימות, בנסיבות לגיטימית היא כך על כעס

הפנימי". כעסו את לדכא יכולתו את חוץ כלפי אף לבטא ובכך

 משלים בכך חסידות. מידת ודאי והיא הצדיקים", "דרך היא וחרפה עלבון על להבלגה ההמלצה .34

 ממידת התרחקות של החסידות במידת עסק שם ה. א, שבפרק חסידות מידת על דבריו את הרמב״ם

 עד ממנה לנטות הצדיק על בה שגם הכעס, מידת בתחום ואת הדגים וכאן האחרון, הקצה עד הלב גובה

 ואינם הנעלבין שהרי הקצה, עד הלב מגובה להתרחקות גם מתאימה זו שדוגמה לציין יש האחרון. הקצה

קיצוני. באופן כבודם על מוחלים עולבין

 הלכה בראש האמור לבין כאן, ג הלכה בסוף האמור בין סתירה להקשות אין וו, בהערה האמור בעקבות

כלל. ירגיש לא וקולל הוכה שאם עצמו להנהיג לו אומרים חמה בעל שהוא מי רפאותם, היא "וכיצד :ב

חמה בעל שהוא אדם לכל מוצעת זו רפואה דרך מלבו". החמה שתיעקר עד מרובה זמן זו בדרך וילך
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בתלמוד: שם נוסף כך ועל

 נכר׳ לאל תשתחוה ולא זר, אל בך יהיה ילא קראה! מאי אבין: ר׳ אמר

הרע. יצר זה :אומר הוי אדם? של בגופו שיש זר אל איזהו ־ י( פא, )תהילים

 של יסוד בה יש העצמית, השליטה לאיבוד עד הכעס לרגש האדם של שכניעתו נמצא

זר. אל אותו שעובד כמי הוא והרי האדם, של בגופו זר אל האלהת

 של דעות׳ ל׳הלכות אריסטו של ה׳אתיקה׳ בין כאן, עליו שהצבענו ההבדל הופך עתה

 בא בלבד עצמו על שלא אופייני, להבדל - והכעס הלב גובה למידות ביחס ההבדל - הרמב״ם

הרמב״ם. של המידות תורת של הדתית מגמתה כל על אלא ללמד,



רבא החסר מידת מעלת ערר קג דר־לש • לב מערכי
החסד מידת מעלת ערך יג ק רללש .עדיין נו זכיתי שלא נק־בי חדש נכון שרוח »ייג

 דית שסנשערהנז׳ מיש ע*ס לפרש יש »*ר
לעי בצדיק נר״ן עינור ממין בליקוטים

 שעייז גדול מצדיק רוח נו שיתענר ושאלתו מעשיו
 נרא ששור לנ שאמר וזהו גמור צדיק צהיו׳ מסייעו

k כקרב* חדש נכו! ורוח ידי על אלהיס לי

 ,נראה אנן סי׳ח״פ הריב״ם נחשו׳ נוה ועיין ציוה
 לומר ניס שייך דצא ספן נאן אין הקנייה דלגני

 מה שאל נולש הקנ״ה נונת וא״נ גמירי דיג׳ נ״ע צאו
 שאל ששאלת החכמה לך שנתתי הואדמלנד לך אתן

 עם זאת היתה יען וז״ם לך ואתן ג״כ אתרים דברים
 שאלת שכנר לנקי עס זאת היחס החכמה לנצךדלגב♦

 ראוי היה שזה ונכסים עושר שאלת וצא יום ת׳ ע״ז
 שאל לך אותר הייתי לא לנד החנמם על ראי שתשאל

 כן אס לך נתון ששאלת החנתה אם כי לך אתן מס
 שאם נספק צהננס רצית שלא נחנמה דנן את ב״כ

החנמה. ׳לך אתן שלא שאפשר אתרי׳ דנרים תשאל
הנה ועושר חיים אורך שתשאל שהיה דעתי לפי א״כ

• שאלת שלא אע״פ אלו את גס לך ^.,דתתי

 ההוא בלילה א' סימן נ׳ הימים דבלי
לשלמה אלהיס נראה

 נו׳ לי חן חנתה נו׳עתה לך אתן תה לו זיאתר
 לבנך עם זאח היתה אשר יען. אלהי׳לשלמה ויאמר

 היתה זאת דאשי־ כו׳וקשה וננסיס עושר שאלת ולא
 שאלת לא יען אלא לומר הו״ל ולא יחר צננך עם

 דמם חסלי נריש כילקוט נמ״ש לפרש ולל נו׳ עושר
 מ׳ שהתענה תלחי גדולה תם וו״ל רנתי משלי של

 סס ויהי דנתיג נמשה התורה חנתח לו יוסשחנחן
 הקנייה א״ל מאי קשה וא׳׳> ע״ש יום ארבעים ה׳ עש

 לו ן טית יום מ׳ התענה נבר הרי לך אהן. מה שאל
והמדע החנמה צהקג׳יהלוחר צו היה וא״נ החכמה

. לו
אלמנה פרן נירו׳ עם־מ״ש שיתישנ לל

נמתי יזונו שאמר מרע שניב לזונת י
 איפשיט ולא ותמטלטלי ממשעבדי ויתגבר שיזונו מה

 כמזונות חייג ננר צוואתו דמלנד הנעיא ושעם
 למזונות אחי לטפויי ע״ג וא״נ נ°ד מתנאי בנותיו

 שיהין. קמ״ל וממטלטלי ממסענדי ניזונות אינן מות
וע״נ גמירי דינא נ״ע צאו אי׳ד מאלו גס ניזונות

 • להר׳נירך ראיתי נעניןשלתה דנרי ומירי
דענר וחני דקססיק וארא נפ׳ יצחק

 את שנשא נחה ה׳ נמהל מצרי ינא דצא נלאו שלמה
 אמר דע״ו נינתוח םזמ׳ ממנו ונעלם ע״ש פרעה נא

 חידי נסית לא שלתה וניחיג ליקום משלמה אגן י״ע
 ויתחתן קפיא אלא צאהנס שלמה דנן בהם זנחיב
נאיצו הכתוב מעליעציו שאהגה יתירה אהנה מחוך

נתחתןנה
rUfll בפי״ג להרמב״ם מוס שןטה אמת ־ 

ולפי היששכחג גיאה איסורי מה׳
 הוה דננשואין נראה נו׳ וגשאן נשים שלתה שגייר

 מצרי׳ שהיה פרעה צח תלבד נשים לפאר דןאי זי״ל
 ושוב * בנישואין לו היתה לא ראשונה
לחש הרג ז״ל הרמלם על כן הקשה שמר ואיתי

<ww׳J.

 אר^ ותפתחו פניה על והפול ׳3 סי׳ ללת
בעיניך חן תצאתי מדוע ותאמר

 הגד לס ויאחר נועז ויען נכריה ואנכי צהניריגי
 נו׳ תהו חשה חמותך אח עשית אשר נל לי הוגד
 גדול אצא לומר הלל ולא התופי מדרך ה1 שאין

 נכרים נמ^ואנני גס נכריה ואנכי צהכיריני חסדך
 שיובן וטיל נו אמרה למלת מואביה התרגום ותרגם

 וטובתם שלומם תדרוש לא כתיב ותדאג עמון דגני
 דתשלומי, נתב רני׳ח לאוין הסמ״ג אך הימים כל

 תלכיע מה׳ נע״ו הרמנ״ס נתב זנה״ג שרי שלום
 והשיבו הזאת הנערה למי בועז ששאל נעת וא״נ
 ירחם. לא נודאי נצטער׳שענשיו היא מואביה נערה
 שלותם תדרוש צא ניוץדכתינ עניס אפי״נשאר עליה
 וכשראתה בזה נועז ירע תנא נתגיירו שכבר ואך
 עמך חסדו הטיג מואביה נערה לו שהשיבו דאף
 נעצם שאלה ע״כ נו׳ אחר לחןוס תלני אל וא״ל
 נכרית ואנכי להכיריגי בעיניך חן תצאחי תלוע

 ונועו' שלומם תדרוש לא ניס דנחיב תואגיה דהיינו
 הוגד. הגד הכפל וזהו טעמי מתיי לשרי לה• השיב

 קרובתי, חתוחךלהיא את עשית אשר נל את חיא לי
 הוגדל* זאת גס ואך דשרי' שלום תשלומי והלל

עמו להטיב מצוה ונגראדרנא ואמך אניך ותעזבי

 דלאי, זה מענין חסל גתילו׳ מצות ללמוד -)יש־
לא, תצא נפ׳כי דכתיב ומואבי עמוני ינא

 ינא, לא עשירי לור ה׳גס נקהל ומואבי עמוני יבא
 אחכם. קדחו צא אשר דנר עוצ׳על נקהל^יעד להם

 עליך, שכר ממצרי׳ואשר נדרךנצאחנס נלחסמנתיס
 היה מואג שהרי לרקדן ויש נו׳ בעור גן בצעם את
 קודם, עמוני הנא צקיט אתאי וא״כ הבכירה מן

 נקיש, ולא עשירי דור גם דנקיט מ°ס גס מואב
 כתיב, למלת עולם עד דכיזיב וגס תשעי או שמיני

 .עליך שכר ואשר דכחיב בתאי ועין עשירי דור גס
 אשי, לנר ראשוןעל נטעם ליה סגי לא דאמאי נו׳
 הטעמים. שני דנצירוך וכיש נו׳ אתכם קדחו לא

עמון, איךנאסר חיקשי א׳יכ נקהל לבא שנאסרו הוא
 בלעם אח שכר לא שהוא נקהל לנא .

ולא, עמוני דקי״ל במאי והוא שיובן
מטעם חואניח ולא מואבי עמונית

 לקדם. אשה של דרכה ואין להדס איש של דדינו
 הוחיו אמאי בניהם וגני נניהס עצחןאנל הן תיגה
 מטאו, אי מלח אביהם עון על הבנים נענשו דאי

 שגם, הס חוטאים בנוח עכ״ע הרי לא או הנקנות
 . דקי"ל ועוד ונאסרו נאו ג״כ הנקנות תצר המים

 .וע"ק־הרי הוכר אחר הלך באותות דס״ו בקידושין
 ,ונחים בלתם קדמו לא אשר דבר על היה עונס עיקר
 • נצטוו לא והיי חסדים גמילות מצות אלא זה שאין

 ן לענוש ג״ןונ״ש ולן5 ח ז׳ הכלל זס שאין ע״ו נח נני
 בסנהדרין רח״ש לפרש והנ״ל אביהם עון על הבנים

 ,מחיתין ישראל של שב"ד עי־וה נל ר"ת וסבר דלז
 שהיחס בר תניא והא עליה מווהרין עליהב״ב

 ,נר׳ודאי הסוג׳ פשט ולפי נו׳ בקדושה שלא הורתו
 • מחני׳ כי״ע דהלכה דר״ע אלינא >ר״מ לפסוק שים
 פסק ה״ה מלכים מה׳ נפ״ט שהרמנ״ם אתת והנס
 שהיה דנריו והצ״ע כ״ת הרב עליו חמה ונגר כר״א

 ולוט נ״ג מיתה חייב נחו על א"כ נר״ע לפסוק לו
 הרמנים שפסק ואע״ג מיתה חייג מוחיו על שנא
.ר»ט? ששגה,נמצןחיו לנ7 מלכים מה׳ גפ^י

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס470 מס עמוד חיים בן יוסף רפאל חזן, ב א ־ לב מערכי
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החסר מידת מעלת קגערך דרוש לב מערכי
 גשבתתו לוט והרי חייב שהוא חותר באומר ת5זז

 נפ״ל אמרי; הא ופטורי הוא לאנוש נמתין עם *מ
 נס ילכו צמקיס ח׳ דרגי ישרים דמירנפ׳כי

 הן בנותיו ושתי ,ללוט חשל נס ינשלו !פושעים
 שנתכוון הוא נס ילכו צדיקים מנוה לשם •נתכוונו

 נמי הוא והקשו גס ינשלו ופזשעים עבירה לשם
 שם על הפ׳נולו כל להרי ס״ל צא איכוון מצות -צשס

 משום תנא אניס חינם והא והקשו נו׳ נאמר עבירה
 הננירה סל ובקומה של ויו על קוד למז רינ״ח
 ילסני׳ ונית ידע ובקומ׳הוה ידע לא שנשמה לומר

 התו׳ינח״ט ונתנו לתשחישנרא ליה אנעי לא אחריתי
 אסור גוי נינמות נתיש ענירה לשם שנתכוון היא

 המכיל חדור נכחו חותר גוי למ״ד ואפי* מתו
 עריות מרוג ופירשו ערוה נגלר עציה נזרו ואילך
 ללוט יין להשקות צריגי הוו לא פירשו לא אס •הרי

 דברי וסתם הסע* זחפשט יחוו עיניו והחכם ע״כ
 הנ*מ כדעת דר״ע אלינא נריח דקי״ל נראה התום׳

 התוס׳ מדצרי וגר שלא להכ׳יח וק״ק כהרחנ׳יס דלא
 נמה לוט מיתה דגתחייג מכואר הנה וח׳/ז סוג׳ והך
 שוגג ולא אונם לא כאן שאין הצעירה נחו על אנא
 גנות נענשו וע״נ נניס על עון פוקד נתיג והרי
 הש״ס דאסיק ואע״ג ה׳ נקהל חלהננס וערוץ אואב
 מעשה נשאוחזין דוקא דהיינו לסנהדרין בפ״ג

 בעדיות• פינים גוים םתס אלא בידיהם אבותיהם
 נסתם הגוים לכל דייניגן להגי ו דע״ז ס״נ3 >מ״ש

 ע»שם> וע״נ ניליהס אנותיהס מעשה באוחזין
 לענוש לו היה א״ג יכ״ת ה׳ קהל ינואו שלא הקניה

 אע*פ פ׳1 אארי' שהר• ל״ק הא הכנות את נם
 עוגדי כך אחא כעונדיי אזלא רחילא נתר לחיצא
 בידיהן אמותיהן אוחזו׳חעש׳ הס אלרנא כ4א ב׳רוזא

 לשם היו ח׳יש נל העריות על נחשדו שלא ממלגד
 דסנהדרץתפני נפ״ז נמ"ש גמילויהסדי׳ לשם סחים

 עולם אמיתי לכתיב משום אחותו אח נשא קין הה
 ומינה עיוה העול׳דחי דקיום לחסד הרי יגנה הסד

 המבול נדור העולם כל שאנל שחשנו לוט ^נטת
 למי׳ש ק״ל ואי האג ערות דחי העולם לקיום חסד
 והואני עמוני ינא דלא למתלי f לקי חויל יא״כ

 דנל דכיון י״ל הנח ערות על אניהס שעבר >$ל
 אנותיהם מעסה שאוחוין מפני הוא לוט גגי עונש

 עדות• על צאו ג״ג הם כאלו נהו ודיתינן גידיהם
 דייני׳ חסדיסהוה גתילו׳ נהם נמצא היה ואס מת

 חסל גמילות משום לוט נניח על נאים ^הו־סהיו
 לדחי יגנה' חסד עולם אמיתי כדנחיכ העולם קיום
 צא שהרי גמ״ח נהו יצית שראינו וכיון הנת ערות
 ■יינם נחתם זה על ונמיס נלחם ישראל אח קדמי

 ולא עריות נגלוי גידיהם אנותיהם מעשה דאותזים
נהו דלית וכיון העולם קיום חשד לשם אנעים היו

 תעשה סאוחזיס אס ני נהם לדון לנו אין גמ"וו י
גידיהם אבותיהם

 נונחנאר תה לפי יחזו עיניי החנם הגח1
יבואו* שלא עמון לנני גמור טעם שיש

 “גמוד תזיד היה נצעירה לוט שגיאת כיץ בקהל
 לאי יא״ב נשנריתו מגירה על סנא היניש סכני
 מואב ננני אנל השנית גלילה יין לשחות לו חיה

 רדיל שדרשו לנהי גמור טעם נו אין הכתוב סאסר
 רז״ל אתרו וגס מקדם עריות אמר להוט היה •כבר

 על שנא נסופו וגס לבנותיו נתאוה השנרית •קודם
 הגכיריז על ננא תחילתו על הוכיח נמויל הצעירה

־ ואגוה « W ממיזם W קמיר על צליאא תספיקדעכ״ע זה כל אץ עליה גא היה נתזיד •לס

 גקדיס עוד אניהם עון על מנים אח לענוש כדי
 תני* לא דרי עשרה עד גיורא דצי׳ד כסנהדרין מיש

יבא’. צא הנתוג לכונת צנא וגנן גאפיה ארמאא
 דעי־נש לדורות תחילה עמוני דנשיט ומואב* *!תתי ^

 קד ונדכתיספ הנח ערות על לוט שענר על נא וה
 אנוחיהש מעשה אוחזים גויס דשתם נניס על אוו

 להם לתת הקב״ה סיצה רז״ל שאתרו ונ״ן בידיהם
 לא אתרו תנאף לא א״ל בה נתי> מת אתרו התורה
 הכת׳יש׳׳ת *יוה מ •לעילם כיאאש לעיקר צעינא

 דכי נתגאר ומר בידיהם אבותיהם מעשה לאוחזים
 בצעירה אצא איני הנח ערות על נמזיד לוט עכר

 ענ"נג היה הכבירה נניאת דאילו עמוני דהיינו
 דעיקר למואני עמוני הקרים ועיג ואנוש בשוגג
 ה׳ כקהל ומואבי עמוני ינא א5 ׳ז”וז לעמון העונש

 יסורן ה׳ בקהל להם יגא לא עשירי דור גס וג׳יט
 עד נמ״ש. לגמרי הגוים מזוהמת נטחריס ואינן רע

 גר׳ שמז® ולפי באפי חבזיארמאה לא דרי עשרת
 מקום היה ואי׳כ רע סורס אין ואילך דרי למעשר
 עול® עד כתיב לכן ואילך דרי מעשר לנא להתיר

 דכיון למלוק לביג״ד שיש זצפי נאסרו עולם יעד
 טוב וגי הנח לערות רע צד לוט בענין שהיה.

 לגט. בניי היו ואם העול® לקיום משדים לגמילות
 נהם'שהיו לדין לנו . אץ חשדים גמילות לתידו
 חסד לשם אם כי זנוח לשם לוט במת על באים
 מעשה אוחויס חישיני לא כן ואש העולם לקיום

 קדמו• לא אשי דבר על לרא בידיהם אבותיהם
פטור אץצהסחקוס מעתז וא״*כ ובמים נלחם אתכם

וכאמור ג״ח • להם שאץ .־כיון

 עמון בני לאסור זה מטעם תינח שגרגש ולפי
בני אנל במזיד יהבת מערות סבאו

 למא ואנוש כסוגג שחשיני נשכיית מליט טנאו »ואנ
 ואשר אחי עון להם נצטרף מיאג דנני לז״א יענשו

 יש פניהם ובצירוף נו' נןנעור נלעם את עליך סכר
 מאי ננץ ואגב 1 מואב נני אח נם לענוש ביין

 שלישי דור להם יולדו אשר בני׳ ומצרי באיום יכתיב
דורות השני לאסור יש טעם דמם ה׳ נקהל להם יבא

ג׳ דור ולהתיר  בלבד ביול טעם מצאתי החיפוש ואתר
הירץ חן הנודר ם׳'פ נגלריס טהרי

 גידולים■ וגידולי תרומה תרומם דגייולי אסיקהט״ם
 ורעו שאץ דבר אנל כלה שזיעז נדבר וה״ד סרי
 דיגילוצי ופרש״י ־אשור בידולץ גידולי אפי׳ כלה

 זרע והרי ע״ש שרי ג׳ גידולי אנל אסיר גידולץ
 יולי דגי הוא בדין וצ״כ כלה ורעו שאץ דמי האדם

 גידול גידהוי ודור אסיר דורות שני דהיינו גידולין
 קליט סי׳ ח״א חי״ד נחק״ל זה נדץ ועת׳ש משי'
 לכתיב הכתיב אסחיכויז ספיר אתי סנתנאר ותמס

1 ומואבי עמוני יבא לא ממזר יבא צא

 פצוע, יבא לא יכתיב השמינית ננץג״כ ואגב
ולמה ממזר יבא לא כתיב והדר דכא

 דכא איסורפצוע תחילה זה נסדר קהל איסורי באו
 ונ״ל• ומואבי מחוגי איסור ואח־יב ממור איסור ואח׳יג
 דלר״ע■ הגאים שנחלקו דמ״ט נינמוח׳ נמ׳יש שיובן
 יבא׳ בלא שהוא בשר פאר כל אמזיי איזהו סבר

 סבי נ"דושמעץהתמני ומלחש כרת נו שאץ אע״פ
 נ״ר מיתת נו סיש כל סבר ודיי כיח נו שים כל

 אביו מף יגלה ולא דנחיב דר״ע עלהמ״ץ ואמרו
נבוא דאמר כר״י )ק !סגר יגלה לא אליו פראק כנף

?אנוש׳
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רכו םך15מירתח מעלת ערף דרו&קג • לב מערכי
<

 לאויןוסחיך חייני דהו״ל מדני הנחגג אלט מאמם׳
 דהא עלה הקשו והחוס׳ בקהל ממזר ינא לא ליח

 ולי ‘ע״ש גנאים דכא עצוע יגא נלא קרא אפסקיה
 דע-״ה דבינמוס והוא החוס׳הלזו לקושית !ראהילישג

 החשו דנה' פצוע דהוי הגצים דגיקנו דהני מה גני
 אתר הא וחירגו והוליד הנצים דגיקט עונדא דמה

ונחה דודאי ופרסיי סס מאץ. נגיו על וחור צא רג
אשתו

 שאין גדיה החום׳ נתנו שהרי חצינו זה יין
נמח חזי׳ הא נחי אדם דנילי ועוד וז״ל י

 ולא וחולידיס' אחת ניצה חסם שנורחין אלש מי
 והרי ע״נ חאיוהה גניהם על וחזר צא לותר הסתט־

 אוליל .ואינו דכא פצוע זא.דסגי1 הכי קי״ל לא אגן
 ודאי חמורים הס כחוישהולידו שהעידו הני נל וא״נ
 דקי״ל לתאי החניאוישיהגיר רחוק מחזר סחס והנה
 נפירסוס ונחה גודאי גם וא״כ הנעל נעילו׳אחר רוב
 הנעל אחר נעילות די־ונ דניון מחורים גניה אין

 אץנייור נשואות שהן נל דקורנה נעי־יוח תלי׳ואף
 שילדה כל מוליד דאינו דכא פציע ע״י אך למחזר

 .יצא לא הכתוב להו םחיך ולהבי ממזר ודאי הוא
 מתנרר פצוע חמזר.דע״י ינא ללא דנא פצוע

 הנעל אחר נעילות יוב שייךנהא כיוןדצא לחמורות
 דהא לר׳יע החויס׳ ח״ש צ״ק ונהני מוליד דאינו >יץ

 ליה משיב דלא דכא פצוע ינא בלא זר לתא >ןסקיה
 והא המצזזחח על לברר tk נסמך דלא הפסק ע’ר׳

 היינו עמוני ינא ללא ממזר ינא לא הנחונ דאסמיך
 לריחות נחייבי אס כי ממזר שאין די״ע לאפוקי

 דממזר לתא משום ומואני עמוני שנס נ״ד מיתת או
 כנר הנניח הותרו זני נאסרו הנת מערות שנאו

 עולם מסו׳אחריזי שמיס לשם עשו ציט דננוח ביארנו
 סס גננות אין וא״כ גסנעייוח רהוחר פסדיננה

וכאמור ממור  סי׳נ' נרות הנהוג מ׳יש לפרש נ״ל הנאר חן כי
חסדך השנת נחי לה׳ אח ברוכה ויאמר

 ראשין ניהז מאי לדקדק שיש מןהראשון האחרון
 דאמרוןשיש הו״ל וראשון דשני ותו אחרון גיהו ומאי

 האר"'הקלוש נח״ש יובן אך משמע ניניהם אמצעי
 עמון קליפות סני כי בליקוטים הפסוקים לשער
 שם סל ההי״ו בשחי ויונקות שאוחווח הס וחואג

 ה״ה מן ומוסב ראשונה ה"ה חן יונק ועמון ההוי״ה
 וקליפה קליפה כל ני הודעתי וננר מלטח אחרונה
 ניצוץ והנה עמה ומערנח קדושה ניצוצות לויקחין

 התואניה רות היא מואג בקליפת שנתערבה הקדושה
 גמילוי ואדנ״י חתאה ה“נמל׳ה הוא אדנ"י ששם לפי
 שהם הפשוטו׳ אותיות תמנו תסיר ואס חרעיא ,גימ
 נפ״ד מ״ש לפי והלה אח״ד רוח בלי׳ ישאר ס״ה בני׳

 נס ילכו ה׳צדיקיס דרכי ישרים כי נתיב דכי דגזיר
 שחשנו צש״ש היה שעשו מה שכל לוט ננוח שהם

 נדנחיב כן עשו העולם ולקיום העולם כל סאנד
 קדושה ניצוצו׳ שהשחי ש״ח יננה חסד עולם אתי־חי

 נננירה רוח נהם הימה ורוח העמונית נעמה שהם
בצעירה ונעמה . Q4 דענץ שנתב ז״ל האר״י הרב נדניי. ראיתי 

גם נוהג שהיה ינוס מדין היה ורוח טעו
 בעונד בגילגול ונח מחלון שגהקן היה ונן גקיוניס

 נועז למיטת להלוך רות שעשה תה שכל נמצא ש4ע
.נעלה עם תסר לחקןולעשויז לשי׳ס היה אותה מינם

r •

 גי\מ$ היחה היא דרות שגתנאר למה נועז ׳למיטת
 מחלוןשיתוק! עס חפי לעשות נ״א סיה צא הבכירה

 נחי לה׳ את גרונה נועז נוגח זוהו' הינוס ?סוד
 באישון לגא4זנחני« שסדךהאתרון'שנצטער׳ הטגח
 חן מחלון נעליך עה חסי לעשות מיאאי. על לילה

 העוצם קיום אניךלחשד לשכנעם הראשוןשנצטערח‘
 טק ניוושהיה וניוש נךצער נל היה לא החם דאילו
 טנ» לפרש ג״ל ו*צ האר"' דברי וע־׳ס שכור שותה

 .ם? השכנות ולו ותקראנה ד׳ סי' גרות שס תכתוב
 לדקד שיש עובד וחקראנ׳שמו לנעמי p יולד לאער
 נולגעמו יולד לאנןר שה השנטת לו ותקראנה אותרו
 בן נקראים הנולדים דכל לנולד מיוחד שם זה שאץ

 ימס שמו ותקראנה גס צודקת אינה לאמר תינח גס
pm נןלגעתי יולד נמ״ם גס ותקראנ׳צז נתיב שכנר

; לנעמי ולא הוא לחח נן

 כיון' שהשכנות גינון הנה האמור ע״פ אך
נהןחה״ק'שהנולד. היבו׳נצנצ׳ שוי שידעו

 שמוונסיד ימחה מחלוןוצפי.דטזי׳ולא גיצטל סןא
 להנולד, לקחת המנהג וגס אחיו שם על יקום

 בסין מחלון לקראתו 1רצ ולא התת נשם מהינוס
 •מחלון נשס עולה ועובד נן שמות בשחי קראוהו

 בןלנעמ? יולד לאמי שס השכטת לו ותקראנה וז״ש
 שמן ותקראנה וגס .נן צו קראו וע׳ז מחלון דהיינו
מחצו! שעולה הוא עוגל ןושם“ב שס בצירוף ד עונד

 שדרשו שראיתי ימה יתישג הנא״ר 7^1
 שאמרן גקשתיוולאמצאתיו שעכשיו אע״ס ’

 וסד דוד חוס י• על אמר חד •ונתב למה חח כלטיציז
 גמ״ון וכי־לינא להףמ״ד וקשה חסר גמילות על אאר
 לקע ׳עגיס מחלק ■ rk לה ניזן צא והרי מזה מחר

 ■לגשמל. אךלל קרונתו שהיחה וגס ופאה שנחה
 דוד ייחוס זהיינל תואנ ננוח שהיחח הוא גמי׳ח צל

 1 ■ קהל מפסולי נא שלא ..
 משכיל אשרי נחינ מ׳יא סימן הלים1בר1

k 3נ״ ה׳ ימלטהו רעה ניום דל 
 יש אחר לנו* דסיס נשלח ס׳ נזהר ת״ש ע״פ לפרש

 אגו* נניח טנא נחולקא דיחיב מאי האי חולה רעה
 אחלנק' האי מילין נתסקופי אנוי לגני אזיל והוא

 אורחוי, דנל שכ״מ נש כנר מולה רעה נההוא
 1ישח כך נעיגא צא ודא נעינא דא מילין בחסקופי

 עימיה אוצין נו׳־ואינון נסרין נכי על הקנ״ה הטיב
 .שחדנר וה נפסוק ח״ל דישח וידוע נו׳ נתסקופין

 המלך׳ לגן נכה אחה מדוע נלנחיב חולים נקוו־ על
 נסכל אוחו שמנהיג דהיינו דל k משכיל אשרי ולז״א

 , חת קורת לו ויש המיט נוחה המולה שדעת עי סוג
 kמילין נחמקופי דחולה אורחוי יכל אף בהנהגתו

 דאף חדה כנגד מלה המנ׳יה לו דמשלס שנח והיה
 מילין, נחסקופי עימיס ואוייל למקום יחטא אס

 מצות, בזנות חולה רעה עליה דשליט הוא שעונשו
 ה'והיינו. .ימלטהו ־רעה ניום כתקנה דעניד נה״ח

חוצה רעה גו ישלוט שלא

 גיוס לממשלת השמש את קל״ו סי׳ תלולים
ונכניס. הירח את חסדו לעולם ■כי

 נסי׳ר כמדרש נמ״ט לפרש ג״ל גל-יח גלילה לממשלת
 מוס׳ ההנ״ה-לווץזה סל נדיוחיו כל וראה נא מ׳ל״א
 ניח'•} דיהייט. ע״ש מהיו׳ ווהלע׳והלילה לוה היום

 'ניו> לאמשלא הסמש אח אחני^ולילוחיאחט׳וז^
עשת נל*ח מאציל׳ שלוה ארוכיס גימיס האיש שאט

סןלס
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ובניו• יעקב ערך קג דרוש לב מערכי
 עס זה חשד לעשות העולם שילמדו >לי ןנ *זקלה

 רואים שאגו כלילה לממשלות וכמים הירש וכו וה
לעוצם ללמד ג״נ הוא מהלילה שלוה ארוכות !לילות
יעיז חמי שיעשו . ,

VI מלאו' לעושה לכתיב לערש נ״ל דררזה ל 
שהכונה חסדו לעולם ני לכדו גדולות *

 המקנל יכיר לא אףאש זולתו עם חסד אדם סיעש׳
 נתינת נעגץ שאמרו דרך ועל עתו שעשה החשד
 נותנת הגדולה והמעלה מעלית כמה כה שיש צדקה
 מחוקי ודרשו דמ״ק ונפ״ג נותנת למי יודעת זאיגה
 גס נסתי ושיהיו חסדים ובגמילות נצדקה ירכיך
 אחר הלך כדרכיו והלכת נע׳ ר$°ל שדרשו תה ידוע

 חנוןורמום תהיה אתה אף ורחום חנון מהו מידותיו
 נסים עושה שהקנייה נשצאו׳גדולו׳לנדו לעושה וו״ש
 צלתל הוא מיסו מניר הנס כעל שאין אדם גני עס

 מניר המקבל שאין אף חשד שיעשו העם את דעת
 מצרי' ויערקנו לכחיג לערש לל לרךוה ועל בחשלן

 לאל הודו. כלייח כשר לכל לתם נותן תשרו לעולם צי
 ,הר הכיאו אנכיר כמדרש נמ״ש ויובן כליח השתים

 לכשיצא) דכ"נו האגדה סל דרשותיו כ יעקב נאות
 עיט זע״ו תסד לעשות כרית כרתו ממצרים ישראל
 זה ידי על מצרינו ויערקנו יז״ש הרב נדניי הנועם

 זע״ז חשל לעשות נריח שכרתו נל״ת
 בפיו נמ״ש והוא גשר לכל לתש מחן עוד אמד

 לאפי' נעחו אכלם את להם נותן נפ׳ואתה דנתיכות
 לו שמזמין הוא הקניה הצדקה מן המתפרנס העני

 ועל .׳ראמים חקרני .זן .דהקנ״ה אתרו וגם סרגסתו
 להזמין להקנ״ה לו שהיה ק׳ לכאורה וא"נ נניס בצי

 כעין תוה וה יצטרכו שלא נענע העוצם כל פרנסת
 .שהעני עכשיו משא״כ נתלנר ישראל שאכלו המן

 בתלרש אמרו לוה החשוכה אך העשיר ניזוןמפרנסת
 עניס' יתיישבו אלהיס לפני עולם נפ׳ישג שתות נפי

 סוה קעולמי אעסה אס הקכ״ה אמר נשוה ועשירים
 נשר לכל נותןלחס ולש ע״כ יגצורוהו תן ואתת חסל

 המתפרג׳ אפי׳עני הקנייה מיד שפרנסה הוא ®האמת
 העניס שפרנסת הקנייה שעשה ותה הצדקה הן

מצות העשירים שקיימו כל-׳ח העשירים מאת יהיה
וחשד צדקה  נראה נליח השמיש לאל הודו מ״ש להנץ אך

בפייהכתו׳חהלים הקלוש האר״י נת"ש לפי 1
 ישולם ולך כציון אלהיס תהלה דומיה לך ס״ה שי'
 שאתר שהכונה .יבואו נשר כל עדיך תפלה שומע נדר
 צריף הייתי וצא נלנני אשר גל יודע אתה הגה ני

 לך ולש דומם להיות אלא לפניך ולהתפלל צהולות
 צרה נעת נדר לך לידור זה תטעם וגם תהלה דומיה

 אףאש נדר ישולם ואח״ך נלג לחשת אצא צורך אין
 ולךר״ל ולש נדר בצי צדקה וכןלתת בפה אדור צא

 מספיק יהיה מחשבות יודע שאתה אך הנדר צהיית
 שאנו מה ואמנם נפה לנדור מבלתי נדר צטלם
 שהזהרתנו תפלה שומע להיות חמץ שאתה רואים

 יבואו נשר בל עדיך הוא אציךהשינה להתפלל מ״מ
 מחשבו׳ סלפניךגלויה גדולתך היודעי׳ הצדיקים כי

 כל ושאר במחשבה אליך מתפללים לברם הש היו
 עתה. אכן במחשבה כלל היותתפצליס לא רעולס

 בני כל ומחפלל לומדים מתעללים אחרים מרזאיה
 הודו הכתוב כונת ג״כ זה וא״כ לל א״ד כולם בשר
 יום בכל נפה ולהודות להתפלל שמ״מ הסחיס צאל

 אס מסא״כ ולהיכלל להודו׳ העולם כל ללחיו נל״ח
.לגע $ קי ןמ?א r$ # 5>נ

וגני! יעקב ערך קץ׳* רללש

S אין׳ כיום מכרה יעקב ויאמר תולדות 
הנסי עשו צי,ויאתר בכורתך -־

 השנעס ויאמר בכורה לי זה וצמה למות הולך אנכי
 הוצ' לתה וגס הכונה מהו כיוס חיבת וקשה כיום צי

 לפרש וג״ל כיזם חיכו! הזכיר כשנועה וגם צשנועה
 דאין ליעקכ הנכורהיקניח יועיל מה שקשה במה
 מאנא שאירש מה והאומר שלנ״ל דגר מקנה אלם
 ׳רי׳יא* סי ז״ל הטח״ת כתיש כלום אתר לא לך מכור

 היה הדינור הודם דאולי ניתק שכ״ת בסי• והרינ״ש
 דנכתונוין נראורליסב ולי שלנ״ל דגר מקנס אלם

 לוננכשיך אין דץודנריס הכותנלאשתו לחנן דפ״ג
 האו׳לסנירו והתניא תאייהוי לה כחג וכי הקשו כוי
 כלום אמר לא זאת שדה על לי אין ודנרים דין

 ארוסה'ופיש״י כעולה לה ינאינכוחנ דני אתרי
 שלא' עתה ומתנה כנכסים זנה שלא על לה בכותב
 וככר סילוק מדין והיינו ע״ש לכשישאנה בהם יונה
 דנריי הניא שצנ״ל בדבר מהני לסילוק הסום׳ כתנו

 1נחג והר״ן נ״ו אות הג"הט ר״ט סי׳ כחיית סנלהג
 ראוי* אינו מתנה שנסתלק בשעה שעכשיו הטעם

 חתנה־ אדם נישואין קודם הנעל לירושת ליורשה
 צירש' דכיץדראוי ירושת,אניו ולאפוקי ירשנה שלא
 נלאו לצ^סגי צענץסילוק וכה כאלו הרי שעה בכל
 לתיא אביו לירושת שנשאת רחלא אשתו וירושת הכי

ע״ש  3מועי אינו אביו דסילו׳נירוש׳ חנואר הנד.
מירושת מסתלק היה עשו גס וא״נ

 אחד׳ מצד אך כלל ליעקב תועיל היה צא הבכורה
 הקנ״ה* דנדרי׳נקש נפ"ג אתרו שהרי צלוןלחהני יש

 עליון לסל כהן והוא לכתיב משם הנהונה להוציא
 הוציאה' המקום לברכת אברהם נינת שהקדים כיון
 כהן הוא עליון לאל כהן והוא לכתיב והיינו כו׳

 ניטלה לא שם דנחיי נראה הנח כהן זרעו ואץ
 ובן * נהןכו* זרעי שאץ אלא ממנו הכהונה

 אתר חאןנינהו ד׳חרשים ויראני אמרו לסוכה גפ׳ה
 וגייהו יוסף ן׳ ומשיח דוד נן משית ר"שחשידאזה

 תנא כי והיה נחכפרש״י נן שם להוא צדק ובהן
 זאת הילידי אסר שנים תייק שחי ס".סס צחשנון

 שלשים אנרהס מיתת סחר שם שחיי נמצא ארפכשל
 בכהונה יצחק שזכה הוא שם ־מיתת ואסר שנה וחמש

 הבכורה ענץמניריז וא״כ שנים נןק״י והיה צענול
 ארוסה לסילוק דמי וא*כ אנרהם שמת ביום היה
 י דתי ולא * בכהונה עלין החזיק לא יצחק שגס כיון

 מן עטו אס;מסתלק דמי ושפיר אניו ירושת לסילוק
 עבודה משום הוא' הבכורה קנית שעיקר הבכורה

 רס״י והניאו רז״ל כמייש בבכורות העגולה היה טאו
 כדרב דייה ננחונות סם חתוס׳ מדנרי אך זה בפי

 להשחלק יכול מדמגן שהוא נרנר לה״ל נראה
 נפשוט נקיט וכן חל״ח זוכה שהוא מיצר וצא

 תש״ל הרג עליו חמה ונבר מ״ה סי׳ >ז״א הייימ״ט
 אכל כן נר׳ התום׳ למדברי לנהי אישות מה׳ בפכ״ג
 שזוכה■נו. כרכר דאף מדבריהם מוכח הכוס׳ מ.דנרי
 ששאל מה דיעקב י״ל וא"כ ע״ש סילוק מהני חד"ח
 להייוו סילוק בדרך הנהרה לו שימכור הוא צעשו

 לליון הזכות לו לכשיגיע הנכורה מזכות שיסתלק
 ח* ששם כיון המוריש יצחק אפי׳ זכה צא לעדין

 היה לא לעדין כיום מכרה וז״ש הסילוק תהני עלץ
 עשו.מזנות דניוןשנסחלק לי נכויחך את יצחק זכה

.אנגי הנה השיב ומקו. יעקב וון? ממילא ?נגור?

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס473 מס עמוד חיי□ בן יוסף רפאל חזן, ב א ־ לב מערכי
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ipp3 רוחי• סהס מה מאים לפיכך

'lit נניאאקיש 9VJJ3 ,)Pfo למה p אס ב לחו >ט
עליה יענדן שלא מציה )להזהיר ד״ת על ל»ג;)יע 1$

 כמוך אחיהם מקרב להם אק* נביא מכתוב הפרש זבן על
 אכל הואנסי כן ד״ת על הזחית שאת* כמו לך דומה יל
wt אי» זש סלי שע* לכי אפי 19 או לעוילמיי/ ממיז לכסל

השקל זנביא ין »»וי א 1*1 המין ׳ •
 מבין נל1 כן׳ כעמי® אותו »נ)לקין ב רמו i ןר^

שופטים ^ת כלרפזת^ן מיין
6ךקות1ת1הלב3

אי• שישא הראשוני• חכמים בזו לשיבך ל ימז
ל דן ע״ין דסוט* אהגס והוא כל דעותיו שס

 »ס אחר זש ורש? מ׳ כמוהו אירחוקן השש כל >יעל
 כנגד עכילס לשכר שקלת כנגד ממש השמי |שתשב

ממשלה .
^JS ללכת ואי? וישרי• הדרכי»ה»וב? ששתן להודי ן 

 אשל קושיא בדבלין, תיקן לבינו יראה ׳ כן בקן
ft’S משתוקא רכז)* ושמא הי/קל דומ׳א ולך 31שהכמ

 לש! אמרינן לא א?ן חשה דאמלינקן לאו אי )נמר שגלגל •
 הליכי,• ששן להודיע ן!ן( ?ת לששיבשכאיז שלשו זויך
/,/לשימו !גומז כהן להנהיג ארם גחייב משלי• 0בי1$

יוק כתו כעי אלין

 שאינג מ«ה מעושה אסלן זל דבירושלמי קצת #כי לא 5 אי^זי לצי מל Uft יצפו! }>/p אל• דלמ׳ל '4 לחו
ש )גרוע קזא לאדדנא נלאה הליום נקרא כה כ מימיי *ל אנח ישעוש לא אמר א׳ 5דב זק' עליו לכעו®

אמרת כעש •£y, כלו >}jp עןפ3} עראןו jj7j בר^
 )אס שם כו׳עור תירק פ׳אמה במקראדע ועיין עכ״ל

!pj שיה א• הביט על >ן! ת).3 ו)בכ !ןמ ןה5נלן להשיב
IW ", ־™־',"•ל הא איה לליייאירא'* ׳p*״« " ״״ “>״ ״״”״’” ’?״’

>לס,א.־סאוא־ ליטא' יו׳״״א־לינ-׳»«’PP 8 8 ”־»P 1י י*יי‘י » »״־׳-־־' ™ס’
-־״» אאא־א לת־א-א ח," .א•" >»יאז ל־ל'" יילי’ ”׳*”’ft 4ל״״ I1׳" I’״ י01”׳ "” ”״ ״

כו׳יק״ק לכוך ובדעתם שנאסר בנו בן חייבללמל עך
, ___ זלדאגכ ן&;לי להובילו חזר אמאי בנו על ז־כתלדימהיר

לאסוייבן !לקק קע? ותו בוקחאזת חילוקי איכא קמיבא ׳fr/p קלה »וא»ןמת לדיכוי צומי עזד אותו «קס »5ג3
מה ............................ x. -----------------------־•־ ------------------- - - עי

עז עוכר נקרא
 עז עובי כאלו המעס כל הראשוני® אכעיס אמרו

ועול מקגמ' ;הוא p לעיל כגאן© ר נתב־ מ"מ לן
 גרס שכאעל כעיקר כופל כאלו לכן המגביה בל אזל »מלו
 כמש יומיח למשא;דעמיק דהגאוס זל מ׳ ושכחת &כק־

 והכעס כעיקר כפר גאוה בעל וכשהוא לקש גאות מלן ®
 יצמ׳יר של אומממו שכך שמעי עעולפיטע® הואכאלז

 לך ל) שאומר עד כך לן אומר !היום כך לז אומר היום
 הוא אבלהבעש בהמאדה היא רהנאו* ועור fa עמי

 שמכפר כל ח' אחר ןע!ד פ®! אמר לזה ודזמה לעיתים
 ללס!^ אחח אשר שנאמר בעיקר ככל כאלו הרע לשון

 יען טע® למת ואכפי לנו אלון סי אמנן שהזינו גנהיי
t לו;המי^כ האומר! רגתסו הרע לשון ג' אחזל אמר שהרב

ת׳ת הלכות
כנזתזלה את אדסללמר בשס&חיי B רטן ״&8

 ןכ| כתכה^בם לאמה ניכל( דציא נצו fiipi •אבוא
 א והו בנו כ; לנקע חבלו לכן לקולם כשוט לי נרא בנו כן

 הייני הגדול לבינו משי *לכי לא’ ילולי כמ כן ןכי יייין
 במל ד ליחבין לבן דומיא הוי בנן p דנן לומר יכזלי•
 מדאי )גירך וענ" עניין נקש ליבינו אלא להעיד ■לקשה
 & הכי כתב בקייא א כאנכעק לסברא למר לגביה לאנא

ןכ״פ מלמל לו להשכיר חייב 133 לבן גס 5 לדעת )אכשל
סער נקריא?/

k'jj קולש שהתלמוד מקום בכל בא מו אמה גבן'4 רמז 
נבון ואינו וכן מהו זל מאפס עי וכשל1 כן לעעשה

 •/1’עה לבנין יזין מל j בש כמ״ש היא שהמנה % ולי אבלי
 אחרים עי ליעשות למבוה אככו אס תודה !מלמוד ממיז

 לתלמודו )יחזור המטה יעסה לאז ןא• לז מלמו ימשיק לא
 כשלא לוקא דהיינו צקדזשין שגאון בעל ארב וכתב ע״ב
 'ק0>פ למד כבר אס אכל nipbp יפסיק שלא הוא למד

 עליין למד בשלא מייני בשיא תרימבס והבא ע׳ש אלמוי!

 מ»שיביר5ע את ללמל חיי• אביו למדו משלא אמי •גן
 4צמעשי קודם מקו'שהתלמוד בבל מובא אמס ובן א1ל ׳15

 עמואלומק ׳{א עדיין נמל לכשלא מובא אחה וכן כלומד
 כ״מ ל וק למעשי. קולם שהמצמול עכשיו

 •תינוקות מצמד ליקח המדינה מנהג שיה ( ר©ז
 כללים מהלכות כ״ז עיין שן׳ סכרו

 לוינ* אכל מולה למלה אס עכר לח יש אשק יג דמו

יש יל.עאין’ט׳ן צבתטזית שלא מפני האיש כ$גר

 נקיא חבלו לנרי ולבטל והלא לי אותו דכשאעזשס לישב
 הון ומבאתי ככר לן יש אן ל^׳ש כשעושה אבל הריו•

כאורחא גאולי קל>ש ״p ח,,ה ןלכי ,3ל ב׳ימ ףך ׳קג>

תלמירי קטשא כן יאודה שמארי כיזקרא ימיזזי
 אי א״ל חזייה לגביה מטז אמי• ל>» אש>למע'שיז;>י

 ר^יולא בגזר׳ צכבך גזלתינהו קנומאאז לב ®ד1יא ’
 מגאתי ןאת'כ ששימש שגתגנז מ* הרי נימי *י’» *,"
 את-הנס ליסול הרונן כל אומד ל®?/ ?יאה קפי® ' 1'ה

 והטור הר?ף וכן כת״ק כקק ש’ק ימה' ל קיהק *’ ל1יט
 בבי שם ן עויי י ב^שכג עסק לא)£<

שבע ככן שם בבן למר להק *תינוקות קכנימיס §ב
 יף כתובות זנמככק מ' 1גופ )בנין הבן כח לפי ׳
I "^ואינן אחלין לק סש מבן עחות כנו את זלהמכ י 
 ותישיהו א/קן יעין4מ ואין אתריו' לנין ),חבל ד א •יעו’!’

 דבלי הא יכחיש הא אימח אינעית גמיר1 חליש איתנ*ן
 ןכ«מ שש כק אותו מכנישין יקרא למייזש) לי’מפ היי

 1נדתנ והיינו '),לח עמו ילי ילא כקורא לי יהכי ה»ז!הפ'
 ח יל לגלגל .הייט צחקרא ם פנ חמש ק אכית במסכת

 קטינא 5ל המוס׳ הרגישו צא למק וקשס עכ״ל לי* ’נזמפ^
ותו־כלדבי מחשכה להקשות טוב שיותר לז הי3 ■ש •”־”*

0) החכמה אוצר תכנת ע״י )הולפס228 מס עמוד יעקב בן שמואל חיים פלורנטין, שמואל מעיל



יא טעעהרקח התורה יסודי הלכות רקח מעשה

 בדבריו והאמינו נבואתו שנודעה לרורו׳נביא
 הולך והיה נביא לו שהעיד או פעס אחר פעם

 ולהרהר אחריו להשב אסור הנבואה בדרכי
 יותר לנסותו ואסור אמת אינה שמא בנבואתו

 שנאם׳ לעולם ומנסים הולכים נהיה ולא מדאי
 במסת נסיתם כאשר אלהיכם ה׳ את תנסו לא

 ם<*ןחר אלא אין אם בקרבנו ה׳ היש שאמרו
 בקרבכם ה׳ כי וידעו יאמינו נביא שזה שנודע

 שנאמר אהריוכענין יחשבו ולא יהרהרו ולא
בתוכם; היה נביא כי וידעו

דעות הלכות
 ושש ;עשה מצורת המש ■ מצות י״א בכללן יש

 לרהדמות א וזהופרטן: לארתעשה מצות
 לאהוב נ ;לרתדבקביודעיו ב בדרכיו:

 שלא ה הגרים: את לאהוב ד רעים: את
 להלבין שלא ז להוכיח: ו אחים: לשנוא

 שלא ט אמללים: לענות שלא ח פגים;
 שלא יא לנקום: שלא י להלוךרביל;

בפרקיםאלו; אלו מצות וביאור לנטור:

 דהיותד ונתב שקר נביא שהוא כידוע נאתר הטוב? נתקיימה לא דאס
 מקום מכל נולה נתקיימה שלא פי על אף יעבור עד נבי דהתס נכון

 היא ירמיה הנבי׳יח״ש הכחשת בזה ואין לביא'כניה עונו נתקיימ׳חקצת'
 כפשטא דש׳ל תשמע דר׳ארא ההיא ומדהביא נתקיימ׳כללענתד לא אם

בו חוזר הב׳ה אין עונות דאיכא דאף
 הכריח ובזה דתוכחה בההיא זולת

 דאינא אף איירי כ ע דתר׳עה דההיא

 דעתו נהה היני קשה וא'כ עונות
 שאני דשמא בשנותו קדושים דעת

 התס דהא נביא הכזבת דאיכא היכא
 הכ״ה שהיי נביא הכזבת שייך לא

 שנכרה אלא מה׳ד עם מתווכח היה
 לא דאס שס אחרו הכי ואפילו חדיהד

 לא מעולם התוכחה של זה חטא היה

 קשה ותו עונות כשאר בו שחזר חצינו
 קיום בין לחלק רוצה שהיה בתה

 משוס היא הקפידה שבל דכיון לחזרה
 נתקיימה שלא חכיון נביא הכזבת

 נבואתו נתקיימה לא הרי ההבטחה
 דירתי' קש׳מההיא וע"כס והרינתבזב

 בין שחילק אחרון בתירוץ קשה ותו
 נתק״מ׳נלל ללא מקצתה כשנתקיימה

 נו ולרבי רבינו דברי הבי׳שס >ל דהרב
 מהנבוא׳בידוע קטן אפי׳דבר נפל אם

 בזה למעלה כמ״ש שקד נביא שהוא
 שכתב זל להר״לח וראיתי • הפרק

 יעבור עד ולק' הרב של ראשון כתירוץ
 דברי הס ^ו דדבדיס דכיון נתב וכו'

 אמדן הנבירה שמפי פי על אף חשה
 יתברך האל בלשון שאינן כיון מ*מ
 יתברך האל שינחם נחתה בהם »פול

 הגבור' מפי סוף דסוף דכיון וק' כ’מ
 איש לא כי כלל נחמה שייך לא נאמרו

 יל עצמו בלשון שאמיין ותה וכי' אל
 דאין נר' וע"כס ב״ה רצינו היה שכך

 ינחם זה שבשביל לומר כדאי זה
 וישראל משה זו דנבואה כתב זהר"פח
 הב׳ה בין אלא לאחרים יאינה אמרוה
 נכי דהכא לתרץ ונראה ע״כ לנביא

מר"עה

 פח* וכיוצא ומופתים אותות ע* ישר!( כו האמינו לא שהרי שאני מריעה
 שיאתר לגמרי נבואתו נתאמת סיני הר במעמד אלא נביאים שאר
 עמך בדברי העם ישמע כעבור הענן בעב אליך בא אנכי חנה'
 כלל והרהור דופי שוס בנבואתו ואי! לעולם יאמינו בך ונם

 ומניין בפיח רבינו יכמ״ש בעולם
 מבטיח כשה׳בה בין לן דשאני דמאי

 ידו על כשמבטיח ובין עצמו לנביא
 נבואתו שתתקיים כדי היינו לאחדים

 ודבר חיו שקד על שנבא יאחרו ולא
 הוא שכבר בתד"עה כלל ש׳יך לא זה

עולמי' ולעולמי לעד אצלינו מוחזק
 בו חזר העונו׳נדין שנדמו כיון הלכך
 חשש שוס אין להכא מהבטחתו הב׳ה

 הגורמים ש־עונו׳הס שיאמרו ובודאי
 נביאיך בשאר אב מש אחר דבר ולא

 תקום מכל אצלינו תוחזקי' שהם שאף
 נן נם ובזה יצאנו לא הרהור מידי

: bi הרב של אחרונה ק' נסתלקה

• תדאי יותר לנסותו ואסור
 הותר דבחקצת משתע

 הרי שהוחזק בנביא אדסתיך קאי ואי
 הרהור ואפילו ניסיון שים לנו אסר
 הרי במקצת אפילו אותו מנסיז ואס
 קאי ואי • יצאנו לא הרהור מידי

 כתב לעיל הרי הנבואה לתחילת

 ואפשר הרבה פעמים אותו ובודקין
 אצלינועל שהוחזק דמאחר דבוונמו

 נאסר הרי הראשונים יינות הנס ידי
והיינו. כלל ניסיון שוס לנקרי לני

 תנסו לא מפסוק זל שהביא הראיה
 כן שהבין להר"לח ראיתי שוב וכו'

:ע״ש דלעיל בההיא

מאבי שהיא ויש K* תדירה
וכוי• ממיני כל ** T י

 רבינז ח״ש עיין
 ולא ביותר ידו יקפוץ ולא לקתיה

 ועיין מבוארת דכוונתו ממונו יפזר
 ידעתו לא כזה שנדחק זל להר"לת

:ע׳ע לקה

ומכווין

ראשון פרק
מבני ואתר אחד לכל יש דתרבה דטןןץ

אדכםווומשונדתמזוורחוקדת
 כועס חמה בעל שההוא אדם יש ביותר מפנה
 ו^ינו עליו מיושבת שדעתו אדכם ויש תמיד

ויש ביותר רוח שפל שהוא ויש ביותר לב גבה שהוא אדם ויש שנים בכמה מעט בועס יכעוס ואס כלל כועס
 לדבריכם אפילו ית<ןוה לא מאד לב טהור שהוא ויש בתאוה מהלוך נפשו רתשבע לא תאור, בעל שהוא

 אוהב שנאמר כענין שבעולם ממון מכל נפשו תשבע שלא רחבה נפש בעל ויש • להן צריך שהנוף □עטים
 ויש צרכו כל שיג לה ירדוף 5ול<* לו יספיק שלא פועט דבר אפילו שדיו נפשו מקצר ויש כסף ישבע לא בסף

 שהוא ויש גרול כצער אלא משלו פרוטה אפילו אוכל ואינו ירו על וקובץ ברעב עצמו פסנף שהוא
 ורחמן ושועו^כורי וכילי ואונן מהולל בגון הדעות שארבל אלו דרבים ועל לדעתו בידו ממונו כל מאבד

 זו בינוניות דעות האחר בקצה ממנה הרחוקה דעהודעה כל בין ויש ב :בהן וכיוצא לב ואמיץ לבב ורך
 של שטבעו דעות מהן ויש נופו טבע לסי ברייתו מתחלת לאדכם שהן דעות מהן יש הדעות וכל מוו רחוקה

 ת4אל ברייתו פתחלת לאדם שאינן מהן ויש הדעות משאר יותר במהרה אותם לקבל ועתיד מוכן זה אדם
 ובדת לו טובה הדעה ששמעשזו או בלבו שעלתה מחשבה לפי מעצמו להן שנפנה או מאחרים אותם למר
 אינסררך ורעה דעה שבכל מזו זו הרחוקות קצוות שתי ג :בלבו שנקבעה עד בה עצמו והנהיג לילך ראוי

 לנטורת מוכן או מהן לאחת פבעוינוטה מצא ואם לעצמו ללמדן ולא בהן ללכת לאדכם לו ראוי ואין טובה
לאחת 6 1 א ו



מעשהרקח דעות הלכות מעעהרקח
 והלכת כנאמר ובזי: הכינוני© האלו בדרכים ללכת אני ומצווין

שחיל׳ קצת משמע קרא דחהך למידק איכא • בדרכיו
 כמשמעות כן הס עמנו ביה חידותיו כל דהא הדי; מכורת לפנים חידה

 הדרך את להם דוהודעת אקרא ק' דף הנוזל ובפרק וכו' מידות היג

יפשון אשר דריש וכו' בה ילכו כר א
 כמי ואיתא הדין מכורת לפנים זו

 וחיכת ל' דף מציאות אלו בפרק
 מכורת לפנים הס כן נס ב״ה כדרכיו

 ובכלהי לבניו מצוה ככן כיון הדין

 נמי תיהי א האוחנין את הכוכר
 טובים בדרך תלך דלחען מקרא
 הדין מכורת לשנים זל דשי ופירש

 דרכינו ותו בינוני דרך אינו כן ואם
 והיכי הדין משורת בלפנים קעסיק

 ואפשר האלוהבינוניס דרכים כתב
 הקצה לאפיקי היינו בינוני דהך

 לאחד• הניע פלא עוד וכל האחרון
 כאינו ^א■ בינוני נקר' קצוות מהשני
 לסתם היינו לעיל ומ״ש שקול בינוני

 צ״ל זה פירוש ולפי וכו' אדם בני ן
 עצתו אדם ירגיל. וכיצד לקחיה יש דה

 יעשה בו שיקבעו פד אלו בדיפות

 הדיפות עפי. וכו' וישלש ויכנה
 עצמו שירגיל דר׳ל ונו' האמצעיות

תחילה

 שוה■ שאינו לבינוני עצמו יטה בנקל כאז נד־ כוה האמצעי לדרך תחילה
 ידניל וכיצד כתב למה שוה הבינונית כהיא אלא דא"לב חסיד דהיינו

בני לסתם אחת יש תינין דשני ימי'ש נראה היא דפשיטא דמלתא וכו
 ולפי בדרכיי דוהלב' תקרא החסיד מידת החכמ׳ואחרת חידת והיא אדם

 ציי לפיכך כתב דלעיל מדוקדק
־ וכו' אנו וחצווין כתב וכאן חכמים

 לכתיב הו׳ל הכפל מלכד איתא ואס
 ^א בינונית המידה כשסיים לפיל זה

 ׳שלהם אדם בני דסתס פח"ש נראה
 של לנוהג בינונית כמידת להתנהג
 ולהיותר נופו ושליחות העולם

 לאותה ראויס ישראל ככל מחחסדיס
 בדרכיו ללכת חצויים אנו איציטלא

 כדחוכת הדין תשורת לפנים שהיא
 כר כר רבא גבי שקולאי מעיבד׳דהנך

 על מנמנמים שמפת׳ אכן • חנה

 כפשוטן רבינו דברי ומפרשים הענין
 דהיינו קאחר שקול בינוני דדרך

 אף סוף כל דסוף בדדכיו והלכת
 והאומר דיליה נבי אפיה דאריך
 חשחעות ושכן וכו' ויתרן הב״ה
 להשיב מה לי ואין לקמיה דבריו

 לכאן פנים יש יען רבינו דברי עפי
:ולכאן

יל«

 בה וניהג מהן אהת לכד שבבר או מהן לאחת
 והטייס הטובים בדרך וילך למוטב עצמו יחזיר

 היאמדה הישרה הדרך ד הדרךהישרה:
 הדעורתשיש מכל ודעה דעה שבבל בינונית

 משני רחוקרה הדעהשהי^ והיא לאדפם לו
 ל^הלוו קרובה ינה>4שוהש ריחוק הקצוות

 שיהא הראשוני□ חכמים צוו לפיכך לזו• ולא
 אותם אות׳וככוין ופשע׳ תמי׳ דעותיו שם אדם

 כיצד בגופו שלם שיהא כרי האמצעית בדרך
 שאינו ככת ולא לכעוס נוח חמה בעל יהא לא

 גדול דבר על ^א יכעוס לא בינוני אא □רגיש
 בו כיוצא יעשה ^4של כדי עליו לכעוס שראוי

 לדבריכם ירתאוהאלא לא וכן אחרת• פעם
 בזולתן פשרלהיורת>4 ואי להן צריך שהגוף

וכן • נפשו לשובע אוכל צדיק שטייגמר כענין
 ידו ולא־יקפוץ לצדיק מעט טוב שנאמר כענין לולהיישעה שצריך דבר להשיג בעסקו-<ןלא עמל יהיה לא

 ושוחק מהולל >4יה ולא • שצריך למי כראוי ומלוה ירו מסת כפי צדקה נותן אלא ממונו כל יפזר ולא ביותר
 כל • החכמים דרך היא זו ודרך דעותיו שאר וכן יפות פניכם בסבר בנחת ימיו כל שמה אלא ואונן עצב ולא

 כדעה ויתרחק ביותר עצמו על מדקדק שהוא ופי ה :חכם גקרא ממוצעות בינוניות דעות שדעותיו אדם
 שפל ויחיה האחרון דחקצה עד הלב מגובה שיתרחק מי כיצד • חסיד נקרא זה לצד או זה לצר מעם בינונית

 היא וזו דגם נקרא עניו ויהיה בלבד האמצע עד נתרחק ואם הסירות מרת היא וזו הסיד נקרא ביותר רוח
 כנגד האמצעית כדרך שלהן דעות מטין היו ׳ראשונים-ז והסירים • הדעות כל שאר זו דרך ועל הכמה מדת
 ו וזד־ הראשון הקצה כנגד אותר־, שמטין דעה ויש האחרון הקצה כנגד אותה שמטין רעה הקצוותיש שתי

 שנאמר והישרים ד־יטובים הדרכים והם הבינוניים האלו בדרכים ללכת אנו ומצווין • הדין משורת לפנים
 נקראדהוכם הוא מה רנון היה אהה אף הגון נקרא הוא פה זו מצוה בפירוש למת כך ו :בדרכיו והלכת

 אותן בכל לאל הנביאיכם קראו זו דרך ועל • קדוש היה אתה אף קדוש נקרא הוא כה רחום היה אתה אף
 וישריבם טובים דרכי□ ודיעשאלו—לו בהן וכיוצא וחזק גבור תמים וישר צדיק הסד ורב אפים ארך הכנויין

 עד אלו בדעות עצמו אדכ ירגיל וכיצד ז כהו: כפי אליו ולהדמות בהן עצמו להנהיג אדם וחייב הם•
 .יו—שיו עד תמיר בהכם ויחזור האמצעיות הדעות פי על שעושה במעשים וישלש וישנה יעשה בו שיקבעו
 הן היוצר בהן נקרא ה^ו שהשמות בנפשו-ולפי הרעות ויקבעו עליו טורה בהם ולאיהיה עליו קלים מעשיה׳

 שנאפה לבניו אבינו ם—אברו שלמדה והיא ה' דרך זו דרך נקרא' בה ללכת חייבים שאנו הבינונית הדרך
 על ה׳ הביא למען שנאמר לעצמי וכרכה טובה מגיא זו בדרך ,ולך—והו וגומר יצורה אשר למען ירער־זיו כי

:עליו דבר אשר את אברהם

סגי פרק
Ain שאינן למאכלות ותאב שכתאוה מי החוליכם מן ויש פר והמתוק מרהוק הפר טועכיכם הגוף 

רוב לפי הבל והבשר הפת כגון הטוביס המאכלות ושונא והפהם העפר כגון לאכילה ראויכם
 ומתעצלים הטובה הדרך ושונאים הרעות הדעות ואוהבים מתאויס הולות שנפשותיהם אדם בני •כך ההולי

ללכת



•ב רקח עשה מ דעות הלכות מעעהרקח
 רפויות ת>0 סהס לפרסו חוכרת הוא זה לפסוק כסמניע לב נכה

 נ; ואס בה במר לא הוא סהר־ אינו העניה מידת ללמד דאם י ח
:כעיקר כיפר הוי

פייס! • וכי' עילכין ואינם עליכיז הח הצדיקים ודרך
 חסחעותי עולבי; דאיגם זל המפרסיס

 רק כלל עולבין סאין אלא סתסיבין
 וכיונא עסית ככה מדוע הסוכה דרך
 ואינם חרפתם סימעין חזר לכך

 חצטערין במכמ׳סהם יס מסיבי'יאכתי
 מאהבה עיסיס חזר לכך זה דבר על

 "עלה היא סזו ביסורין וכחתיס
 נמסך זה וכל במיה סאין גדילה
 סל סליחו סצערו האיס זה כי במפבי
 א׳כיסלי הרבי ימה'יצא היא תקים

:היא לטובתו ספק דבלי לסמוק
ולא

• וכו עסו
 לכו המגביה סכל אמדו ועוד

מיני כמה בעיקר• כופר
 זו מידה על 6בנתר נאמרו גנאי

 גדולה היותר העתיק >ל ירכינו
 •וסמגנתי חנה מאתים וככלל ועצומה

 רזל ס’ח פי על זה על רסטנכון

 תליא5ב סנתייעץ אדם נעסה בפסוק
 סיהא העניה חידת לנו ולהורות ,הלו

 סהוא וזה הקטן חן מתייעץ הגדול

נכה

 והמכירים כתב אחז0 איל • החכמים אצל ילכו y ך^ר״רז
אינם ואם לל הוליכי׳והו ואינם הרעות בדיעות ץ

 אצל לילך ׳סלו אדם מין פכל מתחילה לצו סרמז ואפסר וכי' הולכים
 כדעיתס דהתכיריס כתכ ואחי כתיב תדבק דוכי מהם ללמוד החכמים

לפי למ^ר עליה□ כבדת והיא בת ללבה יזיםיע’1ש&, ס'ה,לכ נס’6יתייע5י

 הוי הללו באנשי□ אופר ישעיהו ובן חליי□
 הושך שפי□ ייע ולטוב טוב לרע האופרי□

 ומתוק למתוק מר שמי□ לחשך ואור לאור
 ארחותיושר העוזבי□ נאמר ועליה□ למר

 חילי תקנת היא ומה חושך• בדרבי ללכת
 י>4ההבכקשהכרופ אצל ילבו הנפשות
שמלבדי□ בדעות הליי□ וירפאו הנפשות

 ותמבירים הטובה לדרך שיחזירו□ ער אוהס
 אוילי□ ומוהר הכמה שלמה אפר עליה□ אותם לרפאת החכמים אצל הולכים ואינם שלהם הרעות ברעות

 בלל ירגיש לא וקולל הוכה שאס עצמו להנהיג לו אומרים המה בעל שהוא פי רפואתם היא וכיצד ב :בזו
 מן למטה וישב הרבה בבזיון עצמו ינהיג לב גבה היה ואם מלבו החמה שתעקר ער מרובה זמן זו בדרך וילך
 —ויחזור □מנו הלב גובה שיעקור עד אלו ברברים וכיוצא לובשיהם את ר,מבזי□ סחבות בלויי וילבש הכל

 בשאר יעשה זה קו ועל • ימיו כל בה ילך האמצעית לדרך ולכשיחזור הטובה דרך שהיא האמצעיות לדרך
 הטובה לררך בו שיחזור עד רב זמן בו וינהוג השני לקצה עצמו ירחיק האחד לקצה רהוק היה אס הדעות כל

 הקצה מן יתרחק ^א בכנוניות בהן לנהוג לאדם לו שאסור דעות ויש ג :ודעה רעה בינוני׳שבכל מרה והיא
 תהו ותהיה תה שפל שיהיה ^א בלבד האד׳עניו שיהיה הטובה דרך שאין הלב גובה הא׳והוא הקצ׳ עד הא׳

 ועוד רוה שפל הוי באד חבמי׳מאד צוו ולפיכך בלבד נאפ׳עניו ולא באד עניו נאמ׳בפ׳ר ולפיכך לפאר נמוכה
 ביה ראית כאן כשבתא אמת ועוד ^היך ה׳ את ושכחת לבבך ורם שג׳ בעיקר כופר לבו המגביה ישכל אמרו
 הארור הקצה עד מכנה שיתרהק לאדם וראוי לפאר עד היא רעה פדה הבעה וכן • מקצתה ואפי' הרוה גסות

 על או ביתו ובני בניו על אימה להטיל רצה וא□ עליו לכעוס שראוי דבר על ואפילו יכעוס שלא עצמו וילמד
 לייסרם כרי כועס שהוא בפניהם עצכו יראה למוטב שיהזרו כדי עליהן לכעוס ורצה פרנס היה אס הציבור
 הכבים אברו • כועס אינו והוא כעסו בשעת כועס מרמה שהוא כאדם עצמו לבין בינו מיושבת דעתו ותהיה

 נבי^ז ואס מכנו מסתלקת חכמתו הוא הכס אם הכועס שכל ואמרו עכ״וס עובד כאלו הכועס כל הראשונים
 עצמו שינתיג עד הכעס מן להתרהק צוו לפיכך היי□ הייה□ אין כעס ובעלי ממנו מסתלקת נבואתו הוא

 שוכעיס עולבין ואינן עלובין הן הצדיקים ודרך הטובה הדרך היא וזו המכעיסים לרבריס אפי׳ ירגיש שלא
 ותשמש כצאת ואוהביו אומר הכתוב ועליהם בייסורים ושפהי□ מאהבה; עושין משיבים ואינן חרפתם

 גופו לחיי להם שצריך ברברים או הבמות בדבר אלא ידבר ולא בשחיקה אדם ירבה לעולם ד :בגבורתו
 בצרכי ואפילו אר□ בל רוב שיחת היא וזו ימיו כל בטלה שיחה שח שלא הקרוש רבינו תלמיד רב על אמרו
 לגוף מצאתי לא ואמרו חטא מביא דברים המרבה כל ואמת חכמים צוו זה ועל דברים אדם ירכה לא הנוף
 חכמי□ שצוו והוא ועניניה׳מרובין מעטים הארס דברי יהיו הכמה ובדברי תורה כדברי •וכץ שתיק' ^א טוב

 ועל סכלות וו הרי בועט והענין מרובין הדברים ותיו אס אבל קצרה דרך לתלמידיו אדם ישנה לעולם ואמת
 להשיב ימהר לא לפיכך שתיקה לחכמה סיג ה :דברים ברוב כסיל וקול ענין ברוב החלום בא כי זהנאטר

 דברי שלפת שאט!־ הוא לשון אריכות ובלא צעקה בלא ונחת בשובה לתלמידים וילמור לרבה ירבה ולא
 אא בלב ואהה בפה אהד יהיה ולא ופיתו׳ חלקו' בדברי עצמו להנהיג לארם אסור ו :נשמעים בנחת חכמים

 ימכות לא ביצר כותי דעת הבריותואפילו דעת לננוב ואסור שבפה הדבר שבלבהוא כבתוהענין הוכו
 בהבית יסרב שהוטתולא של מנעל במקו□ כתה של מנעל ולא שהוטחה גשר במקום נבלה בשר לכותי

שיאכל * -י ב ו
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תודה שלמי
 למעני מסירותה גודל לתאר מילים אין אשר שתתי׳ מורתי לאמי
 בריאות, מתוך ושנים ימים אריכות ה׳ לה יתן השנים. בל משך

צאצאיה. מכל ונחת חיים שמחת הרווחה,
 מן יתברכו למעננו. מאמץ כל חוסכים שאינם שיהיו וחמותי לחמי

 ושנים ימים לאורך צאצאיהם, מכל ונחת והרווחה בבריאות השמים
טובות.

 ללון גג קורת לי נתנו אשר תורה של אכסניות לבל
הלכה. של בעמקה בה

 מו״ר הרה״ג הישיבה ולראש ביבנה" "כרם לישיבת
שליט״א. גולדוויכט יעקב חיים רבי

 ולנשיא פישל הרי מכון לתורה, הגבוהה למדרשה
שליט״א. כהן ישוב שאר רבי הרה״ג אריאל מוסדות
 רבי הרה״ג הישיבה ולראשי הראה" "בפר לישיבת

 ־אברהם רבי והרה״ג שליט״א נריה צבי משה
שליט״א. צוקרמן
 אמנון רבי הרה״ג הישיבה ולראש הגולן לישיבת
שליט״א. שוגרמן

 יהושע ר׳ בראשה ולעומד בגולן האזורית הדתית למועצה
 הספר להוציא לי שאפשרה הברוכה עזרתם על שליט״א הרשקוביץ

לאור.
 השנים. כל משך ואחיסמך אחיעזר לי היו אשר אחרים רבים ועוד

 ברכה בשפע ישראל, בל עם יחד הברכות, ממקור כולם יתברכו
והצלחה.

©
שמורות הזכויות כל

 הי״ד לוי ויוסי ז״ל לשם שמואל ע״ש ש״י נחלת בסיוע: לאור יוצא
יהודית לתרבות הזכרון קרן

 לאוד הוצאה סרר שרותי
רוזנטל

5708580 טל. בני-כרק 62 זכאי כן רה׳

החכמה אוצר תכנת יג״י הודפס 2 מס עמוד (61(6) יעקב אברהם p טוביה יהושע ויצמן, :א - לרמב״ם המצות ספר - ברה מצוה



העמנים תוכן

 עא בפני כמצוח ה־ יחוד את למנות אם הראשונים מחלוקת ביאור עצמה בכני נמצוה היהוד
עצמה

 עב ליד ספה־מ בין הבדל כללית. מצוה או לישראל מצוה היא ה' יחוד האם ישראל שמע
החוקה.

5 הקדמה
7 כרכה מכתבי
א-י מבוא

א המצוות תרי״ג מנין חשיבות תתבאר בו חמצוות יו1מ
ב המצוות לימוד חשיבות תתבאר בו המצוות לימוד

ז המצוות לספר חרמב״ם בהקדמת עיון המצוות במנין שונות מנסות

יא-נד לסוגיהן המצוות
יא המצוות ספר בשרשי כללי עיון לתרמב׳ם המצוות משנת
יג מצוות תוקף ביסוד הראשונים שיטות יתבארו בו בשיני למשה נאמדו מצוות תרי״ג

 סיני הר ממעמד או האבות מן הוא אם התורה
כא המידות בנדרי הרמב״ם של המיוחדת שיטתו תתבאר בו בחן. נדרשת שהתודה מידות י־ג

בהן. נדרשת שהתורה
 כז חכמים תקנות ותוקף תסור דלא בלאו והרמב״ן חרמב״ם שיטות יתבארו בו דרבנן מצוות

מב ומקורו ישראל מנהג בתוקף ואחרונים ראשונים שיטות יתבארו בו ישראל מנהג
נ ראשונים ושיטות הרמב״ם לשונות יתבארו בו הדין משורת ולפנים חסידות מדות

ומקורן. חסידות מדות בתוקף ואחרונים

המצוות סכר
נה-סח האמונה מצות - א־ מצוה

ם והרמב־ן הרמב״ם מחלוקת - עצמה בכני מצות או למצוות שרש - האמונה
סג צווי בלשון האמונה מצות נאמרה לא מדוע האמונה מצות של סגנונה

סז ראשונים ושאר חרמב־ם הסבר שמענום הגבורה מכי לן יהיה ולא אנכי

סט-עה ה־ יחוד מצות - ב־ מצות

עו-צא ת' אהבת מצות - נ" מצות
עט אחרות שיטות לעומת הרמב״ם שיטת ה־ לאהבת האדם של דרכו התבוננות
פא החזקה ליד ספה־מ בין ההבדלים ביאור ופעולותיו מאמריו במצותיו התבוננות

פב בספר בהבאתן הרמב־ם ושיטת הפסוק על הספרי דרשות אלוהיך־ ה־ את "ואהבת
החזקה וניד המצוות

פד הרמב״ם. פסק יישוב ה־. אהבת על נפש מסירות חיוב נפשך־ גבל "ואהבת...
פח תשובה מהלכות י־ פרק ביאור מאהבה עבודה

צב-קד ה׳ יראת - ד׳ מצוה
צד החזקה היד לבין ספח־מ בין הרמב־ם סתירת ביאור הרוממות ויראת הענש יראת

היראה מצות בהגדרת
צח נבוכים ובמורה בפיהמ״ש הרמב״ם לשונות למדרגותיה היראה
קא ביניהן הברור היחס קביעת ויראה אהבה

קה-קטז חתכילח מצות - ת־ מצות
 קז התפילה במצות והרמב־ן הרמב״ם מחלוקת ביאור והרמב״ן הרמב״ם של לאורם התפילה

קט יום בכל להתפלל למצוה הרמב״ם של מקורו ביאור יום בכל להתפלל עשה מצות
קיב קרבנות וכנגד האבות מן התפילות מקור אשיחה וצהרים ובקר ערב
קיד התפילה במצות כיסוד המקדש נכח התפילה המקדש נבח

קיז-קל תדבק ובו מצות - ו' מצות
 קיט והגדרתה המצוה במנין הראשונים שיטות מצוות בתרי־נ ומקומה המצוה מקור בירור

קכב ראשונים ושאר הרמב״ם לשונות דקדוק הדבקות למצוות שונות הגדרות
קכח האדם על והשפעתה המצוח טעמי המצות מטעמי

קלא-קמא השבועה מצות - ז׳ מצוה
קלג המצוה בהגדרת הרמב־ם לשונות דקדוק השבועה מצות של גדריה

קלו השבועה במצות הראשונים שישות
קלז והרמב״ן הרמב־ם מחלוקת המצוות את לקיים שנשבעין מנין

קלח דיבור של וכוחו המצוה טעמי השבועה מטעמי
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קמב-קנח בדרכיו ותלכת מצות - ח־ מצות
קמר של ובמקורה נטנינה הראשונים מחלוקת בדרכיו ותלכת מצות סל ומקורח מקומת

המצוה
קטז ראשונים ושאר הרמב״ם לשונות ת' בדרך לתליכת תסונות תתגדרות
קנה ה־ בדרך ללכת והאדם הבריאה תכלית עיקר והמחשבה תאמונח בראי בדרגיו חוזליכת

קנט-קעו ת׳ קידוש מצות - ש־ מצות
קסג הרמב״ם לשונות ה', קידוש על למות או לחיות חמצוה נפש מסירות

קסו ה־ לקידוש הפרהסיא גדר ישראל בני בתיד
קעב למצות עבירות ר שייכות על ראשונים מחלוקת דמים וסביבות עריות מלוי ירוז עבודת

וד קידוש
קעד ראשונים ושאר רמנ״ם מחלוקת תורה, חייבה שלא במקום נפש מסירות יחרב ואל יעבור

קעז-קצג שמע קריאת מצות - י׳ מצות
קעט התורה מן למצוה שונות הגדרות תתורת מן תמצות גדרי
קפב השונות השיטות התורה, מן חובתן פרשיות איזה קורא תוא מת

קפו התרי־ג מכלל שתיים או אחת מצוה ושחרית ערבית שמע קריאת
קפט חתורה לח שנתנה בזמנים הוא ק־ש מצות של חמיווזד חידושה גרמא שתזמן עסת מצות

קצד-ו־ד תורת תלמוד מצות - י״א מצות
קצו ולתלמידים. לבנים החיוב וללמד. ללמוד ת״ת מצוות במנין תסיסות ביאור

רח-רכוז תפילין מצוות - י*» י׳ב מצוות
רז המצוות במנין ראש ושל יד של תפילין בסתיים או באחת תפילין מצות
רי הרמב־ם לשונות דקדוק תפילין סל קסר

רטז לרמב״ם חמצוח הכשר גדר תפילין מעסת
ריט תפילין במצות נשים פסור
רב " וזיוס כל תפילין תנחת בדין

רט תפילין ברכות סל מטבע

רכו-רלז ציצית מצות - י*ד מצוח
רכז הרמב־ם לשונות אחת מצית וחלבו התכלת
רכט הרמב״ם פי על ציצית למילה פירושים שני ציצית המילון סל פירוסת

רלא בציצית חעשוי מן ולא תעשח דין ציצית לתם ועסי
רלג אדם לכל הכרחית כמצוח הציצית בציצית לתתעסף וצונו

.-רלח-רמז מזוזת מצית - ט־ו מצית
רלט המצוה מן כחלק חמזוזח עשית מזוזת מעשת
 רמא המצוח בנדר ואחרונים ראשונים ושאר הרמב״ם לשונות תדר חובת או זזבית חיבת

רמח מזוזת במצות דלת חיוב שערים בפתחי מזוזת לקבוע

רטוז-רסג הקהל מצות - ט־ז מצות
רנא בתורח לקרא או להקהל חמצוח מגדרת
רנג ציבור חובת או יחיד חובת - תקוזל

רנד לטביאיהן שכר ליתן גדר בחקתל וקטנים נסים חיוב
רסא חקתל הלכות

רסד-רפב תורת טפר כתיבת מצוות - י״ח י״ז, מצוות
רסז ביניהן והיחס הדיוט ומצות מלך מצות והגדרתן תמציות סדר

רע מלך של תורה בספר המיוחד ממט יפרד לא
רעד יחיד של תורה ספר נדר סיני מתר קבלת כאילו תכתוב עליו מעלת

רפג-רצג המזון ברכת מצות — י״ט מצות
רפד תמצות הגדרת

רפח המזון בברכת נשים תיוב
ו־צ תמצות טעמי

רצה מצוות של שדורו

 רצז היד ספר של והסיוטים הפתיחות תתזקת תיד בשפר לתלכותיוזן תמציות חלוקת
המצוות להבנת כמקור החזקה

שט הספר לסיום הכ־מ מורי אבי שכתב זכרון קונטרס השפר חתימת
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ברה מצוח קמב

ח׳ מצרה
בדרכיר "והלכת מצות

 "והלכת אמרו והוא היכולת כפי כו להדמות שצונו היא ,ח מצוה

 ובא דרכיו" בכל "ללכת ואמר הציווי זה נכפל וכבר כדרכיו"

 הקב״ה מה חנון, היה אתה אף חנון נקרא הקכ״ה "מה כפירוש

 אתה אף חסיד נקרא הקב״ה מה רחום, היה אתה אף רחום נקרא

 ,ה "אחרי ואמר אחרת בלשון העניו זה נכפל וכבר חפיר". היה
בפעולותיו ההרמות לאמר שרצה בפירוש ובא תלכו" אלוהיכם

המצוה פירוש

 לו דומים להיות 13 להדמות הקב״ח שצונו היא הרמב״ם שמנה למנין ,ח מצוה
 )דברים בדרכיו" והלכת שנאמר - אמרו והוא יכולתנו. לפי - היכולת כפי במעשינו

 בכל "ללכת בפסוק - ואמר הציווי, זה נוספת פעם בתורה נזכר - נכפל וכבר ט( כ״ח,
 נקרא הוא "מה ואמרו זו מצוה תכמים ופירשו - בפירוש ובא כ״ב( יא, )דברים דרכיו״

 ורחום חנון רחום" היה אתה אף רחום נקרא הקב״ה מה חנון היה אתה אף חנון
 תשובה הם הללו הדברים וחנוך. רחום אל ה׳ "ה׳ ו,( )ד, שמות בספר הקב״ה נקרא

 תכונות דווקא חז״ל מדגישים ולכך י״ג(. לג, )שם דרכיך" את נא "הודיעני משה לשאלת
 על שנתגלו כפי הבורא של נוספות דרכים עוד חז״ל והוסיפו בדרכיו. הליכה במצות אלו
 פרשה באותה חסיד. היה אתה אף חסיד נקרא הקב״ה מה הנביאים עבדיו ידי

 ע״י המובא בכת״י הוא וכן בסיפרי, חסיד. קראוהו ולפיכך ואמת" חסד "ורב הקב״ה נקרא
 אף צדיק נקרא הקב״ה "מה משפט עוד מוסיפים לםה״מ בתרגומו שליט״א קפאח הרב
 ציינו הרגילים בדפוסים אגב, דרכיו". בכל ה׳ "צדיק הזה: השם ומקור צדיק" היה אתה

 הוא המדויק והמקור מדויק אינו וזה י״ד בסוטה הגם׳ את הנזכרים חז״ל לדברי כמקור
 שליט״א קפאח הרב ע״י המובא בכת״י מופיע וכן כ״ב, י״א, בדברים הפסוק על הסיפרי

 שנאמר - ואמר אחרת בלשון ה׳ בדרכי הליכה מצות העניו זה נכפל וכבר שם.
 י״ד, בסוטה חז״ל ופירשו בפירוש ובא ה׳( י״ג )דברים תלכו" אלוהיכם ה' "אחרי

 להדמות מצווים שאנו הטובות, בפעולותיו ההדמות הפסוק - לאמר שרצה זה ציווי
הנכבדות חמדות ו וכר, ערומים הלבש אתה אף ערומים מלביש ה׳ מה במעשינו: לה׳
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קמג כדרכיו" 'והלכת מצות

 המשל, צד על יתעלה האל כהן שיתואר הגככדות דהמדדת הטובות

רב". עילוי הכל על יתעלה

המצוה פירוש

 צד על יתעלה האל בהן שתואר כ״ב יא, בדברים עה״פ הסיפרי ע״י לעיל שהזכרו כפי

 שנדע משל דרך על אלא כזה הוא בעצמו שהקב״ה לאמר הפסוקים כוונת אין - המשל

 מכל מרומם יתברך הבורא אבל בהן. ללכת שעלינו טובים ומעשים טובות מדות הן שאלו

לכל. מעל הוא - רב עילוי הכל על יתעלה והוא זה
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ברת מצות קמד

בדרכיו" "והלכת מצות של ומקורה מקומה

והרס״ג הרמנ״ם מח׳

 הגדרות כי ואף המצוות, בתרי״ג ה׳ בדרך הליכה מצות את כללו המצוות מוני רב
זו. מיוחדת מצוה של קיומה על ראשונים נחלקו לא מ״מ זו, עשה למצות נחנו שונות

 של דרכו נתבארה שלו. עשין במנין זו מצוה הביא לא אשר הרס״ג, הזה, הכלל מן יוצא
 עשין - לרעך ואהבת של למ״ע )בדבריו פרלא הרי״ם דרכו נאמן מפרשו ידי על רם״ג
 ד״ואהבת עשה בכלל ליה דהוה משום לאמה_דהיינו צריך כרחך "על קמ״ד(: עמ׳ י״ט,

 כל אשר הרע, אהבת מצות על יתר חידוש זו במצוה אין כלומר, מנאה" שכבר לרעך"
בה. כלול כבר לחבירו, אדם שבין טוב מעשה
 הוא מה - י״ג( )דב׳ תלכד׳ אלוהיכם ה׳ ״אחרי עה״פ י״ד( )סוטה הגמרא דברי את

 פשטיה לבאר באו ולא בעלמא, אסמכתא שהם רס״ג הבין בודאי וכר, ערומים מלביש
דקרא.

בדרכיר׳ ד״והלכת מ״ע מנה מדוע הרמב״ם. לשיטת קשי מהוה רס״ג לשיטת זה הסבר
 על זו לשאלה נתיחם המצוה גדרי בהבנת להלן הרע? אהבת מצות מנה שכבר אחר

הרמב״ם.
 במקום פרלא הרי״ם פי על הרס״ג, שיטת את אחר באופן לבאר אפשר כי דומה,

 לעיל( )ע׳ פרלא הרי״ם הסיבה את ובאר תדבק" "ובו מצות את גם השמיט הרס״ג אחר.
 זרה מעבודה פרישה אלא אינו דבקות( )של זה לשון שכתוב מקום בכל דקרא דפשטיה

 ודבקו מע״ז עצמיכם הפרישו - י״ג( )דב׳ תדבקוך׳ ״ובו עה״פ הסיפרי לדבר וראיה
 "והלכת מצות על אף לכאורה נכונים וכלשונם כהוויתם אלו ודברים ת״ט( )עם׳ במקום.

בדרכיו":
 אותר׳ וליראה בדרכיו ללכת אלוהיך ה׳ מצוות את "ושמרת ר: פס׳ ח׳ פרק בדברים

 ווזלכת אלוהיך ה׳ את תשכח שכח אם "והיה דבר: של היפוכו י״ט, בפסוק הפרק ובהמשך
ועבדתם". אחרים אלוהים אחרי
 מופת או אות אליך ויתן חלום חולם או נביא בקרבך יקום "כי ב׳-ר: פס׳ י״ג פ׳ שם וכן

 ידעתם לא אשר אחרים אלוהים אחרי נלכה לאמור אליך דבר אשר והמופת האות ובא
 אלוהיכם ה׳ מנסה כי ההוא החלום חולם אל או ההוא הנביא דברי אל תשמע לא ונעבדם.

 אלוהים ה׳ אחרי נפשכם. ובכל לבבכם בכל אלוהיכם ה׳ את אוהבים הישכם אתכם
 תדבקון. ובו תעבודון ואותו תשמעו ובקולו תשמורו מצוותיו ואת תראו ואותו תלכו

 אתכם המוציא אלוהיכם ה׳ על סרה דבר כי יומת ההוא החלום חולם או ההוא והנביא
 בה, ללכת אלוהיך ה׳ צוך אשר הדרך מן להדיחך עבדים מבית והפודך מצרים מארץ

מקרבך". הרע ובערת
את תשמור כי לך נשבע כאשר קדוש לעם לו ה׳ "יקימך י״ד: ט/ פס׳ כ״ח פ׳ שם וכן
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קמת בדרכיו 'והלכת מצות

 אתכם מצוה אנוכי אשר הדברים מכל תסור ולא בדרכיו... והלכת אלוהיך ה׳ מצוות
לעבדו'. אחרים אלוהים אחרי ללכת ושמאל ימין היום

 אלוהים מדרך פרישה אלא שאינה בדרכיו, הליכה מצות רס״ג מנה לא שלפיכך ואפשר
 אין ולאו עשה שיש מקום שכל הרס״ג לשיטת ובמיוחד עצמה. בפני מצוה ואינה אחרים
 ללכת שלא י״ב( )בלאוין הלאו מנה כבר שכאן לאמר יש מהם, אחד אלא שניהם את מונים
העשה. למנות צריך אינו וא״כ הגויים, בחוקי

 והרי מיוחדת, כמצוה בדרכיו" "והלכת מצות שמנה הרמב״ם שיטת להבין א״כ, ויש,
מע״ז. פרישה אלא אינו דקרא דפשטיה אליבא
 "והלכת הפסוק את למצוה בתורה כמקור שכתב הרמב״ם בדברי להבין יש עוד

 שדרשו מצינו לא חז״ל ובדברי ה״ה(. )פ״א דעות בהל׳ גם כתב וכן כ״ח( בדרכיו״^דב׳
 שמור אם "כי כ״ב: פס׳ י״א פ׳ בדברים הפסוק מן דרשו בספרי הנזכר. מהפסוק זו מצוה

 ללכת אלוהיכם ה׳ את לאהבה לעשותה אתכם מצוה אנוכי אשר המצוה כל את תשמרון
 מן דרשו י״ד סוטה ובגמ׳ להלן{ במלואם יובאו הספרי )דברי בר׳ ולדבקה דרכיו בכל

חז״ל. מדרשות הרמב״ם נטה מדוע וצ״ע תלכו" אלוהיכם ה׳ "אחרי ה,: י״ג, בדב׳ הפסוק
 הדבקות במצות שביארנו )כדרך בחברתה אחת מתורצות אלו שאלות שתי כי נראה,

 או מע״ז כפרישה ה׳ בדרך ללכת הציווי מתפרש המקומות ברב כן, אמנם ו׳(. מצוה לעיל
 אלוהיכם ה׳ ציוה אשר הדרך "בכל ל׳: פס׳ ה׳ פ׳ )כגון ד׳ חוקי לשמור כללית כמצוה
 בפרק הפסוק הוא הזה הכלל מן יוצא עצמה. בפני מיוחדת מצוה זו ואין תלכו"(, אתכם,

 לפרש אפשר אי זה, בפסוק דרכיו" בכל "ללכת הביטוי את לעיל. הנזכר כ״ב(, )פס׳ י״א
 ואדם ה׳, אוהב המצוות, כל את כבר ששומר במי מדבר הפסוק שהרי מע״ז, כפרישה

 לעיל )ע׳ הסיפרי. ע״י כולו הפסוק שנדרש וכפי מע״ז, לפרוש לצוותו מקום אין שכזה
ה׳ בדרך ללכת המיוחדת המצוה את הסיפרי דרש זה בפסוק דווקא כן על הדביקות( במצות

וכו׳. רחום היה אתה אף רחום הוא מה -
 מצוות על חזרה אם כי שהיא, כל מצוה על מחודש ציווי זה בפסוק שאין ראינו וכבר

 על חזרה הוא אלוהיכם" ה׳ את "לאהבה כגון אחרים. במקומות בהן נצטווינו שכבר
 תשמרון שמור אם כי המילים את לבאר יש וכך ה׳. פס׳ ו׳ שבם׳ אלוהיך" ה׳ את "ואהבת

אתכם. צויתי שכבר מצוות דהיינו וגו׳ המצוה כל את
 ה׳: בירך ללכת ציווי לשון פסוק*שבו ומצא זה בפסוק הרמב״ם הסתפק לא כן על

 שפשטיה לאמר היה שאפשר כיון מכאן דרש לא והסיפרי ט(. כ״ח, )פ׳ בדרכיו" "והלכת
בהקשרו. זה סם׳ לעיל שהבאנו וכפי מע״ז לפרישה ציווי הוא כאן דקרא

גאון אחאי רב שיטת

 גאון אחאי רב בדברי מצינו נביאים מדברי ה׳, בדרכי הליכה למצות מיוחד מקור
המצוות. מתרי״ג ולא קבלה מדברי מצוה אלא זו שאין נראה מדבריו בשאילתות.
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ברח מצות קפו

 על חד לרחומי ישראל דבית דמחיבין !׳(.-*׳שאילתא )שאילתא השאילתות לשון היא כך
 וברחמים בחסד אלא לעלמיה קוב״ה בריה דלא וגמ״ח, מצוה בהדיה ולמעבד חבריה
 דאמר דקוב״ה מדרכיה למיגמר ובעינן המה" מעולם כי וחסדיך ה׳ רחמיך "זכור דכתיב

 לו אפשר וכי י( יא, )הושע ישאג" כאריה ילכו ה׳ "אחרי דכתיב מאי חנינא בר חמא רבי
 של דרכיו אחר אלא אוכלה" אש אלוהיך ה׳ "כי נאמר כבר והלא הקב״ה אחר לילך לאדם

 ובה סוטה במסכת אחאי לרב לו נזדמנה שונה שגירסא לאמר היה ואפשר וכו"׳ הקב״ה
 ה׳ "אחרי ה, יג, בדברים הפסוק מן שלמדו דידן כגירסא ודלא בהושע הפסוק מן למדו

 כגירסא הגמרא חנינא רבי בשם מפורש צ״ג שבשאילתא שמצינו אלא תלכו" אלוהיכם
 ישב זו מדוכה על במאמרו. השאילתות לבעל מקור מה לדוכתא, קושיא הדרא וא״כ דידן.

 ב״פתח הגלוי. על בו רב המכוסה מסתורין. אפוף הסברו לשאילתות. בפירושו הנצי״ב
כתב: ח׳ אות א׳ פרק לשאילתות( )פתיחה העמק"

 בעל אחאי רב כי אמרו למרחוק, צפו עינם אשר והרמ״ק "האר״י
 תקן ז״ל הוא כי לראות והוסיפו קדמון, אחאי רב גלגול השאילתות

 חסד איש היה שאחאב חז״ל מדברי מבואר המלך. אחאב נשמת
ונתקיים והמשקל המדה מן שנטה אלא החסד. ממדת כלולה ונשמתו

Jיי ■ A במקום רחמן שנעשה מי "כל ז׳ פ׳ קהלת במדרש רשב״ל מאמר בו
 תהי אל נאמר זה ועל וכו"׳ רחמני במקום אכזר שנעשה סוף אכזרי,

 הוא אף אשר גאון אחאי רב ובא אחאב. חטא ובזה הרבה", צדיק
 אשר החסד מדת על המיוסד מאמר והביא החסד, במדת כלול היה
 בזה שבא להוסיף יש וכאן בש״ם. נמצא שלא אף אצלו, מקובל היה

 מרצונו לזוז אין החסד, במדת דאפילו דעת וללמד אחאב חטא לתקן
וגבורה, חסד מדת לו יש הארי בי וידוע ישאג. כאריה שהוא יתברך

עדו, פנים המעמידים את ברצח לנקום וגבורה השפלים עם חסד
 אלוקים צלם שנושא אדם להכיר האריה בלב סגולה יש ויותר

 לו יש נמי הכי וכו׳ נפיל לא תרי אבי אריא קנ״א בשבת וכדאיתא
 הלא דוד שאמר וכמו הקב״ה של רצונו לפי במדותיו להתנהג לאדם

 לתקן זו מדה רבינו ופרסם אתקוטט, ובמתקוממך אשנא ה׳ משנאיך
אחאב". של עותתו

 השניה כי הרע, אהבת ממצות בדרכיו" "והלכת מצות שונה כי לנו גדול לימוד הנה
 "כאריה והנקמה הגבורה מדת גם כוללת ה׳ בדרך הליכה אך הרע, עם החסד על מיוסדת
ישאג".

 בן על רחם אחאב הדד. ובן אחאב בפרשת עיון עפ״י המופלאים הנצי״ב דברי ויובנו
 אמר הנביאים מבני אחד "ואיש נאמר ומיד וישלחהו" ברית לו "ויכרות במקומו שלא הדד
הנך ה׳ בקול שמעת לא אשר יען לו ויאמר להכותו. וימאן נא, הכני ה׳ בדבר רעהו אל
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קמו כדרכיו* 'והלכת מצות

 ויכהו". האריה וימצאהו מאצלו וילך האריה והכך מאתי הולך
היה כרם האלה הדברים אחר "ויהי נאמר מעשהו על אחאב את הנביא שהוכיח ולאחר
 נבות פרשת נסמכה לפיכך וכר סופו אכזרים על המרחם שכל )ללמדך וגר. לנבוח"

 של מציאות גם שיש לאחאב להוכיח רוצה הנביא האלה"(. הדברים אחר "ויהי במילים
 להכותו מסרב אשר ורעהו האכזריות, במדת להשתמש שצריך פעמים ",ה בדבר נא "הכני
 אינם והחסד הגבורה כי מלמדנו ה׳, שליח האריה, האריה. ידי על נענש ה/ בדבר

 הגבורה. במדת שימוש מחייב ה׳ שדבר ויש ה׳, בדבר הם נעשים אם סותרים,
 מידה באותה חסד. של מצוה רק איננה בדרכיו" "והלכת תלכר׳ ה׳ "אחרי מצות ־־אף
 לבורא להדמות יש בזה ואף נוקם" הוא "מה לאמר גם יש רחום" הוא "מה אומרים שאנו

 את בהביאו חנינא בר חמא רב בשם אחאי רב מוסיף זה ויסוד אשנא" ה׳ "משנאיך כנאמר
 נתקן ובזה ה"׳. בדבר "להכות גם יודע אשר כאריה ישאג" כאריה ילכו ה׳ "אחרי הפסוק
אחאב. של חסאו

 מצות על שדורש ואמת" חסד ה׳ ארחות "כל כ״ה פרק )שוח״ם( תהילים מדרש ועי׳
באמת. גם אם כי בדרכיו, הולכים אנו בחסד רק שלא ראיה ומשם בדרכיו הליכה

ה׳ בדרן להליכה השונות ההגדרות
לשץ הוא כך כ״ב. פס׳ בדברים, י״א פרק בסיפרי, נמצא הרמב״ם לדברי המצוה, מקור
הסיפרי:

ה׳ "ה׳ ל״ב( )שמות שנאמר הקב״ה דרכי אלו דרכיו, בכל "ללכת
 נושא לאלפים, חסד נוצר ואמת חסד ורב אפים ארך וחנון רחום אל

ה׳ בשם יקרא אשר "כל ג׳( )יואל ואומר ונקה", וחטאה ופשע עוון
 מה אלא הקב״ה, של בשמו אקרא לאדם לו אפשר האיך וכי ימלט",
 חנם מתנת ועשה וחנון רחום הוי אתה אף וחנון רחום נקרא המקום

 בכל ה׳ "צדיק קמ״ו( )תהילים שנאמר צדיק נקרא הקב״ה מה לכל.
)שם( שנאמר חסיד נקרא הקב״ה מה צדיק. הוי אתה אף דרכיו",
 יקרא אשר כל נאמר לכך חסיד, היה אתה אף מעשיו", בכל "וחסיד

 ולכבודי בשמי הנקרא כל מ״ג( )ישעיה ואומר ימלט ה׳ בשם
ה׳ פעל "כל ט״ז( )משלי ואומר עשיתיו אף יצרתיו בראתיו

למענהו".

 יקרא אשר כל "והיה הוא: בשלמותו הפסוק ג׳. ביואל בפסוק הסיפרי משתמש לחמוק
ה׳ אשר ובשרידים ת׳ אמר כאשר פליטה תהיה ובירושלם ציון בהר כי ימלט ת׳ בשם
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גרת מעות קמח

)דברים וגו׳ עליך נקרא ה׳ שם כי הארץ עמי כל וראו אמרז "והיכן ופירש״י קורא"
כ״ח(".
 בין ווז״ל שמצאו הקשר את מיז■ מגלה ובהקשרו, הנזכר בפם׳ דברים בספר קל עיון
 את תשמור כי לך נשבע כאשר קדוש לעם לו ה׳ "יקימך בשמו: לקריאה ה׳ בדרך הליכה
 ויראו עליך נקרא ח׳ שם כי הארץ עמי כל וראו בדרכיו. והלכת אלוקיך ה׳ מצוות
ממך".
 מה למענהו", ה׳ פעל "כל ט״ז במשלי הפסוק את להביא ראה מה בסיפרי לעיין יש עוד

 בפסוק. יש מרובה שהוספה ונראה ה׳ז בשם קריאה או ה׳ בדרך הליכה לענין מוסיף הוא
 מדבר שבמשלי הרי עליהם ניכר שמים שם אשר בצדיקים, מדובר ובישעיהו ביואל אם

 רעת גם ר״ל רעה" ליום רשע וגם למענהו ה׳ פעל "כל שם כתיב שהרי ברשעים. הפסוק
 בדרכיו, הליכה במצות זה פס׳ והובא המקום. מדרכי היא ואף ולכבודו ה׳ למען היא הרשע
 אשנא ה׳ "משנאיך שנאמר וכדבר ה׳ דרך היא לאדם, הרע עשית שפעמים ללמדך

 הנזכרים גאון אתאי רב בדברי הנצי״ב, ידי על שנתבאר וכפי אתקוטט", ובמתקוממך
עיי״ש. לעיל

 בתורה שבאו כפי הטובות במידותיו לידבק היינו ה׳ בדרך שהליכה היא הסיפרי שיטת
לשונה: וזה יד, בסוטה בגמרא מצינו במקצת שונה הגדרה נביאים. ובספרי

תלכו" אלוהיכם ה׳ "אתרי דכתיב מאי חנינא ברבי חמא רבי "ואמר
 כבר והלא שכינה אתרי להלך לאדם לו אפשר וכי י״ג( )דברים

ucv אחר הלך אלא ד׳( )שם הוא" אוכלה אש אלוהיך ה׳ "בי נאמר
r ' ג׳( )בראשית דכתיב ערומים מלביש הוא מה הקב״ה של מדותיו

 אתה אף וילבישם" עור כתנות ולאשתו לאדם אלוקים ה׳ "ויעש
 אליו "וירא י״ח( )שם דכתיב חולים ביקר הקב״ה ערומים. הלבש

 אבלים ניחם הקב״ה חולים. בקר אתה אף - ממרא״ באלוני ה׳
 יצחק את אלוקים ויברך אברהם מות אחרי "ויהי כ״ה( )שם דכתיב

ל׳״ד( )דברים דכתיב מתים קבר הקב״ה אבלים. נחם אתה אף בנו"
מתים". קבור אתה אף בגיא" אותו "ויקבור

 נמצינו הדוגמאות מתוך מ״מ מידותיו", אחר "הלך בביטוי השתמשה שהגמרא אף
 שמצינו כפי הטובים, ומעשיו בפעולותיו אליו להדמות היינו ה׳ אחר שהליכה למדים

 רגע בכל הנראית בעולם, הקב״ה של כללית הנהגה על מדבר הסיפרי שונים. במקרים
 שההבדל ואפשר שעשאם, לקב״ה שראינוהו מסוימים מעשים על מדברת והגמרא ורגע,
 לשאול שיך לא זה )ועל והנהגתו דרכיו היינו דרכיו" בכל "ללכת הנדרש מהפסוק נובע

 ומעשה מעשה בכל אחריו צעד אחר צעד הינו תלכו" ה׳ "אחרי ואילו הוא( אוכלה אש
אוכלה(. אש שאלו זה )ועל
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קמט בדרכיו 'והלכת מצות

 והגמרא הסיפרי דברי שהביא אחר המצוות. בספר המצוה את הרמב״ם הגדיר זה באופן
 האל בהן שיתואר הנכבדות והמדות הטובות בפעולותיו "ההדמות היא שהמצוה אמר

יתעלה".
 המצוה מיו את הרמב״ם שינה דעות בהלכות ההלכות בפירוט החזקה שביד אלא
דעות(: )פ״א שם לשונו וזה המצוות. בספר אמר שלא דברים ובהוסיפו חלק בגורעו

 ואין טובה דרך אינן ודעה דעה שבכל מזו זו הרחוקות קצוות "שתי
 נוסה טבעו מצא ואם לעצמו. ללמדן ולא בהן ללכת לאדם לו ראוי

בה, ונהג מהן אחת למד שכבר או מהן, לאחת מוכן או מהן, לאחת
הישרה. הדרך והיא הטובים בדרך וילך למוטב עצמו יחזיר

 שיש הדעות מכל ודעה דעה שבכל בינונית מדה היא הישרה הדרך
 שוה ריחוק הקצוות משתי רחוקה שהיא הדעה והיא לאדם, לו

 שיהא הראשונים חכמים צוו לפיכך לזו. ולא או לא קרובה ואינה
 האמצעית בדרך אותם ומכוון אותם ומשער תמיד דעותיו שם אדם
 כמת ולא לכעוס נח חמה בעל יהא לא כיצד, בגופו. שלם שיהא כדי

 שראוי גדול דבר על אלא יכעום לא בינוני. אלא מרגיש שאינו
 יתאוה לא וכן אחרת. פעם בו כיוצא יעשה שלא כדי עליו לכעוס

 כענין בזולתן לחיות אפשר ואי להם צריך שהגוף אברים אלא
 אלא בעסקו עמל יהיה לא וכן נפשו" לשובע אוכל "צדיק שנאמר
 ולא לצדיק". מעם "טוב שנאמר שעה לחיי לו שצריך דבר להשיג
 ידו מסת כפי צדקה נותן אלא ממונו יפזר ולא ביותר ידו יקפח
 ואונן עצב ולא ושוחק מהולל יהא ולא שצריך למי כראוי ומלוה

 ודרך דעותיו. שאר וכן יפות, פנים בסבר בנחת ימיו כל שמח אלא
החכמים. דרך היא זו

 שהוא ומי חכם, נקרא ממוצעות, בינוניות דעות שדעותיו אדם כל
 לצד או זה לצד מעט בינונית מדעה ויתרחק ביותר עצמו על מדקדק

 האחרון הקצה עד לב מגובה שיתרחק מי כיצד, חסיד. נקרא זה
 ואם חסידות. מדת היא וזו חסיד נקרא ביותר רוח שפל ויהיה

חכמה. מדת היא וזו חכם נקרא עניו, ויהיה בלבד האמצע עד נתרחק
 שלהם דעת מטין היו ראשונים וחסידים הדעות. בל שאר זו דרך ועל

 כנגד אותה שמטין דעה יש הקצוות. שתי כנגד האמצעית מדרך
 לפנים וזהו הראשון קצה כעד אותה שמטין דעה ויש האחרון קצה

 והם הבינונים האלו בדרכים ללכת אנו ומצווין הדין. משורת
למדו כך בדרכיו", "והלכת שנאמר והישרים, הטובים הדרכים
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ברת מונות

 מה תנון היה אתה אף חנון נקרא הוא מה זו. מצוה בפרוש חכמים
 אתה אף קדוש, נקרא הוא מה רחום היה אתה אף רחום נקרא הוא
 ארך הכינויים אותן בכל לאל הנביאים קראו זו דרך ועל קדוש, היה

 שהן להודיע וכיו״ב. וחזק גבור תמים וישר צדיק חסד ורב אפים
 אליו ולהדמות בהן עצמו להנהיג אדם וחייב וישרים טובים דרכים

כוחו". כפי

שאלות: מספר מעורר הרמב״ם של בדרכיו" "הליכה בהלכות עיון
 הדורשת י״ד בסוטה הגמ׳ את הרמב״ם השמיט דעות בהלכות ההלכות מדוע־־בפרום א.

 המביאים דברי )ותמוהים וכו׳ ערומים מלביש הוא מה תלכו אלוהיכם ה׳ אחרי הפסוק את
וכד׳(. עז מגדל - לרמב״ם כמקור סוטה ׳גמ

 כבר כלולים המצוה פרטי כל לכאורה לרס״ג(: י״ס )עשין פרלא הרי״ס קושית ב.
 עפ״י לעיל זו שאלה )נתישבה עצמהז בפני כמצוה למנותן ומדוע הרע, אהבת במצוות

הגצי״ב(. דברי
 היא המיצוע, בדרך כהליכה בדרכיו הליכה מצות המפרש הרמב״ם, דברי מקור מה ג.

הבינוניתו הדרך
 לבין טובות מדות על המדברת זו, במצוה הסיפרי לשון בין ההבדל לעיל נתבאר כבר

 את כוללת המקום בדרכי הליכה מצות טובים. מעשים על המדברת יד. סוטה הגמ׳ לשון
 מה מלבד לחבירו, אדם שעושה טוב מעשה שבכל לאמו־ יש זה לסי יחד. גם הדברים שני

 מצות ומקיים להקב״ה בזה מתדמה שהוא הרי לחבירו, אדם שבין מצוה בזה שמקיים
בדרכיו". "והלכת
 הטובים המעשים שהרי הדבקים, בין לחלק יש החזקה היד בספר ההלכות בפירוט אולם

 יכירם מקומם הטובות, המדות ואילו הרע אהבת בהלכות יכירם מקומם תבירו, כלפי
דעות. בהלכות

 פרט אחר ובמקום המדות עניני את רק פרס דעות שבהלכות הרמב״ם עשה כך ואמנם
ה״א: r^o אבל בהל׳ לשונו הוא וכך לחבירו, אדם שבין טובים למעשים הנוגע את

 המת ולהוציא אבלים ולנחם חולים לבקר דבריהם של עשה "מצות
 הקבורה צרכי בכל ולהתעסק האורחים וללוות הכלה ולהכניס

 לשמח וכן ולקבור ולחפור ולספוד לפניו ולילך הכתף על לשאת
 שאין שבגופו גס״ח הן ואלו צרכיהם בכל ולסעדם והחתן הכלה

 ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם אלו שכל^צדות אע״פ שיעור, להם
 עשה אחרים, לך אותם שיעשו רוצה שאתה הדברים כל כמוך לרעך
ובמצוות". בתורה לאחיך אותן אתה

ואכמ״ל(. י״ט עשין פרלא הרי״פ עיין - הדקדוקים רבים אלו בדברים )אף
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קנא כדרכיו" 'ומלכת מצות

 הטובות המרות הוא בדרכיו", "והלכת מצות של המיוחד שהחידוש ילמדנו נוסף עיון
 לעצמו אדם שבין כמצוות להגדיר יש הטובות המדות את 2 1הרע אהבת בכלל שאינן

 אהבת מצות עם כללן ולא נפרדת במצוה מקום הדמב״ם להם קבע ולפיכך אבות( )מזזר״ל
הרע?
 הבינונית. בדרך הליכה למצות הרמב״ם של מקורו לברר אלא לנו נותר לא

שם: וז״ל נ״ד( פ׳ )ח״א נבוכים מורה בספרו נמצא זה לענין חשוב שמפתח דומה,

 ובאתהו בקשות שתי בקש ע״ה רבינו משה החכמים אדון כי "דע
 הוא תאריו ידיעת בקשתו אמנם הבקשות... שתי על התשובה

 בעיניך" חן אמצע למען ואדעך דרכיך את נא "הודיעני אומרו
 אומרו נפלאים, מענינים המאמר זה תחת שנכנס מה והסתכל
 בתאריו נודע יתעלה היותו מורה"על ואדעך, דרכיך את נא הודיעני

 יעדו אשר שהדבר זה, על והראיה ידעהו... הדרכים, כשידע כי
 תארי הודיעו אשר הדבר היות יתעלה, פעליו הם אותו בהשיגו
 כבר הנה וכר חסד ורב אפים ארך וחנון רחום גמורים, פעולות
 הם הם אותם והודיעו ידיעתם בקש אשר הדרכים כי התבאר

 ויאמרו מדות, יקראום והחכמים יתעלה, ממנו הבאות הפעולות
 ארבע האדם, מדות על בשמושם נופל השם וזה מדות, עשרה שלש
 הרבה... וזה צדקה בנותני מדות ארבע המדרש, בית בהולכי מדות
 הבאות הפעולות והם אחד והמדות הדרכים כי לך התבאר כבר הנה

וכר". בעולם יתעלה מאתו

 מדותז בשם הנפש לתכונות קראו מה שום על חכמים: בלשון הרמב״ם שדקדק נראה,
 בגמרא הרמב״ם מצא לדבר חיזוק ושקילה. מדידה דורשות הנפש שתכונות ראיה לך הרי

הקב״ה של בישועתו ורואה זוכה בעוה״ז אורחותיו השם כל ריב״ל "אמר )ה:( סוטה

 ולהלביש בדרכיו ללכת היא שהפצוה בה״ג לדעת שכתב יא:( )עמוד ראשון בשרש הרמב״ן השגות עי׳ .1
 אלו "כל והוסיף סיסרי. לשון והרמב״ם בסוטה הגה׳ לשון תפס שבה״ג וכתב וכו׳ מתים לקבור ערומים

 ועל בפנ״ע, אותן שפנה לבה״ג קשה זה ולכאורה נכנסים", הם כמוך לרעך ואהבת ובכלל גמ״ת
וכמ״ש. הרע באהבת כלול אינו וזה במדות הסיפרי לשת תפס כי יקשה לא הרמב״ם

 ועוד וגו׳ לפרדס נכנסו ארבע ב׳( הל׳ )פ״ב בווגיגה התוספתא את לרמב״ם כמקור להביא שרצו יש .2
 נכוה לכאן הטה שלג, של ואחד אור של אתד דרכים שני בין העוברת לאסטרטיה לסה״ד, משל משלו
 ולא לכאן לא נוסה יהא שלא ובלבד באמצע להלך האדם, על עליו מה בשלג, נכוה לכאן הסה באור,
 שהוא מרכבה מעשה לימוד על אם כי האדם מדות על שם מדובר שאין מילולי דמיון אלא זה ואין לכאן"
 כתב שהרמב״ם יקשה עוד פשוט. והוא עי״ש, בזהירות ללכת וצריך ונפגעו הציצו שרבים דק לימוד

כויה. גוררת פניה שכל זה ממשל נסתר וזה חסיד, נקרא לטוב פעם שהנוטה
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ברת מצות קנב

 במשא נאמר וכן "ושם" אלא "ושם" תקרי אל אלוקים" בישע אראנו דרך "ושם שנאמר
יכונו". דרכיך וכל רגליך מעגל "פלס כז( )ד,

 נמצא והטוב היושר שדרך אמר מי וכי מודדיןז כיצד ,ולאמו־ לבוא הדין לבעל יש ועדיין
הקצוותז שתי בין באמצע דווקא

 )הנזכר במו״ג המובאת י״ג( משנה )פ״ה באבות במשנה נמצאת זו שאלה תשובת
” לעיל(:

 בינונית מדה זו שלך ושלך שלי שלי האומר באדם מידות "ארבע
 שלך שלי הארץ, עם - שלי ושלך שלך שלי סדום, מדת זו וי״א

 מדות ארבע רשע. - שלי ושלי שלי שלך חסיד, - שלך ושלך
 לכעוס קשה בשכרו. הפסדו יצא לרצות ונח לכעוס נח בדעות,

 חסיד, - לרצות ונח לכעוס קשה בהפסדו שכרו יצא לרצות וקשה
רשע". - לרצות וקשה לכעוס נח

 המוסיף הוא חסיד כי זה, מלשון לך נתבאר "הנה שם: בפיהמ״ש הרמב״ם ופירש
 שיש מי נקרא רשע כי לך נתבאר וכן הקצוות. משני לאחד מעט נוטה כלומר הטוב במעשה

 שביארנו כמו המוסיף השני בקצה בפעולותיו המתנהג כלומר הנפש ממגרעות מגרעת בו
 תאוה בעל הוא זולתו וממון ממונו לו שיהא הרוצה שזה לפי )בהקדמה(. הרביעי בפרק
 הרגשה לאי קרוב שהוא עד מרובה מתינותו אשר המתון את קרא איך התבונן רשע. נקרא

 את שם לפרט הרמב״ם עוד והמשיך רשע". - הכעס מגרעת בו שיש לזה וקרא חסיד -
 באופן הרמב״ם של מקורו לך נתבאר הנה החזקה. ביד כדבריו המידות בתורת עקרונותיו

ספק. ללא ברור
 "כי י״ט( )י״ח מבראשית בפסוק הרמב״ם מסיים דעות בהלכות הראשון הפרק את

 ומשפט צדקה לעשות ה׳ דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען ־־־ידעתיו
יש אשר הבינונית הדרך היא - ה׳״ ״דרך עליו״ דבר אשר את אברהם על ה׳ הביא למען

עליה. לשמור
 הפסוק על - דעות בהלכות הרמב״ם דברי את הביא הגדול מדרש שבעל לציין ראוי

אלו. להלכות הבסיס הוא כאילו הנ״ל
 בהקשר נאמרו ביטויים שלשה כי נראה בפסוקים נדקדק אם בגו. דברים כי דומה
 צל ה׳". דרך "ושמרו תלכו" אלוהיכם ה׳ "אחרי בדרכיו" "והלכת ה׳. בדרך הליכה למצות

 ידי לע השי״ת הודיענו וכר. רחום" היה אתה אף רחום הוא "מה חז״ל דרשו הראשון
 אם כי ,,ה למעשי חיקוי לא אלו. בדרכים לילך וציונו בבריאה, והנהגתו דרכיו את נביאיו

 הוא "מה דרשו-חז״ל השני הפסוק על בדרכיו". "והלכת הכלליים הנהגתו לדרכי התדמות
 הקב״ה. של מעשיו אחר ללכת נצטווינו וכר ערומים" הלבש אתה אף ערומים מלביש

תלכו. אלוהים ה׳ אחרי - למעשיו חיקוי מעשה. עושה בפועל שראינוהו במה אחריו ללכת
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קנג בדרכיו "והלכת מצות

 הדרך, שמירת בה. ללכת חיבים שאנו הבינונית הדרך את הרמב״ם דרש השלישי ועל
 "ושמרו - מרובה שמירה זוקקת העדינה האמצע דרך לסטיה, סכנה יש בו במקום באה
ה׳". דרך

הרמבץ שיטת

 למנות הרמב״ם של דרכו עליו מקובלת זו. במצוה הרמב״ן לו כבש מיוחדת דרך
 י״ג, דברים עה״ת בפירושו זה. בענין מצוה הוסיף שהוא אלא כמצוה, בדרכיו" "והלכת

הרמב״ן: כתב ה׳

 וממנו עצתו אחר שנלך חמצוה היא תלכו אלוהיכם ה׳ !׳אחרי
ה׳ "אחרי ובספרי: עתיד.. כל ונשאל נעלם כל נדרוש לבדו

 אותותיו לקול שנשמע שפירשנו מה והוא הענן" זה - אלוהיהם
עצתו". אחר ונלך

 אפשר "וכי לגמרא הוקשה אחר, באופן פסוק אותו יד.(, )סוטה הגמרא פירשה כזכור,
 אחר הלך אלא אוכלה" אש אלוהיך ה׳ "כי נאמר כבר והלא שכינה אחר להלך לאדם לו

 הענף׳ אחרי - ה׳ ״אחרי פירש קושיה, אותה מכח הסיפרי, ובו״׳ הקב״ה של מדותיו
נביאיו. פי על ה׳ עצת אחר לילך לדורות כמצוה וקבעו הסיפרי פירוש הרחיב והרמב״ן

 ופסק הפסוק, בהבנת בסוטה הגמרא לבין הסיפרי בין מחלוקת יש כי הבין הרמב״ן
כספרי.
 שנאמר היה, הארץ עם מנוח נחמן רב "אמר ס״א. ברכות בגמ׳ לרמב״ן מקור כי דומה

 דכתיב אלקנה גבי מעתה אלא יצחק בר נחמן רב לה מתקיף אשתו", אחרי מנוח "וילך
 ממשז אחריה נמי הכי אחריה" וילך "ויקם דכתיב אלישע וגבי אשתו אחרי אלקנה וילך
 מקור מכאן עצתה" ואחרי דבריה אחרי נמי הכא עצתה, ואחרי דבריה אחרי אלא

עצתו". אחר שנלך - תלכו אלוהיכם ה׳ ״אחרי לפרש לרמב״ן
 יצחק בר נחמן ורב נחמן רב כמחלוקת היא והגמרא הסיפרי מחלוקת לאמר, תמצי אם

העצה. אחר או כפשוטו הוא "אחרי" פירוש אם
נעלם" כל נדרוש לבדו וממנו עצתו אחר שנלך המצוה "היא הרמב״ן שכתב ומה

לשונו: וזה ח׳( )מצוה הרמב״ם של למ״ע בהוספותיו הוא שמנה למצוה ספק ללא כיון

 )דברים שנאמר והוא יתעלה עמו תמים לבבנו להיות שנצטווינו
 שנייחד הזאת הצוואה ועניו אלוהיך, ה׳ עם תהיה תמים י״ח(

 היודע והוא עושה לבדו שהוא ושנאמין יתברך, לבדו אליו לבבנו
מאנשי או מנביאיו הבאות נדרוש לבדו וממנו עתיד כל אמיתת
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גרת מעות קנד

 השמים מהוכרי נדרוש ולא ,4וחומים אורים לאמר רוצה - חסידיו
 אם אבל פנים, כל על דבריהם שיבואו נבטח ולא מזולתם ולא

 נצטווה הזאת והמצוה שמים... בידי הכל נאמר מהם דבר נשמע
 אמר זרע לו לתת ברית לו לכרות בא כאשר אבינו אברהם

 ע״ה הוא שהיה מפני כי י״ז( )בראשית תמים" והיה לפני "התהלך
 כולם הכוחות מיחסים שהיו הכשדים על והחולק באמונה יסוד

 צוהו מנהיג, יוצר עליהם שיש ראה והוא ולכוכבים לירח לשמש
 הרב חשב ואולי עמו... תמים ולהיות לפניו להתהלך עוד

 התורה בדרכי וללכת המצוות כוללת צוואה שהיא )הרמב״ם(
 הביאו לא ולכך ",ה בתורת ההולכים דרך תמימי "אשרי כענין

שכתבנו". מה כפי והנכון רבותינו מדברי והמתבאר בחשבונו

ומראים שיטת

ת״ח: סי׳ יראים בספר

 בדרכי ללכת ישראל את הקב״ה צוה - המקום בדרכי ״ללכת
 ללכת אלוהיך ה׳ מצוות את "ושמרת ו׳( ח, )דברים דכתיב המצוות
 הוסיף במקומה, עשה נאמר ומצוה מצוה כל שעל ואע״ם בדרכיו"

 להיות מיניה -דרשינן ובסוטה שכר. לקבל אחר עשה הכתוב לך
 דרכי שהם ערומים להלביש אבלים לנחם חולים לבקר רחום,
עשה". בחייבי חמישי בעם׳ לעיל פירשתיו וכבר יוצרנו

בעם׳ מנה אה ופרס מצוותיו, ולשמור ה׳ בירך ללכת הכללית המצוה את היראים מנה
 עפ״י תלכו" אלוהיכם ה׳ "אחרי הפסוק מן מתים ולקבור ערומים להלביש קנ״ד( )קנ״ג ד׳

 וע׳ מקור. אותו עפ״י חולים ולבקר אבלים לנחם ר״כ( )רי״ט ה׳ בעם׳ וכן בסוטה הגם׳
ראם. בתועפות

 )בדרך המוה את הרמב״ן סנה ל״ת מצוות בסוף המוות לס®־ בהוספותיו א. הרמב״ן בדברי להעיר יש .4
 יכול אחד כל ולא לגדולים, אלא נשאלים אין ע״ג ביומא הגם׳ והביא ותופים באורים לשאול ספק(

 בראשית רמב׳ץ ע׳ □ בדיוק. אינם באר׳ת לשאול כביכול שנצטווינו כאן דבריו ולפי״ז באר׳ת לשאול
וכאן לפני׳/ "התהלך על נוספת מוזז שזו ופירוש אחרת" "מוזז - תמים״ ״והיה עה״פ שכתב א,

(.ma) כאוזת שניהם פירש
 שכתב תדבקון" "ובו הפסוק על ה׳ 4י״ דברים עה״ת פירש״י להבין אפשר ברפב״ן, הסברנו עפ״י ג.

 שהרי הפסוק של הסיפא על מוסבת שהיא הדרשה שהכין ונראה תלכו. ה׳ אחרי על חד׳ל שדרשו מה
 ממש ודבקות הליכה והיא אחרת, שהכוונה מלמדנו תדבקון ובו ורק עצתו אהר להבין יש - ה׳ אתרי
ת״ז(. - היראים שיטת )והוא
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קנה בדרכיו 'והלכה מצות

ווזמחסבוז. האמונה בראי בדרכיו, ההליכה

לקנ׳ה. ההתדמות - הבריאה הבליה - רמח״ל

 הוא אין לקב״ה". ל״התדמות חשוב מקום מיחד הבריאה, תכלית על כדברו רמח״ל

 עליו כיסוד זה עיקר מעמיד אלא בדרכיו, בהליכה הכלואז מסוימת פרסית, מצוה על מדבר

דבריו: אלו כולו. העולם סובב

בו, הנהנה שיהיה ראוי שלם הטוב שלהיות חכמתו, גזרה "ואולם

 מי ולא בעצמו, הטוב שיקנה מי - פירוש ההוא, הטוב בעל

 קצת נקרא שזה ותראה מקדה. בדרך הטוב לו שיתלווה

 כי שמו. יתברך שלמותו אל שאפשר, בשיעור התדמות,

 ענינו אמיתת מצד אלא במקדה, ולא בעצמו, שלם ית״ש, הוא הנה

 זה ואולם בהכרח. החסרונות ממנו ומשוללים השלמות, בו מוכרח

 השלמות לו מכרחת אמיתותו שיהיה בזולתו, שימצא אפשר אי

 צריך במקצת, לזה להתדמות אך החסרונות. ממנו ומעדרת

 ענינו אמיתת שאין השלימות הקונה הוא יהיה שלפחות

בו. אפשריים שהיו החסרונות מעצמו מעדיר הוא ויהיה לו, מוכרח

 ותברא חסרון, ועניני שלימות עניני שיבראו וסידר גזר כן ועל

 לבדיה ויותנו בשזה, הענינים לשני האפשרות בה שיהיה בדיה

 את ממנה ותעדיר השלמות את לעצמה תקנה ידם שעל אמצעים

לה, אפשר שהיה במה שנתדמתה יקרא ואז החסרונות

 פרק ה׳ )דרך בטובו" וליהנות בו לידבק ראויה ותהיה לבוראה,

ב׳( פסקה הבריאה, בתכלית - ב'

לקב״ה, שנתדמה ככל כן על חסרון. נעדרת מחלטת שלימות הוא הקב״ה דבריו: ביאור

 עצמותו הוא במקרה. לו שבא חיצוני קנין איננה יתברך שלימותו יותר. שלמים נהיה כן

מציאותו. אמיתת
 יותר, לקב״ה יתדמה כן מעצמיו, עצם מעצמותו, חלק תהיה ששלמותו ככל האדם, אף

 עי על אלא זאת אין מעצמיוז עצם אדם של שלימותו תעשה וכיצד יותר. יושלם וממילא

 דבר לאדם לו חביב רב. במאמץ אותה שיקנה עי על להשיגה, מנת על ויתיגע שיעמול

מעצמותו. חלק זה כן ועל ויגע השקיע בשלו כי חבירו, של מתשעה שלו,

 עצמו שהאדם כדי בחירה, בעל האדם ונוצר חסר, העולם נברא רמח״ל, אומר כן, על

שמו. יתברך לטובו בדומה מעצמותו חלק ולהפכו להשיגו מנת על ויעמול בטוב יבחר
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ברת מצות קנו

בחסד. רק לקב״ת, ההתדמות - מהר״ל

 לבוראו האדם מתדמה בחסד דווקא מדוע מבאר חסדים גמילות על בדברו מהר״ל
 נתיב הנ״ל, יד. בסוטה הגם׳ )על לשונו וזו שבתורה. המצוות בשאר כן שאין מה ביותר,

פ״א(: גמ״ח

 מפני לבוראו, להתדמות אפשר בפרט הזאת המידה ידי שעל "ומה
 שיך לא המשפט, כי בעצמו, האדם שעושה מה היא המדה, שזאת
 עצמו, מצד הולך הוא ההולך כי יתברך, ה׳ בדרכי הולך שהוא לאמר

 ה׳ בדרכי הולך שהוא נקרא וזה ומדעתו מרצונו מעצמו ועושה
 לעשות מחויב הוא המשפט ואילו מדעתו, דבר עושה כאשר יתברך,

 עושה הוא כאשר רק הקב״ה, בדרכי שהולך זה נקרא ולא משפט
 שהולך שיך בזה ומרצונו מדעתו עושה והוא משוה״ד לפנים חסד

 ונותן עליו ומרחם עני יש כאשר הרחמים, וכן יתברך. ה׳ בדרכי
 היה לא אם כי יתברך, ה׳ בדרכי שהולך שיאמר זאת בכל אין צדקה,

 שהולך בזה יאמר לא ולכך עושה. היה לא כי אפשר בצרה העני
 מעצמו עושה הוא שהחסד חסד, עושה כאשר רק יתברך ה׳ בדרכי
 שהולך עליו נאמר הזאת המדה ידי על לפיכך 5בזה חייב ואינו

 בדרכי שהולך נקרא חסדים הגומל לפיכך אחריו... והולך ה׳ בדרכי
 והאדם עצמית, מדה היא יתברך, ה׳ מדת היא זאת מדה כי השי״ת.

 אחר שהולך בזה לאמו־ שייך ולכן עצמו מצד אליו זאת מדה ג״כ
השי״ת".

 עושה הוא הכל עצמית, היא שלימותו הקב״ה רמח״ל. של בדרכו הוא אף המהר״ל
 ומדעתו מרצונו שבאים במעשים ה/ בדרך הולך נקרא האדם הכרח. כל לו ואין מרצונו

 אף מעצמותו, נובעות שהן לאמר אפשר אי בהן, האדם שחייב המצוות בכל הכרת. בלא
 המקור הוא הציווי לעשותן. חייב והוא בהן, צווה שהאדם מפני חפשית, בבחירה שנעשות

חסד, בגמילות תל״ד( ,,ח עם׳ ח״א ראיה עולת וצונו״)ע׳ במצוותיו קדשנו "אשר - למצוה

 מה״ת חיוביות מצוות אלו שאין שכתב ה״א( )פי״ד אבל בהלכות הרמב״ם עפ״י מהר״ל את להבין יש .5
הרע. אהבת מצות מקיים המקיימם כל אבל

 אומר שאול אבא במצוות, לפניו התנאה ואנוהו, אלי זה תניא קל״ג: בשבת מהגם׳ מוכחים סהר״ל דברי
 חולק אינו שאול שאבא פירש שם ובמהרש״א רחום" היה אתה אף רחום הוא מה לו, דומה היה - ואנוהו

רחום, הוא מה שגם מובן ולפי״ז במדות. שאול ואבא במעשים ח״ק גאה, להיות דורשים ושניהם ת״ק לע
פשוה״ד. לפנים כעין הימר אלא המצוה מעיקר אינו שהוא במצוות התגאות כענין הוא
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בדרכיו 'והלכת מצות

 בזה נצטווה לא שהרי הכרח, או מועקה שום ללא בחפצו, עצמו, מצד הכל האדם עושה
משוה״ד. לפנים הוא והכל

 אלוהיכם ה׳ "אחרי ומקיים לבוראו האדם מתדמה גמ״ח של אלו במעשים דווקא לפיכך
תלכו".

שבאדם. אלוקים לצלם ביטוי לקב״ת, ההתדמות - קורדוברו משה ר׳

 ספרו את בנה אלקבץ( ור״ש קארו ר״י )תלמיד קורדוברו משה ר׳ האלוהי המקובל
בספרו: דבריו תחילת הם ואלו לקב״ה ההתדמות יסוד על דבורה" "תומר

 צלם העליונה הצורה בסוד יהיה ואז לקונו שיתדמה ראוי האדם
 הצורה מכזיב הוא הרי בפעולות ולא בגופו ידומה שאילו ודמות,
 והדמות הצלם עיקר שהרי כעורים, ומעשים נאה צורה עליו ויאמרו
 דמות כצורה.העליונה היותו לו יועיל ומה פעולותיו, הן העליון
 אל שידמה ראוי לפיכך לקונו. יתדמה לא ובפעולותיו אבריו תבנית

עליונות". רחמים של מדות י״ג והן הכתר פעולות

 את האדם". את עשה אלוקים בצלם "כי העליונה לצורה דומה בצורתו, בגופו, האדם
 האדם של מדותיו בעצם הן הקב״ה, של מדותיו צלמו. לפי לכוון עליו ופעולותיו מעשיו
העליונה. הצורה להכזיב לא כדי לפיהן לפעול ועליו בצלמו,

השמחה. במצוות לקב׳ה ההתדמות - רמב״ם

הי״ז(: )פ״ב מגילה הלכות סוף הרמב״ם בדברי אלו דברים לסיים ראוי

 בסעודתו מלהרבות אביונים במתנות להרבות לאדם "מוטב
 לשמח אלא ומפוארה גדולה שמחה שם שאין לרעיו. מנות ובשלח

 הללו האומללים לב שהמשמח וגרים, ואלמנות ויתומים עניים לב
 לב ולהחיות שפלים רוח להחיות שנאמר לשכינה דומה

.6נדכאים"

כתב: י״ב( הלכה ט״ז )פרק אוכלין טומאת ובהלכות

טמאים, משקין ולשתות טמאין אוכלין לאכול שמותר פי על "אף

ותפילה. ה׳ קידוש לענין זו mxo שקשר 138 עם׳ ח״א מאליהו מכתב ע״ע .6
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ברת מבוח קנח

 הטומאות מן ונזהרים כטהרה חולין אוכלין היו הראשונים חסידים

 היא יתירה קדושה זה ודבר פרושים הנקראים והם ימיהם, כל כולן

 בהם יגע ולא העם משאר ופורש אדם נבדל שיהיה חסידות ודרך

 הגוף סהרת לידי מביאה שהפרישות עמהם. וישתה יאכל ולא

 הדעות מן הנפש קדושת לידי מביאה הגוף וטהרת רעים ממעשים

 שנאמר בשכינת, לחדמות גורמת הנפש וקדושת הרעות

מקדשכם" ה׳ אני קדוש כי קדושים והייתם והתקדשתם
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בדרכיו. הליכה
ומהותה. המצוד, א.
הדרכים. ב.
ופרטים. כללים ג.

חיים. קדושת ד.

 ,עפר! צבר האדם; את הק?״ה ?ש?ךא

 תיו1ע?מ ועשה העולם, רוחות מאן־בע

 והמשיך דלמטה. המקדש בית ממקום

מעלה. של המקדש מבית ^שמה לו

י״וז חדש, )ילקוט
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בדרכיו. הליכה
א.

ומהותה. המצוד,

 2שנאמר: ,1ב״ה השם ללכת__בדרכי התורה מן עשה מצות
 "אחרי 4ונאמר: דרכיו", בכל "ללכת 3ונאמר: בדרכיו", "והלכת

.5בתורה הדבר ונשנה וחזר תלכו". א׳ ה׳

מעשים. ושל מדות, של פנים: שני לה יש זו ומצור,

כיצד? — מדות של
 הקב״ה, דרכי אלו — דרכיו״ בכל ״ללכת 6חכמים: למדו כך

 נוצר ואמת חסד ורב אפים ארך וחנון רחום א־ל ה׳ "ה׳ 7שנאמר:
 נקרא המקום מה וכר, ונקה", וחטאה, ופשע עוון נושא לאלפים חסד

 מה לכל. חנם מתנת ועשה וחנון, רחום הוי אתה אף וחנון רחום
 אף חסיד נקרא הקב״ה צדיק, הוי אתה אף צדיק נקרא הקב״ה

 /,וכר קדוש, הוי אתה אף קדוש נקרא הקב״ה חסיד, הוי אתה
 יתעלה הא־ל בהן שיתואר הנכבדות, במדות "להידמות 8כלומר:

 קראו זה דרך "ועל .10כהו וכפי ,9היכולת כפי המשל", צד על
צדיק חסד ורב אפים ארך הכנויים: אותם ב״ה לא־ל הנביאים

תרי״א. חנוך ד,"ו, פ״א דעות רמב״ם ח׳, ע׳ סד,"מ .1
ט׳.—כ״ח דברים, .2
כ״ב.—י״א שם, .3
ד,׳.—י״ג שם, .4
י״ב.—י׳ ו׳,—ח׳ שם, .5
ב״ב.—י״א שם׳ ספרי .6

ד. ו׳,—ל״ד שמות, ד.
שם. סה״מ .8
שם. .9

שם. רמב״ם .10

— 181 —
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ולב מצוה 132

טובים דרבים שהם להודיע בהם, וכיוצא וחזק גבור תמים וישר
.11אליו" ולהידמות — בהם עצמו להנהיג אדם וחייב וישרים,

ן כיצד — מעשים של
 מדותיו אחר "הלך — תלכו״ א׳ ה׳ ״אחרי 12:חכמים למדו כך

 הקב״ה ערומים, הלבש אתה אף ערומים מלביש הוא מה :הקב״ה של
 נחם אתה אף אבלים ניחם הקב״ה חולים, בקר אתה אף חולים ביקר

 13כלומר: מתים". קבור אתה אף מתים קבר הקב״ה אבלים,
 היושר בדרך מעשינו כל ו״לעשות הטובות", בפעולותיו "להידמות

 על זולתנו ובין בינינו אשר דברינו כל ולהטות כחנו, בכל והטוב
 וזה השי״ת דרך שזהו מתורתנו ידענו כאשר הרחמים, החסד דרך

.14הוא" חסד חפץ כי לטובו, יזכו למען מבריותיו, חפצו
 בשטח נופה ורק המרות. בשטח זו מצוה עיקר כי ומסתבר

 ותקונן. המרות יושר ענין: כל כוללת בדרכיו "ההליכה 15המעשים:

 כל וכלל רחום". אתה אף רחום הוא "מה חז״ל: שביארו מה והוא
 פי על — פעולותיו מיני לכל — מדווזיו כל האדם שינהג זה:

והמוסר". היושר

זו, כללית מצוה להוסיף באה מה בירור: צריך שעדיין אלא
 של ומעשים לרגשות בתורה, המפורשים הפרטיים הצוויים כל על

 מצות כל הרי וגבורה. ותמימות וקדושה וחסידות ורחמים חסד
 מה זו. שבמצור! המיוחד איפוא ומהו מסוים׳ לדבר נתיחדה עשה
השונים. הפרטיים הצוויים מן קבלנוהו שלא — זאת ממצוה נקבל

 רבותינו לאור המצוה של בהגדרתה יפה מתבוננים כאשר אמנם
ההליכה מצות של החדש התוכן שבה, המיוחד לנו מתברר ז״ל,

שם. .11
א׳. י״ד, סוטה, .12
שם. סה״מ .13
שם. חנוך .14
ישרים". "מסילת הקדמת .15
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183 בדרכיו הליכה

 וקנה־ מגמה חדוש אלא נושא, חדוש של במובן חדש לא בדרכיו.

 צוויים של הנושאים אותם בערך הם זו מצוד, של הנושאים נודה.
 הוא הוולת וטובת המגמה, הוא הזולת ששם אלא שונים, פרטיים

 מקיף. יותר וקנה־מדה עליונה, יותר מגמה כאן ואילו קנה־המדה•

גדולה. מיוחדת למצוה הזאת המצוד, את שעושה וזהו

לבורא. הידמות :כאן היא המגמה

 בסוד יהיה ואז לקונו, שיתדמה ראוי "האדם  *17 16הדבר: וזהו
 בפעולות, ולא בגופו ידומה שאילו ודמות. צלם העליונה: הצורה
 כעורים ומעשים נאה צורה עליו: ויאמרו הצורה׳ מכזיב הריהו
 לו יועיל ומה פעולותיו, — העליון והדמות הצלם עיקר שהרי
 יתדמה לא ובפעולותיו אבריו, תבנית דמות העליונה כצורה היותו
 של מדות י״ג שהן הכתר, פעולת אל שיתדמה ראוי לפיכך לקונו.
 ודמותו, אלקים בצלם שנברא האדם כלומד: עליונות". יחמים
 ראוי /7מעלה מרמזי יש גופו במבנה וגם ומהותו, נשמתו במבנה

 מצלמו מסגולות־הנשמה, בכח בו _שיש את בפועל שיגלה לו
 חנון, רחום, השי״ת: בתארי כתוב מוצאים וכאשר /_8 ודמותו

 ואם אדם. של תאת״״נשמתו גם הם שאלה ברור — קדוש׳ חסיד,
 ודמות צלם האדם, אף — אלה במדות כביכול, מתגלה, השי״ת

 ב״כל" שיש מה מהותו. במלוא יתגלה אלה במדות בעולם, עליון
 מדור ישראל חכמי הרבה חוזרים זה כלל על — ממנו ב״חלק״ יש

 ממעל, א־לוה חלק בתור יתגלה שהאדם כאן: היא והמצוה דור.

 בעולם. אלקים התגלות מרבה הריהו שכזה בתור־ מתגלה וכשהאדם

שם כי הארץ עמי כל וראו — בדרכיו ״והלכת 19הכתוב: (כלשון

פ״א. דבורה, תומר .16
זוהר". ל״תקוני שניה הקדמה .17

ץ ?\ץ א׳, ,ג״ב לבראשית׳ מפורנו, ־."18 ,
שם. ספרי ועי׳ י׳.—מ׳ ב״ח, דברים, .19
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ולב מצוד, 184

 יקרא אשר "בל 20חכמים: בפי הדבר ומפורש עליך". נקרא ה׳
 של בשמו להקרא לאדם לו אפשר ד,איך "וכי — 21ימלט״ ה׳ בשם

 וחנון רחום הוי אתה אף וחנון רחום נקרא המקום מה אלא הקב״ה,
 הנקרא "כל 22:ואומר ה׳״, בשם יקרא אשר ״כל :נאמר לכך וכו/

ה׳ פעל "כל 23ואומר עשיתיו", אף יצרתיו בראתיו ולכבודי בשמי
בהידמותו בעולם, הקב״ה של שמו מגלה האדם היינו: למענהו".

 — הקב״ה של שמותירתאריו ,שהם בדרכיו הליכה ע״י לבוראו

 הבורא גילוי היא ית׳ אליו האדם הידמות בעולמו. אלקותו מגלי

 — הזולת לטובת ממנו שמגיע מה מלבד — הזה והגילוי בנברא.
מגמה. עצמו הוא

האדם. בנפש הגנוז הטוב כל גילוי כאן: הוא קנה־המדה

מעשה^טוב, איזה לשם להפעילה כדי נימה התעוררות לא
 של בודד גילוי לא הנשמה. עושר כל הנפש, כל התעוררות אלא

 עתרת בל בולו. והמח כולו הלב גילוי אלא ניצוץ־בינה, או רגש־לב
הגנוזים. הכחות

 לדל, לעזרה אומלל, על לחמלה הזולת, לאהבת פרטי צווי כל
 כל — ובו׳ טוב, לעשה מרע, לסור לזקוק, לחסד למט, לתמיכה

 בנפש, מדה איזו של מסוים חלק התנוצצות רק דורש מהם אחד

 שעה באותה הימנו הנדרש את למעשה לבצע כדי שיספיק במדה
 בתוך מסוגר 24כמעט הוא פרטי צווי כל לכן דבר. אותו ילגבי

 את דורשת אתה", אף — הוא ״מה מצות ואילו המיוחדים. תחומיו
האחרונים התחומים בכללה, הנשמה תחומי הן תחומיה כולו. האדם

ה׳.—ג׳ יואל, .20
שם. ספרי, .21
ד.—מ״ג ישעי׳, .22
ד׳.—מ״ז משלי, .23
ולב". "מצור, במאמר למצוד," מצוד, "ביו פרק ראה .24
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 עומק־ היקף־נשמה, הוא זו במצוד; היקף־נקודה האדם. של לי־כלתו
עומק־נשמה. הוא בה בקודה

רחום, יהיה שהוא ,אלא רחמים האדם דורשת״־מן זו מצוה אין

הסיד. יהיה שהוא אלא חסידות לא הנון. יהיה שהוא אלא חנינה לא
 לחוד אדם לא תהיו". "קדושים קדוש. יהיה שהוא אלא קדושה לא

יחוד יחוד־עצם. הטובות. ומדותיו האדם אחדות אלא לחוד, ומדותיו
 לא כאחד. ומבוע מקור והקדושה׳ הרחמים כמעין האדם מהות. ,"

כל כהתגלות האדם את אלא טובות, מדות התורה דורשת באדם

והיפה. הטוב

הדרכים.

ב.

 שבין אמצע בבחינת כלל בדרך הם והישרים הטובים הדרכים
 שהיא לאיסטרטיא דומה: הדבר למה משל, "משלו 23הקצוות:

 מהלך אם שלג. של ואחת אור של אחת דרכים, שני בין עוברת
 לוקה הריהו שלג נגד מהלך ואם באור, נכווה הדי האור כנגד

 באור יכווה שלא בעצמו ויזהר בינתיים, ילך יעשה, כיצד בצינה■
 היא הישר "הדרך 26 25הנמשל: אל המשל ומן בצינה". ילקה ושלא
 והיא לאדם, לו שיש הדעות מכל ודעה דעה שבכל בינונית מדה

 לא קרובה ואיבה שווה, ריחוק הקצוות משבי רחוקה שהיא הדעה
 דעותיו שם אדם שיהא הראשונים חכמים צוו לפיכך לזה. ולא לזה

 שלם שיהא כדי האמצעי, בדרך אותן ומכוון אותן ומשער תמיד
 הכם. נקרא ממוצעות בינוניות דעות שדעותיו אדם כל בגופו.

 הטובים הדרכים והם הבינוניים, האלו בדרכים ללכת אנו ומצווים
בדרכיו". "והלכת שנאמר: והישרים,

פכ״ח. אדר״ן, .25
ה׳.—ד׳ :הלכות פ״א, דעות, רמב״ם, .26
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ולב מצוה 106

 אדם ירגיל "וכיצד 27:זה לשם האדם צריך עצמי חנוך והרבה
 במעשים וישלש וישנה יעשה בו, שיקבעו עד אלו בדעות עצמו

 שיהיו עד תמיד, בהם ויחזור האמצעיות, הדעות פי על שעושה
בנפשו. הדעות ויקבעו עליו, טורח בהם יהיה ולא עליו קלים מעשיהם

— וכו׳ קדוש חנון רחום — היוצר בהן נקרא האלו שהשמות ילפי
ה/ דרך זה דרך נקרא בו, ללכת חייבין שאנו הבינוני הדרך וחם

 טובה מביא זה בדרך וההולך לבניו. אבינו אברהם שלימד והוא
לעצמו". וברכה

בריאה. תמיד נפשם תשאר ובו הנפש בריאי בשביל הדרך זהו
 אלה גם שיוכלו וכדי נפש׳ חולי גם יש כך גוף חולי שיש כמו אלא

 רפואה דרכי ע״י להבריא מקודם הם צריכים הנכון, בדרך ללכת

 האחד, לקצה רחוק היה אם רפואתם, היא "וכיצד 28להם: מיוחדים
הטוב, לדרך שיחזור עד רב, זמן בו וינהיג השני לקצה עצמו ירחיק
 את לחשוב שטועה מי אבל ודעה". דעה שבכל בינונית מדה והיא
 חייו לדרך אותם ועושה בריאים, לדרכי המיוחדים הרפואה דרכי

 המשלמת התמימה "התורה לדעת בנגוד נוהג ורצויה, הקבועה
 בדרך "הולך כלומר: ?/טבעי", האדם את לעשות שכוונתה אותנו"

שהיו ראינו תורתנו וחכמי נביאינו "בדברי 29ואמנם האמצעי",
וגופם". נפשם ושמירת השווי על ^בכוונים—

יש זזנוכי, צורך משום היינו: ושמירה", "סייג צורך ומשום
 או ולפנים ממנו האמצע, מן "מעט" לנטות לבריא־הנפש גם מקום
 להתרחק כדי החסר", או היתר לצד "מעט 30היינו: והלאה, ממנו

 יותר שיהיה מנת על מדה, באותה למבוקש המנוגד הקצה מן יותר
הוא הרצוי האמצע אם ולדוגמא: הרצוי. האמצע אל להתקרב קל

הקמח". ב״כד "ענוה" ועי׳ ה״ז. שם, .27
פ״ד. פרקים", "שמונה ה״ב, פ״ב שם, .28

שם. שמו״פ .29
שם. .30
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 לעבור ושמירה" "סייג של חנוכית מבחינה מקום יש הלבב", ,.טוב

 הוא גם "קצה" שבתורת אעפ״י — הלבב״ טוב ״יתרון לצד ״מעט״
 של הקטבי הקצה את לגמרי הנפש בפני להסתיר כדי — רצוי אינו

 "טוב במדת יותר ובטוחה יותר אחוזה תהיה וממילא "נבל". מדת
 בעבור כי העכשוית. מעמידתה מעט תיסוג הזמן במשך אם הלבב",

 מעט הנטיה ולכן* נסיגה, איזו לעשות האדם עשוי הראשונה התסיסה
באמצע האיתנה העמידה על המעולה השמידה היא לאמצע מעבר אל

 הנפשי־הפנימי המניע — לאמצע מעבר אל מעט הנטיה ואותה "ז,רצוי.
 באזהרותיה קיפלה כבר עצמה והתורה באמצע. האחזות הוא: שלה

 את בלב לקבוע כדי המיצוע מן "מעט" הנטיה את גם ומצוותיה

 לקראת הנפש את ולהרגיל ההפוך, לקצה להתרחק שלא הזהירות

 תורה איסורי הם כך הבריאה. הטבעית מדתה שתהא המיצוע מדת
 העדר צד אל המיצוע, מן "לצאת 31המשפחה: היי בשטה וחכמים

 תכונת בנפשותינו ותתחזק שתתחייב עד מעט, ההנאה הרגשת
 כנתינת שבתורה: מה "כל אלא בלבד, זה בשטח ולא הזהירות".
 שמיטה ודין והעוללות, והפרט והפאה והשכחה ולקט המעשרות,

 לבב", "טוב ביתרון קרוב כולו זה — מחסורו״ ״די והצדקה ויובל,
 לבב" "טוב יתרון לקצה ונקרב גדול, ריחוק הנבלה מקצה שנתרחק עד

 תמצאן המצוות, רוב בחון הבחינה ובזאת טוב. לב לנו שיתחזק עד
 המצוע קביעת כדי עד הנפש". כחות ומרגילות מלמדות שהן כולן

 הכלל של ובהתפשטותו .32 החיים בדרכי המתגלה בנפש מדה בתור
 החסידים של מדתם הריהו והמדות, המצוות פרטי כל פני על הזה

 מכל־ הם רעים עצמם הקצוות אבל .33הדין" משורת "לפנים בבחינת
.34הנפש בריאי בשביל מקום

שם. .31
שם. .32

ה״ה. פ״א שם ורמב״ם שם, .33
ישרים׳ "מסילת ועי׳ שם, לוז״מ ועי׳ שם, .34
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ולב מצוד, 138

 הם מה לקבוע האדם בידי לא הדברים: את לסכם ניתן וכך
 ומעתיקיה־חכמיה התורה אלא הטוב, האמצע ומהו הרעים, הקצוות
 או במעט הנטיה צורך ואת האמצע, ואת הקצוות את לנו קובעים
 ואמצע קצוות של הזה הכלל עצם כי אף אחר. או זה לקצה בהרבה

 רשות את נמסור אם הנה ופשוט, הגיוני מושכל־ראשון להיות נראה
 אמצע שנחליף הסכנה גדולה גרידא, האנושי לשכל למעשה הגדרתו

 הוא ורק מדותיה, את יודע הנפש יוצר רק באמצע. וקצוות בקצוות
 הם ומה בריאות, ומדת טבעי מצב הנפש בשביל מד. לקבוע יכול

 הוא הנפש ויוצר תחלואה. של ומדות בלתי־טבעיים מצבים אצלה

 אדם חיי החיים. תורת היא הנפש, תורת היא לאדם. התורה נותן
 רחוקה שהיא מפני סובה האמצע מדת שאץ ומכאן ושלמים. בריאים

 רחוקים שהם מפני הם רעים הקצוות אלא הקצוות, משני שווה במדה
 חכמי אצל איננו האמצע :והעמקה הסבר וביתר האמצע. מן ביותר
 הקוסמים הקצוות בין ההתקלעות מן פשרה של מוצא מין התורה
 שנטפלו האומות חכמי אצל וברמז, ,בפירוש כך שהוא )כמו מרחוק
 של לכבודה כאן ואינה לאמיתה, אמת איננה פשרה זה(. לנישא

 לפי דמיונו שמצטייר כפי ממש, אמצע איננו גם והאמצע אמת. תורת
 תחנת־ כמין או גדול, שטח של באמצעיתו נקודת־מרכז כמין :המשל

 ראשיתו־וסופו, במרחקי נבלעים קצותיו ששני כביש באמצע ביניים
 ציון בשביל מושאל שם כאן הוא ה״אמצע" הציורים. מן וכדומה

 לציון מושאלים שמות הם ה״קצוות" ואילו הנפש. של הבריא המצב
 וה״קצוות" ה״טוב" הוא ה״אמצע" לא הנפש. של וגוון חולי מצבי

 והרע "אמצע", שנקרא הוא הטוב :נכון מזה ההיפר אלא ה״רעים״, הם
 ובפה, בכתב תורה, של קביעתה לפי הכל .35"קצוות" שנקרא הוא
תורה. של ואותיות לקלף הם גם הפכו ולבו שמחו ותיק תלמיד עד

הגוף שלמות אלא: הטכני, ה״אמצע" לא הוא הקובע העקרון

 "דבור", לענין פ״א לאבות פיה״מ ועי׳ שם, ורמב״ם שמו״פ עי׳ .35
ז׳. לפ״ד, מרום" "מי וראה פנ״ד, ח״א מו״ג :והשווה
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ג?גז454אה״ח/1

ולכל הנפשיים מכחותיו כח לכל האדם בתת .3° האדם שלמות והנפש,
^עי"יזנסי^

 רצון ולכל השכליים מכשרונותיו כשרון ולכל הגופניים מחושיו חוש

 "החסיד 37 36:הדבר זה הטבעיים. צרכיהם את — החיוניים מרצונותיו
 ספקם, וכל טרפם "אנשיה" לכל ומחלק משער ב״מדינתו", הנזהר היא

 הראוי מחלקו יותר לו יתן ולא מהם, אחד יונה לא בצדק, בהם ונוהג
 בעת לענותו ממהרים לו, שומעים אליהם צרכו בעת וימצאם לו.

 "שיהיה 38:הוא היסוד וייזהרו". ויזהירם במצותו, ויעשו יצוום קראו,
 ישנאהו". או שיאהבהו מה כל על ושולט במדותיו, מושל האדם

 ומקום וזמן ואימות כמות שיעור לפי — ואהבותיו״ מדותיו ו״השוית
 רצון לפי האדם" "הנהגת את ומתממת המשלימה היא — מתאימים

 לשקף לאדם המאפשרת הטבעית, הבריאה, ההנהגה היא .39התורה
 תורה של אמיתה ואורו. אמיתו במלוא שבד האלקים" "צלם את בחייו

תורה. של ואורה

 "מגיד — באש״ עליו ה׳ ירד אשר ״מפני 40חכמים: דרשו
 שאם :אש של דרכה ומה נמשלה, ובאש ניתנה ובאש אש שהתורה

 אלא להתחמם לו אין צנן, — ממנה רחק נכווה, — אצלה אדם קרב
אורה". כנגד

ופרטים. כללים

 רחמים של עליונות מדות י״ג באותן מתמצים הקב״ה של דרכיו
 ואדעך דרכיך את נא "הודיעני 1התפלל: כאשר למשה ה׳ שגילה
כמוך". א־ל "מי 2:הכתובים בסוד ורמוזות בעיניך״, חן אמצא למען

4שנ מו״ב סופ״ג, שם רמב״ם פ״ה, שמו״פ, .36
ג׳. מ״ג, כוזרי, .37
פ״ב. מ״י ודעות, אמונות .38
י״ח. שם, .39
פ״ג. יתרו, מכילתא, .40

י״ג.—ל״ג שמות, .1
רפ״א. דבורה", "תומר עי׳ י״זז.—ז׳ מיכה, .2
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 עיקרים יוצאים מהם אשר שרשים, בבחינת הן אלה שמדות אלא
 וממלאים ומקיפים סובבים והם ופרטים. כללים ענפים, ומתפרדים

 וזה וישראל. — ומדבר וחי וצומח דומם ומטה. מעלה ומלואו. עולם
 ועומק גודל בכל ומתגלה והולך קונו, בדרכי ה׳ לפני המתהלך האדם

 לכל ומלואו, לעולם הם גם משתלחים נשמתו אורות — עצמותו
 לאומה, האדם לאדם, האדם וכחותיו, האדם :והמציאות החיים שטחי
 שכל ואופנים: מצבים ישנם שטח ולכל היצורים. כל לכלל האדם

 חול ותמיד, רגע וקשיחות, רחמים ושנאה, אהבה וטוב, רע ורגש,
 איש ואזרח, גר ובן־חורין, עבד וקטן, גדול ועמים, ישראל וקודש,
 מקום של בדרכיו ההליכה של הגדול והאור וזקנה. נוער ואשה,

 שירה, כבוד, אומר: וכולו — ואופניו ימצביו שטח בכל מתפלש

 לגמרי ונעלם טמיר אין בהיר, אור מאותו פנויה פינה אין חיים.
 עולם של חללו כל מגבילו. חיץ ואיו מסתירו פרגוד אין בפניו.

 כגלגל־חמה ששון־אושר. חסד־אהבה, זיחגשמה, מחמתו מתמלא
 המאירה אישיותו את מקום של בדרכיו ההולך מקרין אדמות עלי
 שיעור־ מלוא את מגלה ה׳ בדרכי ההליכה וזמן. מקום ובכל דבר לכל

האדם. של ק-מתו

— ית׳: בדרכיו בהולך מנופי־ההוד כמה הנה

 גוש ומאור. אוד של וכלים. תוכן של אחדות וכזזותיו. האדם
 לנשמתו. חלונות — בגופו אבר וכל בנפשו כח כל וטוהר. זוך של אחיד

 כיעור, דמיון מכל פנויה מחשבתו כאחת: ולקבלה להולכה שליחיה

 ה׳ בגדלות להסתכלות מופנית ובטל, זר רעיון כל בפני חסומה
 {3הכתר" ל״מחשבת בדומה טובה. ולעצה הטוב לתפיסת ופעולותיו.

 בדומה וריצוי. נוחות מפיק ופיוס, שקט מביע קושי, ללא — מצחו
בפגי אטומות ולנאה, לטוב אפרכסת — אזניו ז4 הרצון״ ל״מצח

 ב׳. פ״ב שם, .3
w a .ג׳
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 עצומות — עיניו !5העליונה״ ל״האזנה בדומה והמגונה. והפגום תרע
 ולרחם. להשגיח פקוחות ודואג, מיצר בכל מבחינות מגונה, כל בפני

 ורצוך חיים מבע כלל, חרון ללא — אפו !6 העליונה״ ל״עין בדומה
 פשע. והעברת עוון למחילת מזומן לבלתי־הגונים, גם וארך־רוח טוב

 אפיים" "ארך למדת בדומה נדכא. כל ולהחיות שאלה כל להפיק
 סבר מקריני עננים. ללא זריחה תמיד. מאירות — פניו !7 דלעילא
 וברכה. טובה מעין — פיו !8 חיים״ מלך פני ל״אור בדומה ושמחה.

 בטויי היכל בטלים. ודברים וכעס ורוגז וקללה גנאי בפגי מגודר
.9 העליון" ל״פה בדומה היוצר. לדבור מלכות האהבה.

:לפיכך °? הוא־־הוא :ממש אח, — לרעהו ישראל לאדם. האדם
 וישמח בצערו יצטער אלא וקלקולו, וצערו חברו בגנות ירצה לא

 בדומה טובה׳ באותה או צער באותו שרוי עצמו הוא כאילו בשמחתו,
 !11ו״נחלה" "שאר" בחינת קרובו, עם את בישראל הרואה לקב״ה
 רעות אותן עדיין אם דגם כנגדו, ורעותיו חברו עול וסובל נושא

 הרע שיתבטל עד או חברו שיתקן עד ויסבול כלפיו,.ישא קיימות
 כל ומוקיר מעריך !12עוון" "נושא שהוא לקב״ה בדומה מאליו.
 כלפיו אם שגם כך כדי עד שבו, טוב גילוי וכל בחברו, חסד של גילוי
 לנפשו: באמרו עמו, לבו וירצה עליו, יכעס לא — רע ביחס נהג
 טובה מדה או פלוני, עם שעשה או לי, שעשה פלונית בטובה לי די

ומדכא כובש !13חסד" "חפץ שהוא לקב״ה בדומה בו. שיש סלונית

ד׳. שם, .5
ד,׳. שם, .6
ו׳. שם, .7
ד. שם, .8
.,ח שם, .9

,נחלתו ל״שארית שם, .10
שם. .11

עוון". "נושא שם, .12
חסד". "חפץ שם, .13
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 נגד ומשורר, בלבו וסודר חברו, לו שעשה רע מעשר, של זכרון כל
 מחשבת בדעתו שתעלה מבלי לו, שעשה טוב מעשה זכרון כל עיניו

 מן יתעלם אלא רעה. גם לי עשה הרי טובה לי עשה אם ניכוי:
 15 514 עוון״ ״כובש שהוא לקב״ה בדומה הטובה. מן דעתו יסיח ולא הרעה

 מבקש הלה ועכשיו כנגדו שחטא חברו את ויתירה רבה באהבה מקבל
 יותר קרבה תכלית ומקרבו זה חברו את ואוהב וקרבתו. אהבתו שוב
 לקב״ה בדומה מעולם. לו חטאו שלא אלה את אליו מקרב שהוא ממה

 יכולים גמורים צדיקים אין לפניו עומדים שבעלי־תשובה שבמקום
.13 לעמוד

הדין, משורת לפנים הנהגתו תהיה והחסידים הטובים עם אמנם,
 .16חברתו אנשי יהיו והם מאד, לפניו וחביבים חשובים יהיו ואלה
 ואם והרשעים. הבלתי״הגונים את גם יקיפו וחמלתו אהבתו אבל

 כעם ואם תוכחתו, ירבה זה מפני לא עבירה, שעבר חברו את ראה
 אותו לקרב מצוה אלא אפו, לעד יחזיק ולא כעסו יבטל עליו

 לעד החזיק ש״לא לקב״ה בדומה זה. בדרך יועיל אולי באהבה
 ויאמר: ישנאהו אל ביסורים, מדוכא רשע ההוא ואפילו !17אפו"
 לקרב עליו לרחם כאחיך הריהו שנקלה כיון אלא לו, גרם עוונו
 ונענשו שחטאו ישראל על שמרחם לקב״ה בדומה ולהצילו. אותו

 אהבת להכניס עצמו ירגיל הכלל: זה !18משעבדיהם את ומעניש
 ומתוך מזה• ויותר אחיו היו כאילו הרשעים, לרבות בלבו, אדם בני

 בלבו, יאהב הרשעים את וגם אדם, לבני אהבה בלבו תקבע הרגל
 ויהיו בתשובה, שבים צדיקים אלה ויהיו יתן מי לנפשו: ויאמר
בהם אשר טובות במחשבתו ויזכיר למקום. ורצויים אהובים כולם

עוונותינו". "יכבוש שם, .14
ירחמנו". "ישוב שם, .15
לאברהם". "הסד שם, .16
אפו". לעד החזיק "לא שם, .17
וכו׳". "ותשליך שם, .18
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 אשר הטובות במדות אלא בנגעיהם יסתכל ולא מומם ויכסה
 וכיוצא יחרפם או כנגדם יתאכזר אל ברשעים ובפגשו .19בהם
 אברהם בני הם סוף־סוף לנפשו: ויאמר עליהם, ירחם אלא בזה,

 והמבזה והגונים, כשרים אבותיהם כשרים אינם הם אם ויעקב׳ יצחק
 ומכסה על־ידי, אבותיהם שיתבזו רצוני אין האבות, מבזה הבנים

 לבני אבות חסדי שזוכר לקב״ה בדומה כחו. כפי ומתקנם עלבונם

 וזכויות מעלות בהם מוצא שאינו אדם בני עם ובהתנהגותו .2° בנים
 או חטאו, שלא קודם שעה היתה כבר לנפשו: יאמר חטאים, אלא

 בקטנותם. שעשו הטובה להם ויזכור כשרים, היו קדמונים בימים
 ימצא לא זה ולפי משדים. עתיקי מחלב גמולים אהבת להם יזכור
 עליו. ולרחם שלומו על ולהתפלל עמו שייטיבו ראוי שאינו אדם

 "מימי נעורים וחסד כלולות אהבת לישראל שזוכר לקב״ה בדומה

.21 קדם"

 הגדול גם אתה" אף — הוא "מה חיובי לגבי וקטן גדול ואין
 רחוק ביניהם ההבדל אם ואף הפחות. לגבי והנכבד הקטן לגבי

 ואפילו הראשון, לאדם שושבינות עשה הקב״ה רגילה. מיחסיות מאד

 ונקבעה הראשון, לאדם שהובאה לפני חוה את כביכול, קישט,

 לו. ירע ואל לקטן שושבינות שיעשה לגדול מכאן 22הלכה:

 סעודת בצרכי ולהתעסק לשמחו, בחיתונו, להשתדל 23ולמעשה:

 חייב כנעני עבד לגבי אף זו. מצור■ לגבי ועבד אדון ואין חופה;

 והן ושתיה ואכילה עבודה בעניני הן רבים, ברחמים לנהוג בעליו

— חכמה ודרכי חסיד מדות הם אלה רק כי קול, והרמת דבור בעניני

לאבותינו". נשבעת "כאשר שם, .19
שם. .20
קדם". "מימי שם, .21
ב׳.—א׳ י״ח, עירובין, .22
שם, רש״י .23
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 אלה גדולים ורחמים !24בהם ללכת שבצטוינו מקום של דרכיו
 להכיל מוכרחים נשמתו, מעומק לגלות נצטוה מישראל שהאדם
 הבריות, כל "יאהב 25האדמה: פני על אשר האדם כל את בהיקפם

 שנברא אדם "חביב :נאמר האדם מין כל על שהרי גויים״. אפילו
 מלך והוא ,25בצלם" שנברא לו נודעת יתירה ו״חבה בצלם",

.27אלקיו ה׳ אלא גביו על שאין בתחתונים

 משום רק ולא ברוחניות, להטבה גם הזאת המצוד. היא ומחייבת

 חכם האדם שאין משום בעיקר אלא זאת, גם קובעת הזולת שטובת
 פרושה העליונה שהחכמה כשם חכמה. של מעין הוא אלא־אם־כן

 כלם ה׳ מעשיו רבו "מה 28הכתוב: כמאמר הנמצאים, כל על

 ויהיה בכל, מצויה חכמתו שתהיה לאדם ראוי כן עשית", בחכמה
 שיוכל מה כל כחו, כפי ואחד אחד לכל אדם לבני להועיל מלמד

 .2כלל® סבה שום תטרידהו ולא ישפיעהו מחכמתו עליו להשפיע
 העליונות, הספירות של ההשפעה לסדרי בדומה יהיה השפעתו ואופן

 שיעור לפי מלמעלה והקכלה כאחת, ומשפיעה מקבלת שהחכמה
 עצמו הוא האדם: גם ינהג כד שיעורים. לפי למטה וההשפעה

 מלמד בשעה ובה ולתקנה, בחכמתו להוסיף כדי ומתבודד מתבונן
 שהחכמה וכשם .80קליטתם שיעור לפי חכמה מאותה אדם לבני

 העולם, לכל חיים מורה האדם יהיה כך הכל, את תחייה העליונה

ברוחניות ,81 חיים להם וממציא העוה״ב וחיי העוה״ז חיי להם וגורם

עבדים. הלכות סוף רמב״ם, .24
ח״יג ה׳, שער ז״ל, ויגזל למהר״ח קדושה שערי .25
פ״ג. אבות, .26
שם. ז״ל, מפראג למהר״ל חיים" "דרך .27
כ״ד.—ק״ד תהלים, .28
ס״ב דבורה, תומר .29
שם. 30
שם. .31
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 ב״זה מתמצית האדם בני ולכל לעצמו האדם חובת בגשמיות. כמו
.32לכל" חיים נובע יהיה הכלל:

 מנשמתו לגלות מישראל אדם צריך אהבה משגה לאומה. האדם
 ה׳ עם על תמיד חושבת העליונה שהחכמה כשם ה׳. עם כלפי

 פקוחות עיניו להיות האדם צריך כך ותקוזז, ואחרית שלום מחשבות
 הנדחים לקרב תהיינה ומחשבותיו להועילם, ה׳ עם הנהגת על

 ה׳ עם טובות עצות ויתיעץ טובות, מחשבות עליהם גם ולחשוב
 "שהם לישראל, אב להיות היא: המדד. .33ובפרט בכלל עמו ועם

 תמיד ויהיה עליהם, רחמן העליון שהאב כדרך הקדושות", הנשמות
 יצרם, הוא וכאילו ממש, בניו היו כאילו המצטערים בצרת מתפלל

 האומן ישא כאשר ה׳ עם כל את ישא ובזה הקב״ה. של רצונו שזהו

 הנכחדות ינהל, עלות ישא, ובזןיקו טלאים׳ יקבץ בזרועו היונק, את
 האובדות יכלכל, הנצרכים ירפא, הנשברת יבקש, הנער יפקוד,
 הרחמן כאב משאם יפות פנים בסבר וישא ישראל על וירחם יחזיר,
 אחד לכל וינהל יקוץ. ולא יתעלם ולא יבוש ולא כל. הסובל העליון

.34בניו על הרחמן מאב החכמה מדות הן אלה צרכו. כפי

הנמצאים, לכל אב היא העליונה החכמה היצורים. לכל האדם

 להיות צריכים לפיכך .35הקב״ה של יצוריו לכל אב האדם יהיה כך
 לאבדם. ולא לבזדתם לא הנבראים, כל על פרושים האדם רחמי

 שהחכמה כמו לאדם. נוסף — חזי וצומח דומם גם :הנבראים ובכלל
 ומטעם לכולם. וקיום חיים ונותנת נברא שום מבזה אינה העליונה

 לצורך אלא הצמח לעקור אין ולכן אוכלין. מביזוי הוזהרנו זה
עליהם לרחם שאפשר כמה ועד לצורך. אלא בע״ח להמית ואין

שם. .32

שבג .33

שם. .34

שם. .35
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 מבזה ואינו הברואים כל את וזן יושב שהקב״ה וכמו .36אז גם
 מתקיים זה היה לא נברא איזה מבזה זעה אילו שהרי בריר" שום
 ולא לכל. מטיב להיות האדם צריך כך אחת, שעה אפילו יותר

תהיה שבקלות קלה בריה אפילו אלא לפניו, נברא שום יתבזה
S6SS

 אל המצטרך לכל וייטיב עליה. דעתו ויתן בעיניו, חשובה מאד
 ולאבדם, הנבראים את לבזות לאדם לו שאסור רק ולא .37טובתו

 בהכירו לכבדם, גם הוא חייב אלא להם, להטיב הוא חייב וגם
 מאד, מאד נכבדים והם בהם, היוצר הכמת הנבראים כל כי מעלתם.

 הריהו האדם אותם יבזה ואם ביצירתם, טיפל הבל יוצר שהרי

 יוצרם. את מכבד הריהו אותם יכבד ואם יוצרם, בכבוד ניגע
־.8 םאלקי חכמת ועליונה, עמוקה חכמה מתוכם להתבונן לאדם וראוי

לבוראו, ומתדמה ב״ה המקום בדרכי ההולך האדם תורת זאת

 משום יש הויתו ובעצם ,39ראשו" מעל שכינה תסור "לא אשר
השם. קדוש

'-ל♦

חיים. קדושת

 הוא הקדוש, הוא חייו דרכי בכל לבוראו" .המתדמה זד. אדם

 בית־מקדש — יסודו ומקדש: קודש הוא חיים. לקדושת שזכה
 חיה. קדושה של התגלמות כולו דלמעלה. בית־מקדש — וסודו דלמטה,

 משעבדת. הגבלה לכל מעבר הוא מלאכותי, צמצום לכל ממעל הוא
מלאה לחרות זכה העצמיים, חייו של מלא גילוי לכלל שהגיע כיון

1והלאה: הטהרה ומן והלאה הפרישות מן היא קדושת־חיים

שם. .36

פ״ב. שם, .37

שם. שם, .38

דבורה׳ "תומר סו״ם .39

פכ״ו. ישרים׳ מסילת .1
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 אינו עצמו והוא הכרוזים, אלא לו אינם החמריים מעשיו — ״הטהור

 הרע מסוג יוצאים שעי״ז ונמצא ההכרח, צד על אלא בהם מתכוון
 אילו כי באו, לא קדושה לכלל אך טהורים. ונשארים שבחמריות

 תמיד הדבק הקדוש: אך טוב. יותר היה כבר בלתם אפשר היה
 בוראו באהבת האמתיים המושכלות בין מתהלכת ונפשו לאלקיו,
 החיים בארצות ,ה לפני מתהלך הוא כאילו לו נחשב הנה — ויראתו,

 כמשכן, נחשב עצמו הוא כזה איש והנה הזה. בעולם פה עודנו
 שיהיה הוא, הקדושה "ענין 2דבר: של כללו וכמזבח". כמקדש

 יפרד לא יעשה אשר מעשה שבשום עד באלקיו, כל־כך דבק האדם

יתברך". ממנו יזוז ולא

 שהגיע האדם הוא קדוש לומר: אולי ניתן אחרות במלים
 הטבעי האדם איפוא הוא קדוש התגלותו. למלוא שלמותו, לשיא

 רמת את השיג לא קדושה לכלל האדם הגיע שלא עד שכן ביותר,
 הטבעי המקורית. בטהרתו טבעו נחשף ולא מהותו נתגלתה לא חייו,

 "המאכל 3מלאים: חיים החי הוא האמתי, הקדוש הוא ביותר
 ולמשתה ההוא למאכל הוא עילוי אוכל הקדוש שהאיש והמשתה

 אחרי העולם, מדברי שישתמש תשמיש כל זה דרך ועל ההוא,
ההוא". לדבר הוא ויתרון עילוי הנה ית׳, לקדושתו דבוק כבר היותו

 ברצון לא אפילו רצון, בשום קשור אינו ששוב זה הוא קדוש
 רצון. לאותו שעבוד פירושו: — רצון לאיזה קשר כי היתר. של

 היכול אדם שבעולם. הכבלים כל את ששונא אדם הוא והקדוש
 דבר לכל גישתו אליו׳ שישתעבד מבלי מותר, דבר מכל ליהנות

 האלקים" "צלם של המובהק הסימן גמור• בן־חורין של גישה היא
 במלוא בקדוש מבהיק זה סימן — חפשית לבחירה כחו באדם:

כאילו הוא אלא לאיסור, היתר בין לבחור יודע דק לא הוא זיוו.

שם. .2
שם. .3
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ולב מצוד, 198

 הוא שביהם, לגבי בלתי־נוגע הוא יחד• גם ולהיתר לאיסור מחוצה
 היודע אדם כי גמורה. חרות של היינו: קדושה, של בעיגול־אור הי

 בנקל עלול להיתר, עדיין משועבד הוא אבל האיסור, מן לפרוש אמנם

 כופה מרצון גם המשוחרר אדם אבל .4התורה" ברשות "נבל ליהפך
וכלא. מאסר מכל החפשי הוא־הוא הקדוש. הוא־הוא להיתר,

— תהיו ״קדושים :היא — לבוראו האדם של הכוללת ההידמות
 אף הנזחלטת, החדות מקור הוא מה :פשויטה בלשון אני״. קדוש כי

 דרכי ה״דרכים", וכל יכלתן. לפי גמור בן־חורי! הוי האדם אתה
 שחרור דרכי הם בהם, ללכת מצווה שאדם והישרים, הטובים ה׳

שלמה. לחרות האדם את להביא נפלאים

 שלמה, בחרות חייו את ולקדש ה׳ בדרכי ללכת שזוכה ומי
 זוכה הריהו כנברא־בצלם, האמתית מהותו את לגלות כך ומתוך

 מקפל הרי התענינותו חוג תכנם. במלוא לו יתגלו ומלואו שהעולם
 עפרו נצבר שאמנם מראים חייו וכל ואדם, עולם אפקי בתוכו

 להיות הוא מסוגל כי בפועל בהוכיחו העולם" רוחות "מארבע
 כל אמנם כי איפוא, פלא, ומה הבריאה. לכל ואב ואח לכל אחראי
 אין כזד. אדם ובשבילו. שלו הם החיים כל וכי לו, כדאי העולם

 שנשרו נפש כולם. החיים ובין בינו העולם, ובין בינו מחיצות
 קיומו. ותפארת הויתו להוד עולם, של ללבו מבטה פולש קליפותיה

 שנולדה הנפש כך ראשונה, לידה עם בתחילה עיניו הפוקח כעובר

 של ומשמעו בפשוטו לראות עיניה את מחדש פוקחת שניה® לידה
 כך לפניה. מתגלים עולם וחיי שלה, הוא כולו העולם וכל עולם.

 ואינו זורחת חמה שרואה מפני כמת, חשוב בחיים "רשע 6למדנו:
ואינו ושותה אוכל ערבים, מעריב אינו שוקעת אור, יוצר מברך

קדושים, לר״פ רמב״ן .4
ולב". "מצוד, במאמר רוחנית" "לידה פרק ראד, .5
דברים. תנחומא סוף .6
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199 בדרכיו הליכה (

 שאוכל? ודבר דבר כל על מברכין הצדיקים אבל עליה. מברך
 חיים מלאים, שחייהם אלה צדיקים וששומעין". ושרואין ושותין

 זורחת בעולם שזורחת חמה ומשמע. מראה ובכל ושקיעה זריחה בכל
 נפשם בתוך מתכנסת בעולם ששמעת חמה ומתוכה. נפשם בתוך גם

 בנפשם. ופריחה לבלוב גם הם בעולם ופריחה לבלוב הימנה. וקורנת
 ליוצר ושירה ברכה בה הופך הכל ועוגב. כנור וקול, פה להם והיא

 ומצוותיה. תירה שירת חיים. שירת נפש. שירת החיים. ומקור העולם
הקדושים. החיים שירת
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טהחסדראשון פרקמצות

ההשאלה מצות
 ראשון פרק
המצוה גדר

מהמצוות אחד והוא >א<, להם שזקוק למי חפצים להשאיל מצוה א.

 בסוכה מרש״י ראיה הביא ב׳( סעיף א׳ פרק א׳ חלק חיים החפץ )לבעל חסד אהבת )א(
 הצדקה, מן יותר חסדים גמילות גדולה דברים בשלשה )שם( בגט׳ דאיוגא ע״ב( מט )דף

 מעות מלוה בממונו רש״י וכתב בממונו. וצדקה בממונו, ובין בגופו בין חסדים גמילות
 דאיתא מהא pו ובהמה. כלים להשאיל דמצוה הזיע עיי״ש. ובהמה כלים משאילו
 אשר ובא דכתיב עין צרות על וכוי, באים נגעים דברים שבעה על ע״א( סז )דף בערכין

 שאלה ע״י מכליו שכיניו' מהנה ואינו באחרים עינו שצרה רש״י וכתב וכו׳, הבית לו
 וכל כלים, השאלת מצות חשוב כמה כ״ב( פרק )ח״ב חסד באהבת מתאריך וכבר עיי״ש.

חסדים. גמילות בזכות מתקיים העולם שכל החסד עניני

 )שם ותומים ובאורים יז( ס״ק )שם ובנתיח״ט לד( ס״ק עב )סימן בקצוה״ח אולם
 מצוה יש מעות בהלואת ורק כלים, בהשאלת מצוה שאין מדבריהם מבואר יח( ס״ק
 בשו״ת ועיין הט״ז( פ״ו נדרים )בחל׳ שמח האור וכ״כ בהם. ללמוד ספרים השאלת וכו

 על יפות בפנים שכתב כמו וטעמם בזח, שמאריך במה סח( סימן )ח״ב משה אמרי
 שהביא עמי(. את תלוח כסף אם המקרא על משפטים פרשת הפלאח )מבעל התורה

 מתקלקלים, הם כי מצוה בו אין חפצים בהשאלת וסיים שדייקו במה הנ״ל האחרונים
 לכך, עומד שאין באופן מיירי אבל בעיסקא, ליתנם דרכם מעות גם להשכירם דרכם וגם

 סמוך כמו הפסד לידי לבוא ויכול במעות גם שמתקלקלים ומש״כ מצוח איכא וא״כ
 והנמנע איכא דמצוח מוכיח ומ״מ הלוח, משלם כשאין כך סתם ולפעמים לשמיטה

 על מאריך ז׳( אות שם חסד )באהבת החסד בנתיב אולם עיי״ש. וצ״ע. בליעל נקרא
 מצוה מקיים חפצים שבהשאלת וכתב יט(, )סימן הר״ן מתשו׳ חנ״ל אחרונים ראית

 בשעה לעני פרוטה מליתן המשאיל שיפטר בתורה מפורשת מצוח אינה ומ״מ מהתורה,
השיטות. כל לבאר א׳( )סימן בחידושים בהרחבה עיין עיי״ש. שמשאיל



החסד ראשון פרק ההשאלה מצות מצות י

>נ(. חסדים בגמילות שנכללו

 של מצוות מיני כמה שכוללת כללית מצוה היא חסדים גמילות מצות ב
 עשה מצות התורה יחדה שלא אף .co בממונו ובין בגופו בין )ג<. חסד

 מהמקרא מקראות: מכמה זאת וזז״ל דרשו כבר חסדים, לגמילות מיוחדת

נה(. בה" ילכו אשר הדרך את להם "והודעת

של מדותיו אחר ללכת תלכו" ה׳ "אחרי מהמקרא זאת שלמדו ויש ג

 הכנסת בגופו יש חסדים, בגמילות מצוות כמת שיש מאריך )ח״ג( חסד באהבת )ב<
עיי״ש. חפצים והשאלת כהלואח בממונו ויש המת, לוית אורחים

 חולים לבקר מצוח איתא ע״א( יד )דף ובסוטה ע״א( ק׳ )דף ובב״ק ע״א( ל׳ )דף בב״מ >ג<
 חולים לבקר מצות ח״א( פי״ד אבל )חל׳ הרמב״ם וז״ל וכוי. כלח הכנסת המת ולקבור

 וכלה חוק ולשמח וכוי, אורחים וללוות כלח ולהכניס המת ולהוציא אבלים לנחם
 ג׳( )חלק חסד באהבת ועיין עיי״ש. חסדים גמילות בכלל וזח צרכיהם בכל ולסעדם

וכלה. חתן ולשמח חולים בקור אורחים הכנסת מצות לבאר בהרחבה

 מספיד כגון רש״י כ־/באר בממונו ובין בגופו בין חסדים גמילות ע״ב( מט )דף סוכה )ד(
 משאילו מעות לו מלוח ובממונו בדרך, חברו מלוח חתן משמת לקוברו ונושאו המת
עיי״ש. ובהמה כלים

 גמילות זו הדרך את ע״א( ק׳ )דף ובב״ק ע״א( ל׳ )דף בב״מ כדאיתא כ( )יח משפטים >ה<
 )בסחמ״צ ובהרמב״ם מהתורה למ״ע זו שמנה גדולות הלכות בבעל הובא וכוי. חסדים
 סימן ב׳ מערכת )כללים ובשד״ח א׳(, שורש סוף )בסחמ״צ בחרמב״ן ועיין ב׳( שורש
 ברכות עמי׳ס והריטב״א יונח שרי ועוד( בד״ח טו״ב )סימן לב חקקי ספר שהביא קטז(

 "והודעת שנדרש מהתורה שבגופו חסדים דגמילות וס״ל הרמב״ם על פליגי ע״ב( יז )דף
 דר׳ רס״י( )בתשובת אברהם המחזה כתב וכן )שם(. בב״מ כדאיתא הדרך" את להם
 שדרשה מקומות מכמה להוכיח השד״ח וסיים מהתורה. דרשה שזח ס״ל בברכות יונה

 בפלא ועיין מדרבע. הוא חסדים גמילות וחיוב בעלמא אסמכתא זח וכו׳ להם והודעת
מהתורה. חייבים חסדים שגמילות שכתב חסד( )אות יועץ



יא החסד ראשו! פרק ההשאלה מצות מצות

 >ת(. דרכיו" בכל "ללכת ונאמר >ז<. בדרכיו״ ״והלכת ומהמקרא .0) הקב״ה
(.0) כמוך״ לרעך ״ואהבת של במצוה ונכלל

 מדרבנן, הם החסד מצוות ושאר חפצים להשאיל שהמצוה שפירשו ויש ד.
חסד באהבת אולם ס. התורה מן מצוה בזה מקיים שמקיימם לאחר אבל

 הקב״ה מוז הקב״ה, של מדותיו אחר הלך ע״א( יד )דף בסוטה כדאיתא ח׳( )יג דברים ס
 הובא וכו׳. כן עשה אתה אף מתי□ קבר אבלים ניחם חולים ביקר ערומים הלביש

 על ראם בתועפות ועיין וכו׳, ערומים להלביש למ״ע זאת שמנה קנג-קנד( )סימן ביראים
 וכו׳. לה□ והודעת שנדרש )שם( בב״מ הגט׳ כדרשת נקט לא למה שתמה )שם( היראים

 אסמכתא שזה שהוכיח יט( עשין הרס״ג )על בגרי״פ ועיין ז׳(, )עשין הסמ״ג זאת מנה pו
 עיי״ש. למצוה הרס״ג זאת מנה לא ולכך בהכי, מיירי לא דמקרא ופשטיא

 הקב״ה מה תריא( )מצות ובחינוך ח׳( עשה )בסהמ״צ הרמב״ם ומנאו (,ט )כ״ח דברים >ז<
 עיי״ש. "ה( פ״א דיעות )הל׳ החוקה ביד בהרמב״ם הובא .p עשה אתה אף וחנון רחום

 ראשון( שורש סוף )בסהמ״צ אסתר במגילת ועיין פי״ד( אבל )הל׳ למבי״ט ספר ובקרית
 על ובגרי״פ השיטות[. בביאור ב׳ סימן בחידושים )עיין הרמב״ם. בדעת שמבאר במה

 )סימן היראים כדעת דס״ל ומיישב זו, מצות מנח לא הרס״ג מדוע שתמה )שם( הרס״ג
 ולשמור והמצוות התורה בדרכי ללכת בדרכיו והלכת המקרא ועיקר שכתב קנג-קנד(

 ולכך במעשה בדרכיו והלכת בלב תשמור כי תבוא( כי )פ׳ עזרא pהא כתב pו אותם.
עיי״ש. זו מצוה מנח לא הרס״ג ולכך בעלמא, אסמכתא זח
שם(. )סהמ״צ רמב״ם י״א( )י׳ עקב )ח(
 לבקר מדבריהם עשה מצוח ח״א( )פי״ד אבל הל׳ הרמב״ם וז״ל י״ח( )י״ט קדושים )ט<

 הן ואלו וכוי, אורחים וללוות הכלה ולהכניס המת ולהוציא אבלים ולנחם חולים
 בכלל חן הרי מדבריהם אלו המצות שכל אע״פ שיעור להם שאין שבגופו חסדים גמילות

 לרעך שאהבת שם( אבל )הל׳ למבי״ט ספר הקרית וכתב עכ״ל. כמוך" לרעך "ואהבת
 ביקור הללו הפרטים כל דרשו וחז״ל בתורה נזכרו לא ופרטן כללית מצוח זח כמוך

 ועיין מדרבנן, מצוות ונקראו אסמכתא הוי ולכך אחרת מדרשת וכו׳. כלח הכנסת חולים
 וחז״ל כללית מצות היא לרעך שאהבת כתב pש א׳( שורש סוף )בסהמ״צ אסתר במגילת

 עיין עיי״ש. שם( )בסהמ״צ שמח הלב כתב pו אחרים. ממקראות חמצוח פרטי דרשו
הבאה. בהערה

 וכו׳ אבלי□ ולנחם חולי□ לבקר מדבריהם עשה ומצות כתב שם( אבל )הל׳ הרמב״ם ס
בכלל הן הרי מדבריהם אלו מצות שכל ואע״פ וכו׳ וכלה חתן ולשמח כלה להכניס
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 המפורשת מצוה אינה אבל מהתורה, היא חסדים גמילות שמצות כתב

, >יא(. בתורה

 יותר חובה יש בהשאלה, חפץ ומבקש עני שהוא אדם לפניו בא אם ת
 גם מקיים ובזה לקנותו, מעות בידו ואין החפץ לו נחוץ דהרי להשאילו

פטיש כגון פרנסתו לצורך עבודה כלי צריך העני ואם רנ<. צדקה מצות

 )בסהמ״צ אסתר והמגילת )שם( למבי״ט ספר הקרית כתב pi עכ״ל. כמוך לרעך ואהבת
 שטרח במה קטז( סימן ב׳ אות כללים )מערכת ובשד״ח עיי״ש. ראשון( שורש סוף

 עיי״ש. אסמכתא הוא שדרשו והמקרא מדרבנן, מצוח היא הולים שבקור להוכיח
 הם וכו׳ להם והודעת שהדרשות להוכיח שטרח במה יט( )עשין הרס״ג על ובגרי״פ

 לד( סימן )יו״ד יעב״ץ משנת ובשו״ת עיי״ש. אלו מצות מנח לא חרס״ג ולכך אסמכתא
 מהתורה מצוח מקיים חסדים גמילות שמקיים אבל מדרבע הוא לקיימם שהחיוב כתב
 )ועיין כ״ב(. בפסקים )ח״א דסקין מהרי״ל בשו״ת כתב pi וכוי. כמוך לרעך ואהבת של

 מדרבע חסדים שגמילות שהוכיח שם( אבל הל׳ הרמב״ם )על מהר״ג ציוני בליקוטים
 נפק״מ כמה ב׳ סימן הספר בסוף בחידושים ועיין עיי״ש[. ע״ב( ע )דף בסנהדרין מחגט׳

מדרבע. הוא שהחיוב במה

 עיי״ש, יח( אות ראשון )פרק החסד ובנתיב ג׳( סעיף ראשון פרק )ח״א חסד אהבת )יא(
ב׳. סימן בחידושים עיין

 שמצות ז׳( אות )שם החסד הנתיב וכתב גי( סעיף ראשון פרק )ח״א חסד אהבת )יב<
 כמה בו שכלול מחסורו די לעני ולתת לו להיטיב אזהרות בכמה התורה צותח צדקה
 לפי שזח להשאילו התורה שצותח כ״ש לחלוטין הנתינה ושם וכוי, להלבישו ענינים
 צדקה" תהיה "לך ע״א( פב )דף בב״מ כדאיתא העבוט השבת ממצות הוכיח וכן שעה.
 צדקה. מצות הנותן מקיים חיום בסוף שמחזירו אף לילה כסות או יום כסות לו שנותן
 ח״ז( פ״י עניים מתנות )חל׳ בחרמב״ם ועיין צדקה, מצות מקיים חפץ שטשאילו וה״ח
 ונותן שמך ישראל בידי המחזיק זח הגדולה מזו למעלה זו לצדקה יש מעלות שמנח וז״ל

 סימן )יו״ד בשו״ע כלשונו הובא עכ״ל. וכו׳ שותפות עמו עושה או הלואח או מתנה לו
 ואפשר הלואח להחזיקו שיכול מה כל כולל צדקה שמצות מתבאר עיי״ש. ו׳( סעיף רמט
 סימן בהר )פרשת בשאילתות ועיין לו. הנצטרך חפץ או כלי לו להשאיל ניכר שגס לומר
 בהר( )פרשת בו" והחזקת וכו׳ אחיך ימוך "וכי המקרא על לועז מעם בילקוט ועיין קיד(.

לו. לעזור השתדלות לעשות צריך ליפול עומד והוא במצוקה נתון המך כאשר
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 בו" והחזקת עמך ידו ומטה אחיך ימוך "כי נוססת מצוה המשאיל מקיים
 קבועה פרנסה לו שאין צדקה במצות כמו זה לענין עני וגדר >יג<. וכו׳

)יס. לשנה

 צדקה מצות למשאיל יש תורה, בו ללמוד ספר לו להשאיל מבקש ואם ו.
 ומשאילם ספרים הכותב זה לעד" עומדת וצדקתו בביתו ועושר "הון

או סוכה בנית כגון מצוה לצורך חפץ או כלי המשאיל וכן .00) לאחרים

 מעות מעט להרויח יוכל שמשאילו חזה בכלי ואם כ״ב( פרק )וז״ב חסד אהבת )יג<
 )ויקרא בו" "והחזקת וכו׳ אחיך" ימוך "וכי שכתוב מה המשאיל מקיים נפשו להחיות

 ברש״י ועיין שם( )יו״ד ובשו״ע )שם( עניים מתנות בחל׳ חרמב״ם כתב pו ל״ח(. כ״ח
 ויפול שירד תניחהו אל בו והחזקת כוהנים חתורת בשם שכתב שם( )ויקרא בחומש

 חיים בחפץ עוד ועיין עיי״ש. וכוי. ידו מוטת משעת חזקהו אלא להקימו קשה ויחי׳
 של למחיותו לדאוג עמך" אחיך "וחי במקרא חיים מים ובבאר די( אות עשין )בפתיחה

עיי״ש. למ״ע זאת מנח טז( מצוח )בסהמ״צ וחרמב״ן המך, האיש

 בשער מביא הי״ג( פ״ט עניים מתנות הלכות קניבסקי )להגר״ח אמונה דרך בספר )יד(
 חחזו״א מרן עפ״י כתב זצ״ל שפירא מר״ז שנדפס תרו״מ שבחוברת קכט( )אות חציון
 עני. מעשר ליטול ויכול עני נקרא מחייתו כדי ברו שיש בפרנסתו מסודר שאינו מי שכל

 לעני, נחשב לשנה קבועה פרנסה לו שאין מי כל כתב חיו( בד״ח )שם הלכה ובביאור
 שבא וח״ח עיי״ש. לעני נחשב השנח כל במשך מעות שיקבל הבטחה לו שאין אברך pו

 מ״ח( )פ״ח בפאת במשנה ועיין צדקה, של נוספת מצוח חזה באדם מקיים חפץ להשאיל
 לרבנן להו קים הרע״ב בפירוש וכתב וכוי, שכחה לקט יטול לא זוז מאתים לו שיש מי

 מדמה )שם( חסד ובאהבת עיי״ש, ולמזונות לכסות אחת לשנה מספיקים זוז שמאתים
עיי״ש. צדקה של גדר באותו שזח לצדקת,

 בכתובות ואיתא ג׳( קי״ב )תחלים לעד" עומדת וצדקתו בביתו ועושר "חון נאמר )טו(
 הכותב זח לעד, עומדת צדקתו ואעפ״כ כלח ממונו שאין צדקה מצות יש ע״א( נ׳ )דף

 שאין במקום כ׳( סעיף רצב סימן )חו״מ ברמ״א ועיין עיי״ש. לאחרים ומשאילם ספרים
 כמו מז( אות )שם הגר״א בהגהות וכתב ספריו. להשאיל לאחד ב״ד כופין ספרים

 מימון בתשו׳ שכתב מ׳( ס״ק רכא סימן )יו״ד בט״ז ועיין עיי״ש. )שם( בכתובות שנתבאר
 ומותר מתקלקלים שהרי לחבירו ספריו להשאיל האדם על חיוב שאין בב״י המובא

שיפטר לחברו ספר במשאיל שדן לד( ס״ק ע״ב )סימן בקצוח״ח ועיין עיי״ש. להשכירם
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 וכל .00) מצרה לדבר שמסייע נוסף שכר לו יש מעקה או מדוזה קביעת
 מצוה מקיים להשאילם, כדי לרבים הנצרכים כלים וקונה מעות לו שיש

)יס. לעד" עומדת וצדקתו בביתו ועושר "הק נוספת

 אם עכ״פ עיי״ש, באונסין שיתחייב כשואל יהא ולא גתנו להנאות לאו דמצות מאונסין
ז׳(. אות ראשון )פרק החסד בנתיב עיין טספת מצוח מקיים ספר משאיל

 ברש״י עיין ע״א( סא )דף בגיטין כדאיתא עבירה עוברי לידי לסייע שאסור כמו )טז<
 שהמסייע פשוט נראה ע״ב(, ו׳ )דף בע״ז ועיין ע״א(, ג )דף בשבת ובהרא״ש ובתוס׳ )שם(,
 ממידה טובח מידה שמרובה כלים. השאלת ממצות חוץ נוסף שכר לו יש מצוח, לדבר

 ורביח מפריח פטורה שאשת אף דכתב מקדש האיש פרק בריש בהר׳ין ועיין טובח. לא
 )לנצי״ב דבר משיב בשו״ת ועיין למצות, מסייע של מצות מקיימת לבעל, שמסייעת מ״מ
 מלאי המטיל כל יוחע ר׳ אמר ע״ב( ע )דף בפסחים מהגט׳ שתמה במה יד( סימן ח״ג

 הכסף" בצל החכמה בצל "כי שני מעלה של בישיבה ויושב זוכה חכמים תלמידי לכוס
 כדאיתא מצוח כעושה במצוח המסייע כל הרי יוחק ר׳ חידש מה ולכאורה ז( )קהלת

 עבירה כעוברי עבירה לעוברי הנטפל הכתוב ענש p ואם ע״ב( חי )דף מכות במסכת
 ותירץ מצות, כעושה למצוח המסייע טובח במידה וכ״ש חומה, לעניו לעדות למיצטרף

 כעושה למצוח שהמסייע )שם( מסיים pו עי״ש, אחר ענין זח שבתורה דבר המשיב
 ממצות חוץ נוספת מצוח לו יש למצוח, כמסייע מצוח לצורך כלי המשאיל וא״כ מצוח,

כלים. השאלת

 שיפריש ע״י בממוט חסד יעשה בעושר ח׳ חנט אשר איש וז״ל חסד( )אות יועץ פלא )יז(
 ועליו לחם וישאלם לרבים חצריכים תשמיש כלי גם ויקנח מנכסיו, חלק או מעשר מעות

 הזח לעולם בכבוד תרום שקרט לעד". עומדת וצדקתו בביתו ועושר "הון אומר הכתוב
 ושאר סיידין של קנח rap אם כגון הבא עולם חיי לקטת אדם יוכל ובזול הבא, ולעולם

עיי״ש. הברכה את אותו ה׳ ויצו השואל מן ברכות ישא לאחרים להשאילם מעשה כלי
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שני פרק
המצוה יקיים האיך

 חסדים גמילות מצות לשם יתכוון חפצים השאלת מצות לקיים הבא א.
 לו שיהא במצוה שמתכק ואף .()א שלימה למצוה זאת עושה ובזה

 אולם .□) לשמה מצוה נקרא גם ובנותיו ובניו לאשתו או הצלחה
השאלת מצות על מברכין אין «<. במצוה מעכבת אינה הכוונה

 שצריכות וי״א כוונוז צריכות לא שמצות י״א מובא ד׳( סעיף סי סימן )או״ח בשו״ע )א(
 )כמבואר מדרבנן הוא חסדים גמילות שחיוב שפירשו דיש אף עיי״ש. עיקר וע כוונה
 צריכות אין מדרבע שמצות הרדב״ז בשם גי( בס״ק )שם חמג״א וכתב הקודם( בפרק
 מדרבנן מצוות שאף מקומות מכמה מחשו״ע להוכיח טרח חמשנ״ב אולם כוונה.

 שפירשו דיש ובפרט לכתחילה יתכון ולכן )שם(, הלכה בביאור ועיין כוונה, צריכים
 שמקיים קודם כתב ע״א( קיב )דף הטהור חשלחן בספר מהתורה. חסדים שגמילות

 בתורה שכתוב עשה מצות לקיים ומזומן pw הריני מלא בפח יאמר חסדים גמילות
 האריך pו עיי״ש, בה״ ילכו אשר חדרך את להם ״והודעת עשה ומצות בדרכיו״ ״והלכת
 מצות לשם יתכון בשלימות לשמח מצוח לקיים חרוצה כג( פרק )ח״ב חסד באהבת
 נוחלין יש ספר בשם )שם( בהגח״ח וכתב במצות. קדושה מעלה ובזה חסדים, גמילות
עיי״ש. זח על שצוח השם לשם המצות כשעושה הוא חמצוח שעיקר

 עוח״ב p שאהיה או בני שיחיה בשביל לצדקה זו סלע האומר ע״א( ח׳ )דף בפסחים >ב<
 מצות קיים אלא עושה, לשמח שלא אמריע ולא )שם( רש״י וכתב גמור, צדיק זח הרי

 יחיה או הבא לעולם בה שיזכה עצמו להנאת אף ומתכוין צדקה לעשות שצוחו בוראו
 שלא כג( פרק )ח״ב חסד באהבת וכתב )שם(, בשיטמ״ק עיין )שם(, ובתוס׳ עיי״ש, בנו

 מצוח לשם כוונתו כי ביתו, ובני אשתו להצלחת חסדים בגמילות במתכון בלשמה נחסר
באורך. שם עיין וכדומה כבוד לקנות ולא

 ג׳( אות נא סימן )ח״ג הלוי בית ובשו״ת יד( סימן או״ח )ח״א בינה אמרי בשו״ת )ג(
 וכדומה לחברו החסד שיגיע התכלית זח שלהם שהעיקר מצות שכל להוכיח שטרחו
 בו. להשתמש לחברו החפץ שיגיע המצוה עיקר חפצים ובחשאלת לעיכובא. לא הכוונה

 אדם להיות עצמו לתועלת במצות שמיתכון אף כג( פרק )ח״ב חסד באהבת עוד ועיין
על לשמח בא לשמה שלא שמתוך שכר. זה על ויקבל למצות נחשב גם לכבוד או חשוב
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 בסבר בהשאלה החפץ ויתן )ה(. לעמוד לו יש המצוה כשעושה ,a> כלים

.0) יפות פנים

 ניצטרך והברך אצלך, פנוי שהוא בחפץ הוא חפצים השאלת מצות ג
יודע ורק זה, חפץ להשאיל ממך ביקש לא שחברך ואף נז<. זה לחפץ

 שנתבאר, כמו מדרבע חסדים גמילות שחיוב מפרשים ליש עיי״ש. שכר יקבל מעשת כל
כוונח. צריכים דרבנן מצות האם מחלוקת דיש כתבתנו כבר

 להנאת שמיוסדת מצוה כל פלט p הר״י בשם כתב רנד( סימן )ח״א הרשב״א בשו״ת >ד(
 ירצח לא שמא ברכה, תקנו לא המצות מתקיימת אין לקבלה רוצים לא וכשהם הבריות

 ציצית( )אות וקמח וכד עיי״ש. הלואח חולים בקור כגון לבטלה ברכה ויהא לקבלו חברו
 על מברכין אין השכל מצד מקיימים היינו נצטוונו שלא שאף שכליות מצות כל כתב

 וקבועים מיוחדים זמנים להם שיש מצות כתב קט( )אות זרוע ובאור שכליות. מצות
 כגון המצוח לו מזדמן תמיד לא רק לקיימם אפשר הזמן שכל מצות אבל ברכה, תקנו
 אבלים בניחום חסדים לגומלי מיוחדת ברכה שיש אף זח. על מברכין אין וצדקה חסד

 חסדים. לגומלי שלישית ברכה )פ״ג( בברכות ובתוספתא ע״ב( ח׳ )דף בכתובות כדאיתא
א׳(. ס״ק צ״ז )סימן בקצוה״ח באורן ועיין

 לעמוד צריך המצות שכל הירושלמי בשם כתבו ח׳( סימן )באו״ח והא״ר חב״י >ה<
 ועשיית שהברכה בי( ס״ק ח׳ )סימן המג״א כתב וכן עיי״ש, המצות בעשית וגם בברכה
 המשנ״ב כתב וכן עיי״ש, מ״ג( )פ״ב חלה ממסכת שהקשה במה ועיין בעמידה המצוה

 מעומד, שיברן המינים ארבעת לענין הי( סעיף תרנא סימן )או״ח בשו״ע ועיין )שם(,
 שעושה וה״ח מעכב. לא בדיעבד אולם בעמידה, הלולב הנטילת וגם )שם( המשנ״ב וכתב
שיעמוד. לכתחילה חסדים גמילות מצות

 יפות פנים בסבר הצדקה שיתן גי( סעי׳ רמט סימן )יו״ד בשו״ע כתב צדקה במצות >ו(
 הלואח במצות שה״ח כג( פרק )ח״ב חסד באהבת וכתב קולו. יגביה ולא בעני יגער שלא

 פנים בסבר אדם כל מקבל והוי יג( )פרק נתן דר׳ באבות הובא חסדים. גמילות ושאר
 לו נתן שלא עליו הכתוב מעלה זעומות ופניו מתנות לו ונתן לפניו אדם בא שאם יפות

)שם(. חסד באהבת שמאריך מה עוד ועיין כלום.

 חפצים השאלת במצות שכתב ב׳( סעיף ראשון פרק )ח״א חסד מאהבת מתבאר כן )ז(
 כשמפצירי□ מנכסיו לאחרים מלהטת עין צר שהוא שמי ע״א( טז דף )ערכין חז״ל ואמרו

משאיל לא שאם משמע עליו. באים נגעים לו שאין משקר והוא כלי, איזה שישאיל בו
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 חפצים, השאלת למצות שיעור אין .an להשאילו מצוה לזה זקוק שחברך

 ישתמש והוא לחברו להשאיל יכול אבל זה, לחפץ זקוק המשאיל גם ואם

 הכל כלים? השאלת מצות לקיים בשביל לותר צריך כמה אחרת בפעם

)מ. האדם של וכוחו היכולת לפי

 המצות שעיקר מוכח בזח. נכלל לא לחפץ, זקוק שחוא מפני אלא עין, צר שחוא מפני לא
 לקיים שיכול שכתב כב( פרק )ח״ב חסד מאהבת מתבאר pו אצלו. פנוי שהוא בכלי
 ומתעצל בבבית וכברה נפח או במרחץ מסרק כגון קלים בדברים כלים השאלת מצות
 שהוא משמע מתכלת. יותר לבן של עונשו ע״ב( מג )דף במנחות כדאיתא יותר גדול עונשו

 )שם( חסד באהבת כתב ועוד מתעצל. ורק אצלו פנוי שהוא בכלי המצוח שעיקר מתעצל,
 זו מצוח של שכרן גודל יודעים חיו ואם אחר, בחדר שהכלי להשאיל מתעצלים שיש
 וע מלהשאילו. מתעצל ורק הפנוי בכלי המצות שעיקר משמע עיי״ש, לקיימם רצים היו

 עסק לאיזה שזקוק שבטעות ד׳( סעיף ראשון )פרק חסד באהבת מובא הלואת במצות
 בכלי המצוח עיקר כלים בהשאלת וח״ה עיי״ש, להלואתם התורה חייבה לא ביתו לרווח

אצלו. הפנוי חפץ או

 ולקיימם בחסד במידת לידבק צריך שאדם מאריך ראשון( פרק )ח״ב חסד באהבת >ח<
 כך שחייב, ממה יותר נותן מלבושים או מזונותיו לבנו שנותן שהאב כמו מאהבה,
 ואהבה וכו׳ ממך דורש ח׳ מה שנאמר עמו להיטיב איך תמיד להתבונן לחברו שמיטיב

 שומר וזח מצרות ניצול שבוה (רביעי פרק )ח״ב חסד באהבת ועיין חי( ו׳ )מיכה חסד
 ח״ו צרח עת לאדם נזדמן ואם העליון. החסד מידת מעורר וזח אוהבו שחקב״ח עליו

 אוהביו בחסד עוסק לישנא לחד ע״א( יז )דף בב״ק ואיתא בחסדיו. אותו מנהיג הקב״ח
 החסד ממידת לו יחסר שלא וצריך יב( פרק )ח״ב חסד באהבת וכתב לפניו. נופלים
 יום בכל יתבוע שאדם ויטאל חיים ר׳ למורנו הקדושה בספר וכתב אחד, יום אפילו

 לכלי זקוק שחברו יודע אם מצוח יש ולכך עיי״ש, עונותיו על יכפר ובזה חסד לעשות
עמו. להיטיב כדי הכלי לו להשאילו p^ לו להציע וכדומה, בונה אם עבודה

 באושא ע״א( נ׳ )דף בכתובות כדאיתא מנכסיו מחומש יותר לא השיעור צדקה במצות )ם(
 שח״ח אילימא( בד״ח ע״ב ט׳ )דף בב״ק התוס׳ וכתב מחומש, יותר יבזבז שלא התקינו

 עוברת, מצוח שהוא אף מנכסיו מחומש יותר לבזבז צריך לא אתרוג כגון המצות לשאר
 אומץ יוסף בספר תרנו(, סימן )או״ח ברמ״א להלכה הובא )שם(, רא״ש התוס׳ כתב pו

 חכמים וכמה כמה ושאל הלואח שיעור מה הסתפק שיד( עם׳ לעני חלואח פרק ב׳ )חלק
לעני הוא חלואח שחיוב כיון דעתי בעניות וכתב לי, משיב ואין ובע״פ בכתב גדולים
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 השאיל אם ולכך אפשרותו, לפי אחד כל להשאיל מצוד. יש זמן ולכמה ג

 שיתבענו עד השואל בו להשתמש יכול זמן, לכמה' קבעו ולא בסתם חפץ

שאל ואם ס. יום שלושים שאלה סתם אמרינן ולא החפץ, להחזיר בעליו

 אגדות )על מראה יפה ובספר מחומש, יותר להלוות שאסור צדקה כמצות הוא השיעור
 לצדקה דומה לא חסדים שגמילות אף כתב חסדים גמילות גבי פיאה( מס׳ ריש ירושלמי

 יכול ולא לעני ילוה שמא חומש עד אושא תקנת שייכת הלואח גבי גם מ״מ חומש, עד
 חכמים כבוד ובספר חומש. עד ולכך עני, יהא שמא לעשיר שמלוה אף או לו, להחזיר

 הלואה שלענין מראה יפה ספר על לחלוק כתב ע״א( כג דף שם הירושלמי אגדות )על
 ושטרי המשכנות על להלוות יכול הרי עני, יהא שמא נחשוש ומה אושא, תקנת נאמר לא

חומש. עד לצדקה דמי לא הלואח ולכך במעותיו, בטוח ובזה חוב

 במצות אבל חומש, עד אמריע צדקה שבמצות ד׳( סעיף ראשון )פרק חסד באהבת וכתב
 חומש. עד נאמר לא זח על יחזור שהחפץ השאלה במצות pו לו, יחזרו שהמעות הלואח
 לאיזה למעות יצטרך אולי הלואה, למצות מעותיו כל ליתן שצריך סברא אין ומ״מ
 הלואח שמצות סו( )מצוח החינוך כתב pו ידו, השגת לפי תלוי שהכל וסיים עסק,

 חלואח שמצות א׳( פרק )פאח ישראל התפארת כתב pו עיי״ש. המלוח של היד כהשגת
 להשתמש רוצח המשאיל אם להסתפק ויש יח(. )אות החסד בנתיב ועיין שיעור, לה אין

 בחפץ שלהם השימוש לידחות הבעלים ויכול החפץ להשאיל וביקש חברו ובא בחפץ
 מחומש, יותר יבזבז לא המבזבז דאמריע מה שלו, השתמשות על לותר צריך האם

 מחומש יותר לו שווה זח הגוף צער לו לגרום אבל ממון, בהפסד נאמר שזח ואפשר
 הוא כלים השאלת מצות שעיקר שכתבנו ז׳ אות בהערה )עיין לחפץ, זקוק עכשיו שהרי
 צאת עד מ״ע על כופין הרי שהקשה תרנו( )סימן וקציעח במור עיין אצלו[. הפנוי בכלי
 מנכסיו, עשירית או חומש עד מצוח על לבזבז שחייב מגופו חביב ממונו למה וא״כ נפשו.

 למי ולא במצות, במבעט רק שמכין מה תירץ ע״ב ט׳ דף ב״ק חיות מהרי״ץ ובגהות
 מצות מקיים מ״ם לו, שזקוק הכלי להשאיל חייב שאינו אף עכ״פ מעות. לו שאין

 גמילות שבזכות וחמישי( רביעי פרק )ח״ב חסד אהבת מאריך וכבר חסדים, גמילות
 מתנהג שהוא כמו עמו מתנהג הקב״ח גוברת הדין שמידת אף מצרות, ניצול חסדים
 מהשמים עמו יתנהגו כך לו, שקשה אף חסדים בגמילות מתנהג אדם ואם לחבריו.
כוחו. ולפי העניין לפי והכל עיי״ש,

 הרי בסתם בהמה או כלי מחברו השואל מובא א׳( סעיף שמא סימן )חו״מ בשו״ע ס
יכול זמן קבעו שלא כל כתב א׳( ס״ק )שם ובנתיח״מ שירצח. עת בכל תובעו המשאיל
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 הזמן, שיכלה עד בחפץ להחזיק יכול מסויים דבר לצורך או מסויים, לזמן

 הזו מהשאלה להתחרט יכול המשאיל ואין )יא(. המסויים הדבר שיגמור או

 אף הגבהה, או משיכה בחפץ, קנין השואל עשה כבר אם שסיכמו, ממה

 משיכה בו עשה שלא אף בחפץ השתמש או בחפץ, השתמש לא שעוד

למה לגמור יכול היה שכבר זמן להרבה לקחו אם אולם רב<, הגבהה או

 להתחייב עליו שואל דין ונעשה להחזיר, בעליו שיבקשו עד בחפץ להשתמש השואל
 תיקנו ניתנה שלהוצאה בהלואה דוקא א׳( ס״ק )שם הסמ״ע וכתב הזמן. לכל באונסץ

 ל׳ שאלה סתם דס״ל כר״ת ולא יום, ל׳ תיקנו לא בעינא שחוזר בהשאלה אבל יום, ל׳
 החסד ובנתיב ו׳( סעיף א׳ )פרק חסד באהבת הובא )שם( ובנתיח״ם עיי״ש. כהלוואה יום
 העולם דרך אין ימים לשבעה שאף ע״ב( כב )דף בחגיגה הגט׳ עפ״י ו׳{ אות )שם

 משפט דברי בספר ועיין עיי״ש. האבל לבית או בנו למשתה שהשאילו לא אם להשאילם
 עת בכל המשאיל לתבוע שיכול להשאלה זמן קבעו שלא שאף א׳( סעיף שט )סימן

 לפחות בחפץ להשתמש להתחיל בחפץ קצת להשתמש לשואל ליתן צריך ומ״מ שירצה,
זאת. שהוכיח במה ועיין אחת, פעם
 זמן סוף עד להוציאו יכולים הבעלים אין קצוב לזמן שאל שאם שם( )חו״ט בשו״ע )יא(

 פלוני מלאכה או פלוני למקום לילך שאלו שאם הי( סעיף )שם בשו״ע הובא וט השאלה,
 הבעלים אין לזמן שאלו שאם י״ד( ס״ק )שם בסמ״ע וכתב להוציאו, יכולים הבעלים אין

 ועיין שם(, )חו״מ השלחן ובערוך זמן, כך כל שישהה בדעתינו עלה שלא לומר יכולים
 לבקע קרדום כגון מסויים לדבר שאלו שאם ותומים אורים בשם א׳( אות )שם בפ״ת

 ז׳( אות )שם ובדרישה עיי״ש, לזמן ששאלו כמו שיגמור עד אחת פעם להניחו צריך בו
יא(. ס״ק )שם ובנתיה״ט

 קנה, לא בקע לא קנה בקרדום שבקע שואל אמר התא רב ע״ש( צט )דף ביים בגט׳ )יב<
 בשומרים, משיכה תקנו כך בלקוחות משיכה שתיקנו כשם דס״ל חסדא ח על ופליג

 בשומרים משיכה שתיקט חסדא כרב להלכה דקיי״ל כך( בד״ח )שם התוס׳ וכתבו
 דהייט )שם( הרא״ש פסק יט החפץ, השואל שמשך לאחר בו לחזור יכול לא שהמשאיל

 הגבהה או משיכה שעשה מכיון בו, בקע לא עוד בחפץ השתמש לא עוד שהשואל שאף
 סעיף שמא סימן )חו״מ בשו״ע להלכה זאת הובא בו, לחזור יכול איט המשאיל בחפץ

 הבעלים אין בו וזכה שמשך כיון קצוב לזמן שאלו בהמה או כלי מחברו השואל חי(
 שפסק ג׳( )אות הגולה בבאר ועיין השאלה, זמן סוף עד ידו מתחת להחזירו יכולים
בו, לחזור יכולים הבעלים אין משך שאם בשואל משיכה שתיקט חיסדא כרב השו״ע
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 ואפילו רג<. החפץ להחזיר ממנו לתבוע בעליו שיכול אפשר ששאלו,

 לתבוע המשאיל שיוכל השאלה, דמן נגמר לא השואל, ותיקנו החפץ נשבר
ךד<. להחזירו

 לבקש יום בכל בא ואפילו רבות, פעמים חפצים להשאיל שבא אפילו ד.
 גם אחד ביום פעמים ]מאה ויותר פעמים מאה אפילו להשאילו מצוה

יום בכל אדם בא שהיה כמו בשמחה החפץ יתן כשמשאיל .00) משמע[

 שניהם של ברשות או בסימטה משיכה שיהא המועיל, קנץ דבעיע )שם( השלחן ובערוך
 סודר קנין מהני דח״ח לט( סימן )סוף ובקצוה״ח מקום, בכל מהני והגבהה ברה״ר, ולא
 הריטב״א שמביא ד׳( ס״ק שט )סימן משפט בדברי ועיין בו, שמשתמש במה חזקה או

 לא שהבעלים בשואל והגבהה משיכה שתקנו דר״ה( הא בד״ה ע״ב מז )דף בקידושין
 שלא אף בו, שבקע כגון בחפץ השתמש השואל כבר שאם תקנו וגם בהם, לחוור יכולים

 יכול שלא דבר זח אם ולכך בו, לחזור יכולים לא והבעלים קנין הוי ג״כ משיכת היה
 לחזור יכולים אינם והבעלים קניו מעשה הוי בחפץ השתמש אם להגביה, או למשוך

עיי״ש. ט׳( אות יז סימן ליקוטים )חו״מ ובחזו״א עיי״ש, בהם

 ימים כמה בחפץ משתמש אינו שהשואל הבעלים שראו שאף יא( ס״ק )שם הנתיה״ם )יג(
 לא שמפחד לטעון יכול שהשואל השאלה, זמן שיגמר עד להחזיר לתובעו יכולים אינם
 השלחן בערוך ועיין עיי״ש, אצלו החפץ לעכב רוצה ולכך שצריך, למה חזרה החפץ יקבל

 לפי להחזירו לתובעו יכול מטרה ללוא השואל בבית רב זמן שוהה אם אבל שם( )חו״מ
 כתב נב( סימן ח״א שפיץ )הרב התורה משפטי בספר ועיין עיי״ש, הדיינים עיני ראות
שימוש. בלי רב זמן להחזיק השואל יכול שלא

 אם השאלה נגמר שלא ג׳( אות ט׳ פרק ושאלה פקדון )הלכות חושן הפתחי וכתב )יד(
 התיקון דמי לשלם מהבעלים השואל לתבוע יכול אם שם ודן השואל, ותיקן החפץ נשבר

 לשדה יורד כדין פטור( שהוא מלאכה מחמת מתח של באופן נגרם הנזק אם ]והיינו
 סעי׳ שעה סימן )חו״מ בשו״ע כמבואר לו לשלם שצריך ליטע, העשוי בחצר שנטע חברו

 ז׳( סעיף )שם ברמ״א ועיין שכרו. מקבל לבנות שעשוי במקום לחברו בנה שאם א׳{,
 הכל לשלם צריך לא בעה״ב ותיקן שבנה ממה נהנה ג״כ המתקן או הבונה אם אבל

וצ״ע. מהתיקון נהנה ג״כ השואל וכאן עיי״ש,

(pa מאה עד אפילו חסד לגמילות שיעור אין כתב ז׳( סעיף ראשון )פרק חסד באהבת 
חולים שביקור ע״א( לט )דף בנדרים מהגמי י״א( )באות החסד הנתיב והוכיח פעמים.
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)טז(. מאוד בזה שמח היה כמה מסחר עמו לעשות

 לשואל יתברר ולבסוף מסויים, שימוש לצורך לחברו חפץ המשאיל ת

)יס. חסדים גמילות מצות המשאיל קיים הכי אפילו לחפץ. זקוק שאינו

 בלי המשאיל וכל בעדים, או שטר או עירבון בלי חפצים להשאיל אסור ו.
גורם וגם מכשול תתן לא עור בלפני עובר בעדים או שטר או עירבון

 מאח אפילו בממונו בחסד גם פעמים מאח אפילו בגופו שבחסד כמו פעמים, מאח אפילו
 הקן שילוח pו פעמים, מאח אפילו אבידח חשבת ע״א( לא )דף בב״מ ואיתא פעמים,
 שמצות תעביטנו עבט מובא )שם( ב׳ ובעמוד שם( מאירי ]עיין וטעינת. ופריקת, ותוכחת
 בני כלשון תורה דיברח וכו׳ להתפרנס רוצח ואינו לו יש דאמר ולר״ש וכוי. להלוותו

 א׳ בעמוד מהגט׳ המשך שזח פעמים, כמח אפי׳ חסדים גמילות מצות שיש מוכח אדם,
חפצים. להשאלת וח״ח עיי״ש. פעמים מאת שאפילו

 תמיד הזח האיש עלי מטריח כמת לחשוב לבבו ירע ולא כתב )שם( חסד באהבת )םז<
 חנותו פתחי על תמיד שדופק מי על כועס שאינו כמו כלים. השאלת או המעות בלקיחת

 ברכת אליו ויבוא חסדים גמילות מצות מקיים פעם בכל כי וידע בעסקו. רווח לו ליתן
 רש״י[ שפירש כמו פעמים מאח ]אפילו לו" תתן "נתון בצדקת שכתוב כמו חי, מאת
וכוי. אלקיך ח׳ יברכך הזח הדבר בגלל כי לו בתתך לבבך ירע "ולא

 "זרעו שנאמר הצדקת מן יותר חסדים גמילות גדולה איתא ע״ב( מט )דף בסוכת )יז(
 שקוצר אדם אבל קוצר, אם ספק זורע אדם י׳( )יהושע החסד" לפי וקצרו צדקת לכם
 לזח זקוק הי׳ לא שהשואל אף שכר חנותו מקבל תמיד חסדים שבגמילות אוכל. ודאי

 מצות, שכר לעניו חסוגיא שפירשו )שם( ובשפ״א שם( )ח״א במחרש״א עיין בסוף.
 יעקב ובעין בעוח״ב, רק בצדקת ואילו ובעוח״ב, בעוח״ז שכרו מקבל חסדים שבגמילות

 לו שמגיע הגון לאדם הגיעו שהמעות שכר מקבל שבצדקה מבאר )שם( סוכת עמ״ס
 עשיר ובין עני בין אדם בכל שזח הנותן. שכר מקבל תמיד חסדים בגמילות ואילו צדקת,

 בבחינת היא דבצדקח מבאר פ״ב( חסדים גמילות נתיב עולם )בנתיבות וחמחר״ל
 תלוי חסדים גמילות אבל במקבל. תלוי שבצדקה פירוש וזטתן. בבחינת וחסד המקבל

 מקיים כבר לחברו חפץ שמשאיל הנ״ל מכל מתבאר עיי״ש. הנותן של ליבו בטוב בנותן
וצ״ע. לכך נצטרך השואל חי׳ לא שלבסוף אף חסדים, גמילות מצות
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 כגק לכפור חשוד שלא למי שהמשאיל אומרים ויש )יח<. לעצמו קללה
 עור בלפני המשאיל עובר אינו להחזיר ישכח שמא שחיישינן אף ת״ח,

 לדיעה לחוש יש ומ״מ רט<. לעצמו קללה גורם רק מכשול, חתן לא

 להקל בזמנינו נהגו .□> מכשול חתן לא עור לפני יש לת״ח שאף ראשונה
 ומ״מ לסמוך, מה על להם ויש עדים או שטר בלי להשאיל או להלוות

או עירבון בלי חפץ השאיל ואם כא<1 עדים או שטר לכתוב להחמיר טוב

 מעות המלוח וכל שטר או עדים או משכון בלי מעות ללוות אסור ע״ב( עת )דף ב״מ )יח(
 שעולה רש״י ופירש לעצמו. קללה וגורם מכשול תתן לא עור בלפני עובר וכו׳ משכון בלי

 כולם מכחיש וחברו כשתובע לעצמו קללה וגורם עור. בלפני עובר ולכך לכפור ברוחו
 ח״ז( פ״ב ולוח מלוה )הל׳ בחרמב״ם להלכה הובא עיי״ש. בחנם שתובע אותו מקללים
 אות טור ע׳ סימן ח״ב )חו״מ הגדולה הכנסת וכתב א׳(. סעיף ע׳ סימן )חו״מ ובשו״ע

 עיי״ש, זח לסימן בפירושו ז״ל יונה חר״ש בשם עדים בלא להפקיד שאסור שה״ה בי(
עיי״ש. עדים או שטר או עירבון בלא להשאיל אסור ולכך

 שרק אדם או שבת״ח )שם( בב״מ מהסוגיא מדייקים שם( )בחו״ם והפרישה הב״ח >יט<
 הלואח ביקש אשי שרב )שם( במעשה כדמוכח לעצמו, קללה גורם רק ישכח שמא החשש

 הוזכר ולא לעצמו, קללה וגורם ישכח שמא בגירסא שטרוד בת״ח כ״ש לו שלח מרבינא,
 שמיישב במה קי( )אות נשך איזהו סוף ב״ט הרא״ש על חריפתא ובפלפולא עור. לפני שם

 לעצמו קללה בגורם אבל איסור, זה עור בלפני עובר אם )שם( הט״ז וכתב שלנו. המנהג
 ובשד״ח מח( )סימן יצחק פרי בשו״ת מאריך pו איסור. בו אין מהקללה לו איכפת ולא

 ברוחו עולה שלא אדם או בת״ח מדוע שמבארים במה יג( אות כח סימן ו׳ אות )כללים
 או חלואח בשעת ותירצו עור, בלפני עובר אינו מדוע ישכח. שמא חשש יש שרק לכפור

 עובר המשאיל או המלוח אין בכח״ג איסור נוצר כששכח ורק איסור, כאן אין השאלה
ג׳. סימן הספר בסוף בחידושים עיין עור, בלפני

 וכו׳ משכון בלי לת״ח ללוות שאסור שכתבו )שם( והשו״ע )שם( חרמב״ם מסתימת >כ<
 ועיין עור, בלפני עובר גוונא בכל משמע לעצמו, קללה וגורם עור בלפני עובר המלוח וכל
 ברוחו עולה שלא באדם שאף שמוכיחים )שם( ובשד״ח )שם( יצחק פרי בשו״ת עוד

ג׳. סימן בחידושים ועיין עור. לפני יש לכפור

 יעקב אמרי בספר ועיין חסידות מידת שהוא ע״ב( כח )דף מגילה עמ״ס הריטב״א >כא<
שטר בלי להלוות המנהג לקיים מאריך בביאורים ו׳( סעיף הלואח הלכות שטרן )הרב
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 המשאיל עבר שלא אפשר החפץ להחדיר השואל שכח לא ולבסוף שטר

 כגק קצר לזמן חפץ במשאיל נהגו לא )כב<, מכשול תתן לא עור בלפני

 ובפרט ישכח, שמא חיישנץ שלא עירבק או שטר שצריך וכדומה עט

>מ(. הבעלים לפני ומשתמש שעומד

 השיטות בכל מאריך אי( סעיף ס׳ סימן חו״מ זילבר )הרב הלכת ברורי ובספר ועדים,
 או בשטר שילווה והשו״ע כהרמב״ם לנהוג טוב ומ״ט עיי״ש, להקל המנהג ליישב

בעדים.

 מיד לנזיר יין המושיט עובר האם חקר עור דלפני בסוגיא שס״ז( )סימן מלאכי ביד )כב<
 לאוין הרס״ג )על בגרי״פ עיין עור. בלפני עובר אז מהיין שותה שהנזיר רק או בהושטה

 בלפני עבר האם נכשל לא לבסוף אם ונפק״ט הראשונים מחלוקת שזח שמביא נ״ה(
 עור, בלפני מיד עובר לא לכו״ע עדים או שטר בלי מעות המלוח הגרי״פאבל וסיים עור,
 שכח לא ולבסוף עירבון בלי כלי במשאיל לפי״ז עיי״ש. החוב את הלוח ששכח אח״כ רק

 עוד ועיין ג׳(, סימן )בע״ז בקה״י דבריו הובא ודו״ק, עור בלפני עבר לא השואל והחזיר
 או הלואח בשעת עור בלפני עובר שאינו שכתבו )שם( ובשד״ח )שם( יצחק פרי בשו״ת

 לבסוף אם ו לפי" עיי״ש, איסורים כשאר עור לפני כאן שאין מיישבים ובזה השאלה,
 סוף בב״מ חריפתא בפלפולא ועיין עור. בלפני המשאיל עבר לא החפץ והחזיר שכח לא

 או בשטר להלוות מדקדקים שאין העולם סמכו מה על ליישב ק׳( )אות נשך איזהו
גי. סימן בחידושים עיין בעדים,

 החוב לפרוע ישכח שמא שחיישינן הוא שהעיקר שהוכיח )שם( יצחק פרי בשו״ת >כב<
 פ״ב ולוה מלוח )הל׳ מהל״ט מדייקים pו )שם(, בשד״ח דבריו הובא החפץ, להחזיר או

 ישכח שמא חיישיע שלא מועט לזמן לפי״ז א>(, סעיף ע׳ סימן )חו״מ ומהכנח״ג ח״ז(,
 במועד, חוב שטר כותביו אין ע״ב( יח )דף במו״ק מהגמי מוכח ומ המנהג. pו מותר,

 לזמן להלוות שיכול משמע המפורשים מסתימת המועד, לאחר לכתוב שיכול והטעם
 מוכח שטר, יכתוב המועד ולאחר ישכח, שמא חיישינן ולא שטר או עדים בלי אף קצר

 שכתב )שם( יו״ט ובתוס׳ )שם(. במו״ק אמת שפת עיין ודו״ק, עור לפני אין קצר דלזמן
 לוח יהי׳ לא שהלוהו כיון כך לא יאמר שמא למיחש ליכא המועד לאהר עד קצר לזמן
ודו״ק. מותר גם ומשכון עדים בלי אף קצר לזמן מוכח מלוה, לאיש רשע
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 )כד(. להשאילו שמותר מהני גם ידו מכתב שטר כתב החפץ השואל ואם ז.

 להשאיל מיוחד טופס לכתוב שנהוג במקום השאלה טופס על חתם או

)כס. מהני לעירבון צ׳ק נתן וכן נכה(.

 מקיים השאלה, בשביל עירבון מהשואל המשאיל קיבל שאם ואפשר ח.
מקבל אם ואמנם )כס. שכר לשומר השואל שנעשה ואפשר מצוה המשאיל

 בטוח שהוא כל ידו, בכתב חוב שטר מהני ח׳( סעיף ראשון פרק )ח״א חסד אהבת )כד(
 שלא שהוכיח ה״ז( פ״ב ולוח מלוה )הלכות בל״מ ועיין הלואח. ישכח שלא בעיניו

 לטעון יכול והרי בעדים שמלוה מחני האיך שהקשה במזיד, לכפור שיבוא חיישינן
 )חו״מ הכנה״ג כתב וע עיי״ש, יזכו־ עדים וע״י ישכח שמא חיישיע שרק ומיישב פרעתי,

 מורה בספר דבריו הובא ומהרש״ף יונה, מהר״ש הקשה pש שכתב א׳( סעיף ע׳ סימן
 שמא חיישיע שרק ליישב הכנוז״ג ומסיים עד(. סימן )ח״א צדק המשפט לבעל צדק

 ול״מ מהכנה״ג p שהוכיח מח( )סימן יצחק פרי בשו״ת ועיין במזיד, יכפור ולא ישכח
 בכתב בשטר אף מחני לפי״ז עיי״ש. במזיד שיכפור ולא ישכח שמא חיישיע שרק ועוד
השאלה. להחזיר ישכח שלא ידו

 בהשאלה בחפץ ובפרט ליזכר. מהני ידו וחתימת ישכח שמא חיישיע שרק כנ״ל )כה(
 שלא מהני דודאי בעין שהוא חפץ בהשאלת ניתנה, שלהוצאה למלוח ממה דומה שלא

ידו. בחתימת ישכח

 ובפרט ששאל, החפץ להחזיר שיזכור מהני וט״מ ככסף, ממש ולא כשטר דינו צ׳ק >כו<
למשכון. דמי וקצת מהבנק ששווה המעות סכום לגבות יכול שבצ׳ק

 עיי״ש, עביד קא מצוה משכון שלוקח המלוה ר״ע שלדעת מבואר ע״ב( פב )דף בב״מ )כז(
 על שכר שומר נעשה המשכון על שהמלוח ב( סעיף עב סימן )חו״מ בשו״ע נפסק pו

 הנתיה״מ )שם( והש״ך )שם( הסמ״ע וכתבו מעותיו. הפסיד המשכון נאבד ואם המשכון,
 פטור ולכך המשכון. בלקיחת עביד קא מצות שהמלוה משום )שם( והקצוה״ח )שם(

 ח״ה לפי״ז ש״ש. המשכון על נעשה משו״ה במצוה, עוסק מדין לעני פרוטה מליתן
 בהרחבה, הסוגיא די( )סימן בחידושים ועיין מצוה, עושה עירבון וקיבל חפצים במשאיל

 סימן )חו״מ הרי״ם ובחידושי )שם( חיה והנפש )שם( ב״מ עמ״ס חיים התורת וכתבו
 שאין שכר לשומר השואל נעשה ולכך עיי״ש. המשכון בלקיחת נוספת מצוה שיש צז(
וצ״ע. )שם( גיתה״ט עיין באונסין שיתחייב שלו הנאתו כל כאן
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ראשון סימן

חפצים בהשאלת מצוה יש

 ב׳( סעיף א׳ פרק )ח״א חסד באהבת
להשאיל מצוה שיש מחדש

 החסד הנתיב זאת והוכיח וחפצים, כלים
 ע״ב( מט )דף בסוכה מרש״י ו׳( אות )שם

 כליו משאיל בממונו חסדים גמילות
 במה לעיין ויש עיי״ש. לחברו ובהמתו
 שהשאלת שכתבו באחרונים שמצאנו

 הסמ״ע להקדים יש מצוה. בו אין חפצים
 תשו׳ מביא כא( ס״ק עב )סימן בחו״ם

 ספר שהשאיל ראובן כ׳( )סימן הר״ן
 אחר ספר הניח ושמעון לשמעץ, ללמוד

 ובאו שהשאיל, הספר תמורת למשכון
 שני את ולקחו ]אוייבים[ שוללים

 הספר לראובן החזירו לימים הספרים,
 והשיב משמעון, ראובן ביד משכון שהיה

 הספר להחזיר ראובן שחייב ]הר״ן[
 מלשלם פטור ושמעץ לשמעון, הממושכן

 )שם ובש״ך עכ״ל. לו שהושאל הספר
 הר״ן בתשר שהמעיין הוסיף כט( ס״ק

 ללמוד ספר ששואל הוא שהטעם שכתב
 הטעם כאן ואין מצוה, עושה המשאיל
 הנאה שכל משום באונסים חייב ששואל

 ממצות מרויח המשאיל גם כי שלו,
 צדקה מליתן שנפטר ספרים השאלת
 רווח לו ויש שמשאיל בשעה לעניים
 שנעשה יוסף דר׳ לפרוטה ודמי ממוני,

 הש״ך וסיים הר״ן. עכ״ד אבירה על ש״ש
 במסכת יוסף כר׳ שפסק לשיטתו שהר״ן

אולם ע״א( כה דף הרי״ף )בדפי שבועות

 דר׳ שפרוטה כרבה שפסקו יש להלכה
 ש״ש נעשה לא ולכך שכיח לא יוסף

 והוי המשכו!. על ומלוה אבירה בשומר
 לא תפס אם למעשה ומ״מ דדינא, ספיקא

 ועיין הש״ך. עכ״ד מידו מוציאין
 שמיישב במה לד( ס״ק )שם בקצוה״ח

 ולא הר״ן, כתשו׳ סתם מדוע הסמ״ע
 כרבה שפסקו יש והרי הש״ך קושית קשיא
 ומלוה אבירה בשומר ש״ש נעשה שלא

עיי״ש. המשכון על

 יח( ס״ק עב )סימן ותומים האורים
מדוע הר״ן תשר על הקשה

 המשכק על מחברו ספר השואל נקט
 שגם יותר לחדש לו והי׳ מאונסין, שפטור
 שיפטר המשכון על מחברו חפצים השואל
 כל לשואל כאן שאץ מאונסין השואל

 יש חפצים המשאיל שגם שלו, הנאה
 לנער שצריך משכון בלקיחת מצוה לפניו

 ממוני רווח לו ויהא המשכץ. ולשטוח
 והוסיף לעני. פרוטה מליתן שנפטר
 חפץ שואל שכל להוכיח ותומים האורים

 דאיתא מהא באונסין חייב המשכץ על

 ואשאילך השאילני ע״א( פא )דף בב״מ
 שלו, הנאה כל שאץ משום שכר שומר
 על חפץ בשאל יותר חידוש ונימא

 מוכיח מכאן ש״ש. שנעשה המשכון
 חפץ או כלי שואל שכל ותומים האורים

מכל מוכח וכן באונסץ, חייב המשכון על



החסד ראשון סימן מצות קפו

 ללמוד ספר כשואל שרק הנ״ל הפוסקים
 בשואל אבל מאונסין, סטור המשכון על

באונסין. חייב חפצים שאר

 וחומים האורים מבאר לחלק הסברה
לא לחברו חפץ שהמשאיל

 שמשאיל בשעה מצוה המשאיל מקיים
 מצוה שיש אף לעני. פרוטה מליתן שיפטר
 לשטוח ויצטרך משכק שלקח במה אח״ב

 שכתב כמו בהכי, סגי לא מ״מ ולנערו.
 הובא ע״א( פב )דף בב״ם הריטב״א
 על מלוה או אבירה ששומר בשיטמ״ק

 שגם משום שכר שומר שנעשה המשכק
 פרוטה מליתן שנפטר מצוה יש בתחילתו

 והפוסקים הר״ן תשר נקט ולכך לעני.
 המשכק על בו ללמוד ספר בשואל שרק

 שבהשאלת משום מאונסין, השואל פטור
 בתחלתו, גם מצוד. יש תורה ללמוד ספר
 שיש משום הספר, שמנער במה בסופו וגם

 ללמוד ספרים להשאיל מיוחדת מצוה

 ע״א( נ׳ )דף בכתובות כדאיתא בהם
 עומדת וצדקתו בביתו ועושר "הץ שנדרש

 זה חסדא ורב הונא רב קיט( )תהלים לעד*
 ומשאילן וכתובים ונביאים תורה הכותב

 הובא ותומים. האורים עכת״ד לאחרים,
 המשאיל אבל (p ס״ק )שם בנתיה״ם נמי

 מצוה בהם אין לאחרים חפצים או כלים
 פרוטה מליתן המשאיל נפטר ולא בתחלתו

 ומנתיה״ם מאו״ת נתבאר עיי״ש. לעני
 שיפטר מצוד, מקיים לא כלים שבהשאלת

לעני. פרוטה מליתן

 אריק מאיר )מהרב יושר אמרי בשו*ת
תשו׳ על הקשה מז( סימן ח״א

 ללמוד ספר השואל , מדוע הנ״ל הר״ן
 יש חפץ או כלי משאיל כל והרי בהם,
 שואל כל וא״כ חסדים. גמילות של מצוה
 לא וזה מאונסין, שיפטר כלי או חפץ

 הל׳ בריש הרמב״ם סתם והרי מצאנו.
 השאלה, הלכות בריש והשו״ע שאילה,

 תשו׳ דברי ולפי באונסין, חייב שואל שכל
 שיפטר כלי או חפץ שואל שכל הר״ן

 גמילות מצות בהשאלה שיש מאונסץ,
 יושר אמרי בשו״ת מוכיח ולכך חסדים.

 מצוה מקיים לא לחברו חפץ במשאיל
 הוכיח וכן לעני. פרוטה מליתן שיפטר

 )מבעל התורה על יפות מהפנים זאת
 אם המקרא על משפטים פרשת הפלאה

 שאין הוכיח שכן עמי( את תלוה כסף
 שדרכם והטעם כלים בהשאלת מצוה

 להשכירם שהרגילות ועוד להתקלקל,
 יושר, אמרי משו״ת נתבאר עיי״ש.

 בהשאלת מצוה שאין יפות ומהפנים
 רגילות וגם להתקלקל שדרכם חפצים

עב )סימן בניה״ם עוד ועיין להשכירם.
יז(. ס״ק

 מביא )שם( חסד באהבת החסד הנתיב
והפוסקים הנ״ל הריץ תשו׳

 להשאיל מהתורה מצוה שיש וכתב הנ״ל,
 מצוה אינה ומ״מ חפצים או כלים

 מליתן המשאיל שיפטר בתורה, מפורשת
 חייב ולכך שאילה. בשעת לעני פרוטה
הנאה להמשאיל שאין באונסין. השואל



קפז החסד ראשון סימן מצות

 שלו הנאה כל לשואל כאן ויש ממונית.
 ללמוד ספר בשואל רק באונסין, להתחייב

 וכל הר״ן בתשר מאונסין השואל פטור
 מיוחדת מצוה יש כי שהביאו, הפוסקים
 "הץ שנאמר ללמוד ספרים להשאיל

 אבל לעד". עומדת וצדקתו בביתו ועושר
 חפץ משאיל וה״ה חפצים, בשאר לא

 וטלית תפילין המינים ארבעת כגון מצוה
סימן )שם יושן' אמרי עיין מאונסים יפטר

1 קיז(•

 סוכה )עמ״ם איתן המצפה להקשות ויש
בגם׳ דאיתא מה מבאר ע״א( י׳ דף

 פני לקבל הלכו שהאמוראים )שם( בסוכה
 סוכה ממצות נפטרו ובזה ברגל, רבם

 וכתב בתורה. מפורשת עשה מצות שהיא
 מ״ע דוחים שלא בשבת( )בפ״ב הר״ן

 תעשה ואל בשב אפילו מהתורה מפורשת
 )באו״ח הפר״ח וכתב מדרבנן. מצוה מפני
 מ״ע לפניו כשיש מגילה( הל׳ ריש

 מצוה נדחה מדרבנן, ומצוה מהתורה
 יש וא״כ מהתורה. המצוה ספני מדרבנן
 שלוחי שהם אמרו אמוראים האיך לתמוה

 מלקיים נפטרו ובדה רבם פני לקבל מצוה
 מצוה זה רבו פני לקבל והרי סוכה. מצות

בתירוץ איתן המצפה ותירץ קבלה. מדברי

 שאינה במצוה עסוק כבר שאם השני
 ממצוה נפטר בכה״ג בתורה מפורשת

 במצוה שעוסק וטעמו בתורה, המפורשת
 )דף ברכות במסכת נלמד המצוה מן פטור

 בדרך- "ובלכתך בק״ש שנאמר ע״א( כה
 עסוק אבל במצות חייב דידך בלכת

 שעוסק אף וא״כ המצות, מן פטור במצוה
 בלכת נקרא לא מפורשת שאינה במצוה

 אף מהסוכה אמוראים נפטרו ולכך דידך,
רבם פני קבלת במצות עסוקים שהיו

 שהוכיח במה ועיין קבלה. מדברי שהוא .
זאת.

 רלד סימן )ח״ב הדביר בפתח כתב וכן
מהרשב״א כן להוכיח ב׳( אות

 מדרבנן במצוה שעסוק כה( )דף בסוכה
 תמוה לסי״ז מהתורה. מצוה מלקיים סטור

 שעסוק שמיישב במה החסד הנתיב
 מפורשת שאינה כיץ כלים בהשאלת

 לסי לעני. פרוטה מליתן נפטר לא בתורה

 מצוה בלקיים כעסוק אף הרי דברנו
 ממצוה פטור גם בתורה, מפורשת שאינה

 כלים המשאיל שיפטר בתורה, המפורשת
 בלכת כאן אין שהרי לעני, פרוטה מליתן

 להאריך מה ויש במצות. שיתחייב דידך
בזה.



החסדשני פיטןמצות קפח

שני סיפן

חסדים גמילות נלמד מהיכן

 נאמר כתב ח׳( עשין )בסהמ״צ הרמב״ם
תבוא )כי בדרכיו" "והלכת

 )עקב דרכיו" בכל "ללכת ונאמר ט׳( כ״ח
 אתה אף והנץ רחום הקב״ה מה י״א( י׳

 ע״א( יד )דף בסוטה כדאיתא כן. עשה
 הטובות בפעולות להדמות שנצטוונו

 כתב וכן עכ״ל. להקב״ה הטובות והמרות
 הרמב״ם והוסיף תרי״א(. )מצוה החינוך

 ה״ה( )פ״א דיעות הל׳ החזקה ביד
 ללכת אנו שמצווין נלמד הזה שמהמקרא

 הטובים הדרכים והם הבינונים בדרכים
עכ״ל. בדרכיו והלכת שנאמר

 תמה שני( )שורש להרמב״ם כסהט״צ
שמנה גדולות הלכות בעל על

 להם "והודעת עשה במצוה חסדים גמילות
 כ׳( י״ח )משפטים בה" ילכו הדרך את

 ק׳ )דף ובב״ק ע״ב( ל׳ )דף בב״מ כדאיתא
 אשר חסדים גמילות זו הדרך את ע״א(
 זו יעשון אשר חולים ביקור בה ילכו

 זאת למד בסהמ״צ הרמב״ם דהרי קבורה.
 דרכיו". בכל "ללכת או בדרכיו" "מהלכת
 ראשון( שורש סוף )בסהמ״צ הרמב״ן

 בה״ג דרשת דוחה הרמב״ם האיך תמה
 להם והודעת חסדים גמילות מצוה שמנה
 )שם( בב״מ בגם׳ דרשה זה הרי וכר.

 חסדים. גמילות מזה שנדרש )שם( ובב״ק
 שהרמב״ם שם( )בסהמ״צ הרמב״ן וסיים

בא זה וכר להם והודעת שהדרשה ס״ל

 שיודיע משרע״ה את הזהיר שיתרו ללמד
 זריזים שיהיו ולדרוש לישראל אותן

 מהרמב״ם מתבאר עיי״ש. הללו במצות
 שיש והרמב״ן ובה״ג והחינוך בסהמ״צ
 מצות מזה ללמוד מפורשים פסוקים
 בדרכיו והלכת המקרא או חסדים גמילות

 מהמקרא או דרכיו. בכל מללכת או
 ואפילו בה. ילכו הדרך את להם והודעת

 נדרש חסדים בגמילות המצוה סרטי
הללו. מהמקראות

 מצוה כתב קנד( קנג )סימן היראים
ערומים להלביש מהתורה

 תלכו" ה׳ "אחרי שנאמר מתים ולקבור
 הלביש הקב״ה )שם( בסוטה כדאיתא
 מתים קובר הראשון לאדם ערומים

 וכר. ליצחק אבלים מנחם למשרע״ה
 מדוע הקשה שם( )המגיה ראם התועפות

 )שם( בב״מ ד,גמ׳ כדרשת היראים כתב לא
 וכר הדרך את להם והודעת שנלמד
 )בסהמ״צ כהרמב״ן לתרץ ואפשר עיי״ש.

 דס״ל הרמב״ם שיטת שביאר שם(
 למשרע״ה צוה שיתרו נלמד זו שמדרשה

 ונתן הללו, במצות ישראל בני את לזרז
 בדיני מריבה לידי יגיעו שלא עצה להם

 ה׳ אחרי ז׳( )עשין הסמ״ג כתב וכן תורה.
 ולקבור ערומים להלביש שנצטוונו תלכו
 ממוני מתבאר עיי״ש. אבלים לנחם מתים

חסדים גמילות מצות שלמדו המצוות



שני סימן מצות

 עשה מצוות הם ולכאורה ממקראות.
מהתורה. עשה מצות כשאר

 אבל )הל׳ החזקה ביד הרמב״ם אולם
הפוך להלכה כתב ה״א( פי״ד

 מצות הרמב״ם ת״ל בסהמ״צ שכתב ממה
 אבלים ולנחם חולים לבקר מדבריהם עשה

 ולשמח הכלה להכניס המת את ולהוציא
 אלו מצוות שכל אע״פ וכו׳ וכלה חתן

 לרעך "ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם
 סותר הרמב״ם לכאורה עכ״ל. וכו׳ כמוך"
 שגמילות כתב דבריו בתחילת עצמו

 שהם ומסיים מדרבנן, מצוות הם חסדים
 מהתורה. שהוא כמוך לרעך ואהבת בכלל
 שגמילות הרמב״ם כתב בסהמ״צ ועוד

 "והלכת מהמקרא ונלמד מהתורה חסדים
 מצות שהם כתב אבל ובהל׳ בדרכיו"

מדרבנן.

 אסתר המגילת הזו בסתירה עמדו וכגר
ראשון( שורש סוף )בסהמ״זג

 שמח והלב שם( )בסהמ״צ טבא והמרגינא
 )הל׳ למבי״ט ספר והקרית שם( )בסהמ״צ

 ואהבת שמצוה דבריהם ותוכן שם( אכל
 לא ופרטן כללית מצוה זה כמוך לרעך
 הפרטים כל דרשו וחז״ל בתורה, נזכרו
 וכו׳ כלה הכנסת חולים ביקור הללו

 ונקראו אסמכתא הוי ולכך אחות מדרשה
 מהרמב״ם מתבאר עיי״ש. מדרבנן מצוות

 פרטי לקיים שחיוב אבל בהל׳ שפסק כמה
 שמקיימם לאחר אבל מדרבנן הם המצוה
של מהתורה עשה מצות בזה מקיים

קפט החסד

 בשו״ת שמבאר כסו כמוך לרעך ואהבת
עיי״ש. לד( סימן )יו״ד יעב״ץ משנת

 קטז( סימן כי״ת אות )כללים השד״ח
)סימן לב חקקי ספר מביא

 והריטב״א יונה שר׳ ועוד( בד״ה טו״ב
 ע״א( יט )דף ברכות עמ״ס והשיטמ״ק

 חסדים גמילות אבלים דתנחומי כתבו
 התורה מן היא חסדים וגמילות הוא,

 זה להם" "והודעת בעלמא כדאמרינן
 וחזרו המת את קברו ולכך חסדים, גמילות

 דעוסק משום הק״ש מן פטורין וכו׳
 דס״ל מוכח המצוה. מן פטור במצוה
 שכתב הרמב״ם על ופליגי גמורה דדרשה

 המחזה כתב וכן מדבריהם, מצוות שהם
 ס״ל יונה דר׳ רס״י( )בתשובה אברהם

 על ופליגי מהתורה חסדים דגמילות
 )שם( להוכיח השד״ח וטרח הרמב״ם.
 גמילות וחיוב אסמכתא היא שהדרשה

 שלא מיישב וגם מדרבנן. הוא חסדים
 אם והשיטמ״ק יונה ר׳ קושית קשה

 האיך מדרבנן חיובם אבלים תנחומי
 יגיעו לא שאם מהתורה ק״ש דוחים

 האריך שכבר מק״ש, פטורים לשורה
 מדרבנן במצוה העוסק שגם אחר במקום

 מה )עיין עיי״ש. מהתורה המצוה מן פטור
א׳(. סימן בסוף החידושים שכתבנו

 מאריך יט( עשין הרס״ג )על הגרי״פ
גמילות החיוב שכל להוכיח

 שלמדו שמצינו ואף מדרבנן, הוא חסדים
 הדרך" את להם "והודעת שהמקרא זאת

במנין כתב שבה״ג ואף אסמכתא. זה



החסד שני סימן מצות קצ

 להלביש בדרכיו" "ללכת שלו המצוות
 שורש )בסהמ״צ והרמב״ם וכר. ערומים

 מ״מ בדרכיו. והלכת שנכלל כתב שני(
 מנה לא ולכך אסמכתא הללו המקראות

 המקרא המצוות. במנין הרס״ג אותם
 על שהולך הדרך" את להם "והודעת

 שמאריך כמו והמצוות התורה שמירת
 אברהם ור׳ ד׳( )סימן ביראים הרא״ם

 בלב תשמור •כי המקרא על עזרא באבן
 לא הרס״ג ולכך במעשה בדרכיו והלכת

אסמכתא. הם כי אותם מנה

 קבורת שאף להוכיח הגרי״ם והוסיף
כמו מדרבנן, מצוות הם המת

 דמידות( פ״ק0) שבע הבאר שכתב
 וראיתם ט׳( )סימן יאיר חוות ובשו״ת
 רמז ע״ב( מא )דף בסנהדרין מהגם׳

 שמצינו אף וכר. התורה מן לקבורה
 המת דקרובי נאמר זה תלין בבל שעובר
 אבל )הל׳ המל״ם מאריך וכבר עצמו.
 קבור נאמר הרמב״ם שכתב אף ה״א( פי״ב

 דיש אפשטיא דלא בעי זה מ״מ יקברנו,
 החי. כבוד או המת כבוד זה אם ספק

 שאץ תקברוני אל באומר ונפק״ם
 סוף )בסהמ״צ שמח בלב ]עיין שומעים,

 הרמב״ם לבאר שכתב ראשץ( שורש
 של שמת אחרים, של למת מתו בין לחלק

 הגרי״פ סיים ולכך מדרבנן[. החיוב אחרים
 שהם זאת מנה לא הרס״ג מדוע ליישב

עיי״ש. אסמכתא של דרשות

 ראשץ פרק )ח״א חסד באהבת אולם
באמת אתר גדר כתב ב׳( סעיף

 אינה אבל מהתורה הוא חסדים גמילות
 הלואה, כמצוות בתורה מפורשת מצוה
 את תלוה כסף "אם מפורש פסוק לו שיש
 כגץ חסדים גמילות מצוות אולם עמי"

 אבל מהתורה הוא באמת כלים השאלת
 ואינו בתורה, מפורשת שאינה מצוה בגדר

 כלולב מהתורה עשה כמצות בחיוב
בס״ד. בהמשך זאת נבאר וסוכה.

 חסד באהבת חיובם. גדר מה הנסק״ט
יא( סעיף ראשץ פרק )ח״א

 לחברו הבטיח אם הלואה במצות כתב
 מלחזור ההר מסויים סך מעות לו שילווה

 דקיי״ל מצוה. לדבר כקבלה דהוי בו
 יג( סעיף רנח סימן )ביו״ד בשו״ע

 דדינו בו לחזור אסור צדקה ליתן המבטיח
 הוסיף )שם( והרמ״א צדקה. זו בפיך כנדר

 דאמרינן להחמיר יש צדקה ליתן חשב אף
 וכתב להדיוט. כמסירתו לגבוה אמירתו

 שקיבל וה״ה ע״א( ח׳ )דף בנדרים הר״ן
 זה פרק לשנות מצוה, דבר כל עצמו על

 )יו״ד בשו״ע נפסק וכן בו. לחזור אסור
 החסד הנתיב וכתב ב׳(, סעי׳ ריג סימן
 לעשות הבטיח אבל י״ח( אות )שם

 מצות זה שאץ כיון לחברו חסדים גמילות
 ואינו בו לחזור יכול בתורה מפורשת עשה

 קא )דף בב״מ מהגם׳ זאת והוכיח כנדר,
 אינו בו בקע לחברו קרדום המשאיל ע״א(
 בו. לחזור יכול בו בקע לא בו, לחזור יכול
 בזה לחברו קרדום השאיל המשאיל והרי

 יכול והאיך חסדים, גמילות מצות מקיים
 בו. בקע שלא אף מהמצוה בו לחזור
מצוות ושאר כלים שהשאלת כיון מוכח



קצא החסד שני סימן מצות

 מפורשת מצוה אינה חסדים גמילות
 עיי״ש. בו לחזור ויכול כנדר אינו בתורה
 אמנה. מחסרי משום בו לחזור אסור ום״מ
 דס״ל להראשונים נפק״מ יש וא״כ

 והוי גמורה דרשה הם חסדים שגמילות
 דהוא בו לחזור אסור יהא עשה כמצות

 שהם להרמב״ם להלכה אבל כצדקה, כנדר
 מצוה שאינה מדבריהם מצוות בגדר

 לחזור ויכול כנדר אתו בתורה מפורשת

בו.

 ע״א( פז )דף בחולק בגמי נפק״ס ועוד
חייב מחברו מצוה החוטף איתא

 בשו״ע הובא וכן זהובים. עשרה לו לשלם
 יראה בשו״ע המעיין שפב( )סימן חו״מ
 בתורה מפורשת שאינה מצוה חטף שאם
 העומד אילן או להריגה העומד שור כגון

 עיין הדיינים. שיחייבו כמה משלם ליפול
 מפורשת שמצוה שמשמע )שם( בסמ״ע

 עשרה קצוב קנם משלם הדם כיסוי כגק
 כמה מפורשת שאינה מצוה אבל זהובים,

 מצות בגדר לדק ויש הדיינים, שיורו
 כמה מפורשת שאינה חסדים גמילות

המצוה. לו חטף חברו אם ישלם

 סטור במצוה עוסק לענין נפק׳־מ יש וכן
ע״ב סימן )או״ח בשו״ע המצוה מן

 האבלים וחזרו המת את קברו ד׳( סעי׳
 לשורה להגיע יכולים אם חגחומין לקבל

 ואם יתחילו, בק״ש ראשץ פסוק ולקרות
יש אם הרמ״א וכתב יתחילו, לא לאו

 וכתב אח״כ, ק״ש לקרות ביום שהות
 ביום בד״ה במשנ״ב הלכה הביאור

 מרדכי מאמר ובספר מהרל״ח שבהגהות
 יונה ר׳ שלדעת הרמ״א על מפקפקים

 דתנחומי דס״ל ע״א( יט )דף ברכות עמ״ס
 חסדים גמילות בכלל וזה מהתורה אבלים

 במצוד. עוסק ואמרינן מדאורייתא והוא
 ביום שהות לו שאין אף המצוה מן פטור

 בגמילות שעוסק מק״ש נפטר ק״ש, לקרות

 לדעת אבל דאורייתא. שהוא חסדים
 שהם שס״ל )שם( אבל בהל׳ .הרמב״ם

 הרמ״א מובן סופרים מדברי עשה מצוות
 אין אם אבלים מתנחומי נדחה לא שק״ש

 תמה ועוד בצ״ע, ונשאר ביום שהות לו
 לדעת מ״ב( )פ״ג בברכות ישראל התפארת
 ספני נדחה שק״ש מובן לא הרמב״ם
ביום. שהות לו יש אפלו אבלים תנחומי

 להוכיח )שם( השד״ח מאריך כבר אולם
אמרינן מדרבנן במצוה עסוק שאף

 מה עיין המצוה. מן פטור במצוה עוסק
א׳. סימן סוף בחידושים שכתבתי

 כגדר מחלוקת שיש הנ״ל מכל העולה
הוא האם חסדים גמילות מצות

 כמו סופרים מדברי מצוד. או מדאורייתא
 חסד ובאהבת הג״ל, הלכה הביאור שכתב
 מצוות בגדר רק מהתורה שהם כתב )שם(

 כמצות זה ואין מהתורה, מפורשים שאתם
מהתורה עשה
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השם לחבית ארם שבץ מצוות
 ■לפרושי צריכין ב״נ שגם נ׳ וא״כ כנו״ג הו״ל וע״כ ולוט, בנח יין ע״י שבא
 בקונטרס נ’לב פרטיהן כתבתי כבר העריות אזהרת ןובעניין היין, מריבוי עצמן

 ולא וזשתכר[ ]שלא תרוי לא שאמרו כט« )ברכות ועיין עיי״ש[ בס״ד ב״ג דיני

 מגז״ש כן ולמדו ע״א כעובד דהו״ל לא:[ ]ברכות להתפלל לשיכור ואסרו תחטי

 כשהוא הקב״ה לפני להתפלל אסור לב״נ דגם נראה וא״כ כו׳ בליעל הכא כתיב

בה. מוזהר שב״נ א’ע לעון ענף דהו״ל שיכור

 יהרהר שלא לל״ת מנה והסמ״ק רבים המה הקדושה של למ״ע וענפים נב[

כ:< )ע״א ואמרו רע דבר מכל ונשמרת י(—כג )דברים דב׳ ביום אדם

 כוחו בכל לדקדק ויש בלילה, טומאה לידי ויבא ביום אדם יהרהר שלא אזהרה

 יסתכל ולא ובמלבושיהם, בנשים להסתכל אסור וע״כ צד, מכל מהרהור עצמו לרחק

 תתורו לא של במל״ת זה כל וכ״כ לזה זה שנזקקין בשעה ובהמות בעופות

 אפילו להזהיר בא דונשמרת והלאו זנות לשם בנשים להסתכל שלא הלאו שהיא

 מעות להרצות ואסרו ל/ סי׳ הסנדק כ״כ בהסתכלה שנהנה אלא זנות לשם שלא

זהירין, ומש״ר א״א היו באשתו להסתכל שאפילו הסנדק וכ׳ האשה ליד מידו

 שצריכין וממה בהן להתנהג שצריכין טובות מדות ענייני כמה עוד יש והנה נג[

 ובו ובמ״ע כמוך לרעך ואהבת של במ״ע בס״ד עוד ויתבאר לההרחק

הזה. בחלק מ ובנד תדבק

חסדים. גמילות מצוות

 בדרכיו והלכת של עשה ממצוות השני חלק בס״ד אסדר מעתה

הבריות. עם תמיד להיטיב להשתדל שכולל

 הנזכר אחד בשם נכללים ב( )בסעיף לעיל הנזכרים הפרטים אותן כל והנה נד[

ותגן הסדים גמילות מצוות בשם וקראוהו חכז׳ל בדברי מדבכ

 לעוה״ב לו והק״ק בעוה״ז פירותיהן אוכל שאדם דברים אלו מ״א( פ״א )פיאה

 תאריכו הזה ובדבר דכתיב מה פ־אה ריש בירושלמי ואמרו חסדים, וגמילות כו׳

לעולם. טובה מביא ג״ח אמרו פ״ל דר׳־׳ג ובאבות גמ״ח זו ימים

 כתוב שמצא ]משום התרי״ג מספר בין ערומים הלבשת מצוות מנה והבה״ג נה[

וניחום הולים, ביקור ומנה וככיתו[ ערום תראה כי נח--ז< ,)ישעי כן

 וכ׳ עליו השיג הראשון בשורש המצוות בספר והרמב״ם מתים, וקבורת אבלים,
 יחסר אשר מחסרו די צדקה במצוות ז־כ׳ מה בכלל נכנס כבר ערומי׳ שהלבשת

 יט-חי( )ויקרא כמוך לרעך ואהבת ז־כ׳ במ״ע כלולים הפרטים ויתר טו( )דברים לו

לו. שאין למי וכסות מצע שנותנין ס״ז: כתובות כמבואר

 דבריהם של עשה מצוות וז״ל הרמב׳ים כ׳ אבל מהל׳ י״ד בפרק הגדול ובחיבורו ני[

וללוות הכלה, ולהכניס המת ציא ולה אבלים ולנחם חולים, לבקר

 ולספוד לפניו וליליך הכתף על לשאת קבורה, צרכי בכל ולהתעסק האורחים,

 גמילות הן ואלו צרכיהם בכל ולסעדם והכלה החתן לשמח וכץ ולקבור, ולחפור

 אלו שכל אע״פ וסיים פיאה/ מס׳ בריש )כדתנן שיעור להם שאין שבגופו חסדים

 שאתה הדברים כל כמוך, לרעך ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם מצוות

עכ״ל. ומצוות בתורה לאחיך אותן אתה עשה אחרים לך אותם שיעשו רוצה

ומוכח



יגמצוות השם לחבירו אדם שבין
ן . . > ?Yl/JD l,JJ /*סרת

)וי״ל מדרבנן הן והפרטיים התורה מן הם אלו מצוות שעיקר מדבריו ומוכח בז[

ההטבה של פרטים באיזה ולהתבונן לחקור לחכמים הכתוב שמסרו

 גמ״ח בכלל חכמים שמנו מה כל וממילא ב״ה אליו בהן להדמות כדי בהן גשתדל
 י בתחלת השקל במחצית מש״כ ועיין מדרבנן הוא שהפרט אע״ג ממש מדאורייתא הוא

 ואהבת מצוות בכלל הרמב״ם אותו כלל למה שצ״ע אלא זה. כעין חוה״מ הלכות

בם׳ ועיין תלכו, ד״א אחרי ׳דכ בהפסוק שנכללו משמע יד. ובסוטה כמוך, לרעך

הראשון(. בשורש םה״מ על שמח לב

 מטעם בדרכיו והלכת לד,מצור. ענפים המר. הפרטים אלו שכל לנראה גח[

וכתיב י(—ה )דברים חסד עושה שהוא התואר ב״ה בו נו מצ דהא

 החסד במדת לברואיו להיטיב ב״ה שמדתו 'מזה שנלמד חסד ורב 0—לד )שמות

 גם ב״ה אליו במעשינו להדמו׳ אנו צריכין א״כ יבנה חסד עולם פט״ו( )תהלים וכ׳

 שבין העניינים שכל נ״גן פ׳ ח׳ג )במורה הרמב״ם וכ׳ חסדים, גמילות של זו במדד,

 לו שאין למי גם הטוב לגמול ועניינו חסדים גמילות נקרא לזה זה מהעזר בנ״א

 היושר שהוא צדק ממלת נגזר שצדקה לגמ״ח צדקה בין ההפרש וזהו עליו חיוב

 שהיושר נפשו את להחיות מחסורו די לעני וליתן חוקו אחד לכל המגיע ליתן שהוא

 וגם כ״כ עני שאינו למי נותן שאדם מה אבל צדקה, נקרא וזה זה את מחייב

קסר.( הקטנה )יד חסדים גמילות בשם נקרא זה כל מהראוי יותר שנותן מה

להם והודעת כ(—חי )שמות דב׳ בהא עוד מצינו חסדים גמילות למצוות דמן נט[

 את c ל )ב״מ יוסף ר׳ ותני יעשון אשר המעשה ואת בה ילכו הדרך את

 היה ולפי״ז ע״כ קבורה, זו בה חולים, ביקור זו ילכו חסדים, גמילות זו הדרך

 קודם עוד כתיב זה דפסוק כיוון י״ל אמנם התורה מן גמ״ח מצוות שתהיה ראוי

 ד״ה כ׳ מו״ק בתו׳ )הובא מו״ק, בירושלמי כדאמרינן כדרבנן דינו ע״כ תורה מתן

 קמ-קמד( עמוד ה׳ למודי בחומש מש״כ )ועיין תורה, מתן מקודם למדין שאין מד.(

 אבלים לנחם מצוות למ/״ע, באמת מנה כ(—ריט ׳ בס מחדש )הנדפס ם הירא בס׳ אמנם

 הדרך את להם והודעת ומהפסוק תלכו ד׳א אחרי מהפסוק ולמדו חולים ולבקר

 ערומים להלביש למ״ע גם מנה קנד( קנג )סי׳ ושם חסרים גמילות זו ר״י ותני

 וכן שמנאם הבה״ג בשיטות בזה שהלך וג׳ הפסוקים, מאלו ג״כ ולמדו מתים ולקבור

כ׳ וכבר המצוות, מניין בין גמ״ח של מ״ע מנה מ״ו סי׳ והסמ״ק ב׳ עשה הסמ״ג

מה״ת. הוא עיקרו ומ״מ מדרבנן המה שהפרטים ס״ל שהרמב״ם

טוב מה אדם לך הגיד כדב׳ ח(—ו )מיכה הנביא בדברי עוד נזכר גמ״ח מעלת ט[

 עם לכת והצנע חסד ואהבת משפט עשות אם כי ממך דורש ד׳ ומה

 זו כו׳ לכת והצנע חסדים גמילות זו חסד ואהבת c מט )סוכה ואמרינן ך, אלק ד׳

 בפרהסיי־ לעשותן שדרכן דברים מה ק״ו דברים והלא לחופה, כלה והכנסת המת הוצאת

 )בפי׳ רש״י וכ׳ כו״כ[ ע״א בצנעה לעשותן שדרכן ]דברים לכת, הצנע תורד. אמרה

 ולא בצנעה יעשה עניי' כלה להכנסת או ענ/ מת להוצאת לבזבז צריך שאם שני(

 ישתבח שלא ג( סי׳ )בראשית בשאילתות וכ״ה כן, דעבדי ידע דלא מאן קמי לימא

ישתבח ולא בצנעה הכל לעשות הוא גמ״ח מצוות שעיקר מזה ונלמד בזה נפשי׳

שעשה. בגמ״ח האדם

 בגופו בין גמ״ח בממונו צדקה הצדקה, מן׳ יותר גמ״ח גדולה דברים בשלשה הא[

לחיים צדקה לעשירים, בין לעניים בין גמ״ח לעניים צדקה בממונו, בין

 הוא גמ״ח דמצוות קצת להוכיח יש ומכאן «.מט )סוכה למתיח בין לחיים בין גמ״ח

"ת מה



השם לחבירו אדם שבין מצוותיד
 מפורשת מצוה שהיא הצדקה מן גדולה היתר. לא מדרבנן אלא אינה דאם מה״ת

 של ומ״ע בתורה מפורשת צדקה שמצוות זה הוא למה הרבה לתמוה יש ובאמת בתורה,

 בדרך כ״א נזכרת לא בהתורה אבל הנביאים בדברי כ״א בהדיי׳ מבואר אינה גמ״ח

 אותם מלבד כי במספר רבים המה גמ״ח של שהפרטים לפי י״ל ובפשיטות ,רמז,

 לפורטם שא״א גמ״ח אופני כמה עוד יש ו׳( באות )נזכרו ,בהדיי חכז״ל שמנו

 כאשר חסדים מיני בכל עמו ולהתחסד הטוב בכל רעהו את איש לגמול הוא והחיוב

 גמ״ח של הפרטי׳ התורה הזכירה לא ע״כ בריותיו, עם תמיד מתנהג יתברך הוא

 פ״א יאה)פ דתנן בהא זה נרמז ואולי בדרכיו, והלכת בהפסוק יחד כיללם והכתוב
 נ״ל פרטיהם,^אמנםל שיעור אין -רישיעור להם שאין מהדברים היא שגמ״ח מ״א(

 די דכתיב דכיוון הצדקה ממצוות פרט כ ג" היא ח מ" ג שבאמת שי״ל

 היא שצדקה אלא הוא הזה בכלל גמ״ח אופני מיני כל א״כ לו יחסר אשר מחסרו

 חכז״ל ששיערו כפי שיעור להם שיש מדברים והוא לחיים ודווקא ולעניים, בממונו

 לו שאין גמ״ח ומדת צדקה, מצוות בהדיי׳ הכתוב פרט וע״כ פיאה מס׳ סוף עיין

 קצת מנאו וחכז״ל לו, יחסר אשר מחסורו די שנאמר בהדברים הכיתוב כללו שיעור,

 להיטיב וישתדל למילתא מילתא לדמות אדם כל ילמד ומהם גמ״ח של ם מהפרט*

,__________________________הטבות. מיני בכל _ לחבירו—----------------------- —

 מחשבות לחשוב אדם חייב נד( או״ק ג )שער תשובה שערי בס׳ יונה ר׳ כתב סב[

גמילות דרכי מעיקרי אחד וזה לחבירו ומתוקנית הגונות ועצות נ״ר להעלות

ע״כ« נפש מעצת רעהו ומתק לב ישמח וקטרת שמן כז( )משלי שנאמר חסחם

מדת הקב״ה כמדת שלא ואמרו כו׳ הקב״ה מדת בכ״מ שאמרו מצינו והנה סג[

קיט., פסחים נד., יט., עירובין קכז., שבת י., ה., ברכות ]עיין בו״ד

נדת ;צט: מנחות לח., סנהדרין פ״ח:, י., ב״ב ה" סוטה טו., מגילה עה" יומא

שנלמד כדי ב״ה מדותיו להודיענו שרצו וג׳ לדרוש[ ציון בספר הציונים עיין לא.,

היא הדרך ומזה הטובות בפעולות והן וד״א המדות בענייני הן כמותו, לנהוג מהם

 והמדרשים המם׳ ויתר כלה ומס׳ וזוטא, רבה ד״א ומס׳ דר״ג, ואבות אבות, מס׳ כל

 בהן האדם שיתנהג הטובות ומדת ממעלות המדברים חיצוניות מס׳ בשם הנקראים

 באים אלו וכל מהם, האדם שיתרחק הרעות המדות הן מה ההיפוך הודיענו וגם

 הנביאים וכן התורה לנו סיפרה זה ולתכלית וג׳ בדרכיו והלכת ז־כ׳ הפסוק לפרש

 הנהגות ממנו ללמוד כדי בריותיו עם בעולמו ה הקב" שפעל המעשים ענייני והכתובים,

 אנו, גם נלמד ומהם בריותיו עם בטוב בע.למו מתנהג שהקב״ה כיצד טובורת

בדרכיו,. והלכת של מ״ע לקיים כדי ב״ה אליו להדמות בהן עצמו ולהנהיג

_<..... הפרטים. בכל ־----------------י

)בראשית שנאמר לבניו ע״ה אבינו אברהם שלמד והיא ד׳ דרך נקרא זו ודרך סד[

 ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוד. אשר למען ידעתיו כי יט(—חי

 שנאמר לעצמו וברכה טובה מביא זו בדרך וההולך ומשפט, צדקה לעשות ד׳ דרך

ה״ז(, פ״א דיעות הל׳ )רמב״ם עליו, דבר אשר את אברהם על ד׳ הביא למען )שם(

 שהודיענו מצינו דהא ונשנה נאמרה היא בדרכיו והלכת של שמ״ע מזה מבואר סה[

ערומים ללבוש היא הקב״ה של שמדתו תורה מתן קודם עוד הכתוב

 עוד עליה א״א נשתבח גם ד( )או״ק לעיל כמש״כ אבלים ולנחם חולים ולבקר

 גמ״ת על שהכוונה בה ילכו הדרך להם והודערת אמר יתרו וגם תורה מתן קודם

כמוך לרעך ואהבת דכ׳ ובמה בדרכיו והלכרת ,דב במה תורה מתן לאחר גם ונשנה

ובקרא



טו השם לחנירו אדם שבץ מצוות
 להשתדל וצריכין זו במצוה מצווין נח בני דגם נ׳ וע״כ תלכו ד״א אחרי ז־כ׳ ובקרא

 מדות אותן בכל להתנהג צריכין הם כן גמ״ח, של הטובות פעולות אותן כל לעשות

 הנאמרה שמצוה נט, סנהדרין קיי״ל דהא ,ד דרכי בכלל שהן הישרות והנהגות טובות

נאמרה, ולזה לזה בסיני ונשנית לב״נ

 הכופר כל ד( סימן פ״ז רבתי )ובקהלת פכ״ג רבתי שמואל במדרש ואמרו סו[

פי׳ קנג סימן היראים על תוע״ר ]ובספר בעיקר כופר כאילו בגמ״ח

 אלא זה למדו מהיכן בגמ״ח, מתעסק היה שדניאל פ״ד דר״נ באבות דאמרו הא בזה

 גם וא״כ בגמ״ח[ שעסק להורות שבא ש״מ אלקי׳, קדם יא(—ו )דניאל בו ׳שכ לפי

 עה״פ ראה בילקוט אמרו וכן להאמונה ענף דהחל בגמ״ח מוזהר דב״נ נ׳ זה מטעם

 רחמים המונע שכל רחמים תמנע שלא זהיר הוי בליעל לבבך עם דבר יהיה פן

 ועיין ע״כ בלי-עול בליעל שנאמר מעליו שמים מלכות ופורק ע״א לעובדי מקיש

 חסדים. גמילות ממצוות פרטים איזה בס״ד עתה ואבאר בס״ד., צדקה במצוות מש*כ

אורחים, הכנסת מצוות

 ודרך אבינו אברהם שחקק החק והוא אורחים להכניס היא גמ״ח למצוות פרט סז[

אותן. ומלוה אותן ומשקה דרכים עוברי מאכיל בדה, שנהג החסד

 אבות ותנן שכינה פני מהקבלת יותר אורחים הכנסת גדולה קכח. שבת ואמרו סח[

פתוחה ביתו שיהי ביתך, בני עניים ויהיו לרוחה פתוח ביתך יהא )פ״א(

 רעב אולי כי לחם לאכול מיד לפניהם וישים יפות פנים בסבר ויקבלם ושבים לעוברים

 דואג בפניהם יתראה אל בלבו דאגה איזה לבעה״ב יש ואם לשאול, ומתבייש הוא

בהפסדו. שכרו ויצא רוחם ישבר כי מתוצאותיו לפניהם יספר ולא

כראוי ולכבדם רצונם כל להפיק יכול שאינו על מצטער עצמו מראה ויהי' סט[

 ליתן יותר לי שאין מה נפשי תצא כלומר ר״ל נפשך לרעב ותפק שנאמר

 שתי שהרחיקה לאורחים[ שמאכיל ]מה לגימא נדולה קד( )סנהדרין ואמרו לפניכם

 ומים, בלחם אתכם קדמו לא אשר דבר על שנאמר ישראל בקהל מלבוא משפחות

 וישכיבם לשכיבה ומקום וכסרת כר להם ליתן היא אורחים הכנסת מצוות ובכלל

 המאור(, )מנורת ומשקהו מהמאכילו היטיב במשכיבו רוח נחת עושה ויותר במיטיב,

 מקום לו שיהיה האורח עבור לדאג הצדקה חיוב בכלל שזה פיאה מס׳ בסוף ועיין

 עיין ביתו בתוך ת״ח לארח יתירה מעלה וכסת. כרים על ולשכב מעייפתו ינוח

 דורון המביא כל ואמרו סג: ברכות ועיין תמידין מקריב כאילו שחשוב י: ברכות

מדביק כאילו מנכסיו לת״ח והמהנה קרס )כתובות ביכורים מקריב כאילו לת״ח

קיא(. )שם בשכינה

האורחים. ללווה מצווה

 כאילו מלווה שאינה מי כל אמרו כי מהכנסתן יותר עוד היא הלוויי׳ מצוות ע[

בי״ד לצדקה, שכופין כדרך הלוויי על וכופין מז( )סוטה דמים שופך

 את שהראה כנעני ובאותו למקום ממקום העובר אדם ללוות שלוחין מתקנין היו

 חסד מה )שם( ז׳ל ודרשו ואמת חסד עמך ועשינו א( )שופטים כתיב העיר מבוא

 שמה ויקרא עיר ריבן שלחו, ומשפחתו האיש ואת הרגו העיר אותה שכל עמו עשו

 קצה שדעתם שבה, וזקנים שם ליכנם רשות לו אין מה״מ שגם העיר והיא לוז

 דיבר שלא הכנעני ומה ק״ו דברים והלא ומתי׳ לעיר חוץ אותם מוציאין עליהם

 בפיו המדבר הדורות כל סוף עד ולבניו לו הצלה גרם באצבע, הראה אלא בפיו

)סמ״ק(. כו׳כ ע׳א ברגלו ומהלך

ושיעור



השם לחבירו אדם שבץ מצוות כו
 שיעמדד עד שתתקיים כדי לדורות לסימן מצבה להעמיד נכון וא״כ שם ישיבה להושיב

 זכור הנביא אליהו ע״י שיבא התחייה בזמן עד לחיי וירונו ויקיצו עפר שוכני

אמן. ב״ב שיבוא לטוב

ב. סימן
תל״ה(. סימן ומה״ש )חינוך יתברך שם ה ב דבק ה ל עשה מצוות

שם וכתיב תדבקון ובו ה(—)יג שם וכתיב תדבק ובו כ(—י )דברים כתיב א(

 דרכיו בכל ללכת כו׳ יזאת המצוד, כל את תשמרון שמר אם כי כב<—)יא

 המצווה כוללין אלו ופסוקים בו, ולדבקה )ל-ס שם כתיב עוד בו, ולדבקה

 בשכינה לידבק לאדם לו אפשר וכי יד.( }סוטה ותניי׳ המקום, בדרכי האדם שידבק’

 הקב״ה מה □המקו בדרכי הדבק אלא הוא אוכלה אש ד״א כי נאמר כבר והלא

 עה׳ת רש״י וכ״כ תז(, סימן היראים )לשון חולים בקר אתה אף חולים מבקר

 חולים בקר מתי/ קבור חסדים, גמול בדרכיו הדבק הוא הקרא שפי׳ יג-ה( )דברים

 עשה נאמרה ומצוה מצוד, שבכל שאע׳ג )היראים( עוד וכתב ע״כ, הקב״ה שעשה כמו

 בתורה נזכר היכן קשה ]ולכאורה ע״כ אחת מצוד, כאן הכתוב לך הוסיף במקומה

 0—ח )דברים בדרכיו והלכת של מ״ע על דהכוונה נ׳ אמנם חולים, ביקור מצוות
 וכמש״כ ,חסדי גמילות ענייני כל נכללים פסוק שבאותו הקודמת, במצווה והזכדתיו

 גמ״ח של פרט בכל וא״כ בדרכיו[ להדבק זה על עשה עוד הכתוב הוסיף ועכ״ז שם

תדבקון, ובו תדבק, ובו דב׳ מה והיינו ג״פ שנכפלה מ״ע עוד מקיים האדם, ם שמקי

בדרכיו. והלכת של מ״ע מלבד בו ולרבקה

כדאמרינן ובתלמידיהם בחכמים לתדבק מ״ע עוד כולל בו ולדבקה והפסוק ב[

 בו ומהדבק למרום לעלות לאדם לו אפשר וכי □יא-כ )דברים בספרי

 בתו המשיא כל עוד אמרו :קיא ובכתובות כר, ובתלמידים בחכמים הדבק אלא כר

 ת״ח בממון שמתעסק ]ופירש״י מנכסיו ת״ח והמהנה לת׳יח פרקמטיא והעושה לת״ח,

 כאילו הכתוב עליו מעלה אלו[, ע״י בתורה לעסוק פנוים והם שכר לידם להגיע כדי

 ולהאכיל ת׳ח בת ולישא לת׳״ח בתו להשיא החיוב כאן נכלל וא״כ בשכינה מדבק

זנב ותהי רגליהם, בעפר מתאבק הר פ״א( )אבות ותנן מנכסיו, ולהנהו עסק להם ולתת לת״ח

יחכם. חכמים את הולך יג משלי כדבתיב לשועלים ראש יהיה ואל לאריות

מעכו״ם עצמכם הפרישו תדבקון, ובו עה׳־פ עוד דרשו יג-ה( )דברים ובספרי ג(

 אזהרה כאן שיש עקב סו״פ עה״ת הרמב״ן וכ״כ ע״כ במקום ודבקו

כעניין דהוא וג׳ ע״כ ואין אפם הם אלא עיקר שום בע״א שיהיה יחשוב שלא בע״א

בד׳. דבוק הוא הרי א טע* עצמו הפורש שכל עשה מכלל הבא לאו

שתכיר רצונך אמרו רשומות דורשי וז״ל עוד אמרו בו ולדבקה ,"פעד ובספרי ד[

 הקב״ה את מכיר אתה כך שמתוך הגדה למוד העולם והיה שאמר מי

 )באו״ק לעיל שהזכרתי היראים לדברי שראיי׳ מכאן ]וגם ע״כ בדרכיו ומדבק

 ללמוד מדדת מ׳״ע דיש נ׳ וא'כ בדרכיו[ והלכת למצוות פרט היא זו שמצור, (,א

המצוה בה נכלל זה דמטעם ,וג ד׳ דרכי לידע כדי בהם ויתבונן מוסר וספרי אגדה

ד׳. דרכי לידע ילמוד שמהם לפי בחכמים להדבק

לומר הדביקה שתכלול ויתכן עקב( )סר׳פ עוד כתב עה״ת בפירושו רהרמב״ן די[

 בדרך בלכתך ממנו מחשבתך תפרד ולא תמיד ואהבתי השם זוכר שתהיה

ובשכבך
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 פטורות, שהזמ״ג מצ״ע דבכולי מכלל שישנן, תלתא כהני

 דבשמחה תאמר מאי ג׳. בהני איצטריך אמאי חייבות דאי

 דבעלן, להא איצטריך אמאי קשיא גופא הא משמחן, בעלן

 קמ״ל גופא דהא למימר וליכא חייבין. בעצמן שהן לן חיפוק

 אינו שהרי אאל״כ, הא משמחה, פטורות בעצק דנשיס

 וא׳׳כ הוא, דהכי אפשר אלא עצמן ולא בעלן דרק מפורש

:הבכ״א כתובים ג׳ הוו ושפיר שמחה, כתיב למאי

קרא אמר כו׳ מנה״מ כר תעשה לא מצות וכל שם.
 מוזהרות שאין מה״ת קשה ולכאורה וגו׳. אשה או איש

 לא מדכתיב דס״ד וי״ל למעטן, מקום שאין אחרי כאנשים,

 דף ביבמות כדאי׳ כאנשים שמוזהרות מלמד יקחו לא יקחו

 הנשים לרבות ימירנו המר ואם כתיב תמורה ולענין פ״ד,

 כאנשים. מוזהרות הנשים אין שבכה״ת ש״מ כו׳, שמוזהרות

 דברינו ולפי ובתמורה. ביבמות הגמ׳ מיישב האמת ולפי

 החום׳ ממש״כ משמע והכי כלל. מוזהרות שאינן דס״ד מובן

 עליה חס נכתבה לא דאם כש״כ וא״ת כפרה, משום ד״ה

 התום׳ ישוב מיהו אזהרה. ולא עונש לא עליה שאין טפי

 בה דכתיב היכא כפרה איצטריך דמכ״מ שכ׳ מובן אינו
 באשם קרא האי והרי עריות. גבי כגון בהדיא לנשים עונש

 פרשה מהאי מוזהרות הנשים היו לא שאם מיירי, גזילות

 איסורים איזה שיש במה מהני ומאי טפי, עליהן חס היה

 אשם בחטא הנכלל דכל וצ״ל נמי. בהו שמפורש ואזהרות

 מ״ת קודם גס שהרי שמוזהרות, זה בלא גם ידענו גזילות

 וכתיב העשק, ועל הגזל על כאנשים הנשים מוזהרות היו

 אזהרות שארי אבל כפרה. משום קרבן חייבות נשבעו שאם כאן

 שמפורש וכדומה עריות זולת קרא, מהאי ידענו לא באמת

 התוס׳. כוונת זהו לקרבן, פרשה בהאי נכללות אזהרה, בהן

 שהנשים אזהרות בכל מנלן האמת לפי א״כ קשה ועדיין

 אשה או איש ריבוי בלא שגם הני דוקא דילמא כאנשים,

 דלפי וצ״ל לכפרה. אלא קרא אתי ולא שמוזהרות, ידענו

 משום למילף א״א לחוד דמדינין ואע״ג מדינין, נפק״ל האמת

 היינו מתרווייהו מכ״מ ממנה, בדילין דהכל הוא דחיותא

כל למדנו ממונות ומדיני שמוזהרין עונות על פרהמכ
_ X 1234567 אה׳׳ח1

:שבתורה האזהרות

 קרא מהאי סוגיא, דהאי משמעות דלפי דוחק, זה מיהו
שבתורה, אזהרה בכל שנשתוו למדנו האדם חטאת דכל

 ונראה טפי. עלה חס מוזהרות היו לא אם דכש״כ והדק״ל

 שהזמ״ג שבמצ״ע כמו מכ״מ מוזהרות, היו לא אי דאפילו

 ומשו״ה עשייתן, על שכר מקבלות מכ״מ פטורות שהנשים

 נענשין היו מוזהרות היו לא אפילו ה״נ ברכה, בהו שייך

 כפרה משום והיינו מיהא, מצווין כאין שמים בידי עליהן

 והמלקות אדם, בידי לוקין ויהיו אזהרה בכלל המקום הכניסן

כאחיך: ה״ה וכשנלקה ומכפר, מנקה

עי׳ שבתורה. עונשים לכל לאיש אשה הכתוב השוה שם.

 הרי״ף בשיטת א׳ אות ע״ב סי׳ בהע״ש מש״כ
 צריכותא עביר ולא ג״כ, ד״מ למדנו זה דממקרא והרמב״ם,

לא ואנן להלואתו, כלי לו שייחד דבעינן למ״ד אלא דא

:הכי קיי״ל

 מנלן הזמ״ג שלא דמצ״ע אלא כו׳ וא״ת משום, ד״ה תום׳.

ולק״מ הבן. ופדיון מת״ת דפטורות אימא דחייבות

 כתובין ג׳ דהוי הבן ופדיון ותפילין ח״ת איכא דהשתא

כאחד: הבאים

 בני הכהנים אל אמר דכתיב תטמא בל בשלמא ףב.7 שם
תרי אי׳ שם ביבמות אהרן. בנות ולא אהרן

או א״ר, יהודא מדרב לאפוקי זו דרשה בעינן אי לישני,’

שדה
 מוזהרות שהנשים מלמד יקחו לא יקאו לא מדכתיב לאפוקי

 מדר״י לאפוקי דאתי כלישנא הש״ס סתים והכא האנשים. על

 t בהע״ש ביארנו והנה יקחו. דלא דרשה כאן נזכר לא שהרי א״ר,
 יץ,3י׳ הוכחה ומכאן אלו, לשונות שתי בין דנ״מ ד׳ אות ק״ד סי׳

למדנו שם דברינו ולפי נפקא, א״ר דמדר״י בתרא דסתמא

 V .לא אן בכל השוה לאו בין נפ״מ שום שאין מזה
למה התום׳ והקשו כר. אמרת מצית לא להשחתה שם.

בדיבוריה. קרא מדשני שפיר ליה מוכח הא גז״ש לי

 חשיבות להם דיש בברייתא דשמעינן מקמי דה״מ והיישוב

 והכי מקום, בשום מהו נתבאר ולא כר. מקום בשום זקן

 דשמעינן לבתר אבל מברייתא דשמעינן מקמי דה״מ להו מיבעי

 שתי כתיב למאי האמת לפי לי קשה ותו כו׳. לן לית דגלי

וגז״ש בדיבורא, קרא דשני הא חדא השחתה, לענין דרשי

פאת: דפאת

 דהיינו בהשחתה, ואזהרות עניינים שני יש דבאמת ונראה
ומעתה דמכות. בתוספתא כדתניא והניקף המקיף

 היינו תשחית בבל ליתנן דנשיס דתנן דהא לומר, מקום היה

 עליהן, מוזהרים אינן אחרים וגם בעצמן, מוזהרות שאינן

 הבעל שאין אלא למדנו לא בדיבוריה קרא מדשני וכדיליף

 בעצמה שהיא ידענו לא ועדיין אשתו, זקן השחתת על מוזהר

 תשחית. בבל ליתא שהיא מבואר במשנה מיהו מוזהרת, אינה

 מוזהרת, בעצמה שהיא להשחתה לומר דא״א אביי דקאמר וזהו

 שינוי איכא אכתי מיהו פאת, פאת מגז״ש נפק״ל דזה

 דקאמרי והיינו עלה. מוזהר אינו הבעל דגם ללמד בדיבורא

 מדיבוריה, קרא מדשני למדנו דהכל ס״ד היה דמחחילה התום׳

 כדאי׳ נגעים לענין אשה דזקן נ״מ איזה דיש השתא אבל

 ומשו״ה עצמה, השחתת אפילו פי׳ למעוטי, לן לית להלן

דר״ה ׳3 נ״ז דף לנזיר בחי׳ ועי׳ האמת. לפי גס דרשי תרי בעינן
:לדינא ונפ״מ סברא, אי אי_קרא פליגי אוראב״____

דוקא בנים קרוים אי ור״מ ר״י מחלוקת א׳. ל״ו דף
 והנ״מ דוקא. לאו או ש״מ רצונו כשעושין

 טורנוסרופוס בשאלת א׳ י׳ דף בב״ב כדאי׳ צדקה, לענין

 האידנא בית תביא מרודין עניים אימתי והשיבו עקיבא, לר׳

 שעכשיו טורנוס׳ שהוכיח כלפי פי׳ וגו׳, פרס הלא וכתיב

 השיב וע״ז מרודין, דהמה עבדים וקרוים רצש״מ עושין אין

 דב״כ כר״מ או וע״כ מצוה. יש האידנא דגם קרא מהאי
 עושין שאין מזה הוכחה אין לר״י אי בנים קרוים וב״כ

 במחלוקת. תליא רצש״מ עושה העני שאין ברור אי אכן רצש״מ,

 מהוגנים, שאינם אדם בבני הכשילם דב״ק סופ״ק דאי׳ והא

היינו ולר״י אותם, שמורידים הני או היינר.רמאים לר״מ

___________כלל: מצוק שאי? בעלמא "־--־רשעים1 -

 נוהגים והזאות-והקבלות כר הסמיכות" במשנה. שם

התום׳ והקשו וכר. בנשים ולא באנשים

 שהזמן מצ״ע הוי דכולהו ליה תיפוק כף, קרא איצטריך אמאי

 דלא דס״ד ויישבו כו׳. ביום אלא נוהגות אינן שהרי גרמא,

 מוכחת, זו סברא והנה מצווין. שאינן אע״ג בנשים מיפסל

 דשחיטתה אע״ג מצווין דאינן ודאי ק״צ בשחיטת שהרי

 הוא כהנים, כמו מצווין אינן דהן דפשוט והא כשרה.
 עבודה גבי שבת ליה דאישתרי איהו א׳ נ״א דף מסנהדרין

 איהי הא וקשה כו? לגבה שבת לה אישתרי דלא איהי כף
שהן אלא זה טל מצווין דאינן צ״ל אלא בשחיטה, מותרת ג״כ

התוס׳: וכמוש״כ כשרות,
 העלם בפר קרא מדגלי דס״ד ליישב, יותר נראה מיהו

כדאי׳ אשל. לפסול המשיח הכהן דכתיב ש״צ דבר

 לפוסלן, קרא בעי משו״ה כשרות, קרבנות דבשארי ש״מ להלן,

והא
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עם י המרגליות סנהדרין

 מאוחר ויש מוקדם יש אלא כאחת עומדים כולם אין המשיח לימות

ב. אות ע״ב צ׳ לעיל וראה כר, מעלתו לפי ואחד אחד כל

)ליק, ציון ותאמר פס׳ דר״כ פסיקתא ע׳ הימין. לקץ ו.

 וע׳ הימין. לקץ או הימים לקץ אימתי קל״ז פ׳ טוב ושוחר ב( קל״א

 וניצוצי סע״א נ״ד בראשית ובזהר הימין לקץ ד״ה א נ״ו פסחים רש״י

ח. אות שם זהר

 זהר ע׳ כו׳. בנרות הצבור את שמנהיג פרנש כל אר״א ז.

 הרועה יולדת כשהצאן כו׳ צאן נקראים ישראל אר״י רע״א כ״א שמות

 אמותם אחרי ומוליכם ויגעו ילאו שלא כדי בחיקו טלאים אותם נוטל

 ולא ברחמים להנהילם צריך לישראל המנהיג כך עליהם ומרחם

 יהיה והוא בנחת דבריו עושה נ״ב אות הבהיר ובס׳ וכר. באכזריות
 א׳ ז׳ לשה״ש זוטא מדרש וראה כר. בנהת ומנהיגם העניים עם דבוק

 ה״ו חלק פ' ירושלמי וע׳ דודו. בראש נשיא כל יבא לבוא לעתיד אר״א

הגרים. בראש בא אנטונינוס אר״א

כ׳ רמה ביד כו׳. למה הללו הופעות שתי עולא האמה ה.

 כתיבא אתרווייהו לבסוף הופעה וכתיבה נקמות שתי דכתיבי כיון

שתי הגי' דשם א ל״ג ברכות וע' דמי, הופעות •מתי דכתיבי וכמאן

נקמות.

ברש״י, ע׳ פורענות. למדת ואחת טובה למדת אהת ט.

 בזמן הוי לא לפירושו וגם טוב, תגמול על נקמה נקטם הצ״ע ובאמ״צ

 ואחת התורה קבלת דבזמן ונשמע נעשה •מאמרו על טוב התגמול אהד

 אתי אימתי א צ״ט לק׳ עפמ״ש וכ' הדין, ביום לעכו״ם לפורענות

 החושך הנה כי כתיב קרא כו׳ להנהו חשוכא להו חפי לכי א״ל משיח

 שנים ממצרים שיצאו א קי״א ולק׳ וגו׳ יזרח ועליך וגו׳ ארץ יכסה

 כי כל ב ל״ב בר״ת וכדאמרינן המשיח, לימות וכן א״ר רבוא מששים

 יהיה העתידה דבהגאולה הרי כו׳ וייפרוקינין קב״ה לירתח ריתחא האי

טובה. ומדת פורענות מדת יחד

 ביהמ״ק נכנה כאלו דעה בו שיש אדב כל ואר״א י.

 נבנה כאלו הכתוב עליהן מעלה כו׳ בנות-גו א פ״ז פסחים ע' בימיו.

 מעה״ב עבודה בהלכות העסוקין ת״ח ע״א ק״י ובמנחות בימיהן, היכל

בימיהם. מקדש נבנה כאלו

 בגהש״ס מתעשר. לפוף דיעה בו שיש אדם כל ואר״א •א.

 א מ״א בנדרים וז״ש מתעשר, שמתחכם שמתוך ב ב״ה בב״ב דוגמתו
 נהשב היה לא דיעה לו היה דאלו שם ובגה״ש בדיעה אלא עני אין

 ויעוין דמי, כעשוי להעשות העומד וכל להתעשר דסופו כיון עני

 ילדים שני ליתן שלא נוהגים שב׳ י״א סע׳ רס״ה סי' יו״ד ברמ״א

 לקטורת, חדשים קטרת גבי כדאמרינן אחד סנדק( ]= ברית לבעל

 לא ולעולם כו׳ שחר להם אין דבריו מ״ו אות שם הגר״א ובבאור

 מש״כ קנ״ח סי. או״ח סופר בחתם וראה כו׳, שמתעשר סנדק ראינו
 פס׳ ראה פ׳ מטשרנובל נהום ר' להרה״ק עינים מאור בס' אמנם בזה,

 כל כי לומר תשעה שלא כו׳ שתתעשר בשביל עשר כ׳ תעשר עשר

 בגשמיות, בפועל שתתעשר בשביל יהיה המעשר נתינת כוונת עיקר

 כמה רואים שאנו ועוד מזו, גדולה פנויה לך שאין כנודע אינו וזה

 כו׳ הרבה ממון להם להיות בפועל מתעשרים ואינם מעשר שנותנים

 עשיר נקרא תהיה ואז הסתפקות למדת תזכה מעשר מצות ע״י אלא

בשביל מעשר הנותן יכיין ולזה בחלקו השמח עשיר איזהו כמ״ש

עיי"•", כו׳ שיתעשר

 ע־י• לרהב אב•־ דעה בי •טאין אדב כל ואד״א יס.
 ויוצרו "•רצהו’ ירהמנו לא פן על היא פינית עב לא כי שנאמר

 שהמבוקש יבין והבירו דבר מהבירו מבקש אהד אם ר״ל יחוננו. לא
 אינו שמבקש הזה הדבר כי ■הכיר דעה לו שאין המבקש לרעת הוא
 אעשה ממני מבקש •מהוא כיין לומר לר,מתבקש אכור בשבילי, טוב

 להשלים עליו ירחם אל •כאלת• לעשיר. מתחנן •מהיא אם אך בקשתי,
 אמר הר־פא בא •בהלה כאהד מעשה רל״ד סי' חסידים ס׳ ע׳ בקשתו,

 צמא כי מים לי תן לבני ואמר כו׳ בסכנה תהיה מים תשתה אם לו
 אל הקהל א״ל בעוד,"ב, ולא בעוה״ז לא לך אמהול לא לאו ואם אני
יושר לקט מס׳ שם הבאת־ חסד מקור נבהגהותי בדבריו חושש תהי

 התה״ד כי שהביא ל״ן( ע׳ )ה״ב הדשן תרומת בעל של לתלמידו

 מענים שהיו הי״ד ווינא מגזירת כשסיפר אלו חסידים הס׳ דברי הזכיר

 לשתות פעמים כמה שאל מהעינוי וכשבא וצוק״ל, מוהר״א רבו את

 מעלה של בישיבה נתבקש השתיה אחר ומיד לו נתנו לבסוף מים
 הוא בינות לא ם ע כי מכתוב ראיה שהביאו וזה שם( עיין כו׳ הי״ד

 וכן ית״ש, מקום של במדותיו הדבק ר״ל עושהו, ירחמנו לא כן על

 ב[ כ״ט ברכות (ע' עשה בעיניך והטוב צרכים תפלת בסוף הוטבע

 דבר איזה מבקש שהאדם שאגתי דברי מישועתי רחוק לפעמים לאשר

 עה״פ א ל״א נדה ע׳ לרעתו שמור הוא ובאמת לטובה לו שזהו בחשבו

 לסחורה שיצאו אדם בני בשני מדבר הכתוב במה בי אנפת כי ה׳ אודך

 שטבעה שמע לימים ומגדף, מחרף התחיל מהם, לאחד קוץ לו ישב

 בי, אנפת כי אודך וזהו ומשבח מודה התחיל בים חבירו של ספינתו

 ברחמים ויקבל טובה במדה משאלותינו ה׳ שימלא בתפלה טבעו לכן

 משאלות והתמלאות התפלה שקבלת היינו תפלותינו, את וברצון

 שזהו ית׳ לפניו שגלוי מה אך היינו טובה ובמידה ברחמים תהיה לבנו

 נתת לבו תאות כתיב א נ״ד בעירובין רבא בדברי ונכלל לנו, לטוב

 תשצ״ה סי׳ חסידים בס' וראה סלה. מנעת בל שפתיו וארשת וכתיב לו

 שנעשית לאחר שאם לבבו את תדע אשר דרכיו ככל לאיש ונתת עד,"פ

 ובמקור תעשה. אל לאו ואם ששואל מה עשה תקנתו יהיה בקשתו

 שעתיד יודע ואתה נכסים תבע אם ט תרומה מתנחומא ב אות שם חסד
 מבין שאינו הוא בינות לא עם אם וזשה״ב וכו' לו תתן אל בהן לבעט

 ויוצרו בקשתו למלאות עושהו ירהמנו לא אז לטובתו שהיא מה לבקש

 אזנך תקשיב אז לטוב שבאמת מה לבקש לבם תכין רק יחוננו, לא

אל המבקש לטובת אינו המבוקש הדבר כי מבין אם בבו״ד כן כמו

------------------------------------מבוקשתג^__ץ למלאות עליו ירחם

 באין יסורין דעה בו •צאין למי הנותןפתו ל5 ואר״א יש ’
 מדעת שאינו למי טובה העושה פ״ב רבה ארץ דרך מס' ע׳ כו׳. עליו

 טובה כפוי כמו רעה מדה אין תרס״ה סי׳ חסידים בם׳ וע׳ כו׳.

ב. אות שם חסד מקור ובהגהותי

 אם היינו הגזירה רוע מעבירה דצדקה עפמ״ש כ' ובסה״ק יד.
 היסורין, מן וינצל פרוק בצדקה חטאך יקיים ר״ל יסורין אחד על נגזר

 כדאמרינן לצדקה נחשב אינו דיעה בו שאין למי פתו נותן אם אבל

 צדקה שעושין בשעה אפי' בהם עשה אפך בשעת סע״ב[ ט״ז ]ב״ק
 שכר. עליהם יקבלו שלא כדי מהוגנים שאינם אדם בבני הכשילב

 תן ערבית לו, תן שחרית אצלך אדם בא אם פ״ע רבה בראשית ,וע

 אם כי הרי זה, או זה עליך מכתיב הקב״ה איזהו יודע אתה שאין לו,

 אם לצדקה עליו מכתיב הקב״ה אין המצוד. לקיים מתכוון שהנותן

 וחים דקב״ה בשעתא א ק״ד וירא בוחר נוז״ש הגון שאינו בעני נכשל

 א, קצ״זז בויקהל וכ״ה חסכנא. איהו, ומאן דרונא, ליה משדר לב״נ ליה

 חכם שאמר כמו שהביא י״ג שער תם לרבינו המיוחס הישר בס׳ וע׳

 ביתו(, שער על עני לו יזמין לחסידיו מנחה לשלוח הבורא כשירצה

 על מברכין אין הטעם דמזה כתבתי ט( )ע׳ פ״ב הברכה מקור ובספרי

 זוז ממאתים יותר להם שיש לרמאין דחיישינן כיון צדקה מצות

 לרמאין טובה נחזיק אנחנו כי ואם צדקה, לקחת לו אין שמהדין

 שדייק וזה מצוה, עשה שלא מבואר הן זאת בכל רע״א[ ס״ח ]כתובות

 והרחבה צדקה למנוע שלא הזהירנו וכתב רל״ב ל״ת בסהמ״צ הרמב״ם

ענינם נדע שלא אלו כי עניינם נדע אשר האביונים מאחינו
מיסורין. ומצלי מגיני ולא צדקה ודאי מתקרי לא ’

 כלילה בו נשמעין תודה דברי שאין בית כל אר״א ג".

 שוב בלילה תורד, דברי בו שנשמעין בית כל סע״ב י״ח בעירובין כו׳.

 בתורה העוסק כל ב י״ב בחגיגה שם זהר ובשערי כו׳, נהרב אינו

 ג׳ זרה ובעבודה כו׳, ביום חסד של חוט עליו מושך הקב״ה בלילה

 הכתוב עליו מעלה בלילה בתורה העוסקים ע״א ק״י במנחות ע״ב,

 שכינה בלילה בתורה העוסק כל ב ל״ב בתמיד בעבודה. עסוקים כאלו

 אלא תורה של רינה אין פי״ט רבה בויקרא שם, זהר ושערי כנגדו

 סגולת על רל״ח סי׳ חיה נפש בס' ועמש״ב שם זהר ושערי בלילה

בלילה רוני קומי פס' יט ב׳ איכה בתרגום ואמרו בלילה, תורה לימוד



המשנהיתדו פרשתמרכבת

 ודאי בה ילכו וזהו בה מסיק לצא ונא בפי אף ימנע לא תמיד מכיתה בה ל'[ ]משלי בהתנשא נבלת אם ממלח יקנחרו תבול מלת אומךולריש ויקנתרו :כחך
 הותרלהס:) שיפשון בזמן יפשין אשר מנת פל יפשק בר6_מפש0£את_. אמנם פ׳ מרכה פמך מאשר זקנים פ׳ אלו הזה העש :דגדסיך יתרפוך רש׳י פירש

. _ ---------- --------- לש*י משמנ]ית p ^ישר-ה עס ,fip ןמעכמש העם אבל זקנים
 ומר נו׳א מסיק למר ור״י ל׳א צריךלהביןמחלוקת ואביהוא. נרב :החומש
 שלימה משנה היות רמחלוקתן ויראה
 שאין מי בסנהדרין מושיבין דאין ברכו

 מהלכות ס־ב הרמכ׳ס ופסקה ברם לו
 להם היה לא ואכיהוא נדב והיי סנהדרין

 כמרןסנהדרין להיות ראריס היו ולא כרה
 היו בברים ממונות דלדני גב פל רן.

 היו לא מ״מ ו“ל דן- סנהדרין כדמוכח
 :סי ומיד ממונות לדר כתדריןמעחדם

 אלו האלהים הוקי והודפת המחרב
 אחה נס תבול נבול אמר וס־ז ההוראות

 ואניהיא נדב שאין ודא' כן ואס ‘וגו
 לו דשאין להודיות פיק דמסק־נן מכללן
 נדל המודפי ור־׳א להוראה בהול כרה
 בסנהדרין מוביבין כיו ואניהוא נדב דנה
 זקן או בסנהדרק מושיבין דאין זה דדי;

 בשנה ההלכה נתחדשה כרס לו וכר.־;
 איש שבעים לי אשפה במאמר בניה

 וס׳ללר׳א לך כדומין מאתך ל מזי ^:דנכי
 ־ופרטית בסיר נאמרו לכללות ^המודפי

 עדייןלא משהוק׳המשקוא״כ מועד ביטהל
 נדב נס הכרם זה גלל זו הל:׳ נתחדש׳

 ופרנוו׳נאמרו לכללות וש־כת־ר׳י ואב־הוא
 הפרטי'׳ וכל כסנהדרין קדר ואה כסיני
השמיט זה גלל מסיני נאמרו כלם

 מל בנימוקי
•וכל מכניס.

כמ^סיכיהידנדן תזרה "מלמוד דהיינו פירש הנחל סרק רש״י פייהם מת
דקראמכ׳ל ברישא נתיני ותירוח דחוקות אומנות זהו פירש אותז5מ אלו בפרק
תורה זו צפייהם מת יקרא אומנות והיינו --------------- ~~

 הרבה מברכי[ כיצד פרק תז׳ל [במאמר הסתכל ליה אמר הדבר ממך כבר כי זקנים שבעים אלו הזה
 בידם נתקיימה וזה וזה ישמעאל נר׳ פשו \ יכולים ואין תחתיה נכנסים שלשה שנים להד, כשהיא זו בקורה
 בטיל׳ סיס־ מלאכה עמה שאין חורה וכל 1 בה לעמוד יכולים תחתיה נכנסים וחמשה ארבעה בה לעמוד

אחד: נקנה פוצים רש" דיבורי שני וא׳כ לבדך עשוהו תיבל לא הדבר ממך כבד כי
 זו הדרר / ויהי איעצך לך וייטב תשמעני אם בקולי שפע ועתה

 ככלי להם היה לעם אתה היה בגבירה המלך צא עמך אלהים
 שומע שאתה דברים הדברים את אתה והבאת דברות מלא

 המדרשות אלו החוקים את אתהם והזהרת )נהם( ותרעה תבוא
 אום׳ המורעי אליעזר ר׳ יהושע רבי דברי ההוראות אלו והתורות

איו והתורות ונו׳ מחקות עשות לבלתי שנא׳ עריות יוא חוקים
 דמעש ואת תור׳ תלמוד זו הדרך את להם והודעת! ההוראות

 ד,מודעי אליעזר ר׳ יהושע ר׳ דברי הטוב מעשה זה יעשון אשר
 )נקיי זו הדרך את חייהם בית להם הורע להם והודעת אומי

זו המעש' ואת הסדים( )גמילות זו בה מתים( )קבורת זו ילכו חולים(
 תחזה ■אתדהרי?ף משורת לפגים זו יעשון אשר הדין שורת

 ממון ובעלי עשירים אלו היל אנשי בנבואה תחזה העם“מכל
 אלו אמת אגשי בדין המקום פן יראים שהם אלו אלהים יראי
 ברין ממון לקבל שונאים שהם אלו בצע שונאי הבטחה בעלי
 העם מבל תחזה ואתה אום׳ המודעי אליעזר ר׳ יהושע ר׳ דברי

 אלו חיל אישי )המצגים( בה שחוזים זו במחזה באספקלריא
 אנשי בדין פשרה שעושין אדו אלהים יראי הבטחה בעדי
jjgg, ששונאים בצע שונאי וחבריו דוסא בן חנינא ר׳ בנון אמת

 ולומ׳ מתחל׳כתח לו בקור׳זווכו׳הוקש׳ הסתכל ואביכו׳מריטיי׳ורו׳ק: נדב את ר-י
 כבד כי למימר הו״ל לברך עשוהו תוכל לא וסיים .גס.אהרן אתה ים תבול נבול

 בקורה והסתכל ראה משלשא״ל אלא אינו ממך כי־כבד שמאמר ימתק כפס.
 מאמר ונמצא תעשהו מאחדים וסיוע פזר ופ*י לבדך לפשות כדבר ממך כבד שיהיה

 מדבר סוג אס כי בו שפתה המשפט שהוא הקדום ממין מדבר איט ממן כבד ב־
 אלהים ויהיה למאמר אין כפשטיה דאי .בגבורה והמלך צא : המשל מדירון

 ברוה׳קמ״מ זה כוון ייתרו אף בגבורה■ המלך :איעצך למאמר דבקות פמן
 לנביא אלא שומעין דאין השי׳ת מצות על הוספה כמו היות עטרה המלך ציוהו

 לגמרי לפס אתה להיה לו דהוקשה יראה .דברות מלא ככלי להם היה :מיהז־
 היינו מאתו משפטם לשאול בימתם ומלין שלית אחה היה כפירש׳י דאה מיותר
 ׳נ י סרק שקלים חז׳ל כמאמר ומתרץ האצהיס מול הדברים את אתה והבאה

 שהיתה א׳ במדבר ישראל טס היו אדונים ב׳ אילפי בר יהירה ,ר תני כופרות
 ניחנה שהתודה זה בתוכו מונחים לוחות שברי שהיו וא במוט נתונה תורה
 המחנה מקרב משו לא ומשה ה׳ נריח וארק שיאמר מופר באוהל היה מזוט

 התורה שבו הארון הוא לברות מלא כפלי לפס אתה היה יתרו מאמר היה .וזה
 שכינה. מחנה מקרב חמוש לא אתה כנה מופל כאוהל האלהים פול תמיד שהוא’

 יכאפר שכינה ממחנה לזוז לך אין לכך והזהרת והבאת היות הדבר וממתיק
 מקרב משו לא ומשה ה׳ ברית וארון מאמר אילעי בר ר׳י שיטת לפי באמת

 סני מיותר הוא אתה תיבת לו הוקשה שומם שאתה דברים :כמשמעו המחנה
 לברים והבאת בבות לשתי המקרא מחלק זה גלל הדברים את והבאת נאמר א־לו

 ישראל לברי האצהיס אל הדברים ואת לישראל להם והרנה תטא שומם כאתה
 כגון למקרא הסמוכים מדרשות המדרשות אדו : כאלהים אל ג•: בשאלתן
 למידק איכא ת־ת זו להם והודעת :דברנות פ״ק רש*י וכפרי ספרא סכלחא
 מציאו׳ אלו פרק דרשו טעמא ומהאי התורות ואת כחוקים את נקרא מוזכר לכנר

 היום אפס הלימוד ,הולמו היא שההודעה לא לפרש ואפשר אומט׳ אלו חייכם בית
 ואת ת״ת זו הדרך את להם והודעת תהו מפניהם מדמית שהתורה מנות נמה

 זו אמר ולא ת״ת זו ואמר מ־ מפני ידחה מי טוב מעשה זה יעשון אשר המעשה
 דלאגמורי לאנמורי הא למגמר דהו? דביק ס׳ק שילה' הש׳ס פסקי טס הטוני תורה

 שילמדו היינו ת״ת וו שאמר יו: גדול מעשה לנפשי׳ .ולמימר גדוג תלמוד לאמרייי
 ת״ת לאחריני דצאגמורי הטוב מעשה וי יטשון אשר המעש׳ את כן אחר• ואז לאחריה

 רק אמר אילו לפגי מיותר להוא הדרך אח להם והודעת באמרו וטון ממעשה גדול
 זו שבנתינה להם והודפת ה בו כוון בה ילט הדרך ואת החוקים את והזהרת

 המעשה חח/את כזו תורה כמעלת צאמריני לאנמורי שהוא להם מודיע שאתה
 צמה לו דהוקשה יאמר או בזי. תורה מפני נידהיח כמעשי להיות הטוב מעשה זו

 עם לתרן וכוונתו יפשק אשר במעשה שאמר כמו בה ילכו הדרך את אמר לא
 בפידנא ומצלי מגני כה יעסיק בעירנא מצוה נוטל הי׳ פרק יוסף לרב מימרא

 ובין בה דטסיק נפידנא בין תורה מצלי לא אצולי מגנא הגוני בה פסיק דצא
 אשר פירש ראה פרשת ריש רש״י והנה ומצלי. מגנא בה פסיק ללא נפידנא
 והודעת תהו מנת מל לשון הוא אשר שמלת הרי תשמפון אשר מנת על משמעון

ילט תורה תלמוד זו הדרך אח המצו' למעלות התורה מטלות שבין ההפרש להם

חולים ביקיר לומר יתכן _____
 לברים ישם מ בית להם הודע מאמרו

 ריש פרשנינו נעוה׳ו שאוכליסטירותיהם
חורה ותלמוד חסדים גמילות סאה מס'

 בית להם הודע תהושלושוהנחות
 למפלה הזכיר בפוה׳ז להתפרנס חייהם
 ודיכא חסדים גמילות הוסיף ועתה תורה
 י לב הלין מעלת עוד וגדול שלמא היינו

 אלא מלתא תליא בזטתא לאו ומזוני חיי
 לאמתו אמת דן שק דין והיות במולא
 בראשית במעשה להקמה שותף נעשה

 ומסורים כבושים השע־ם מפרכת כל א׳פ
 לין פ*כ הפזל תחת הוא ולא ידו תחת

 כיקיר היינו פרץ ונש׳ש חייהם כית זהו
 נא ומשני חסדים גמילות היינו חולים
 מ־מר ומצינו וכו׳ גילו לבן אלא נצרכה

 הא ד פיאה לריש הירושלמי שיטת לפי
 דברים בהדי חסדים גמילות דקחשיב

דבגופו ג־מ דתימא הדא שיטור שאיןלכם
 ומשמע מחימש יותר יבזבז אל המבזבז מד -אמד שיעור לו יש בממונו אבל

 1בנ.יכ לתימא הלא המתניתין לפרש דוחק־ה מאי דאלת׳ה קאמר למדאורייתא
 שיעיר לו שאין בינייהו סאה קמשיב שהרי קאמר דאורייתא שמתניתין אחרי

 הכתוב הוכרח וא*כ מששים לסאה פ־חתין דאין שיעור לו יש ומדרבק מדאורייתא
 אין ובגופו שיפור לו יש דבממון למש בדן חלוקים היותה הכבות לשני לחלק

 לזקן אלא נצרכה לא ומשני ג'ח היינו פדך ושש מתים קבורת זו י. שיפור לו
 לזקן אבירה בהשבת רחמנא לכתב והתעלמת דא*כ נמידק ואינא כבודו לפי ואינו
 בקבורת כטדו לפ* ואינו לזקן קרא צטריך מדא ליה תיפוק ל• צמה כבודו לפי ואינו

 דניליף כו׳א וכתעלמת לאו דאי וציכאלמימר פטור בממין מצות ־בשאר ש*מ מתים
 בזקן היא חיצונה וסברא ו׳ ולא ה' לא נכתוב לא דא״כ לו׳ אפשר אי זה מהנא
 כבודו פל למחול הזקן רצה דאם ז׳ל הרא׳ש ולשיטת אלא ד׳ה התום' כמ״ש לחיוב

 להנא דמדוקיא איסורא לאוריי והתעלמת דמיצרך ניחא בכבודו לזלזל רשאי אינו
 תירוצא בזונת ס׳כ־איבראישליישבקושיחהש׳ס משפטים ועמ׳שס׳ רשות הו״א
 וז׳ש למגלה ק’פ ריש כמבואר המת להוצאו׳ ת׳ת דמבטלין fop דקמ״ל לגמי

 קבורת זו בה ילכו אעפ׳ב כפירש׳י ת״ת היינו חייהם בית זה להם והודעת
 היינו מחים קבורת זו לבה לפרש ואין מתים. קבורת מפני ת׳ת דיודמה מתים

 והולך ונזיר כ״נ שאפי׳ מולאחותו •לסי׳ להא קרא צריך לא דלזה מצוה מת
 יותר כבודו לפי ואינו זקן לך ואין מצוה מת מפני יולחה זה דכל פסחו לשחוט

 אי תינח לי קשה קצת אך . קרא רינה מתים ללשאר פ'כ אלא ונזיר. מכ״ג
 למת דבזימא הבליו׳ כבו־ מול זקן כבוד למידתי ניחא נז־ונא משום קמרה

 גדול שהרי זקן ככור למלח־ אולמיה מאי כפרה משוס לקבורה נימא אם אלא
 כפרה משום אטו תפשה ואל בשב איסור בדבר אפי׳ צ׳ת שרוחה הבליו׳ כבוד
 לקבורה ג״כ שיטחה לקמן לברייתא למימר וליכא זקן. כבוד יודחה גברא דהאי
 בזיונא משוס קבורה אי ז’מ ל׳ הדן עמר דפי האבעיא תפשוט א״כ בזיונא משוס

 כבודו לפי ואינו לזקן דנ׳מ נימא מיניה נפקא למאי שה וטרי דשקיל ותו וכו׳
 דא׳־־״י שס כש׳ס ומסיים הדין משורת יםלפנ זו יעשון אשר וווי׳קי. ליישב ויש
 משלרח לפרש טנדו ולא תירה דן פל דבריהם שהעמידו אלא ירושלים חרבה לא

 ולפענ׳יר • גרמא והא להא ויי׳ל חנם שנאת מפני אמר וביומא ת ו.י. ובחום־ הדן.
 מזה ביוחר קפדנים והיו ד׳ח פל דבריהם שהעמידו לאחר היא דהיא ירא־
בו שיש משפט איזה הז׳ל אמרו כרי פשר לדרך קצת נוט־ן היו ואילו השיאה נולדה
V___שנאק1שנאה_ גרמו ווקא שפטהמ קו אחזו שהם ואחד פשרה זו אומר הוי שלום

 תחזהמפל ואתר, )ד( שפערי את זכתה התורה שהרי חנם שנאת צא זו
 ז חמו שמיד יורה תחזה ומאמר חזה יאחה הזק^ה־גדדהול״ל בנבואה. כעסתחזה

 הזה כחיל את פשה כמו עשירים אלו : בנבואה והיינו התבוננות מבלי
הבטחה בעלי אלו : אדן יממיל כמשפט מלך מז״ל וכמאמר

 רש׳י נשמעים דבריכם י יהיו שעי׳כ דבריהם פל לסמוך כלאי שהן
 לאמתו אמת דן שדן דין דטל סאה מס׳ שילהי המשנה ונפי החומש בנימוקי

 הרב וט׳ שמחץ במחזה באספקלריא : בה׳ יבטח אשר הגבר ברוך נאמר
 דר׳ בינייהו מאי לא*כ קאמר מאי ידענא ולא נבואה דהיינו פירש ז׳ר בטל

 ארה חכמת ט*י שכלו כאומד שיראה כיינו רלר׳א ויראה יהושע ור' אציפזר
תאיר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 156 מס עמוד משה דוד אברהם, המשנה מרכבת



נפש בשלח משיבת קנ

 אל לכוון יודעין שכלם נתיישב בהוה אשר ואלמנה באלמן ואמנם .2,לעיל שביארתי כמו וכו׳

 22כי המזיגה על כ״כ שמחתן אין גם ושיר, בריקוד חפץ להם שאין לימים והגיעו התכלית

מעליהם. רגלים לכלות כ״א כזה לשמחם אבותינו נהגו ולא יחיה, מתנות שונא

 תיקונים מצוה, דבר איזה ואוהביו חבירו בקיבוץ חבירו ע״י שיתגלגלס שחפץ ויש

 ואז הש״י במצות חינוכו שיהיה בכדי צדקה פיסוק או ברבים, לדרוש תורה דברי או טובים,

דרכיו. בכל יצליח

 ]והטעם תקנות, ותקנו הזקנים דרשו היום אותו ישראל על נשיא בהתמנות 23מצינו וכן

 בזכות יתחילו ומעשיו בו נולד כאילו היום וזה ,24עונותיו נתכפרו לגדולה שהעולה[ משום

 עלי עינו ושם בי הפציר כאשר 25האחרון מכת דין שחתן אני ורואה אשה. הנושא וכן ויצליח

 לשנות רשאי איני ממתני עבה קטנם אשר זולתי כאן נמצא כי אף תורה. בדברי שלחנו לפטור

קולות. לה׳ אזכהש כדי דעתו, מפני רעתי ולבטל רצונו כפי לשמחו אני וחייב פניו אור

 אף מתים קובר הוא מה בדרכיו שילך הש״י דרכי אלמדנו הבית בעל דין חתן ומאשר

 אחרי פי׳ תלכו, השם אחרי 26סוטה במס׳ דורש וכן כן. אתה אף חסדים גומל הוא מה אתה,

 זן מהו לומר אני מוסיף מתים. קובר אבלים, מנחם חולים, מבקר ערומים, מלביש גזרותיו:

 כחם גדול ובזה עמהם יתנהג ואיך אורחים הכנסת מדרכי ואלמדהו כן. אתה אף הרעיבים את

 מלא שמה ותן אחת צנצנת קח 27באמרו לדורות להראות הקב״ה ציוה זה ועל ומצותם.

 לאבותינו נעשו נסים כמה שהרי הנס, לדורות שיראו בשביל לצוות כ״א אינו :מן העומר

 וזן שפרנס לדורות ללמדינו בא )אלא( הקבלה אלא לדורות, להזכיר אות שום ניתן שלא

 שבעו כדי האדם את זן הוא ומה עלינו. העוברים כל לפרנס חייבים אנחנו כן אותנו, הקב״ה

 והעומר אמר ]ולזה בינוני לאדם ראוי הוא וכן סעודות לב׳ ביצים מ״ג 28והוא ליום עומר

 אדם שביעת כדי הוא שהעומר מאחר כי האיפה, מהו ללמדנו כ״א אינו הוא, האיפה עשירית

 כן [29האיפה היא מה נדע האיפה עשירית ומשאמר ביצים, מ״ג שהוא אנחנו יודעים בינוני
 תבשיל לאכסנאי יתן שלא מזה נלמוד גם סעודות. ב׳ שבעו כדי לאכסנאי ליתן אדם כל חייב

 יתן גם יומו. מזון האכילם יום שבכל בוקר עד ממנו יותר אל נ0שאמר ממה יומו בן שאינו

 עת עד לרדת המתין ולא בבוקר ירד המן שהרי ימתין ולא כבואו לאכול תיכף לאכסנאי

 שמא ונקיי׳ לבנה במפה השלחן לערוך גם אדם. כל מאכל חמישית שעה שהוא האוכל

 לאכול לאכסנאי לתת מזה נלמוד גם יום. בכל המן מן למטה יורד שהטל כמו הוא איסטניס

 אנשי אבותינו שנהגו כמו פטומי תרנגול או שור בשר או קטנית או פת שלו הרגל ׳יחי

 ומזה אחת לינה רק אך אפרנסך במה לאכסנאי ששאלו 3,בתלמוד מהם הסיפור שבא ;מעשה 1

כי הנבחר טעם היה אפילו אחר טעם בו נמצא ולא בו, הרגיל מזונו כפי מזון א׳ כל טועם ;יה !

I .ה מ״ב, פ״ה סוטה 23 כז. טו, משלי 22 ״שירו״. אלא לה׳״ ״אשירה אמרה לא שע״כ וו בפרשה •יעיל י

II 1 < תורה. בדברי החפץ מהכת ר״ל 25 ג. ג, ביכורים ירושלמי 24 נשנית״. ביום בו -עדיות א כוו, ות 

 כוונת 31 שמותטז,יט.30 ג..7מכ״יא הוספה 29 ב. פג, עירובין 2K לג. טז. שמות 2 ז .״יו.א.

וכו׳ א״ל סועד אתה במה א״ל נחמיה דרבי לקמיה דאתא ההוא וכו׳ גליל כאנשי מעשה כ סו, •'כתובות 1 ..׳תו !



*

קנא נפש יתרו—בשלח משיבת

 עיקריים שהענינים וראה .52מעיים בני חולי תחילת וסת שינוי כי בו רגיל לשאינו מזיק היה

 ביד שהיה מכאן שלמדו היינו למזונות, בודקין ואין לכסות בודקין 22שארז״ל מהן, ללמוד

 יתנהג אם כ״כ סכנה להם שאין שנראה )לא( אם השמים, מן ומנעלים כסות להמטיר הש״י

 אין פרנסוני יאמר אם אבל לאו, אם הוא רמאי אם אותו )סבודקין כסוני, יאמר אם במתון

 מן גם להם. הכסות ירד ולא יום בכל המן שירד אנו רואים כי יסתכן. שמא אותו בודקין

 "כי והאכילהו, בית" תביא מרודים ועניים לחמך לרעב פרם "הלא 54ראייה יש הנביאים

 כשרודה העני פי׳ מרודים, ועניים תיכף. לחמך, לרעב פרוס כן והפי׳ וכסיתו", ערום תראה

 פי׳ וכסיתו, ערום תראה כי והאכילהו. ביתך אל הביאהו תיכף לאכול מה לו שאין וקובל

 דברי את אני "רואה כמו עמו שהאמת ותראה שתבדוק עד תיכף להתרצות חייב אינך לכסתו

 תבין. כי פי׳ וכסיתו, ערום ותראה בו הבין פי׳ ,56כו"׳ חכמה הרבה ראה "ולבי וכן 55אדוני"

 כל חייב זה שכשיעור ללמדינו יותר, ולא פחות לא עומר, צנצנת להשים הקב״ה צוה ולזה

יותר. חייב ואינו פחות, ולא בו הרגיל מזונות לאכסנאי ליתן אדם
 ,57המעשה" אלא עיקר המדרש "לא הש״י דרכי לדעת מגמתו שם אשר דין וחתן

 בבא במסכת ומצינו לו. הראוי לכ״א להאכיל לסעודתו שהזמין אותם לכל בפרט וידקדק

 לאו ואם וקטנית פת להאכילם ע״מ עמהם התנה פועלים השכיר כאשר אחד בחסיד 5מציעא*

 כדין זה יקיים ואם הן. מלכים בני ישראל בני שכל המלך שלמה בסעודות עצמו את חייב

 קיים וכבר לעניים. צדקה גבו שכבר בסעודתו צדקה מצות קיים כבר מזונות לתת אכסנאי

 מתנת זו אלוקיך", ה׳ בקול תשמע שמוע "אם 5’נאמר ועליו זו, בדרשה תורה בדברי לדבר

 מאנתם אנה "עד 40שמצינו כמו לו כראוי אכסנאי המפרנס זה למצותיו", "והאזנת 59עניים

 ,29חוקיו" כל "ושמרת שלהם, הסדר כמו לאכול שלא הסדר מן שיצאו והיינו מצותי" לשמור

 נופל 29וכו"׳ שמתי אשר המחלה "כל אז הלימוד פי׳ ושמרתם שנאמר מקום בכל כי ת״ת הוא

 ראוי הוא האדם יחלה שלא 4הנהגה' בעל ועל והנהגתם המזונות סדר שהקדמתי מה על ג״כ

כיר״א. הנפשות ממחלת ירפאינו הש״י רופא. לקרוא

יתרו פרשת

א( )יח, יתרו וישמע

 אשר פסוק ועל עמלק, ומלחמת סוף ים קריעת ובא שמע שמועה מה פירש״י

 אשר כל את שפי׳ קודם ולישראל למשה פי׳ גם ועמלק, והבאר המן ירידת פי׳ עשה,

נמשכים והם עשה, אשר כל ואת וישמע לחלק ראה מה זה בענין תמהון כאן ויש עשה.

 רבן לדברי שב׳ כנראה 35 ז. נח, ישעיה 34 א. ט, בחרא בבא 33 ב. קי. כתובות 32

טז. א, קהלת 36 וכו׳״. ארמון דברי את אני ״רואה ה —ג משנה יג פר־ כתובות במשנה גמליאל



קנד סימן ג חלק מלכות משנת שו״ת

בצדקה קדימה בדין

יצו״א. התש״ב נ״י ברוקלין למטמנים מ״ה ו׳ ליל אור ב״ה

 אי״א שמים מלאכת מלאכתו מרבים יר״א מפואר ת״ח ונעים נחמד נפשי ידיד כבוד
הי״ו. גרינצוויג דוד מוה״ר כש״ת הסופר אשכול

 אבוא ומתחלה היקר מכתבו קבלתי ונאמנה יתירה בידידות עליו הנלוים וכל אחדשה״ט
 מלאה עיר בירושלים ב״ה צריך לדידי לא כי אף בספיקתו בא כ״ת אשר תורה דברי על

 כפי בדבריו להשתעשע אמרתי ולכן יתירה ידידות מחמת אלא ת״ל וחכמים סופרים
הפנאי. מיסת

 עירו לעניי קודמין משפחתו עניי צדקה במצות שהלכה היות למעשה הלכה נסתפק כ״ת
 צדקה משא״ב לעשירים ובין לעניים בין הדין חסדים ובגמילות לכ״ע קודמין עירו ועניי

 לגמ״ח הנצרך אם ונסתפק עירו לעניי קודמין קרובים ג״כ שבגמ״ח ומובן לעניים רק
 נצרך עוד ויש יותר ולהרוויח עסקיו להרחיב גמ״ח וצריך משפחתו מבני עשיר הוא

 הקרוב קודם מי פ״נ( שאינו )כמובן נפשו את להחיות פרנסתו לכדי ממש שצריך לגמ״ח
 הכ״נ לעשירים אף שהוא בגמ״ח א״כ עני כשהוא קודם שקרוב כיון עשיר שהוא אע״פ

ע״כ. קרובו שאינו אף קודם לגמ״ח וצריך עני שהוא יותר הנצרך העני או קודם הקרוב

 ובאיזה זו מצוה של טיבה מה חסדים גמילת מצות לידע אנו צריכים דבר כל קודם והנה
 דברים אלו פאה במשנה והנה קדימתה בדין לעשות כדת נראה ואז נופלת היא סוג

 והרע״ב הרמב״ם וכתבו ע״כ. ות״ת וגמ״ח וראיון והבכורים הפאה שיעור להם שאין
 בהן וכיוצא וכלה חתן והמשמח מתים ולקבור חולים בקור כגון דגופו גמ״ח דדוקא

 את ולהאכיל ערומים ולהלביש שבוים פדיון כגון דבממונא גמ״ח אבל שיעור להם אין
 אושא מתקנת והוא אבל מהל׳ פי״ד רמב״ם ועיין שיעור להן יש בהן וכיוצא הרעבים

 ועיין ע״ש מדאורייתא אפי׳ שיעור יש למטה דשמא כתב והר״ש ע״א. נ׳ דף נערה ׳בפ
 מן חמישית יתן לידו מצוה שתבא פעם דבכל כתבו הנ״ל פאה ובירושלמי שם רע״א
 דאפילו קמ״ז( )סי׳ כתובות הלכות משנה בספרי ועיין מחייב לא ותו שבנכסיו הרוח
ע״ב. ט״ז ומ״ק ע״ב מ״ט סוכה ועיין משליש יותר יבזבז לא מיתה לאחר

 זה כראי זה ראי ולא נינהו מצות תרי צדקה ומצות גמ״ח דמצות נראה ריהטא ולפום
 כלים משאילו מעות לו מלוה ובממונו וכו׳ בין בגופו בין גמ״ח הנ״ל סוכה רש״י ועיין

 לא ז״ל הרמב״ם הגדול רבינו אבל מיוחדת למצוה לחשבו הי״ל וא״כ ע״כ. ובהמה
 ח׳ וז״ל עניים מתנת מהל׳ בפ״י צדקה מצות עם כללה אלא עצמה בפני למצוה חשבה
 ביד המחזיק זה ממנה למעלה שאין הגדולה מעלה מזו למעלה זו בצדקה יש מעלות
 מלאכה לו ממציא או שותפות עמו עושה או הלואה או המתנה לו ונותן המך ישראל

 ותושב גר בו והחזקת נאמר זה ועל ישאל ולא לבריות יצטרך שלא ידו את לחזק כדי
 שאר דעת הוא וכן צדקה בכלל גמ״ח מצות כל כלל דהרמב״ם הרי ע״ש וכו׳ עמך וחי

 מצוה שמנה מ״ו סי׳ סמ״ק עיין ]ומיהו רמ״ט. סי׳ יו״ד והש״ע הטור והביאו פוסקים
עצמה[. בפני למצוה זו

 יותר המלוה גדול לקיש בן שמעון רבי אמר אבא רבי ואמר ע״ב ס״ג דף שבת ובגמ׳
 ומלוה בכיס דמטיל לכאורה ומשמע ע״כ מכולם יותר בכיס ומטיל צדקה העושה מן

 הקשה הנ״ל שבת יעקב ובעיון צדקה בכלל אלו גם חשב הרמב״ם אבל נינהו צדקה לאו
 כחדא חשיב בכיס ומטיל ומלוה מזו למעלה זו בצדקה מעלות ח׳ דקחשיב להרמב״ם

 בדעת תלוי שהכל ותירץ גדולה בכיס ומטיל כתרתי להו חשוב הנ״ל בשבת והלא
 בהלואה רוצה שאינו ויש להתעסק יכול לא כי גרידא בהלואה שרוצה מי יש המקבל

צדקה. לי׳ חשיב דאפ״ה וכנראה כלל בוש שאינו גמור בשותפות רק



 זה למה הא לירד תניחהו אל עמך ידו ומטה אחיך ימוך כי ע״א( ה׳ )פ׳ בהר ובתו״ב
 חמשה לארץ נפל ומעמידו בו תופס אחד במקומו עודנו החמור גבי על למשא דומה

 שהוא שבצדקות המעולה איזהו ומפרש״י שם. הראב״ד פי׳ ועיין אותו מעמידין אין
 שבצדקות, המעולה הוא זה לבריות יצטרך שלא המך ישראל ביד בהמחזיק היינו גמ״ח

 בכדי רק הוא שבה והמעולה צדקה מטעם הוא גמ״ח דעיקר פירשו דהמפרשים והנראה

 וא״כ פוסקים ושאר ורש״י הרמב״ם שכתבו הטעם עיקר וזה לבריות יצטרך לא שהעני
 שרוצה אלא לבריות יצטרך שלא בטוח והעשיר עני ואחד עשיר אחד נמי דידן בנידן

 העני ודאי לבריות יצטרך גמ״ח עמו יעשה לא שאם עני והאחד וגבולו עסקיו להרחיב
 יותר לי׳ צריך והאי אזלינן נחיצות בתר דהרי קרובו והעשיר קרובו שאינו אף קודם
 הרמב״ם הרי בגמ״ח כמו שייך בצדקה אי לי׳ דמספקא הא וגם לבריות. יצטרך שלא

כהדדי. תרווייהו כולל באמת

 רב דתני אהא הונא דרב להא לה דמתני איכא ע״א ב״מ בגמ׳ מפורש הדבר ובאמת
 קודם עני ועשיר עני קודם עמי ונכרי עמי עמך העני את עמי את תלוה כסף אם יוסף

 ומפורש ע״כ קודמין עירך עניי אחרת עיר ועניי עירך עניי קודמין ענייך עיר ועניי ענייך
 בהל׳ והרמב״ם בזה. מחלוקת שום וליכא כמובן קרובו שהוא אף לעשיר קודם דעני

 העני את עמי את תלוה כסף אם שנאמר ישראל לעניי להלוות מ״ע כתב ולוה מלוה
 השואל העני אל הצדקה מן גדולה זו ומצוה וגו׳ תעביטנו העבט ת״ל רשות יכול עמך
 קדימה דין כלל הביא ולא ע״כ זו למדה הגיע לא עדיין וזה לשאול נצרך כבר שזה

הנ״ל. ב״מ בגמ׳ המפורשת

 קודמים עירו ועניי אחרים לעניי קודם עני וקרובו וכו׳ מ״ע כתב ס״א צ״ז סי׳ והטוח״מ
 אף ולההנותו שעה לפי להלוותו מצוה להלות שצריך עשיר ואפילו אחרת עיר לעניי

 קדימה דין במלוה הביא שלא ז״ל להרמב״ם וצ״ע ע״כ לו ההוגנת עצה וליעצו בדברים
 קדימה דין השמיט למה ס״ו מצוה במנ״ח זה על תמה וכבר בגמ׳ המפורשת כלל

 מוצא הרשים והכ״מ קודמין ומעירו דקרובו וכו׳ צדקה גבי הי״ג מהמ״ע ובפ״ז בהלואה
 צדקה מוזכר אינו וכאן בצדקה מיירי ושם בהלואה מיירי בב״מ ובאמת ע״ש מב״מ הדין
ע״ש. ע״כ

 גמ״ח כלל דהרמב״ם לעיל כתבתי שהרי הכא קחזינא לא קושיא דמילתא לקושטא אבל
 בהמ״ע להדיא שם שכתב וכמו בה שייכא וכולהו צדקה במצות בכיס ומטיל והלואה

 עושה או הלואה או מתנה לו ונותן שמך ישראל המחזיק זה וכו׳ גדולה מעלה וז״ל
 צדקות שאר עם נמי הלואה להדיא שכלל הרי וכו׳ מלאכה לו ממציא או שותפות עמו

 שכתב אמה וסמך אכולהו קאי דצדקה קדימה דין דהאי קדימה דין דכתב הכ״נ וממילא
 וממילא ע״ש מ״ע בהל׳ שהביא אותה דהוא ולוה מלוה בהל׳ שהזכיר ובפרט מ״ע בהל׳
 דיני וכל מב״מ עניים מתנת בהל׳ הרמב״ם דין מוצא מקור שהביא הכ״מ דברי צדקו

 ועיין ופשוט, ז״ל המנ״ח קושית לה ואזלה כמובן אחת מצוה הוא דבאמת בו קדימה
שם. לח״מ

 בין קרובו עשיר ואפי׳ מקום בכל קודם עני ועני דעשיר לדידן לן עלתה שכן וכיון
 שבצדקות המעולה הצדקה שהוא אלא צדקה מכח הוא גמ״ח דעיקר לגמ״ח בין לצדקה
 יותר בזה והארכתי כמובן. מבעשיר יותר בעני שייך וזה ארצה יפול שלא משום והטעם

 וסופה גמ״ח שתחלתה הקדושה בתורתו נפלאות יראני והשי״ת חביבותי להראות מדאי
גמ״ח.

 התורה ברכת המברכו נפלי בר בביאת מרובים שמים לרחמי המצפה עוז ידידו בזה והנני
הקטן מנשה כנפש, החג ובשמחת ללומדיה
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.fa) ץפח שהנא לב״ד יבול-לילך והוא תבעהב-כ

קנ״ח סי׳

 מכס )הברחת פסלנות עסק ידי על במאסר שנאסר מי שאלה
 חיוב יש האם להוציאו אפשר רב סכום וע״י וכדומה(

 שהוא ביון דילמא או ממון לו ליתן צדקה דין מעיקר
 אנו אין התפיסה לעצמו וגרם כהוגן שלא ועשה פשע

 מעות שלוה במי דינו מה וכן לפדותו, מחוייבים
 להם משלמים אין שאם )מאפי״ע( מעלי דלא מאינשי

 האם לשלם לו אין ועתה להזיק עלולים הם אז
 מהם ולוה פשע שהוא כיון דילמא או לעזרו מחוייבים

עליו. אחראים אנו אין

 שלא עשה וגם התפיסה לעצמו וגרם פשע שזה אעפ״י תשובה
 מחוייבים מ״מ וכדומה המכס שהעלים במה כהוגן

 הוא כ״ז אך לעזרו, צדקה מצות יש ועדין לפדותו
 להכניס רגיל הוא אם אבל כן לעשות רגיל באינו
 אנו אין אז עוני או תפיסה לידי שמביא למצב עצמו

 הברחת מפני שנתפס זה אם ואפילו )א(. עליו אחראים
 כן שעשה הראשונה ופעם בן לעשות רגיל אינו מכס

 ומכניסים בזה שרגילים אנשים הרבה יש אם מ״מ נתפס
 הוא וכ״ז )ב( לפדותו צריך שאין י״א זו לסכנה עצמם

 מאינשי כלוה וכן נפשות סכנת ליכא בתפיסה אם רק
סכנת בו יש אם אבל סכ״נ לידי יבא לא מעלי דלא

 לדין הולך הנתבע לצורך ורק עכשיו לתבוע רוצה אינו הוא דהרי )ג( גרמא.

וז״פ. הב״ד לבחור בידו לכן

 על הרדב״ז המקורות רק נציין וכאן בזה הארכנו ארוכות תשובות במדור )א(

 ממון לגנוב הרגילים היהודים על שנשאל כ׳ עניים ממתנת פ״ח הרמב״ס

 וברדב״ז עיי״ש להצילם דמחוייביס והשיב להצילם מחוייביס אס ונתפסו

 מדבריו והיוצא שם והאריך זו תשובה נמצא קס״ח סי׳ מכ״י מחדש הנדפס
 להם אין מ״מ מותר שאינו אעפ״י המכס להעלים היתר מורים האנשים דאס

 פי׳ כן )ב( עיי״ש. בזה רגיל אינו הוא אם להצילו ומחוייביס מומר דין

פי׳ וכעי״ז רגילי מרגל הני בגמרא שאמרו מה ע״ב סי׳ השולח בפרק היש״ש



P'

 שפשע זה ואם )ג( לפדותו מצווים אופן בכל אז נפשות
 יותפס שאם וסמך כן עשה ואעפ״ב סכ״ב בזה שיש ידע

 להצילו מחוייבים שאין י״א מהקהל רחמים יבקש
 לסמוך אין ולהלכה ממש נפשות סכנת יש אם אפילו

)ד(. להצילו ייביםמחו אופן בלוב סב״נ במקום ע״ז

קנ״ט סי׳
 ויש "האנקאנג" במדינת )"פעקטרי"( עסק לו שיש מי א׳ שאלה

 אפשר אי העסק ומצד גוים כולם ופועלים מנהל לו
 מכירה שטר לעשות רוצה והוא בשבת אותו לסגור
 כיון אך בפוסקים המבואר באופן העסק שמנהל להגוי

 שבת להזמן שוה אינו שם שבת שהוא שהזמן
 ימכור האם יעשה מה גר שהוא מקום שבאמעריקא

 שהוא ביום או "בהאנקאנג" שבת שהוא ביום העסק
באמעריקא. שבת

 שעובדים באמעריקא חנות לו שיש במי הדין מה ובן
 לארץ נסע והבעה״ב שבת לפני שעות ב׳ עד ו' ביום שם

 כשאצלו נמצא קודם שעות ו׳ שבת חל ושם ישראל
 לסגרו מחוייבים האם פתוחה החנות עדיין שבת כבר

לא. או שבת כבר בשאצלו

 רק המכירה לעשות צריך הדין מעיקר הא׳ השאלה על תשובה
 הישראל שנמצא מקום באמעריקא שבת שהוא זמן על

 שבת שהוא הזמן על גם העסק את ימכור למעשה אבל
 לשם יסע אם דלפעמים העסק במקום ב״האנקאנג" שם

 העסק למכור צריך אז הרי בשבת שם וישהה למסחרו
 ישכח והוא שם נמצא שהוא כיון שם שבת שהוא בזמן
מזה.

 בער״ש פתוח העסק להניח מותר הב׳ השאלה ולענין
ישראל בארץ שנמצא הבעה״ב שאצל בזמן באמריקא

 בארוכה. בחשובה ונתבאר ט״ו סי׳ מלובלין מהר״ס שו״ת )ג( שס. המאירי

 אותו יתלו אס אפילו להציל צריך שאין כ׳ שהיש״ש דאע״פ בתשובה כ׳ )ד(

 אנשים ואותן כן, ס״ל דלא משמע הפוסקים דבריו הוביאו שלא ממה מ״מ

 זה בענין כלל להקל להם אין מותרות על הרבה ממון שמפזרים עשירים

פטור. אדם שסתם באופן אפילו אופן בכל להציל ומחוייביס



• ש<ים פדיון מצות בענין יע

 והוא לגוי רנמכר לפדות ב׳ צדקה מצות מצד א׳ שבוים בפדיון מצות ב׳ שיש יבאר
 שיטמע חשש יש בתפיסה אם ידון \ ביניהם ויטמע ממעשיו ילמוד שלא כדי

 דמה יבאר \ העניות לעצמו וגרם שפשע מי צדקה מצות יש אם וידין ביניהם.
 לפדותו מחויבים ואין כג״פ דינו הא׳ בפעם אפילו אז לעשות אנשים בין שנפרץ

 את להציל מחויבין אין הגנב את שתולין שבמדינות היש״ש ׳שכ במה ידין \
 לפדותו חויב יש האם למאסר נתפס דדמ״ד עפ״י אם ידין \ ממיתה הגנב

 אם ידין \ התורה עפ״י חייב שהוא ממה יותר לחייב כח לדדמ״ד דאין ויבאר
 מה אם ידין \ קנסות גם לחייב כח להם יש האם הדינים על נצטוו שעכו״ם מה

 כפי דינים לתקן שיכולין או ממש תורה דין הוא הדינים על מצווים שעכו״ם
שכלם

 ע״י ונתפס בזיופים שעסק מי שאלה

לתפיסה אותו והושיבו המשטרה

 שגר ביתו את לקחו וגם שנים כמה על

 מעות לו הי׳ ואם באקשי״ן, למכור שם

 עצמו לפדות יכול הי׳ כו״ב סכום

 והוא הנ״ל הסכום לו אין אך מהמאסר

אותו שיפדו רתמים ומבקש עומד

 א׳ שאלות ב׳ בזה ונתעוררו מהמאסר

 לומר יכולין האם לפדותו, מחויבים אם

 על מוטל הדין פי שעל שמים ירא לכל

 הנדרש סכום ערך לפי ליתן חיוב כאר׳א

 שלקחו הבית לענין דינו ומה לזה.

 אותו לקנות מותר האם ממנו

מהממשלה.

א׳ ענף

 הנמכר לפדות ,ב צדקה מצות מצד והוא שבוים פדיון מצות א׳ מצות ב׳ שיש יבאר

ביניהם ויטמע ממעשיו ילמוד שלא כדי והוא לגוי

 א׳ מצות ב׳ יש זה בענין הנה תשובה א(

■מצור שהוא שבוים פדיון מצות
 ש״מ ח׳ ד׳ ב״ב בגמרא כמבואר מאוד גדולה

 הרמב״ם ה״ל הוא, רבה מצוה שבוים פריק

 גדולה מצוד. לך ואין י׳( הל׳ ממ״ע )פ״ח

הרעבים לל5ב הוא שהשבוי שבוים כפדיון

 והמעלים בםכ״נ ועומד והערומים והצמאים

 את תאמץ לא על עובר הר״ז מפדיונו עינו

 רם על ל״ת ועל ידך את תקפוץ ולא לבבך

 עכ״ל וכו׳ לעיניך בפרך ירדנו לא ועל רעך

 ב׳ עיי״ש ס״ב ת״ב סי׳ ביור״ד המחבר וכ״כ

שנמכר מי את לפדות עשה מצות עוד יש



 נמכר אחרי (קרא כרכתי (ד לעכו״ם

 זה ומצור. יגאלנו מאחיו אחד לו .,תהי גאולה

 לו חסר אין אם דאפילו צדקה מצות מצד אינו

 יהי׳ שלא כדי לפדותו חיוב יש כלום שם

 כ׳ ד׳ קדושין במסכת כדאיתא ביניהם נטמע

 ג״כ דחקו מחמת שלא נמכר אפילו וכן עיי״ש,

 ונבאר צדקה, מצות מצד זה דאין לפדותו צריך

 תנן ע״ב מ״ו ד׳ גיטין במסכת זה, מצוד. קצת

 פודין אין לעכו״ם בניו ואת עצמו את המוכר

 מיתת לאחר הבנים את פודין אבל אותו,

 ושנה שמכר והוא ר״א אמר ובגמרא אביהן,

 מעכו״ם זוזי דיזפי מיכסי בי בני הנהו ושילש,

 להו גרבי וקא אתו למפרעינהו להו הוה ולא

 לקמיה אתו לעבדים( אותם שלקחו רש״י )פי׳

 המוכר רתנן לכו איעבד מאי להו אמר דר״ה

 אותו, פורין אין לעכו״ם בניו ואת עצמו את

 שמכר והוא רבינו לימדתני ר״א להו אמר

 דעבדי רגילי מרגל הני ליה אמר ושילש ושנה

 )פי׳ ללודאי נפשיה דזבין גברא ההוא הכי,

 לקמיה אתא אדם( בגי שאוכלין אומה רש״י

 את המוכר תנן אמר פירקן ליה אמר דר״א

 אבל אותו, פודין אין לעכו״ם בניו ואת עצמו

 הכא וכ״ש קלקולא משום הבנים את פודין

 הנוגע הגמרא עכ״ל וכו׳ קטלא דאיכא

לענינינו.

 חייבים אין ושילש ושינה דמכר הטעם והנה

משום בחידושיו שם הח״ם כ׳ לפדותו

 ימכור הוא דהא כלום מועיל אינו דהפדיה

 הוא שהרי ביניהם יטמע וע״כ עוה״פ עצמו

 מן דגם יתכן זה ולטעם עיי״ש, לכך הוחזק

 כרחינו שעל כיק לפדותו שוב אי״צ התורה

למכור הוחזק שהרי ביניהם עצמו יטמע

 לא זה רבדין המשנה לשק ומדויק עצמו,

 בשאר כמו עולם תיקון מפני המשנה מסיים

 אי״צ לכך דבהוחזק שם הנזכרים דינים

 סי׳ )חו״מ בתשובה אבל הדין, מעיקר לפדותו

 הוא חכמים רתקנת זה דין על הח״ם כ׳ קע״ז(

 מן דבר לעקור לחכמים כח ויש לפדותו שלא

 הואיל אותו לפדות שלא וגזרו בשוא״ת התורה

 לא פק״נ במקום אבל הציבור על עצמו דהטיל

 עיי״ש, למות רשע אינו שהוא כיון גזרו

 הי׳ לא התורה דמן ליה רפשיט ומבואר

 את למכור שהוחזק אעפ״י לפדותו נפטרים

 דקרא טעמא דרשינן דלא משום )ואפשר עצמו,

 מפני קאמר ולא בזה סתם והמשנה לקולא

 הוא דקרא טעמא דדרש דלר״ש משום ת״ע

 שתקנת ג״כ כ' במאירי שו״ר מדאורייתא(

 ירגיל שלא עולם תיקון מפני הוא חכמים

עיי״ש, לזה עצמו

 סכנת כשליכא רק הוא דכ״ז הרמב״ם וכתב ב(

חייבין סכנה יש אם אבל נפשות

 שאמרו דמאי דס״ל ג״פ, אחר אפילו לפדותו

 קלקולא משום הבנים את פורץ אבל בגמרא

 רגיל שהי׳ מיירי זה קטלא, דאיכא הכא וכ״ש

 כן לפרש להרמב״ם ליה מנא וצ״ב בכך,

 ראם כן ליה רפשיט וי״ל בפ״א, מיירי דילמא

 רפודין מק״ו ללמדו הוצרך אמאי בפ״א מיירי

 נמכר אחרי הוא מלא דמקרא תיפ״ל בניו

 שו״ר רגיל, שהי׳ דמיירי אע״כ לו תהי׳ גאולה

 כן שב׳ ט״ו סי׳ מלובלין מהר״ם בתשו׳

עיי״ש.

 שאוכלין ללודאי עצמו שמכר דכיץ עוד וי״ל

ממש למיתה עצמו הפקיר הרי אדם בני



 ר״א חייבו ואעפ״כ ג״פ עצמו ממוכר גחל ,חה

 ג״פ. עצמו במוכר כש׳׳כ א״כ לפדותו

לפרות א׳ מצות, ב׳ שיש הנ״ל מכל היוצא

ב׳ צדקה, מצד מצור, הוא שבוים

 שלא כדי מצוד, הוא לגוי הנמכר עבד לפדות

קע״ז סי׳ חו״מ בח״ס היטב )ועי׳ ביניהם יטמע

עיי״ש( ומ״ש בד״ה

 שיטמע חשש יש בתפיסה אם ידון
 מי »נדקח מצות יש אם וידין ביניהם.

העניות לעצמו וגרם שפשע

 ועסק שפשע במי דינו מה לחקור יש ומעתה

יש האם בתפיסה ונתפס בזיופים

 שמי הוא, פשוט זה דהנה לפדותו, מצות

 והמצוה מזה גדול עני לך אק בתפיסה שיושב

 אצלו שייך לו, יחסר אשר מחסורו די למלאות

 דלכאו׳ הוא הספק מקום אך וצעד צעד כל על

 ביניהם, שיטמע החשש שייך אק במאסר

 ומתרגל העכו״ם בבית שחי בעבד דרוקא

 שיטמע חשש יש אז שלהם החיים בהילוך

 חשש ל״ש לכאו׳ במאסר ביושב אבל ביניהם

 צדקה מצות מצד רק הוא לפדותו והמצור, זה

 ופשע לעצמו גרם שהוא כיק לחקור יש א״כ

 חייבים אק אולי במאסר אותו שהושיבו במה

 אביה־,, השבת במצות מציגו זה וכעק לפדותו

 לבעליו להשיבו חייבק אק מדעת דאבידה

 יכול אק שהוא כיון קטן בז מעות והשולח

 שהשולח אעפ״י השבה מצות בו אק לשמרו

 רד,"ה אפשר וא״כ אותו ישמור שהקטן חשב

 בד״ה שם רש״י ממש״ב כן משמע וקצת כאן,

עכ״ל, לעבדים אותו שבים שהי׳ לד,ו, גרבי

 נפק״ט מאי בזה לומר רש״י רצה מאי ולכאו׳
 לתפיסה (ם א׳ לעבדים או, שבים היו למה

 שבים שהיו רש״י כ׳ דמהי״ט ואפשר בעלמא,

 שלא כדי לפדותו מצוד, יש דלכן לעברים

 אין למאסר שבים היו אלו אבל ביניהם, יטמע

 העוני. לעצמו גרם הוא כי לפדותו חייבים

פשע שהוא אעפ״י לפדותו שחייבק ואת״ל

 מה לחקור יש לעצמו העוני וגרם

 נתפס וכבר בזיופים רגיל הי׳ הוא אם דינו

 הציבור על מוטל בכד,"ג גם האם פעמים כמה

 עצמו למוכר לדמותו יש ובפשיטות לפדותו,

 ה״ה ולכאו׳ אותו פורק דאק ג״פ לעכו״ם

 במוכר דרק לחלק )ודוחק בתפיסה, ביושב

 שחששו לפדותו שלא תקנו לעכו״ם עצמו

 אבל ביניהם, יטמע שלא כדי לזה, ירגילו שלא

 ביניהם שיטמע חשש שייך דלא במאסר

 שאחר זה דטעם ובשגם אותו, פורק לעולם

 לא לזה, ירגילו שלא כדי אותו פורק אק ג״פ

 לפדותו שלא שגזרו כ׳ והח״ס בגמרא נזכר

 שמה ואפשר הציבור, את להטריח שלא כדי

שלא כוונתו ג״כ לזה ירגילו שלא המאירי שב׳

הציבור( את להטריח

 יש מ״מ שפשע דאעפ״י ראיה להביא ויש ג(

בשו״ת ממש״ב לפדותו צדקה מצות

 שנתפס במי שנשאל ט״ו סי׳ מלובלק מהר״ם

 זונה עם שנתפס שטענו הישמאלים בזי

 דת, המיר באונס או במיתה לדונו ורוצים

 טענה ואק לפדותו מצוה שיש שפשוט והשיב

 לו וגרם בעצמו פשע הוא משום ליפטור

 עצמו ממוכר עתר גורם לך ראין ז״א תפיסה

 חד, לפדותו חייבק ג״פ עד ואעפ״ב לעכו״ם

מיתה ובסכנת מיתה סכנת כשליכא אפילו



 עיי״ש, לפדותו ( חיי פ״גא« אפילו

 מצווים מיתה סכנת כשליכא שאפילו ומבואר

 לעצמו וגרם פשע שהוא אעפ״י לפדותו

התפיסה.

 מוכר מדין המהר״ם למדו איך טובא צ״ע אך

מצד המצוה אין ששם לעכו״ם, עצמו

 מצד אבל ביניהם יטמע שלא מצד רק צדקה

 חייבים אין פשע שהוא כיון אולי צדקה

 שאם באופן הי׳ ההוא דבנידון ואפשר לפדותו,

 ויש חיו ימי כל תח״י לישאר יכול יפדוהו לא

 שרוצים שם שב׳ כמו ביניהם יטמע שלא חשש

 זה חשש שאין באופן אבל דתו, להמיר לאונסו

 אין אולי צדקה מצות מצד רק דנים ואנו

לפדותו. מחוייבים

 וגרם שפשע דאע״פ ראיה להביא יש אמנם

אפילו צדקה מצות יש העוני לנפשו

 הרמב״ם על הרדב״ז שב׳ ממה סכ״נ כשליכא

 היהודים על שנשאל שב׳ י״ג הל׳ ממ״ע פ״ח

 חייבים אם ונתפסו ממון לגנוב שרגילים

 ל״ת על שעוברין שכיון נאמר האם לפדותו,

 ומסיק לא או כמומרים נחשבו תגנוב, לא של

 חייבין לתיאבון דמומר לפדותו רחייבים

עיי״ש. להחיותו

 שחייב ליה פשיטא צדקה מצות שמצד הרי

מצד רק ודן אנפשיה אפסיד שהוא אעפ״י

 עדיין אך להחיותו, חייבים אם לתיאבון מומר

 בו הי׳ שהתפיסה מיידי דשם לדחות אפשר

 םכ״נ כשליכא אבל להצילו חייבים ולזה סכ״נ,

 יחסר אשר מחסורו די צדקה מצות מצד ורק

 גרם שזה שכיון אפשר לחייב רוצים אנו לו

לעזרו. אי״צ לעצמו

סי' מכת״י( מחדש )נדפס ברדב״ז מצאתי אך

 הנ״ל הרדב״ז רמז שעליה התשובה קס״ח

 מחויבים םכ״נ כשליכא דגם מוכח ומשם

 נפשי ידיד ממני שאלת וז״ל, שב׳ לפדותו

 לגנוב הרגילין היהודים באלו דעתי, אודיעך

 סכנה, לידי ובאים אותם ותופסים הגוים ממק

 לא, או בממונם להצילם הציבור מחוייבים אם

 ואת עצמו את המוכר השולח בפ׳ תנן תשובה

 עלה ואמרינן וכו׳, אותו פודין אין לגוים בנע

 ושילש ושנה שמכר והוא ר״א אמר בגמרא

 קמן הא הכי, דעבדי רגילי מרגל הני וכו׳,

 לפדותן, רצה לא לעשות רגילין שהם דמפני

 מגוים, זוזי דיזפי איסורא עברי דלא אע״ג

 מן ממק דגנבי איסורא דעבדי הני וכ״ש

 גוים של ואפילו תגנוב לא כתיב דקרא הגוים,

 ברור הדבר הילכך הפוסקים, כ׳ וכן במשמע,

 דאין ממון, על הגוים אותם חובשים שאם

 םכ״נ, ראיכא היכא אבל לפדותן, חייב ישראל

 לשאלה, מקום יש בזה שמדות חשש או

 דאיכא כיון לפדותו, דחייבין נראה הי׳ ולכאו׳

 ההוא התם דגרסינן ממות, דמר שמד או קטלא

 אדם בני שאוכלין ללודאי נפשיה דזבין גברא

 דאיכא הכי וכ״ש וכו׳, רר״א לקמיה אתא

 משומד האי אמי לד׳ רבנן ליה אמרו קטלא,

 להו אמר נו״ט, אוכל להאי חזי דהא הוא

 דאי קמן הא וכו׳, דאכיל הוא לתיאבק ודילמא

 דאכיל אע״ג להכעיס משומד דהוה לאו

 ליה פריק הוה דאורייתא אלאו ועבר איסורא

 אע״ג נמי בנ״ד רקטלא, חששא דאיכא כיק,

 אלא הוא להכעיס לאו תגנוב רלא אלאו רעברי

 הלכך וכו׳, לפדותו ישראל וחייבים לתיאבון,

 רגיל אשד האיש זה אם לדקדק צריך בנ״ד

בניו את ולהאכיל יאכל מה לו אק לגנוב
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 כיון פעמים כמה אוזר אפילו אותו ופודין

 פודין אין קטלא ליכא אי אבל קטלא, דאיכא

 אל כ׳ וקרא בכך", רגיל שהוא "כיון אותו

 ירעב, כי נפשו למלאות יגנוב כי לגנב יבוזו

 לו שיש או יאכל, מה לו יש הגנב זה אם אבל

 ואכל התירא ושביק היתר בדרך להרויוז מקום

 פורץ ואין להכעיס, משומד נקרא זה איסורא,

 הוא אם ה״מ ומיהו קטלא, איכא אפילו אותו

 רגיל לריעותא תרתי דאיכא בכך רגיל

 כיק בכך רגיל אין אם אבל להכעיס, ומשומד

 תנאי צריך ועוד אותו, פורץ קטלא דאיכא

 שאם אסורה הגוי רגניבת יודע שיהיה אחר

 משומד זה אין וכו׳, מותר שהוא חושב הוא

עכ״ל. וכו׳ להכעיס

 שחובשים בתפיסה דגם מדבריו מפורש הנה

שלא החשש שייך לא דבפשטות אותם,

 כל כררך עמהם חיי שאינו כיון ביניהם יטמע

 בכך רגיל אינו שאם ליה פשים אעפ״ב הארץ,

 נחית ולא סכנה כשליכא אף לפדותו, מחוייבים

 אנו ועוד לעבדים, או לתפיסה לקחו בין לחלק

 אם לתיאבץ דגנב גדול חידוש מדבריו למרץ

 כמומר דינו היתר בדרך להרויח יכול הוא

 שבשאר אעפ״י בכך, רגיל הוא אם להכעיס

 ניחותא איזה מחמת חוטא הוא אם איסורים

 כמומר רינו איסור בדרך יותר לו שקל

 בגונב מ״מ ב׳, סי׳ ביור״ד וכמבואר לתיאבון

 שהחמירו בכה״ג ומציגו טפי חמור ממון

 רהא איסורים מבשאר סתר גניבה באיסור

 ולא מעלין לא דדינו דקה בהמה הרועה

 )והוא תכ״ה סי׳ בחו״ט הפרישה צידד מורידין

ררק לומר צנזור( מחמת דפוסים מכמה נשמט

 ראיתי ולא עיי״ש. החמירו.בו גזילה באיסור

(ך- חיו ץ״שים בשאר
 מחמת רהנתפם מהרדב״ז מבואר עכ״פ

שהוא אעפ״י לפדותו מחויבים גניבתו

 בכך רגיל הוא אם ורק לעצמו התפיסה גרם

 לרייק שב׳ דמה שו״ר לפדותו, חייבין אין אז

 לכאו׳ לעברים ליה דגרבי שב׳ רש״י מלשון

 חשש שיש לעבדים נתפסים הי׳ לא ראי משמע

 לפדותו מחויבים הי׳ לא ביניהם שיטמע

 שלקחו הנ״ל רש״י על שב׳ ביש״ש ראיתי

 אם וכ״ש לפירושו, פי׳ ת״ל לעברים אותם

 ובפשטות עכ״ל, חמורה בתפיסה אותם שבים

 אותם שבים אם דאפילו הוא כך היש״ש כוונת

 הם אם וכ״ש לפדותי מצוה הי׳ לעברים רק

 לפדותם, מצוד, בודאי שאז חמורה בתפיסה

 מצות שיש ליה שפשיטא רואים אנו ומדבריו

 גרם שהוא אעפ״י מתפיסה להצילו צדקה

התפיסה. לעצמו

 אז לעשות אנשים בין שנפרץ דמה יבאר

 ואין כג״פ דינו הא׳ בפעם אפילו
 שב׳ במה וידין לפדותו, מחויבים

 הגנב את שתולין שבמדינות היש״ש

ממיתה הגנב את לחציל מחויבין אין

 עצמו רזבין גברא בההוא הסוגיא ובגוף ד(

ר״א רפשים אנשים שאוכל ללודאי

 לפרות שחייבין ממה ק״ו לפדותו רחייבין

 ולמה לפדותו שלא סק״ר דמאי צע״ג הקטנים,

 לא מהי״ת םכ״נ שיש דכיון ע״ז ראיות הוצרך

 על ל״ת הוא מפורש לאו הלא להצילו יצטרך

וגרם פשע שהוא שכיון נאמר ואם רעך, רם
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 במו להצילו, חץבים אמסרדאין שנסתפן

 בסנהדרין מהש״ס דמשמע ו» באבידה

 מצות כעין הוא רעך דם על דל״ת שהלאו

 מאי א״כ הספק מקום הי׳ זה אם אבירה השבת

 וזה קטנים בנע שפודין ממה מייתי ראיה

 בקובץ שב׳ מה ועי׳ הח״ם( הק׳ )וכעי״ז פלא,

 המנ״ח בשם ל״ר, ד׳ ז׳ גליון בהלכה משיב

 דל״ת שהלאו להלכה כן שב׳ שלמה וחכמת

 השבת ממצות יותר מחייב אץ רעך רם על

 מחויבים אץ לדעת עצמו המאבד ולכן אבירה

 דמפורש זו מסוגיא וצ״ע עיי״ש, להצילו

להיפך.

 שאין שסוברים האחרונים דעת יתרץ

 סכנה לעצמו שגרם מי את להציל מצוה

להיכן בגמרא מפורש שלכאו׳

 על ע״ב בסי׳ שם היש״ש מש״כ עפ״י ואפ״ל

רגילי מרגל הני הש״ם דקאמר מה

 שגם הפי׳ אין וז״ל, גדול חידוש כ׳ ה?י דעבדי

 קאמר הכי אלא וכו׳, ג״פ כן עושץ היו הם

 אותם ופרינו כך אנשים לעשות רגילי מרגל

 אלא להם הי׳ לא עכשיו אפילו ושלש, פעמים

 העיר בני מוחזקץ שהרי פורץ, אין מ״מ פ״א

 כרי הקהל על עצמן ומפילץ זה, בענץ לעשות

 סוגיא מהאי שמעינן עוד וכו׳, אותן שיפרו

 וכן כ״פ, אפילו אותם פורץ סכ״נ שהוא היכא

וכו׳. בטור להדיא איתא

אין בתליה שדינו הגוים מן שגונב מי ומ״מ

 מתחייב הוא כי לפדותו, צריכץ

 ללוראי עצמו דזבץ למי דמי ולא בנפשו,

אותו, פורץ היו משומד דהי׳ לאו ראי דמשמע

 מכר אלא לקטלא עצמו שמכר הפי׳ אץ

 המכירה אחר עד מזה ידע ולא לשעבוד עצמו

עכ״ל. וכו׳

 שהוא שדבר א׳ חידושים ב׳ מדבריו ולמדנו

לסכן ורגילץ אנשים בץ נפרץ

 חייבין אץ אותו יציל שהציבור וסומכין נפשם,

 ג״פ כן עשה לא הנשבר, שזה אעפ״י לפדותו

 גם משמע רגילי מרגל הני בגמרא הזה ופי׳

עיי״ש. כן במאירי

 הכנים ראם גדול חידוש בדבריו מפורש ועוד

אין םכ״נ הוא אם אפילו לסכנה עצמו

 מהטעם ג״כ כונתו ואולי לפדותו חייבץ

 וסומך עצמו ומסכן שגונב זה לפני שהזכיר

 שיצילו מהציבור רחמים יבקש יתפם שאם

 יתלו אם אפילו לפדותו חייבים אין לכן אותו

 דלא כן קימ״ל אם וצ״ע גדול חידוש וזה אותו

 לדינא, היש״ש את שיביאו באחרונים ראיתי

 הח״ם לפמש״ב יותר קצת מובן הדין זה ועצם

 הציבור על הוצאות שלהטיל הנ״ל בתשובה

 שמורה זה לכן עיי״ש, סכ״נ לירי לבא עלול

 אותו יפרו שהציבור סמך על נפשו על היתר

 בסכ״ג עכשיו שהוא אעפ״י אותו פורץ אין

 הביא רר״א כך, הנ״ל גמרא לפרש יש ולפי״ז

שהם ידע שלא שבכד,"ג ראיה

 כיון דסק״ר לפדותו, צריכים אנשים אוכלים

 אץ שוב ג״פ הציבור על עצמו הטיל שכבר

 שיש ידע שלא בכך דמה עליו, אחראין אנו

 ג״פ עצמו מכר כבר הרי מ״מ סכנה בזה

 מייתי ע״ז הציבור, את הטריח כך וכל ללודאי

 פדו שכבר אעפ״י בנע דפודין מהא ראיה

 מקום מכל ג״פ, הציבור את והטריחו אותם

וחומר קל כן אם קלקולא משום פורץ



דפודץ. הדין בודאי קטלא חשש כשיש

שמי שב׳ וח״ש המנ״ח על מכאן ל״ק וכן

 כמו להצילו חייבים אין נפשו שמסכן

 בזה סכנה שיש ידע לא דכאן מדעת, אבידה

 לכאו׳ היש״ש דברי ומגוף היש״ש, ׳שכ כמו

 עלה קאתי דהיש״ש כדבריהן דלא משמע

 אין לכן הציבור על עצמו מטיל שזה משום

 ז״א אך מדעת, אבירה מטעם ולא לפדותו

אין דכאן עליהם חולק דהיש״ש מוכרח דאין

 שלא חשבו דבודאי מדיית כאבירה ממש זה

 על \מות .מו! עלה שלא רק אותם יותפסו

 יצילו יותפסו שאם דסמכו יותפסו, אולי ראשם

 מדעת אבירה זה אין ובכה״ג הציבור, אותם

ועי׳.

 בו שאין לתפיסה דהנתפם הנ״ל מכל היוצא

פי על אף בכך רגיל לא אם סכנה

 מקום מכל ופשע שגרם ידי על שנתפס

לפדותו. מחריבים

ב׳ ענף

 כח לדדמ״ד דאין ויבאר לפדותו חיוב יש האם למאסר נתפס דדמ״ד עפ״י אם ידיו

חתורח עפ״י חייב שהוא ממה יותר לחייב

 שגזל רכיון להסתפק מקום יש עדיין אך ה(

אותו הושיבו הגזילה עונש ומצד

 בזה נאמר אולי הערכאות משפט עפ״י במאסר

 כי לפדותו חיוב יהי׳ ולא רינא דמלכותא רינא

 שלא כדי לענוש ברדמ״ד חרוץ חנו כך

 ממש״ב לפשוט יש זה ושאלה לזה ירגילו

 שהרג במי נשאל קמ״ו סי׳ יאיר חוית בשו״ת

 לתפיסה הרוצח נתפס ושוב במזיד חבירו את

 לומר חשוב אדם ורצה אחרת, עבירה מחמת

 א״כ להרגו מצוה הי׳ הרם שהגואל רכיון

 והחו״י להצילו, נשתדל שלא לכה״ם בודאי

 כ׳ ובסוף הדם, גואל בדין באריכות השיב

 במה העיר מחשובי אחד דברי דבר, סוף וז״ל,

 יכול היה להנרצח קרוב כאן היה שאלו שאמר

 למסרו כ״ש ומבוטלים, בטלים הרוצח להרוג

להזכיר. לא כי הם למלכות

עבורו להשתדל שאסור חכם אותו מאמר רק

 במם׳ דגר׳ הוא, חק דבר לא לכאורא להצילו

 קלי עלייתא דנפק גלילא בני הנהו דס״א נדה

 לטמרינן א״ל רר״ט לקמיה אתו נפשא דקטלי

 אטמרינכו, לא אי נעביד היכי להו אמר מר,

 פי׳ וכו׳, בישא לישנא האי רבנן אמור הא

 אתכם, להציל שמא ואסור הרגתם שמא רש״י

 אחר, פי׳ השאלתות בשם שכתבו תוס׳ ועי׳

 ומקרא רש״י פי׳ על תמוע ולא חלקו לא מ״מ

 עד נפש, ברם עשוק ארם כ״ח במשלי מלא

 תרפ״ג, סי׳ ס׳׳ח ועיין בו יסמכו אל ינוס בור

נפש רציחה רבר על שנתפס רכל אפ״ל ועוד

מצוד. הי׳ סנהדרין הי׳ שאלו מישראל

 הרע ובערת לקיים לב״ר להביאו אדם לכל

 לא עכ״פ בידינו שאץ הזה ובזמן מקרבך,

מרבים הם אף חכמים וכש״ש להצילו נפעל

בישראל, דמים שופכי

שנפש כל בפי ושגור שמפורסם מה ועוד



 נקמה שיעשה עד מנוח לא.ימצא הנהרג

 לחלק (נראה זה (מצד רי וכו׳, ברוצח

 אין רציחה אותו על נתפס אם, דודאי ולומר

 לקבל הוא השמים מן ודאי כי עבורו להשתדל

 ישפך. דמו באדם תורה דין דינו

שמשפטם גניבה על אח״כ נתפס אם מש״כ

 וע״כ הרוצח מידת זה ואין לתלותו

 שדין ל״ז ד׳ אד״מ בם׳ וכארז״ל לו הוא מקרה

 שנתחייב מי שם שאמרו ואע״פ בטלו, לא ד״מ

 שיתיזו שיזדמן היינו למלכות נמסר הרג

 מיתות כל כי ואפשר בפי׳ רש״י וכ״פ ראשו

 נ״ב ד' שם וכבמשנה כן בימיהם הי׳ מלכיות

 מש״כ עושה, שהמלכות כדרך ראשו מתיזין

 לו שנזדמן לומר וא״א חנק הוא הגנב תליית

 הקשו אד״מ פ׳ בש״ם והרי הרציחה, בעון זה

 הוכחה אינו ומ״מ וכו', הוא נחש בר והאי

 נידון או מגין זכות דלפעמים התום׳ כמ״ש

נפש שגם וי״ל ג״כ להיפך י״ל וא׳׳כ בקלה

 שיהרוג. ענין באמה מנוח תמצא המת

נשתדל לא שנתפס גמור רשע כל א״כ וא״ת

 לידי בבואו או יחלה כי גם ועוד עבורו

 אמרו שלא ליתא ודאי והא לו נזדקק לא סכנה

 ובעלי ישראל רשעי משא״כ וכו׳ מורידין לא

 רק אמרינן לא דאנן קשה דלא עבירות,

 ושבא תורה בדין מיתה עליה שחייב בעבירה

 בידי, רפיא זה וגם עולם למנהג חוץ מנהג לו

 טובע הרוצח או איש, אשת על הבא זה דלפי

 הרמב״ם כמו״ש נכון זה ואין נצילנה לא בנהר

 עומד שאינו כל מורידין ולא ומעלין וכו׳

דאין מרצחנים חוץ אמרו ולא תמיד ברשעו

וכו׳, חילוק

שודאי הנ״ל לידינו הבא השאלה לענין ונחזור

 ליתובי לתיאבון כעובר רק אינו רוצח שדין

 בחמתו קורע גבי דשבת וכבגמדא הרע יצרו

 אחר דבר או גניבה בשביל נתפס זה אחר ואם

 בעדו להשתדל מצוד, סכנה לידי בא אם כ״ש

 גנבים קצת כדרך תמיד ברשעו אינו אם

 משא״ב מעלין, ולא מורידין בכלל שהמה

 אבל דבר, לכל כישראל דינו מקרה דרך בהרע

 נפש שרצח עצמו הרציחה זה בשביל נתפס אם

 סברות שיש אחר לומר פנים יש מזיר, נקי

 להשתדל שלא עדיף שוא״ת ולכאן לכאן

 כבר שזה אחר גיסא אמץ־ לומר ויש בעדו,

 או בגמרא ספק אם הרוצח זה ולגבי אבר,

 לכן להשתדל, ויש להקל נפשות וספק בסברא

 אפילו השתדלות לחייב להכריע בידי אין

 ולבא להכריע שבכוחו ומי וכו', הרוצח מממון

 איסור יש אם הדין בירור תכונות עד

 מה יכריע, רשות או מצוה או בהשתדלות

 שם ק )ועוד עכ״ל וכו׳ הוא בי ולא עמדי שאץ

 ממון להוציא בכלל חיוב יש אם באריכות

 שאינו אפשר או ממיתה חבירו את להציל

 מחויב ואינו אבירה השבת ממצות עדיף

עיי״ש(. ממון להוציא

 החו״י ע״ר עלה שלא רואים השו״ס מכל הנה

דדמ״ד מצד להצילו שפטורים לומר

 שגם כיון ק ורק להריגה אותו שפטו שהם

 ובערת משום להמיתו מצווים אנו תורה ברין

 שם משמע ועוד להצילו, אין לכן מקרביך הרע

 אומרים אץ מחייב הי׳ שהתורה ממה שיותר

 שו״ר דדמ״ד בזה להצילו חייב ואין דין שדינם

 ד׳ סנהדרין הר״ן בחידושי כן הוא שמפורש

 במקומות אבל וז״ל שב׳ בא״ד ב״ד ד״ה מ״ו

של זה טעם להם יספיק לא בחו״ל ד״נ שדנים



 אלוקים דב״ד הדיף מן )שלא ועונשין מכין

 הורמנא ליה אית דאי אלא כרכתיבנא בענין

 ישראל דיני כפי נפשות דיני לרון רמלכא

 חייב שדיניהם נפשות דין שכל לומר נראה

 מיתה חייב ג״כ ובדינינו מלכות דין מצד מיתה

 וכו׳ דמלכא דהורמנותא מכח לדון יכולין בזה

 עונש דין אין שברינינו כיון לכאו׳ א״כ עכ״ל,

דדמ״ד. משום בזה אין תפיסה

לפעמים ג״כ שבדינינו כיון לומר יש עדיין אך

 מילתא למיגרר הדין מן שלא עונשים

יתבאר זה ופרט דדמ״ד כאן ששייך אפשר

ג׳. בענף

 לפטור ק שלא מהחו״י ללמוד יש וגם

הסכנה גרם שהוא מה מצד מלהציל

 למש״ב סותר זה שאין פשוט ונראה לעצמו,

 שפשע זה אם רק כ׳ דהיש״ש הנ״ל היש״ש

 אותו יצילו יותפם שאם סמך על עצמו סמך

 החו״י בנידק אבל להצילו שאין כ׳ בזה הקהל

 חמתו עלה רק הקהל על כלל הרוצח סמך לא

וז״פ. שם כמש״כ והרגו באפו

להצילו אין בגניבות רהרגיל החו״י שב׳ ומה

 דמהי״ט הרמב״ם למש״ב רכונתו נראה

 רגיל שהוא משום מעלין אין דקה בהמה רועה

התום׳ בשם שב׳ קנ״ח סי׳ יור״ד ש״ך ועי׳ כן

אברהם. ביד שם ועי׳ אחר טעם

ח״ב היעב״ץ מאוד החמיר החו״י ספיקת ובגוף

 שהרג מי בנידון ג״כ שנשאל ט׳ סי׳

 ע״י עצמו להציל יכול והוא ונתפס במזיד

 מותר האם דינו מה הרגו שלא שקר שישבע

 שם וכ׳ נפשות הצלת משום לשקר לישבע

 שהרג דכיק לשקר לישבע שאסור היעב״ץ

ד״מ דין בטלו ב״ד מיתת שד׳ אעפ״י במזיד

 (בלי תשובה C, מ אם ושקו״ט בטיל, לא

 עבירות דבשאד נאמר אם ראפילו ומסיק מיתה

 מ״מ תשובה מועיל מיתה עליו שחייבים

בנפשו. רק תשובה מועיל אין ברוצח

ראיה והביא להצילו, להשתדל שאסור עוד וכ׳

 שאסור הנ״ל ס״א ד׳ נדה במם׳ מגמרא

 ל״ר, סי׳ או״ח נובי״ק בשו״ת )ועי׳ להצילו

 ב״ד( מיתת למחוייב תשובה מועיל אם שדן

 למאסר שנתפס דמי לדינא הנ״ל מכל היוצא

אם וכדומה בזיופים שעסק מחמת

 ולא תקפו יצרו פ״א ורק בזיופים רגיל אינו

 הציבור על כלל סמך ולא שיותפם ע״ר עלה

 מצוד, שיש מודים וכו״ע ספק אין בזה

 במאסר מיושב גרול עני לך ואין לפדותו,

 רגע בכל הוא ביותר המעולות במאסר ואפילו

 לו, יחסור אשר מחסורו רי בכלל ורגע

 כמומר דינו אין דבפ״א לפדותו ומחויבים

 גרם שהוא ואעפ״י הפוסקים, שב׳ כמו לתיאבון

 כיון מפטפטים שיש כמו ולא המאסר, לנפשו

 להצילו מצוד, אין ישר איש ואינו וגנב שעבר

 שכיון מפטפטים ויש במאסר שישב טוב יותר

 עליו, אחראים אנו אין התפיסה לעצמו 'שגרם

 עפ״י אבל בער,"ב ודעת סברת הוא כ״ז

 שהוכחנו כמו להצילו מצווים ר,תור,"ק

 הוא פשוט והרי הנ״ל, ויש״ש מהרדב״ז

 להעשיר אץ שהי׳ במי יום בכל ומעשים

 כל ואבד בטוח שאינו בעסק ממונו והשקיע

 שלא הדעת על היעלה עני, ונעשה רכושו

 שאבד במה פשע שהוא כיון לפרנסו מצוה יהי׳

 פושע אינו שהוא רכל הוא, פשוט אלא ממונו

 מצוד, יש בודאי בדמיונו סער, רק ממש

הנ״ל. הפוסקים מכל כרמוכח לפרנסו



ואינו ים C 4 ורגיל .(־ל פוש/ שהוא מי אבל
 כמו לפדותו מצוה אין אז ע״ע אחראי

 יוצא הנ״ל והיש״ש ומהמאירי וכו׳, רגילי ועי

 פעמים ג׳ נתפסו לא עצמם הם אם שאפילו

 עצמם להכניס אנשים בין נפרץ אם מ״מ

 מעלי רלא מאנשי ללות כגון לסכנה

 אחריות בעלי אינן שהם כיון )המאפי״ע(

חייבים אין הציבור על עצמם וסומכים

להצילם.

 ביותר גרועים אנשים בין הוא המאסר אם אך

זכר מש״ז על זא״ז כופין שהאסורים

 צריך ביניהם יטמע שלא חשש יש וכדומה

 כל הרץ שמעיקר דאעפ״י הרבה בזה להתיישב

שיש אעפ״י לפדותו מצווים אץ סכ״נ שליכא

 את פורץ אין כדתנן ביניהם שיטמע חשש

 ונוגע כרוך זה לפעמים מ״מ לעכר׳ם הנמכר

 ע״ז לדון וצריך וכדומה וב״ב משפחתו גם

 עצמו. בפני ניתן בכל ראש בכובד

לכאו״א ראוי כאילו בדברים ובלא״ה

 חייב שהוא ממה עתר להתחסד

 שמפזרים האנשים אילו וכש״כ הדין מעיקר

 לומר מקום יש מותרות על בניקל ממון

מדת מצד רק ולא הדין מעיקר גם שחייבים

תסיתו/

 נכסיו ממנו לקח שהממשלה השאלה ולענין

רמוזויבים או לקנותו מותר האם

ג׳. בענף לקמן יתבאר לבעליו להחזירו

ג׳ ענף

קנסות. גם לחייב כח לחם יש האם הדינים על נצטוו שעכו״ם מח אם ידין

 למי קונסים דמלכותא שהתנא במה הנה ו(

הן ממון בקנס הן החוקים על שעובר

 כח להם יש אם לחקור יש וכדומה במאסר

 בזה אומרים האם כן לעשות התורה עפ״י

 מאי אנן ונחזי רץ, דינם שעשו מה ואם דדמ״ד

 הש״ס חשיב קא נ״ו ד׳ סנהדרין במסכת רקמן

 והקשה נח, בני שנצטוו מצות מז׳ אחד תנים

 מצות עשר והתניא מיפקדי בנ״ח דינים הש״ס

 והוסיפו בנ״ח שקיבלו ז׳ במרד" ישראל נצטוו

 דדינים הרי או״א, וכיבוד ושבת תנין עליהן

 אמר אלא ומסיק הש״ס ושו״ט מצות מז׳ אינו

ומקשה קנסות לתני אלא נצרכה לא רבא

 וכו׳ ליה מיבעי בדינין הוסיפו אכתי הש״ס

 יצוד, מאשר גמתנן רדינין רש״י ופירש עיי״ש,

 ומשפט צדקה והתם אחריו וביתו בניו את

 לאו קנסות אבל ופשרה רץ דהיינו כתיב

 עכ״ל, מדיניה טפי ליה דקנסינן נינהו משפט

 מש״כ לפי ומעתה נצטוו לא קנס רעל ומפורש

 הוא תנא דמלכותא דדינא ט׳ ר׳ בגיטין ורש״י

 יוצא לפי״ז כן אם התנים על שנצטוו משום

 רק הוא דד״מ, לאו בדיניהם שקונסין דמה

 הוא גזל קנס מחמת בית לקחו ואם גזלנותא

 מפורסם מגנב כקונה תנו והלוקחו בידם

לבעליו. להחזירו ומחויב



 על נצטוו שלא ראעפ״י די״ל מוכרח זה אין אך

דין דינם אולי לקנוס רוצים אם מ״מ זה

 דין הביא לא דהרמב״ם ממה לכאו׳ משמע וכן

 כ׳ שם המאירי אכן קנסו!/ להם שאין זה

 שס״ל הרי עיי״ש, לקנוס רשאים שאין מפורש

 ומה לקנוס רשאים אין ע״ז נצטוו שלא דכיון

 להיפך, ראיה אינו זה דין הביא לא שהרמב״ם

 שלא הדין הביא לא למה קשה בלא״ה דהרי

 הרמב״ם השמיטו ולמה הקנסות על נצטוו

 תירץ דחי שהש״ס רכיון דס״ל ואפשר לגמרי,

 קנסות דגם וס״ל זה מתירוץ רבא הדר זה

 הוצרך הקושיא לישב כדי דרק בדינים נכלל

 אבל דינם, בכלל אינו דקנסות לידחק רבא

 הסברה על נשאר כתנאי דמייתי למסקנא

 אבל ועי', משפט בכלל הוא דקנם חיצונה

 להלכה. נשאר זה שחלוק ס״ל המאירי

החוקים בספרי שחקוק דמה לחלק יש ואולי

 כו״כ הוא זה דבר על דעונש שלהם

 כך כי משפטים בגרר נכנם זה כל כו״כ וע״ז

 כך הוסכם אם חילוק שום ואין ביניהם הוסכם

 לשלם צריך שהוא היושר מחייב רכך מחמת

 מחייב שהיושר מחמת או ממונות, חיובי מצר

 בספריהם חקוק שאין קנם רק לקנסו, שצריך

 מכין ע״ד הענין לפי קנם עושה השופט רק

 ואין קנם נקרא זה הדין מן שלא ועונשין

 שחקוק מאסר ועונש ע״ז, כח לרדמ״ד

 תלוי שם שיהי׳ השנים מספר ורק בדיניהם

בגרר נכנם זה גם אולי השופט ראות לפי

וצ״ע. משפט

 הצהרת נראה בזה היטב העיוץ אחר אמנם ז(

הנהגות ב׳ יש דהנה כך, בזה הענין
] ■ -*ה -די ■י■ ::״ ■■■׳■׳■-

 היליד אופגי הנעשינ/לצורך משפטים א׳

 חוקים L /. להיות >ך צ. מדינה דכל המדיני

 כל ועל ומתן משא אופני כל על וגדרים

 ב׳ כמובן, לחבירו אדם בין הקשורים הדברים

 פ״ד ריש הרמב״ם וז״ל מלך, של כח ענין יש

 העם על מם ליתן למלך יש רשות דמלכים

 מם לו וקוצב המלחמות לצורך או לצרכיו

 שכל לגזור לו שיש המכס מן להבריח ואסור

 וכו׳ יהרג או ממונו ילקח המכס שיגנוב מי

 דינו גוים במלכי שגם ע״ז הרדב״ז וכ׳ עכ״ל,

 רק הזכיר הרמב״ם הנה עיי״ש, דדמ״ד כן

 הזכיר ולא עצמו להמלך שנוגעים דברים

 ומ״מ לחבירו, אדם בין להעובר עונשים

 להילוך שנצרכים כאילו רעונשים מסתבר

 נוגעים שהם בעונשים נכלל זה המדיני

 כאילו בעונשים כאן מיירי והרמב״ם להמלך,

 לקנסו מוכרח הי׳ לא המדיני הילוך שמצד

 יכול הוא לעצמו נוגע שזה כיון אעפ״ב כ״כ

 ועונש קנס אבל רוצה שהוא מה כל לעשות

 כנוגע נחשב הוא מדינה להילוך צורך בו שיש

 ולכן מלך אינו עם בלא מלך כי ממש אליו

 המדיני. הילוך צורך כפי ולענוש לקנוס יכול

מעצמם הגוים ורק מלך בו שאין מדינה אמנם

 בזמנינו שנהוג כמו מדינה אירגנו

 משפטים לקבוע חיוב להם שיש אעפ״י

 להם אין לקנוס אבל המדינה להילוך ומנהגים

 לא דאז הטוב מרצונם כן שנתרצו לא )אם כח

 נצטוו שלא כחץ דב״ב( בפ״ק טבחי מהני גרע

 רל״א( סו״ם חו״מ שי ערך )ועי׳ ע״ז

 לענוש דהכח משמע הראשונים וממשמעות

על שנצטוו מצד ולא דייקא מלך של כח הוא

שיתבאר. כמו הדינים



]סז[

 נשאל ^ך״ב ר ח״א rears הרשב״א ח(

עם הסכם שעשה בשלטון

 הפקיד שיגבה הקנסות שכל שלו פקיד ישראל

 אחד יהודי נתפס ועתה מעשר השלטון לו יתן

 כו״כ סכום עונש על השלטון עם ונתפשו*

 להפקיד יתן מזה שהמעשר השלטון לו ואמר

 והשיב ממנו לקבלו להפקיד מותר האם שלו

 כח לו יש הזה השלטון אם ח״ל, הרשב״א

 דדמ״ר רקימ״ל דין דינו בעירו חוקים לעשות

 הגזלנים כגון המקלקלים שמענשים ומה

 ממשפטי בזה וכיוצא והרוצחים והגנבים

 אלו בכל ודינו זה" הוא והאדנות "המלוכה

 כ׳ זו )תשו עכ״ל, דין באילו וכיוצא

 ואולי הראב״ד בשם נ״ה סי׳ חו״מ המהרשד״ם

 לענוש שהכוח הדגיש הרשב״א הנה הוא( ט״ם

 והאדנות המלוכה מחוקי ורוצחים הגזלנים את

 הדינים על שנצטוו מה מצד שלא משמע הוא,

 צורך שזה המלוכה מכח רק לקנוס כח להם יש

 שם רואים ב״מ על ובריטב״א הוא, המלך

 ח״ל, פ״ג בד׳ שם שב׳ זה דין יותר מפורש

 עדים בלא דדאין והא תפסוהו להם אמר

 התם שאני סנהדרין, ב״ד בזמן ושלא והתראה

 להרוג המלכות ומדינא הוא דמלכא דשליוזא

 שראינו כמו העולם לייסר והתראה עדים בלא

 מלך של ושליחו עמלקי גר שהרג בדוד

 לעשות למלך כח שאין במקום ומ״מ כמותו,

 אינו שלו הממונה אף המלכות מחוקי כן

 ואל יהרג כן לעשות המלך לו אמר ואם רשאי

 הי׳ מלך דין מכח שרק ומפורש עכ״ל, יעבור

 כדי הוא וכ״ז עדים בלא מיתה לענוש יכול

לו יש המלך שהוא שכיון העולם את לייסר

כי הציבור להנהגת העולם את לייסר רשות
AM?־ .

 המלך כצורך הוה הציבור לצורך שהוא מה כל

 המלכות מחוקי כח לו אין שאם ומש״ב עצמו,

 את לייסר כדי להרוג רוצה כשאינו היינו

 וכדומה, פרטית שנאה לו שיש רק העוברים

 בשם כע״ז ג״כ כ׳ שפ״ח סי' חו״מ ובב״י

 מה שמצד מוכח זה מכל עיי״ש, הרשב״א

 כח להם אין הדינים על מצווים שהעכו״ם

 ורק הדק מן חייב שאדם ממה עתר לקנוס

 הנהגת לצורך לענש כח להם יש מלך מכח

המדינה.

 שהאריך אחר רל״ח ס׳ ח״ה הרשב״א ובתשו׳

שלא ועונשים מכק שב״ר להוכיח

 ואפילו גדר הצריך דבר לגדור הדק מן

 מ״מ נפשות לרון ב״ד לנו שאין בזמנינו

 התשובה בסוף כתב ועונשים מכק שעה לצורך

 שהי׳ ב״א שמעק ר׳ והנה ח״ל לזה ראיה

 ישראל ברשעי הורג שהי׳ בישראל גדולים

 והתראה בעדים ושלא דמלכא בהורמנא

 וכ״כ עכ״ל, הפועלים את השוכר ׳בפ כמחבר

 שהאריך אחר שצ״ג סי׳ בח״ג הרשב״א ג״כ

 לפיכך ח״ל, כ׳ הדק מן שלא ועונשים שמכק

 השעה צורך ראו אם זה שעשו אלו בוררים

 המדינה לתיקק גוף או ממון ולקנס לענוש

 בראיכא וכ״ש עשו כדק השעה ולצורך

 פ׳ בריש בר״ש ר״א ובענק דמלכא הורמנא

 להתיישב צריכים המררים ומ״מ אה״פ השוכר

 ולהיות המלכה אחר מעשיהן ולעשות בדברים

 מזה משמע עכ״ל, לשמים עת בכל כוונתם

 הרין מן שלא ועונשין שמכק תורד. רמדק

 כן לומר א״א אך עונשים, בהם שב״א ר׳ עשה

 העיקר וע״כ יק בן חומץ אותו קרא למה דא״כ

המלך. של כח על סמך



 מלך שאין בזמנינו לרינא ט(ונפק״מ

האנשים הסכמת הוא והמדינה

 דקימ״ל דהא הרין מן שלא לקנוס כה להם אין

 הוא לכאורה הדין מן שלא ועונשין דמכין

 דאליו מקרא שנלמוד בישראל רק הלכה

 שם ועין צ׳ דף ביבמות כמבואר תשמעון

 דגם לי׳ ומנא וליגמר המתחיל דברי בתום׳

 הדין מן שלא לענוש כח להם יהי׳ בגוים

 שם כתב ס״א אברהם רבר ותשובות ובשאלות

 לענוש כח יש לעכו״ם דגם ראיה בלי בהגה

 בפרק שכתב )והרמב״ם פלא, וזה הדין מן שלא

 רעזרא מקרא שנלמד סנהדרין מהלכות כ״ר

 כבר אך כן( לעשות שראוי להוכיח רק הוא

 בפנקסיהם שקבעו שהקנסות דאפשר כתבנו

 דין דינם ובזה בהרינים נכללים שהם אפשר

הדינים. על שנצטוו כיון

דין ובין ישראל בין נפק״מ עור יש ולכאו׳

 של לב״ד שיש הכח הנה עכו״ם,

 רק הוא הרין מן שלא לענוש ישראל

 כוונה להם כשיש אבל לש״ש הוא כשכוונתם

 ולסייג לגרר צורך בזה יש אם אפילו צדדית

שב׳ כמו כרין שלא לעשות להם אסור

 יהיו (ובכל שג מהדרין□ כ״ד בפ׳ הרמב״ם

 הטור וכ״כ הנ״ל הרשב״א וכ״כ לש״ש מעשיו

 ההיתר רכל בזה והביאור צ״ט סו״ס בחו״ט

 כדי כשעושה רק הוא הרין מן שלא לענוש

 מילתא למגרר עושה וכשאינו מילתא למיגרר

 כונתו שאין וכל מקומו על האיסור נשאר

 )ועי׳ מילתא מיגרר זה אין בלבד לש״ש

 ר״א מהרה״ג ישראל על שלום בקונט׳

 מש״ב ועי׳ בזה אריכות זצ״ל וויינפעלר

 מכתבים במדור י׳ גליון הלכה משיב בקובץ

 משום הוא שכוחו עכו״ם במלך אבל למערכת(

 המדינה להנהיג רשות לו ויש עבריו שהכל

 אינו כונתו אם אפילו לענוש יכול שירצה כמו

 שב׳ כמו עבריו הכל דסו״ם המדינה לטובת

 שאין ישראל מלך אבל כ״ח, ד׳ בנדרים הר״ן

 תורה מדין רק מלכות כח לו ויש עבדיו, הכל

 שב׳ כמו לש״ש בשכונתו רק הוא זה כח

 יהיו מעשיו שכל מלכים מה׳ בסופ״ד הרמב״ם

 ולמלאות והאמת המלך דת להרים לש״ש

 אלא תחילה מלך ממליכין שאין צדק העולם

 במלך אבל עיי״ש ומלחמות משפט לעשות

וצ״ע. כ״ז שייך לא עכו״ם

ד׳ ענף

 לתקן שיכולין או ממש תורה דין הוא הדינים על מצווים שעכו״ם מה אם ידין

שכלם ככי דינים

אחר. באופן לומר יש דין דינם עליהן הוסיפו שקאמר רבא דברי ובגוף

גדול חידוש כתב י׳ סי׳ הרמ״א בתשו׳ דהנה נח לבני דאין מזה שדייקנו קנסות

יש הדינין על מצווים דעכו״ם דהא אין קנם מחייבים ואם בקנס ולענוש לריז יזז



 תורה כדיני r( ל (מצווים ,אם להסתפק

 שכלם כפי דין לעשות יכולין שהם או דוקא

 הפקר להניח שלא רק מוזהרים והם האנושי

 תלוי שזה לחרש הרמ״א וב׳ המדיני, הנהגת

 שס״ל יוחנן שלר׳ יצחק ור׳ יוחנן ר׳ במחלוקת

 לעשות יכולין א״כ דינים זה ויצו שילפינן

 דילפינן שס״ל יצחק ולר׳ שירצו, כמו דינים

 דינים כאותו לדק צריכין א׳׳כ מאלקים

 קימ״ל ולהלכה משפטים בפרשת המבוארים

 קצת משמע )וכדבריו עיי״ש, יצחק כר׳

 וז״ל שב׳ י״ד הל׳ מלכים מהל׳ פ״ט מהרמב״ם

 להושיב חייבים הדינים על הם מצוין וכיצד

 בשש לדק ופלך פלך בכל ושופטים דיינים

 על שעבר נח ובן העם את ולהזהיר אלו מצות

 עכ״ל. וכו׳ בסייף יהרג אלו מצות מז׳ אחת

 מצות הו׳ כל בפרטות הרמב״ם ביאר זה ולפני

 מן ואבר ועריות ע״ז דיני ופרט מצוים שהם

 שכל הרמב״ם הזכיר גזל בדק ט׳ ובהלכה החי

 שכיר שכר שעשק או משו״פ פחות אפי׳ שגזל

 בו וכיוצא עבודתו בשעת שאכל פועל או

 על שנצטוו דמה נאמר ואם עיי״ש, נהרג

 למה א״כ יחליטו שהם הדינים הוא הדינים

 מלאכה בשעת שלא שאכל פועל דק פרט

 דבר שגוזל רכל לומר לו הי׳ ש״ש, ועושק

 אפשר דהרי מיתה, חייב דינם נגר שהוא

 בשעת שלא לאכול לפועל מותר שבדיניהם

 להם אק מלאכה בשעת שגם ואפשר מלאכת

 שם והרמב״ם ממש״ב גם משמע וכן לאכול,

 ישראל של ב״ד חייבים וז״ל, י״א הל׳ בפ״י

 לדק התושבים הגרים לאלו שופטים לעשות

 ישחת שלא כדי אלו המשפטים עפ״י להם

מהם שופטיהם שיעמדו ב״ד ראו אם העולם,

 מישראל להן שיעמדו ראו ואם מעמידק

 שהמשפטים משמע ובפשטות עכ״ל, מעמידין

 יהי׳ השופטים אם בק אחד באופן הוא

 דאפשר מוכרח זה אק אך מהן, או מישראל

 לעשות שיכויל הרמב״ם קאמר גופא שזה

ועי׳. כדינינו או כרצונם או ומשפטים דינים

 כלל יצויר שלא יוצא הרמ״א לדעת ומעתה י(

שגנב גוי דהא בדיניהם קנם

 וכשנתחדשה כפל ולא מיתה חיוב עונשו

 חייב גנב ראם הוסיפו אז לישראל הלכה במרה

 מאי שפיר אתי א״כ מיתה ולא כפל רק

 חייב הי׳ דבגוי קנסות עליהן דהוסיפו דקאמר

ממון. קנם ולא מיתה

 בגרמא חייבים עכו״ם אם יפלפל

דניזקין

 ראיה הרמ״א שם בש״כ צ״ע קצת ובאמת

דעכו״ם יצחק כר׳ דקימ״ל לדבריו

 נאמר ראם ממש ד״ת היינו הדינים על נצטוו

 מאי שכלם כפי דינים שיחקקו רק שנצטוו

 דינים עליהן ועסיפו מדקתני הש״ס מקשה

 בודאי הלא הדינים על מצווים היו דלא משמע

 נצטוו השתא שעד תורה דיני עליהם הוסיפו

 נצטוו ועכשיו מלבם שבדו דינים על רק

 תורה דיני על נצטוו עכו״ם שגם אע׳׳כ בדי״ת

 קשה עריק לדבריו דגם וקשה עיי״ש, ממש

 אדם של שור דהיינו ממק נזקי דיני הלא

 כמו עליהם חייבים גוים אין אחר שור שהזיק

 דיני כל עליהם הוסיפו ובמרד. הרמב״ם שב׳

פטור דבישראל "גרמא" בדק וכן ממק, נזקי



בהלכת משיב

 ה״ד פ״ט הרמב״ם שב׳ כמו וזייבין ובעכו״ם

שמת עד ברעב שהניחו או ארי לפני כפתו

עיי״ש. נהרג מ״מ והמית הואיל

גם אם לחקור ריש להעיר יש אגב ובדרך

 רק או חייב עכו״ם דניזקין בגרמא

 ממ״ר הוא )ומקורו החמורה רציחה בגרמת

ספר( הקרית שב׳ כמו וכו׳ חיה ומיד פסוק

במזיד המנסך כ׳ ממ״א פי״ג הרמב״ם והנה

 משמע במזיד דמדנקט הכ״מ ודייק לשלם חייב "*

בין לעולם מועד דארם אעפ״י פטור דבשוגג *«

 אבל ממש במזיק רק זה במזיד בין בשוגג

 ולא לישראל, רק מזיק הניסוך דאין מנסך

עיי״ש, פטור להזיק נתכוין שלא כל לכן לגוי

 הרשב״א בשם כ׳ קל״ב סי׳ יור״ר בב״י אמנם

 להזיק נתכוין בלא שאפילו וס״ל ע״ז שחולק

 ואפ״ל מחלקותם תלוי במה וצ״ב עיי״ש, חייב

ממש, היזק אינו שמנסך דכיון ס״ל רהרמב״ם

ממנות, חיובי מצד לשלם מחייב הניסך אין

 חייב עכו״ם מ״מ רניזקין גרמא רק כאן דאין

 היזק לגרום שאסור האיסור מצד לשלם בגרמא

 רינו ובעכו״ם אסור, בניזקין גרמא כדקימ״ל

 וכיון לשלם חייב האיסור על שעבר כל הוא

 רק לכן האיסור מפאת הוא לשלם חיובו שכל

 אבל גרמא, איסור מצד חייב להזיק נתכיון אם

שב׳ כמו מעונש רפטור בשוגג שעשה בגרמא

 בניזקין דבגרמא ה״ה פ״י ריש שם הרמב״ם

 דבדינהם ס״ל והרשב״א מלשלם, פטור בשוגג

 והיזק ממנות דיני מצד חייב בניזקין גרמא גם

גם לשלם חייב לכן מגרמא גרע לא שא״נ

ועי׳. בשוגג

 לפנינו איכא הרי שיה׳ טעם איזה יהי׳ עכ״פ

לדיני ב״נ דיני בין חלוקים דינים

 וא״כ 4דיניכ כמה במרה נתחדש וא״כ ישראל,

 ישראל, חני הוסיפו הגמרא תירץ לא למה

 ועסיפו לומר שייך אינו זה רעל לומר וע״כ

 מדיני ישראל חני נשתנו רק הוסיפו רלא

 חני ניתנה רלב״נ ראיה מכאן אץ וא״כ ב״ג

וצ״ע. רוקא תורה

 רב ראמר רמאי לומר אפשר ועד״ז ואולי

אומרת זאת כ״ב ר׳ בב״ב ב״מ טובי

 להאיסור מקור נתבאר ולא אסור בניזקין גרמא

 ולפי האיסור, נלמוד ומאיפה הוא איסור איזה

 שהי׳ ממה נצמח האיסור ששורש י״ל הנ״ל

 החידושי מש״כ עפ״י והוא מ״ת, לפני אסור

 שניצטוו מצות ח׳ לחדש א׳ סי׳ חו״מ הרי״ם

 תורה נתנה רק בכלל, היו ישראל גם ב״נ

 נשאר נתחדש שלא מה ולכן הלכה ונתחדשה

 מצות שמצד אעפ״י ולכן לנו, גם הציווי

 רק למנות מחויבים אין ושוטרים שופטים

 מה מצד מ״מ אנשים ק״כ בו שיש בעיר

 הי׳ לא שאז מ״ת לפני הדינים על שנצטוו

 מחויבים אנשים ק״כ של עיר שצריך לימוד

 מזה בפחות גם ב״ר למנות עתה גם אנו

 תורה רנתנה רהגם י״ל כן כמו וא״כ עיי״ש,

 מלשלם פטור בניזקין רגרמא הלכה ונתחדשה

 אבל פטור, ממון תשלומי מדיני רק זה מ״מ

 היה בניזקין וגרמא מקומו על נשאר האיסור

 במזיד המנסך גוי דהרי לבנ״ח התורה מן אסור

 מיתה חייב בגרמא ההורג וגוי לשלם חייב

 כ׳ )והיש״ש האיסור נשאר לבנ״י גם לכל

 לרעך ואהבת מ״ע מצר אסור בניזקין שגרמא

 שנצטוו הדינים מצד אסור הוא ולמש״כ כמוך

 בזה לחנא נפק״ט ויש מ״ת קודם עוד עליה

מצד הח מזה תועלת לו ויש גרמא עושה אם



 קודמים חזייך איסור בו אין אולי וכו׳ ואהבת

 יש אם וכן אסור שהוא אפשר דינים מצד אבל

 דלהיש״ש לגוי נזק לגרום לישראל איסור

 להאריך ויש אסור שהוא אפשר ולמש״ב מותר

ואכ״מ( א׳ סי׳ ב״ק יעקב בקהלת ועי׳ בזה

 במי שדן כ״א ם׳ ח״ה במהרש״ם שו״ר יא(

המושל אצל חבירו את שתבע

 קנם לשלם עי״ז ונתחייב רשות בלי י״ש שמזג

 חייב המסור אם המהרש״ם שם ק להמושל

 הנ״ל סנהדרין מם׳ מגמרא דלכאו׳ וכ׳ לשלם

 אינו שקנסות מוכח קנסות הוסיפו שקאמר

 רדמ״ר י״ל וא״כ עליה שנצטוו הדינים בכלל

 חייב וממילא קנסות ולא ממש דינים רק הוא

 כרין שלא ע״י שהפסיד מה לשלם המוסר

 קנ״ח ם׳ שניות מבי״ט דבשו״ת כ׳ ושוב

 חוק על שעבר מחמת שנתפס במי מפורש

 רדמ״ד, ראמרינן קנם לשלם ונתחייב המלך

 ע״ב סי׳ צבי חכם דבשו״ת העיר המרש״ם אך

 רדמ״ד, אמרינן קצבה לו שיש קנם דרק כ׳

 אמרינן לא קצבה לו אין הקנס אם אבל

 כפי קונם שהמושל זה בניתן וא״כ רדמ״ד,

 וכ״כ דין, דינו אין קצבה לו ואין שירצה

 שמה מ״כ בשם קכ״ח ס׳ בב״י הובא המהרי״ל

 בא לא אחד צד שאם בדיניהם פוסקים

 א״א ברין זוכה והשני דינו הפסיד לערכאות

 מזה ומבואר עיי״ש, דדמ״ד בזה אפשר

 עכת״ר דדמ״ר א״א דבקנסות ס״ל דמהרי״ל

 במוכס דהנה מחלוקת כאן אין ולענ״ד עיי״ש,

 משום בו שאין בש״ם דאמרו קצבה לו שאין

הטעם כ״ח ד׳ נדרים במס׳ הרא״ש כ׳ רדמ״ר

דין זה אין חפץ שלט מה כפי שלוקח שכיון

]עא[

 חפץ שהמלך ממה יותר לוקח שהוא כיון

 משום הוא בזה הטעם דעיקר ומבואר עיי״ש,

 הח״צ שב׳ מה וא״כ המלך מרצון יותר שנוטל

 ג״כ הוא רדמ״ר ליכא קצבה לקנס דבאין

 הח״צ ח״ל המלך, מרצון יותר שנוטל משום

 לו שיש מוכס נגד לישבע ובענין שאלה שם

 שקודם ספק אין תשובה דד״מ, ע״פ קצבה

 ושבועת גזל כאן ויש לשבע לו אסור ההברחה

 לחוש יש אם ההברחה אחר אבל שקר

 מטעם להמוכם הנוגע מהסך עתר שיענשות

 ולכאן, לכאן פנים יש המכס, על שעבר

 אסור דד״מ ג״כ הוא שהקנס כיון דאיכ״ל

 הו״ל קצבה לקנס דאין כיון ואיכ״ל לישבע,

 שהרי מאליו העומד כמוכם הקנס בענין

 קצבה ואין נפשו אות ככל קונם המוכס

 דהמוכם כונתו נראה עכ״ל, וכו׳ לדבר ושיעור

 שהמלך ממה יותר היינו נפשו אות ככל קונס

 הרא״ש, שב' כמו רד״מ א״א ובכה״ג חפץ הי׳

 ידוע סכום קצוב הקנס אם בזה הגדר אין אבל

 מה כפי קונם הוא אם תלוי הוא רק לא או

 קונס הי׳ שהמלך ממה יותר אפילו חפץ שלבו

 פשוט. נראה חה המלך רצץ כפי שקונס או

 )ח״ג שב׳ כן הבין שלא המהרש״ם על ולפלא

 שמזג חבית את שמסר במי רע״ג( ס׳

 שפטור שי״ל קנם נתחייב ועי״ז ברשות שלא

 דאפשר כ׳ ושוב שדדמ״ד, כיון לשלם המוסר

 )וערד רדמ״ד ט אין קצבה להקנם שאין כיון

 הרמב״ם מלשון שדייק המהרש״ק בשם כ׳

 באופן היינו קצבה לו שאין שמוכס בפה״מ

 לתסיף רשות נתן המלך רק קצבה לזה שהי׳

 לא מעולם אם אבל מכם, דין לו אין זה מכם,

אז המלך קצב כך ומעיקרא קצבה להמכם הי׳



ואפילו ץמד״ד, תר לו ^י׳ הער! שיכתוב הפוסקים שמשמעות המהרש״ם וכ׳ גזל זה אין

גזר כך הרי בכך מה שוחד, מקבל הערכי אם הוא קצבה לו אין דדין כ׳ ועוד עיי״ש(, למ״כ

 דד״מ זה אין אז קצבה לו אין המכס כל אם רק

 אופן בכל אז קצבה לו אין הקנס רק אם אבל

 בין אצבע ונתן אנפשו אפסיד איהו כי רדמ״ד

 המחבר שב׳ ס״ז שס״ט סי׳ מחו״מ וראיה שינו

 ילקח דבריו על שיעבור מי שכל שגזר דמלך

 זה קנם הרי גזל, זה אק המלך לבית נכסיו כל

 שם ק ועוד עני, ויש עשיר דיש קצבה לו אין

 כגק למעלה קצבה לו יש אם מ״ד המהרש״ם

 ליקח יכול אק ממאה ויותר מאה עד מעשר

 לא שב׳ מה ולפי עיי״ש, דדמ״ד בזה יש האם

 יכול מלך רודאי ממלך, שהביא מהראיה קשה

 רק שהוא במוכס ורק קצבה לו באין גם לקנוס

 לו באק לחלק שייך שם המלך של שליח

 דין אינו המלך מרצק יותר שלוקח קצבה

וצ״ע

 על שהקשה צ״ה סי׳ ח״ד במהרש״ם שו״ר

בסי׳ המחבר על וכן הנ״ל המבי״ט

 והק׳ לקנס כח להם שיש שמבואר שס״ט

 אינו שקנס שמבואר הנ״ל סנהדרין מש״ם

 רמה י״ל וגם לישב, ויש וכ׳ דינים בכלל

 שנוגע ומה דק דינו קנם גם למלך שנוגע

 עיי״ש, חמסנותא הוא הקנס לחבירו אדם לבק

שב׳. כמו כוונתו ואולי

 אק קצבה לו באק למה צ״ב עדיק אמנם יב(

רשות נתן המלך הרי גזל זה

 רצק גופא וזה רצונו וכפי הבנתו כפי לגבות

 התומים דהנה ונראה רק, אינו למה א״כ המלך

שטר שכל שגזר דמלך כ׳ ב׳ אות ס״ח בסי׳

 לו יהי׳ שוחד מקבל הוא אם שאפילו המלך

כי תוקף לו יש הנוטרי ומה״ט שטר רק תוקף
ל״ר םי׳ ח״כ ובתשורת שיעיי״ ״ךדרמ

 שאם כיון דדמ״ר בזה שייך שאק וכ׳ חולק

 ע״ז מקפיד הי׳ שוחד שלקח יודע הי׳ המלך

 מלכותא דרך זה אק מאמינו שהוא מה לכן

 שם עוד ועי׳ כן לעשות מלכים דרך שאק

 התומים מחלוקת מזה רואים הנה נ״ר, בסי׳

 נאמנות על עצמו סומך המלך אם ותשו״י

 אם האמת עפ״י נאמנות לו שאין במקום

 הח״צ נסתפק שזה ואפשר דדמ״ד, בזה אומרים

 זה אולי המוכס ישרות על סומך שהמלך רמה

 אפשר אם דודאי ונראה חמסנותא, בגדר

 על סומך והמלך נאמנים אנשים על לסמוך

 אחרים, ממון על אחריותו אי מצד המוכס

 בזה שאק מודה התומים גם המוכר על סומך

 לו א״א כי עליו סומך המלך אם רק דדמ״ד,

 נאמנות באופן דוקא יעשה ואם אחר בענק

 מאוד קשה שיהי׳ או יתברר לא לעולם ודאות

 להוצאות יעלה שזה כשרים עדות להצדיק

 חילוק ויסוד דדמ״ד להתומים ס״ל בזה מרובות

 בשם ק״ר סי׳ הב״י ממש״ב ללמוד יש זה

עיי״ש. התנופה החזה

 נאמנות לו שיה׳ ניתן שהחוק שבזמן ובציור

הזנק ובאורך שוחד מקבלים היו לא

 את שינו ולא שוחד, ומקבלים המצבים נשתנה

 ניכר הדבר אבל שונות סיבת מחמת החוק

 יושר, שום זו בתקנה שאין דעת בר כל לעין

דדמ״ד. דין לזה שאק מודה התומים גם



ה׳ ענף

 מה אכתוב דדמ״ד בענין ובהיותינו יג(

דהנה בזה לבאר שנראה

 בחזה הרא״ש מש״כ הביא ק״ד ס׳ הב״י

 על חוב אחד לכל שהי׳ ולוי ברו״ש התנופה

 הגוי לבית אחר שוטר שלח אחד וכל גוי

 קורם השוטר תפס למי ידוע ואין אותו למשכן

 אחר( לכל לשלם כדי הגוי בנכסי הי׳ )ולא

 דרינא קורם תפס למי לומר השוטר נאמן

 וסיים נאמן הוא דיניהם ועפ״י דינא רמלכותא

 שיאמר מה בכל נאמן הוא ולכך בזה״ל שם

 אמיתת לדעת מקום לנו שאין אחר זה בנידון

 דבריו כונת ונראה עכ״ל, ישראל בעירי הדבר

 להמלך נוגע הדד״ט שאין מקום רכל דס״ל

 לטובת כשהוא רק דר״מ בזה אומרים אין

 כן מתקנים היו בדינינו שגם באופן הציבור

 שא״א בציור ובדינינו מ״ד, בס׳ הח״ם שב׳ כמו

 השוטר על לסמוך מתקנים היינו ג״כ לברר

 הת״ה בשם ל״ה סי׳ בחו״ט הרמ״א כ׳ וכעי״ז

 אשה גם נשים רק מצוי שאין נשים דבעזרת

 לדעת שא״א בכה״ג ולכן עיי״ש, נאמנת

 היינו בדינינו גם השוטר עפ״י רק הקדימות

 בזה אמרינן לכן נאמן, שיהי׳ תקנה מתקנים

 אמנם הנ״ל, הח״ם לדברי ראי׳ ומכאן רד״מ

 והשוטר וז״ל, וב׳ הלשון שינה שם הרמ״א

 "אם דד״מ מכח נאמן האחר כדברי מעיד

 הרא״ש שב׳ מה השמיט הנה עכ״ל, כן" המנהג

 אם תנאי והוסיף הדבר אמיתת לדעת לנו שאין

פלא. וזה כן המנהג

 בזה לומר שייך איך הקשה ב׳ באות וכתומים

תורה ריני כל בטלת דא״כ דדמ״ר,

 שקבע עולם של מלכו המלך חוק לעבור וח״ו

 בלוה דרק לומר דע״כ כ׳ לכן ישראל לעמו

 מעיקרא לגוי שהלוה דכיון זה דין נאמר גוי

 כיון דיניהם חוק לקיים ונחית הלוהו כן ע״ד

 דלשון צ״ע אך עיי״ש, כן יתנהג שהגוי שירע

כן. מורה אין תנופה החזה

והשני מהגוי שגבה באחד הרמ״א שם כ׳ ועוד

 שכבר טוען דהגוי כרין גבה שלא טוען

 טענה טענתו אין דיניהם עפ״י רק וגבה פרע

 מה״ט ג״כ רהוא התומים כ׳ ג״כ ושם דדמ״ר,

 שידע כיון דיניהם על המלוה סמוך דמעיקרא

 עיי״ש, הנתי׳ והביאו כדיניהם מתנהג שהגוי

 וח״ג תתקמ״ו ח״א הרשב״א בתשו׳ והמעיין

 בסו״ם בב״י הובא הדין מקור שממנו ס״ט ם׳

 זה דין שתלה בהרשב״א שמפורש יראה זה

 ולסברת עיי״ש, לא או דדמ״ד אם בהמחלוקת

 רק דדמ״ד אם בהשאלה תלוי זה אין התומים

 וכנראה הלוהו דיניהם שע״ר מהדי אנן

 רק הרשב״א כוונת לישב נחית לא שהתומים

 אבל להלכה, שיתאים כרי אחר באופן הסבירו

 קושית רבפשטות ז״ל הרשב״א תורת להבין

 מאוד גדולה קושיא באמת הוא התומים

 בודאי החוב נפרע שלא נאמנות ליתן דלענין

 בטלה ח״ו דא״כ דיניהם, לפי לילך לנו שאין

 להם יש ושאלה שאלה כל רעל תורה, דין כל

 כ׳ גופא והרשב״א ידעום, בל ומשפטים חוקים

הביאו דיניהם לפי לילך אין בודאי שבכה״ג

שס״ט ום׳ כ״ו ס׳ ב״י

כך, הוא הרשב״א דכונת נראה לכן יד(



בחלבח משיב

 כיון לחקור יש באמת והנה ובהקדם

 אם לדין שבאו וישראל דעכו״ם דקימ״ל

 כך ליה אמרינן דיניהם לפי זוכה הישראל

 להגוי פוסקים שאנו ע״י אם הדין מהו דינכם,

 האם אחר, לישראל חוב מזה יגרם כדיניהם

 בין דנים אנו עכשיו שסו״ס כיון אומרים

 זכה דיניהם דלפי וכיון והגוי, הישראל

 מה גם כך תופסים אנו ממילא הישראל,

 דכיון אפשר או אחר, ישראל לגבי שמסתעף

 לגבי אומרים אין אחר לישראל נוגע שהוא

 תורה דין כפי דנים רק דינכם, כך הישראל

אפילו העכו״ם חוקי אם תלוי זה ספק ויסוד

 דינם כך האם לגבם נוגע שהוא מה

 רהנה פירוש התנהגות, דין רק הוא או בעצם,

 דו״ד לו שיש ישראל עם שישראל פשוט זה

 ואין דין, עכו״ם של דינים שאין בודאי

 בזה לומר ואין היו וכלא ברינם כלל מתחשבים

 לתקנת או להמלך שנוגע מה ורק כלל, רדמ״ד

 ליה כדאית ולמר ליה כדאית למר העיר

 דיניהם כפי שמתנהגים גוי עם גוי אך דרמ״ד,

 דינם התורה עפ״י גם שדיניהם לומר יש בזה

 דיניהם עפ״י שחייב וגוי שחקקו מה כפי כך

לכך רדמ״ד דכיון התורה, עפ״י גם חייב הוא

אצלם. ההלכה הוא כן שחקקו מה

כמו רק אחר רין אין התורה דעפ״י אפשר או

 שחקקו ומה הקרושה, בתורתינו שכתוב

 על מצוים שהם כיון רק כלל, דין זה אין הגוים

 את ולהנהיג לשפוט כח להשופט יש הדינים

 והגוים אנושי, ישרות שכל עפ״י המדיני הילוך

 השופט אל לשמוע התורה עפ״י מחויבים

להם שיאמר מה כפי להתנהג וצריכים שלהם

 להם מצוד. שהשופט כיון רק כלום אינו דינים

 לעשותו. הם מחויבים כו״כ לעשות

לישראל נוגע דיניהם אם הוא בזה והגפק״מ

 ראם הנ״ל הרא״ש של כציור אחר

 לישראל נוגע כשהוא גם א״כ דין, דינהם

 א״כ התנהגות דין רק זה ואם דין, דינו חבירו

 שנוגע מה לא אבל להגה שנוגע מה תינח הא

 הוא דיניהם אם זו שאלה והנה אחר, לישראל

 תלוי ג״כ הוא התנהגות רק או ממש דין

 נאמר ראם י', סי׳ בתשובה הרמ״א במש״ב

 להתנהג היינו הדינים על מצוים שעכו״ם

 במסכת רש״י מש׳׳כ לפי א״כ ממש תורה כדין

 על שנצטוו משום הוא רדמ״ר ט' ר׳ גיטין

 תורה דין לדק נצטוו הם הרי לכאו׳ הדינים

 כיון רק אחר, דין לעשות יכולין ואיך ממש

 יתנהג שלא כדי לכן תורה דין יודעין אין שהם

 תקנות לעשות להם מותר בהפקרות המדינה

 סי׳ בחו״ט כמבואר האנושי שכל כפי וחוקים

 מותרים ת״ח שאין רבעיר הרשב״א בשם ח׳

 וא״כ עיי״ש, השכל ישרות עפ״י דינים לחקוק

 ומה התנהגות, דין הוא רק בעצם דין זה אין

 כפי מתנהגים אנו אחר ישראל כלפי שנוגע

 על שנצטוו דמה נאמר אם אבל התוה״ק, דין

 חוקים שיעשו להם אמר רהתורה הוא הדינים

 רק ולא דין בעצם שדינם אפשר א״כ כרצונם

 גם נוגע שזה אעפ״י וממילא התנהגות, דין

 וגה ישראל בין הי׳ שהנרק כיון מ״מ לישראל

 לישראל שנוגע מה אפילו דינכם כך אמרינן

 אבל דדמ״ד, אומרים אם תלה זו ושאלה אחר

 דינכם כך שאומרים ומה דין אינו דיניהם אם

גם נוגע זה אם א״כ גוים התר ראה ע״ד הוא



בדרכיו ההליכה בענין קפזתשס״ו אדר

 קאהן ישעיה הרב
 אריה זכרון ישיבת ראש

יורק ביו

בדרכיו ההליכה בענין

 אביונים במתנות להרבות לאדם "מוטב הי״ז(: מגילה מהלכות )פ״ב הרמב״ם כתב

לשמח אלא ומפוארה גדולה שמחה שם שאין לרעיו, מנות ובשלוח בסעודתו מלהרבות
י החכמה׳ .אוצר
 לשכינה, דומה האלו אומלליםה לב שהמשמח וגרים. ואלמנות ויתומים עניים לב

נדכאים". לב ולהחיות שפלים רוח להחיות שנאמר

 עניים לב "לשמח - אלו ומעשים פעולות עושה האדם שכאשר מדבריו, משמע

 וזה כביכול, לשכינה ממש דומה שעה באותה הוא הרי - וגרים״ ואלמנות ויתומים

אנוש. לבב שמשמח מהיין יותר שמחה לו נותן

 בהלכות ברמב״ם וגם ח(, )מצוה המצות בספר הרמב״ם נראוז^מדברי הלא וקשה,

 הוי בדרכיו "והלכת מצות קיום נחשבים אינם חסד מעשי שקיום ה״א(, )פי״ד אבל

 האומללים לב שמשמח שמי הרמב״ם שכתב מהו א״כ לקמן, וכמבואר לו", דומה

לשכינה"? "דומה הוא הרי

 להדמות שצונו היא ח, "מצוה עשה: מצות חלק המצות בספר הרמב״ם כתב א.

 ללכת ואמר הצווי זה נכפל וכבר בדרכיו. והלכת אמרו והוא היכולת כפי יתעלה בו

 נקרא הקב״ה מה חנון היה אתה אף חנון נקרא הקב״ה מה בפירוש ובא דרכיו, בכל

 זה נכפל וכבר חסיד. היה אתה אף חסיד נקרא הקב״ה מה רחום היה אתה אף רחום

 בפעולותיו ההדמות לומר שרצה בפירוש ובא תלכו, ה׳ אחרי ואמר אחר בלשון הענין

 הכל על יתעלה המשל צד על יתעלה הא-ל בהם שיתואר הנכבדות והמדות הטובות

רב". עילוי

 אף חנון נקרא הקב״ה "מה הלשון נזכר לא ע״ב( )יד סוטה בגמ׳ דהנה לעיין, ויש

 חמא רבי "ואמר שם: איתא הלשון בזה אלא הרמב״ם, שכתב וכר, חנון" היה אתה

 אחר להלך לאדם לו אפשר וכי תלכו׳, אלקיכם ד׳ ׳אחרי דכתיב מאי חנינא ברבי

 מדותיו אחר להלך אלא הוא׳, אוכלה אש אלקיך ד׳ ׳כי נאמר כבר והלא השכינה,

 הקב״ה ערומים, הלבש אתה אף וכו׳ דכתיב ערומים מלביש הוא מה הקב״ה, של

 נחם אתה אף וכו׳ אבלים ניחם הקב״ה חולים, בקר אתה אף וכו׳ דכתיב חולים בקר

 מגמ׳ הוא הרמב״ם של ולשונו מתים". קבור אתה אף וכו׳ מתים קבר הקב״ה אבלים,

 לו, דומה הוי ׳ואנוהו׳ אומר שאול "אבא ואנוהר: קלי ד׳זה אקרא ע״א( )קלג שבת

 לעיין יש א״כ בספרי[. איתא ]וה״נ ורחום" חנון היה אתה אף ורחום חנון הוא מה

 ערומים, מלביש הקב״ה "מה דסוטה: הגמ׳ לשון הרמב״ם הניח טעמא מאי ולברר

 רחום" הוא "מה דשבת: הגמ׳ לשון ונקט בפרט[, החסד פעולות ]דמזכיר חולים" ביקר

דרשוהו שבגמ׳ תלכו" ה׳ "אחרי הפסוק לגבי בכללותן[, המדות בענין ]דמיירי וכו׳
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קפט בדרכיו ההליכה בענין תשס״ו אדר

שנתבאר. וכמו המצוה, קיום גוף משום המעשים בעשיית אין

 "והלכת של מ״ע מצד - התורה מן חיוב דאין הרמב״ם דסובר מאי שפיר ואתי
 המצוה של קיומה משום המעשים בעשיית אין ואף החסד, מעשי בעשיית - בדרכיו״

 בפרט, מעשה שום בעשיית מתקיימת בדרכיו" "והלכת מצות אין ולעולם התורה, מן
 נפרד פרטיים,~חיוב מעשים לחייב תיקנו שחכמים אלא המרה. קנין כלל ע״י רק אלא

 ג״כ שהיא אף כמוך", לרעך "ואהבת מצות ואולם ודו״ק. המעשים, גוף על לעצמו,
 לחבירו, חסד מעשה עשיית ע״י מתקיימת שפיר כנפשו, חבירו שיאהוב כללי, ענין

את אוהב עי״זשהוא שמורה הריע, אהבת של ביטוי היא הרי המעשה עשיית שהרי
תתכמוזן !אוצי

 מצות "כ משא האהבה. הרגשת קיום עי״ז איכא ושפיר טוב, עמו גומל כן ועל חבירו
 איזה ע״י מתקיימת אינה לעולם הלב, מהרגשת אף למעלה שעניינה בדרכיו", "והלכת

ודו״ק. בלבד, פרטי מעשה

 מתעלה האדם פרטי חסד שבמעשה שהגם חדש, דבר להוסיף מוכרחים זה פי על
 בכל אנוש, לב ישמח שהיין ממה יותר מזה גדולה שמחה ומרגיש להשם דומה להיות

 היא המצוה אלא בדרכיו", "והלכת מצות לקיום נחשב הזה הזמני הדמיון אין זאת
ודביקות. הליכה מלשון כדמשמע תמידית ודביקות בדרכיו הליכה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 193 מס עמוד {5}תורני קובץ :ב ־ מלכים משלחן



שיזרבי<רןעקבמשנת
ןאוצרחוזכמח!

 וזהו ב״עולמו", תלוי דזה היינו - בעולמו

 התלויה היחידה דהיא ־ וגו׳ יראת הן
בלבד. האדם של בבחירתו

 חכמה" היא ה׳ יראת ד״הן קרא והגה
 רזה ומשמע היראה, בחכמת !™׳""""!מדבר

 החכמה, משאר יותר בבחירתו תלוי ג״כ

 לעיין החיוב יגדל מאד מה ולפי״ז

 ועיון לימוד דבלא היראה, חכמת וללמוד

 אחרי כלום, ישיג לא הרי ־ הראוי
 נבדלת אכן, בו. רק תלויה דהשגתה

 דבידיעה אחרים, חכמה מעניני זו חכמה
רק בידו יש שאם משיגה, אינו בלבד

 מעשה לכלל בא ולא היראה חכמת ידיעת

 הכרת לפנימיות ירד דלא מוכח הרי ■
 אפשרות בגדר רק אצלו והיא החכמה,
 חכמה של מושאל ולשון בלבד חיצונית
 בינה", מרע "וסור דכתיב: וזהו בעלמא,

 אין דאם המעשה, עם קשורה דהבינה
 בינה זו אין - מרע לסור פועלת הבינה

 מחשבה בגדר רק ממשית, והכרה
 )סנהדרין בדואג ז״ל שאמרו וכמו בעלמא,

 משפה אלא דואג של תורתו "אין ב׳<: ידו,
 ההכרה עומק חסר דהיה והיינו ולחוץ",

 "חכם" נקרא לא וע״כ בתורה, הפנימית

בעצם.

במדותיו הדבק - בו ולדבקה

כ׳( )י׳, תשבע ובשמו תדבק, ובו תעבד, אתו תירא, אלקיך ה׳ את

 כמש״כ: בהשי״ת לידבק עשה מצות

מ(: י־א, )שם כתיב וכן תדבק", "ובו

 1ב׳ קי־א, )כתובות חז״ל ופירשו בו", "ולדבקה

 ועוד בת״ח, להדבק שהוא הדביקות ענק

 "הדבק אי<: י׳ד, )סוטה שני פירוש פירשו
 שבהם רחמים של המדות - במדותיו

 רחום הוא מה עולמו, את מנהיג הקב״ה

 גומל הוא מה וכר, חנק הוא מה וכר,

 יסודו הראשון הפירוש והנה וכר", חסדים
להקב״ה דההתקרבות בתורה, להדבק הוא

 ישראל נבחרו ידה ועל התורה, ע״י היא

 י׳ט-כ׳(: קמ׳ז, )תחלים וכדכתיב ה׳, עם להיות

 כן עשה לא וגו׳ חוקיו ליעקב דבריו "מגיד
 "לבני י-ד(: קנדה, >שם וכתיב וגו"׳, גוי לכל

 התורה דע״י הרי וגו"׳, קרובו עם ישראל

 היא וההתקרבות ההתקרבות, היא
 ישרים המסילת לשון וראה הדביקות,

 כי תראה בדבר עוד "וכשתסתכל בפ״א:
 בו הדביקות רק הוא האמיתי השלימות

רק כי וכו׳ אלקים קרבת ואני וכו׳ יתברך
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אהרן רביעקבשיח

 היא דהדביקות והיינו וכו׳", הטוב זהו
 והדביקות יתברך, להבורא ההתקרבות

ההתקרבות. היא בתורה

 ־ במדותיו הדבק - השני הפירוש אך
זה שייך היאך דלכאורה ביאור, צריך
 היותר התקרבות הוא שענינה לדביקות
 לכאורה ממש? איחוד כדי עד אפשרית

 אדם שבין מצוות ע״י דיבוק שייך
 ומכש״ב לשמים, לבו הרי בזה כי למקום,

 ב״ה המקום לפני כשעומד ־ תפלה ע״י
 אבל ברוממותו, ומחשב בהכנעה בתפלה

 לטובת ובשווקים ברחובות כשעוסק
 ומן אנשים, בין מעורב הוא הרי - חבירו

 דברים הענין לטובת לדבר גם ההכרח
 דעלמא, מילי כלומר: כבטלים הנראים

 שהעסק דפעמים הגרי״ס כתב ]וכבר
 לענין קצת סותר חבירו לטובת

 זה בדבר יש מה ומפני הפרישות[,
 בטלית מעוטף מכשהוא יותר דביקות
ב״ה? המקום במצות ועוסק ותפילין

 של_ קיומן חבירו בטובת בעסק שיש ואף
אם אכן עשה, מצוות וכמה כמה

 בכל הרי - גרידא המצוות קיום מצד

 )בפ״אשם(: כמס״י וכמש״כ כן, הוא המצוות
 מעשים בכח יתברך בו להדבק "שישתדל

 המצוות", הם והם הענין זה שתולדותם
 וכולן לה׳ מתקרבים המצוות שבכל והרי
 קרא פירשו חז״ל אך דביקות, הוא ענינן

 להליכה ביחוד הכונה דבכאן בו" ד״לדבקה
 הרחמים בדרכי הקב״ה של במדותיו
ביאור. צריך והוא והחסד,

 כי צדיק "אמרו )קידושיןמ׳,א׳(: בגט׳ ]ואמרו
צדיק יש וכי - י׳< ג־, )ישעיהו וגו׳ טוב

 טוב אלא טוב? שאינו צדיק ויש טוב

 טוב טוב, צדיק זהו - ולבריות לשמים
 טוב, שאינו צדיק זהו - לבריות ורע לשמים
 וגו׳ רע לרשע אוי אומר: אתה בדבר כיוצא

 רע? שאינו ויש רע רשע יש וכי י׳א<, )שם
 רשע הוא ־ לבריות ורע לשמים רע אלא
 רשע זהו ־ לבריות רע ואינו לשמים רע רע,

 לשמים וטוב לבריות דרע והרי רע", שאינו
 לבריות רע ואינו לשמים ורע צדיק, נקרא
 פשוט נראה אך תמוה, והוא רשע, "נקרא

 טוב, שאינו צדיק דהוי שאמרו לבריות דרע
 שבק ומ״ע לאוין על ח״ו שעובר היינו לאו

 רע גם הוא הרי ־ הוא דא״כ לוזבירו, אדם
 בענק צדיק בגדר שאינו אלא לשמים,
 "רע קרוי הוא דרגתו ולפי לבריות, ההטבה

ועיין[. לבריות",

 לפרש דבורה בתומר עפמ״ש ונראה
כמוך א-ל ד״מי י׳וז( ד, )מיכה הקרא

 מדות הי״ג כל מפורשים דבו וגו׳",
 לחייב נפלא באופן שם ומפרש דרחמים,

כי שם וכתב הללו, המדות בכל האדם את
 בפעולותיו, לקונו להתדמות צריך .~האדם
 ועיקר האדם, את עשה אלוקים בצלם שהרי
 דברים באורך ע״ש פעולותיו, הן הצלם

 כי מאד, מוסבר והדבר אמתיים, נפלאים
 דתכלית - ס פ־ט, )תהילים יבנה״ חסד ״עולם

 ולזה בתכלית, ההטבה היא הבריאה
יתברך. הבורא של הפעולות כל מכוונות

 מוכרח הוא גם בעולם שיש הדין ועגץ
ממש, טוב והוא הטוב לתכלית

 רמז אמצע עוופטיס )ילקוט חז״ל שאמרו וכמו

 עם שניהם, עם שצדקה "ללמדך תתק-ס:
 - החייב ועם שלו, את שנוטל - הזכאי

זה וענק ע״כ. ידיו" מתחת גזילה שמוציא
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שיט{ץ ז רביעקבמשנת

 שב אינו דאם לשמים, בחטא גם הוא ™עצמו
 ואין במציאות. קיים החטא הרי בתשובה

 עבד, וכבר שאירע מעשה דק החטא
 אלא בעבר, שנעשה דבר על והעונש

 על רובץ והחטא במציאות קיים שהעיוות
 "ותהי מז<: ל־ב. ויחזקאל וכדכתיב החוטא,
 המשחית וגם עצמותם", על עוונותם
 הוא והוא ועומד, קיים חטא מכל שנברא

 קונה עבירה שהעובר ז״ל שאמרו הקטיגור
 תשובה ע״י מתבטל וכשאינו קטיגור, לו

 יסורין, ע״י שמתבטל הוא גדול חסד הרי
 ידיו מתחת גזילה שמוציא כמו והרי״ז
 בקשת צריך עדיין דהתם מזה, ]ויותר
 התשובה מלבד קודם שציערו על מחילה

לאדם. גדולה טובה והוא לשמים[,
 אדם "חייב א׳<: רד, בונות ומשנה אמרו -ולכן

על שמברך כשם הרעה על לברך
 וכיון ממש. טובה הוא שהכל הטובה",

 האדם גם חסד, היא הבריאה תכלית שכל
 בעצם דהוטבעו גם ומה כן, להתנהג חייב

 כמו והטבה, חסד של כוחות יצירתו
 - יברא אומר ״חסד מ: פ־ח. >ב״ר שאחז״ל

 ופסחים שאמרו וזהו חסדים", גומל שהוא
 לינוק רוצה שהעגל ממה "יותר א־(: 3קי־

 האדם של תכליתו כי להניק", רוצה הפרה
 ולהשפיע, לתת אלא ־ מהעולם לקבל לא

 כן ועל כצלם, שנברא האדם צורת וזוהי
 בדרכי בהליכה היא בה׳ הדביקות עיקר

 צורת את מביא הוא שבזה והרחמים, החסד
 ותיקונו. תכליתו לידי שבו אלוקים צלם

הבדל דיש החדש, בדבר לדון יש ובזה
 בדרכיו דהליכה - אלו מצוות בין

 התורה. מצוות שאר לבין מקום, של
היא דההתקרבות התורה, מצוות דבשאר

 והנחת המצוה ע״י הנפש התעלות מצד
 רצונו, שנעשה בזה לבורא שיש רוח

 ניחוח", "לריח ט־(: א־, !ויקרא בקרא כמפורש
 שאמרתי לפני רוח נחת ברש״י וע״ש

 - במצוותיו רצון כשאין לכן רצוני, ונעשה
 <m ופ׳ז. תשובה בהלכות ברמב״ם וכמבואר

 וטורפין מצוות "עושה התשובה דקודם
 ביקש מי י׳ב<: א; וישעיהו שנאמר בפניו אותן
 המצוות אין - חצרי״ רמוס מידכם זאת

להתקרבות. מביאות

 "עבירה א׳<: נ׳א, וסוטה חז״ל שאמרו וזהו
מאירה המצוה דאין מצוה", מכבה

]אלא תשובה בלא בחטא שהוא כ״ז
זכות מתעוררת אזי תשובה שכשעושה

הרי״ו וכדכתב נרה, יאיר כי עד המצוה
 שאין התורה בעסק ואפילו תשובה[, בשערי
 שהוא לפעמים יש • תורה מכבה עבירה

 לספר לך מה אלוקים אמר ולרשע בבחינת
 בכל כי ]ואף רצויה תורתו שאין חוקי,
 בתורה, לעסוק מ״מ הוא חייב ומצב דרגה
 כפי בשלמותה אז פועלת תורתו אין אבל

הראוי[.
 התדמות שזוהי בדרכיו הליכה אבל

התכלית וזוהי בעצם, לבורא
 רק ההתקרבות אק בזה הרי - המכוונת

 אלא בלבד, הרוח ונחת הרצון מצד
 שיש בריאתו מציאות עצם מצד בעיקר

 אין ובזה והתדבקות, התקרבות ענין בזה
 בזה יש ואופן ענין ובכל מכבה, עבירה

 מ״ע ביחוד בזה מקיים ולכן התקרבות,
 מעלה גם נמצאת ובזה "ולדבקה", של

 עיון צריך ]אך מגינה היא דלעולם גדולה
 בביאור א׳ בשער בשע״ת ממ״ש קצת

ע״ש[. עשר החמשה העיקר
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קמט חסד

 עצום קלקול שהוא ז׳( )שם וגו׳ וטובתם שלומם תדרוש דלא בל״ת הוזהרנו וגם הראשון,
התורה. מן פורש בכל הוא וכן מאברהם, מפרישתו יצא והכל לדורות.

 קלקול זו בפרישה יש כי לתורה, אשוב ואח״ב לשעה אפרוש לעצמו אדם יחשוב ובל
 התקשר שכבר לאחר עצמה הפרישה כי הקודם, למצבו להחזירו שא״א בנפש נורא ורקבון
 מצבם[, שנשתנה תורה בני אצל גדולים קלקולים רואים ]ובאמת גדולה, סכנה היא לתורה

 וגו׳ עבדך מצא נא הנה סדום: מהפיכת להצילו שבא להמלאך שאמר בלוט עוד זה ומפורש
 לוט ד״א אמרו בנ״א שני ואז״ל: י״ט( י״ט, )בראשית וגו׳ ההרה להמלט אוכל לא ואנכי

 מעשי והיו עירי ומעשי מעשי רואה הקב״ה היה אצלי באת שלא עד אמרה צרפית וצרפית,
 הלכתי שלא עד אמר ולוט ובו׳, עווני להזכיר באת אצלי שבאת עכשיו עירי, מעשי על רבים
 שמעשיו אברהם אצל הולך שאני עכשיו עירי, ומעשי מעשי רואה הקב״ה והיה אברהם אצל

 י״א(, נ׳ )בר״ר וגו׳, להמלט אוכל לא ואנכי הה״ד בגדולתו, לעמוד יכול ואיני משלי רבים
 עונש גודל שראה עכשיו כ״ש וא״כ מזה, נתירא ולא אברהם עם לוט הלך הרי העת כל והנה

 בדרך שניצל וגם סדום הפיכת על מקודם הודיעוהו המלאכים שהרי שלותם, וביטול הרשעים
 אבל אברהם, מדרכי וילמד גמור צדיק מעתה שייעשה בהכרח א״כ הרי אברהם, ובזכות -נס

להיות יכול ואין לתקון, יוכל לא מעוות הוא התורה" מן ופירש "שנה של שהפירוד הוא הגדר
אופן•(. בשום כמקדם אברהם של תלמידו עכשיו

במדותיו הדבק - בו ולדבקה

 י״א, )שם כתיב וכן תדבק, ובו כ׳( י׳, )דברים כמש״ב בהשי״ת לידבק עשה מצות א(
 ועוד בת״ח, להדבק שהוא הדביקות ענין ב( קיא, )כתובות חז״ל ופירשו בו, ולדבקה 'צ׳״ב(:
 הוא מה עולמו, מנהיג הקב״ה שבהם רחמים של המדות במדותיו, הדבק א( יד, )סוטה פירשו
 הוא יסודו הראשון הפירוש והנה ובו׳. חסדים גומל הוא מה ובו׳, חנון הוא מה וכו׳, רחום

 ,,ה עם להיות ישראל נבחרו ידה ועל התורה, ע״י היא להקב״ה דההתקרבות בתורה, להדבק
 וגו׳, גוי לכל כן עשה לא וגו׳ חוקיו ליעקב דבריו מגיד י״ט־כ׳(: קמ״ז, )תהלים וכדכתיב

 ההתקרבות, היא התורה דע״י הרי וגו/ קרובו עם ישראל לבני י״ד(: קמ״ח, )שם וכתיב
 תראה בדבר עוד וכשתסתכל בפ״א: ישרים המסילת לשון וראה הדביקות, היא וההתקרבות

 הטוב זהו רק כי וכו׳ אלקים קרבת ואני וכו׳ יתברך בו הדביקות רק הוא האמיתי השלימות כי
ההתקרבות. היא בתורה והדביקות יתברך, להבורא התקרבות היינו דהדביקות והיינו וכו׳,

 )משלי יתגלע תושיה דבכל בקרא ז׳׳ל וכמ״ש שיעור, לאין לדורות לוט הפסיד דבאמת להתבונן ויש •(
 בקרא וכמפורש הרכוש בשביל זה כל עשה הרי והנה לעולם, מדרשות ובתי בב׳׳כ קלונו שנתגלה א׳(, י״ח,

 וגו׳ דויתמהמה בקרא וכמפורש רכושו הפסיד הרי גופא בסדום והנה וכנ״ל, משקה שכולה סדום דראה
 והואיושב כתיב המלכים ע״י כשנשבה מקודם וגם רכושו, לאסוף המלאכים הניחום דלא ט״ז( י״ט, )בראשית

 היה והכל בה שרצה התכלית כלל נתקיימה דלא והרי בסדום, ישיבתו ששבוהו לו גרם מי י״ב( י״ד )שם וגו׳
בזה. שכתבנו לשמאלו כסיל ולב לימינו חכם לב במאמר ועיין שלו. והמבוקש לרצונו בהיפך

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)149 מס עמוד אהרן קוטלר, א - מוסר< ושיחות >מאמרים אהרן רבי משנת



אהרן רבי משנת קג

 לדביקות זה שייך היאך דלכאורה ביאור, צריך במדותיד, הדבק השני, הפירוש אך ב(
 מצוות ע״י דיבוק שייך ולכאורה ממש, איחוד כדי עד אפשרית היותר התקרבות הוא שענינה

 ב״ה המקום לפני כשעומד תפלה, ע״י ומכש״ב לשמים, לבו הרי בזה כי למקום, אדם שבין
 הוא הרי תבירו, לטובת ובשווקים ברחובות כשעוסק אבל בדוממותו, ומחשב בהכנעה בתפלה
 מילי כלומר: כבטלים, הנראים דברים העניו לטובת לדבר גם ההכרח ומן אנשים, בין מעורב

 הפרישות[, לענין קצת סותר חבירו לטובת שהעסק דפעמים הגרי״ם כתב ]וכבר דעלמא,
 המקום במצות ועוסק ותפילין בטלית מעוטף מכשהוא יותר דביקות זה בדבר יש מה ומפני
 טוב צדיק יש וכי י׳(, ג/ )ישעיהו וגר טוב כי צדיק אמרו א( מ, )קידושין בגמ׳ ]ואמרו ב״ה,

 זהו לבריות ורע לשמים טוב סוב, צדיק זהו ולבריות לשמים טוב אלא טוב, שאינו צדיק ויש
 רע, שאינו ויש רע רשע יש וכי וגר, רע לרשע אוי אומר אתה בדבר כיוצא טוב, שאינו צדיק
 רע, שאינו רשע זהו לבריות רע ואינו לשמים רע רע, רשע הוא לבריות ורע לשמים רע אלא
 והוא רשע, נקרא לבריות רע ואינו לשמים ורע צדיק, נקרא לשמים וטוב לבריות דרע והרי

 על ח״ו שעובר היינו לאו טוב, שאינו צדיק דהוי שאמרו לבריות דרע פשוט נראה אך תמוה.
 צדיק בגדר שאינו אלא לשמים, רע גם הוא הרי הוא, דא״כ לחבירו, אדם שבין ומ״ע לאוין
 בטובת בעסק שיש ואף ועיין[. לבריות", "רע קרוי הוא דרגתו ולפי לבריות, ההטבה בענין
 המצוות בכל הרי גרידא, המצוות קיום מצד אם אכן עשה, מצוות וכמה כמה של קיומן חבירו

 מעשים בכח יתברך בו להדבק שישתדל שכתב: שם( )בפ״א במס״י וכמש״כ כן, הוא
 הוא ענינן וכולן לה׳ מתקרבים המצוות שבכל והרי המצוות, הם והם הענין זה שתולדותם

 בדרכי הקב״ה של במדותיו להליכה ביחוד הכונה דבכאן בו דלדבקה פירשו חז״ל אך דביקות,
ביאור. צריך והוא והחסד, הרחמים

 דבו וגו׳, כמוך א-ל דמי י״ח( ז׳, )מיכה הקרא לפרש דבורה בתומר עפנל׳ש ונראה ג(
 הללו, המדות בכל האדם את לחייב נפלא באופן שם ומפרש דרחמים, מדות הי״ג כל מפורשים

 האדם, את עשה אלוקים בצלם שהרי בפעולותיו, לקונו להתדמות צריך האדם כי שם וכתב
 עולם כי מאד, מוסבר והדבר אמתיים. נפלאים דברים באורך ע׳׳ש פעולותיו, הן הצלם ועיקר

 הבורא של הפעולות כל מכוונות ולזה בתכלית, ההטבה היא הבריאה דתכלית יבנה, חסד
 שאמרו וכמו ממש, טוב והוא הטוב לתכלית מוכרח הוא גם בעולם שיש הדין וענין יתברך,

 את שנוטל הזכאי עם שניהם, עם שצדקה ללמדך תתק״ז(: רמז אמצע שופטים חז״ל_)ילקוט
 דאם לשמים בחטא גם הוא עצמו זה וענין ע״כ, ידיו מתחת גזילה שמוציא החייב ועם שלו,

 עבר, וכבר שאירע מעשה רק החטא ואין במציאות, קיים החטא הרי בתשובה שב אינו
 החוטא, על רובץ והחטא במציאות קיים שהעיוות אלא בעבר, שנעשה דבר על והעונש

 חטא מכל שנברא המשחית וגם עצמותם. על עוונותם ותהי כ״ז(: ל״ב, )יחזקאל וכדכתיב
 וכשאינו קטיגור, לו קונה עבירה, שהעובר ז״ל שאמרו הקטיגור הוא והוא ועומד, קיים

 גזילה שמוציא כמו והרי״ז יסורין, ע״י שמתבטל הוא גדול חסד הרי תשובה ע״י מתבטל

 התשובה מלבד קודם שציערו על מחילה בקשת צריך עדיין דהתם מזה, ]ויותר ידיו, מתחת
 הרעה על לברך אדם חייב א(: נד, ברכות )משנה אמרו ולכן לאדם, גדולה טובה והוא לשמים[

 גם חסד, היא הבריאה תכלית שכל וכיון ממש, טובה הוא שהכל הטובה, על שמברך כשם
 שאחז״ל כמו והטבה, חסד של כוחות יצירתו בעצם דהוטבעו גם ומה כן, להתנהג חייב האדם

ממה יותר א(: קיב, )פסחים שאמדו וזהו חסדים, גומל שהוא יברא אומר חסד ה׳(, פ״ח, )ב״ר
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קנא חסד

 לתת אלא מהעולם לקבל לא האדם של תכליתו כי להניק, רוצה הפרה לינוק רוצה שהעגל
 בדרכי בהליכה הוא בה׳ הדביקות עיקר כן ועל בצלם. שנברא האדם צורת וזוהי ולהשפיע,

ותיקונו. תכליתו לידי שבו אלוקים צלם צורת את מביא הוא שבזה והרחמים, החסד

 מקום של בדרכיו דהליכה אלו מצוות בין הבדל דיש החדש, בדבר לדון יש ובזה ד(
 ע״י הנפש התעלות מצד היא דההתקרבות התורה מצוות דבשאר התורה, מצוות שאר לבין

 לריח ט׳( א/ )ויקרא בקרא כמפורש רצונו, שנעשה בזה לבורא שיש רוח והנחת המצוה
 במצוותיו, רצון כשאין לכן רצוני, ונעשה שאמרתי לפני רוח נחת ברש״י וע״ש ניחוח,

 אותן וטורפין מצוות עושה התשובה דקודם ה״ז( )פ״ז תשובה בהלכות ברמב״ם וכמבואר
 מביאות המצוות אין חצרי, רמום מידכם זאת ביקש מי י״ב(: א׳, )ישעיהו וכמש״ב בפניו

 כ״ז מאירה המצוה דאין מצוה, מכבה עבירה א( כא, )סוטה חז״ל אמרו וכבר להתקרבות,
 יאיר כי עד המצוה זכות מתעוררת אזי תשובה שכשעושה ]אלא תשובה בלא בחטא שהוא
 יש תורה, מכבה עבירה שאין התורה בעסק ואפילו תשובה[, בשערי הרי״ו וכדכתב נרה,

 כי ]ואף רצוייה תורתו שאין חוקי, לספר לן־ מה אלוקים אמר ולרשע בבחינת שהוא לפעמים
 כפי בשלמותה אז פועלת תורתו אין אבל בתורה, לעסוק מ״מ הוא חייב ומצב בכל״דרגה

 בזה הרי המכוונת, התכלית וזוהי בעצם, לבורא התדמות שזוהי בדרכיו הליכה אבל הראוי[,
 בריאתו מציאות עצם מצד בעיקר אלא בלבד, רוח והנחת הרצון מצד רק ההתקרבות אין

בזה יש ואופן ענין ובכל מכבה, עבירה אין ובזה והתדבקות, התקרבות ענין בזה שיש
 דלעולם גדולה מעלה גם נמצאת ובזה ולדבקה, של מ״ע ביחוד בזה מקיים ולכן ^"התקרבות,

ע״ש(. עשר החמשה העיקר בביאור א׳ בשער בשע״ת ממ״ש קצת עיון צריך )אך מגינה היא

 אלא נברא לא דהאדם במס״י, וכמבואר בעוה״ב, הוא בבריאה החסד תכלית והנה ה(
 מצבו בשביל אלא נברא לא דהאחם וכו׳ בעוה״ב הוא העידון ומקום וכו׳ ד על להתענג
 לחיי להביאו ברוחניות החסד הוא לזולתו להיטיב האדם חובת גס וא״כ וכר, בעוה״ב
 אבידת ומשיב אביו, את פודה ואח״ב רבו את פודה ]ומה״ט ההתדמות עיקר וזהו העוה״ב,

 רק בגזירה תלוי דאינו מחודש כולו הוא הרוחני דהחסד ועוד, אביו[. אבידת ואח״ב רבו
 דאצל להקב״ה, ביותר בזה מתדמה והוא •(, האדם ע״י הוא הטובה התחדשות ובכאן בבחירה,

והבן, בו לדבקה ומצות והדמות הצלם צורת ביותר מקיים ובזה מחודשת הטובה כל הקב״ה
הלב. בכוונת תלוי הכל אך

והסתר־פנים הארת־פנים

 יאבדו רזזקיך הנה כי וכתיב: כ״ח( ע״ג, )תהלים טוב לי אלוקים קרבת ואני כתיב: א(
 להארת והזכיר, לבורא ההתקרבות הוא הכל ותכלית הכל שיסוד והיינו כ״ז(, שם, )שם, וגר
ט״ז, )משלי חיים מלך פני באור כי חיים, מקור עמך כי החיים, מקור היא והיא יתברך, פניו

התוכחה. מצות במאמר בזה יעוין •(

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס)151 מס עמוד אהרן קוטלר, א ־ מוסר< ושיחות >מאמרים אהרן רבי משנת



ט סימן משכת 26

 מרצה הוא דהא מחר בזמנם שלא הגשם הזכיר אם ומשו״ם
שירד. ראוי שאין בזמן הנשם על

הרוח מעביר אמר שאם ר״ח שאמר דמה יתכן ולפ״ז
 בגדר שהוא היינו ומתפלל מוזר אינו כטל ומפריח

 שאם וכמו והטל כרוח לעצור כבורא שביד שאומר שבח
 שלא בידו שים אמר אם כן שבח, הוא הטל מוריד אומר

 ולפ״ז שבח, בכלל הוא ג״כ הרוחות ולעצור כמל להוריד
 זמנה שאין בהזכרה הוא דשם שם השו״ע לנדון מנין אינו
 שעה בכל הוא השבח זמן כרי שבח שהוא כאן אבל פתה

חוזר. איני ומשו״ה
 מפריח שאומר בזה שהרי ששאלנו מה גם ניחא ומעתה

והוי ברכה טל ירד שלא מבקש כאילו כרי כטל
 ומתפלל, דחוזר הממה בימות גשם שמזכיר כמו מקלל כאילו

 בימות גשם הזכיר אם דמשו״ה מטל גשמים שאני לפ״ז אך
 שהוא ריצוי ענין גשמים בהזכרת ויש הואיל מחר כחמה

 רצוי, שאינו בזמן גשם שירד מקלל משיב ולכן בקשה מעין
 הוא כרי כן בידו שיש דהיינו הטל מפריח שאומר אבל
 שהרי מקלל שהוא לומר שייך לא גרידא שמשבח ובמה שבח

שמשבח, במה לעולם הוא שבח חמן בזה כלום ביקש לא

חיים
 ומעביר כעל דמפריח רש״י סבר דאילו חוזר, אינו ולכן

 צריך כיה נא א״כ כן, לעשות בידו שיש שבה היינו הרוה
 בקשה ולא שבח שהוא משום ורק אוזר אינו למה לטעמים

 ואשר בקשה, שהוא רש״י לסובר הרי קללה, כאן ואין
 דקי״ל אהר זה דין והעור כרמב״ס שהשמיעו ניחא לפ״ז
 שאומר במה קללה חשיב זה לענין והרי נעצר ברכה דטל

ומתפלל. מחר כן אמר אם אמנם ולכן המל מפריח
 הגשמים בימות הזכירו לא כו׳ בטל ס״ג קי״ד סי׳ בשחע

 תענית "גמ׳ ז׳ ס״ק הגר״א וכ׳ אוחו, מחזירין אין
 חייבו דלא דתנא והיינו עכ״ל, כו׳" עוד ולא כו׳ הנא

 מפריח אמר אף אלא עוד ולא אמרו והרי בטל, חכמים
 הר״ן מדברי והוא כלל, אמרו לא אס וכ״ש חוזר אינו העל

 בגדר אינו העל דמפריח מזה מוכח כיה ולכאורה בסוגיא.
 כלל אמרו לא לאם העל ממפריח ראיה מה דא״כ שבח

 ומשו״ה הטל בפנין שיבח הרי דמ״מ העל מפריח דשאני
 דהא אינו זה באמת אך טל, אמר בלא משא״כ מוזר אינו

 אינו על אמר לא אם ויתפלל שיחזור ס״ד שהיה מה כל
 שיחזור אמרו דלא הבורא משבחי שבח שהחסיר משום
ריצוי שהחסיר משום והיינו גשם הזכרת החסיר אא״כ

אם ויתפלל שיחזור הטעם שהיה וזה א, בסי׳ שס כמו העל מפריח אמר שאם הרי״ף כן ופסק ר״ח שאמר תה
מייחי שפיר וע״ז ריצוי צריך העל שגם על הזכרת אמר -^לאח-תיי-י- חוזר. אינו כרוח ומעכיר

שבח אמירת דהוא דאף חוזר שאינו הטל ממפריח ראיה ומפריח הרוה מעביר אמר אם דמשו״ה שפי׳ לפרש״י אבל
מוכח הרי חחר אינו ואפ״ה אמר לא טל על ריצוי מ״מ שאינו מוכח נעצרים, שאינן משום חחר אינו כעל

אמרו לא אם ה״ה שכן וכיון כטל על לרצות חיוב שאין לומר רש״י הוצרך ע״כ ואשר בקפה, אלא שבח פנק רק
מוזר. דאינו כלל מידי ולא בקשתו כלום הועילה ולא נעצרים אינן דמ״מ

י סיבת
כעם ומדת איסור
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 אורייתא דרתח מדרבנן צורבא כאי רבא ואמר א׳ ד׳ תענית
אפ״ה רבינא אמר כף ליה מרתחא דקא הוא

 והסר שנאמר בניחותא נפשיה למילף לאיניש ליה מיבעי
מלבך. כפס

 לכל יש הרבה דעות ה״א פ״א דעות בהל׳ הרמב״ס כתב
כועס מימה בעל שהוא אדם יש כר. ואחד אחד

 ואם כלל כועס ואינו עליו מיושבת שדעתו אדם ויש תמיד
כו׳. שנים בכמה מעט כפם יכעס יכעס

 ודעה דעה שבכל בינונית מדה היא הישרה כדרך זז״ד
רחוקה שהיא הדפה והיא לאדם לו שיש הדעות מכל

 לזו ולא לזו לא קרובה ואינה שוה ריחוק הקצוות משחי
 תמיד דעותיו שם אדם שיהא הראשונים חכמים צוו לפיכך

 שיהא כדי האמצעית בדרך אותם ומכוק אותם ומשפר
 כמת ולא לכעוס נוח מימה במל יהא לא כיצד בגופו שלם

 שראוי גדול דבר על אלא יכעום לא בינוני אלא מרגיש שאינו
 ודרך כף אמרת פעם בו כיוצא יעשה שלא כדי עליו לכעוס

 בינונית דעות שדעותיו אדם כל החכמים דרך היא זו
חכם. נקרא ממוצעות

 מדעה ויתרחק ביותר עצמו על מדקדק שהוא ומי ה״ה
וזהו כו׳ חסיד נקרא זה או זה לצד מעט בינונית

 הבינונים האלו בדרכים ללכת אנו ומצווין הדין משורת לפנים
 בדרכיו. והלכת שנאמר והישרים הטובים כדרכים והם

בבינונית לנהוג לאדם לו שאסור דעות ויש כ׳ כ״ג פ״ב רשם
 והוא האחר הקצה פד האחד הקצה מן יתרחק אלא

 וראוי למאד עד היא רפה מדה הכעס וכן כף לב גבה
 שלא עצמו וילמד האחר הקצה עד ממנה שיתרחק לאדם
 צוו לפיכך כו׳ עליו לכעוס שראוי דבר על ואפילו יכעוש

אפילו ירגיש שלא עצמו שינהג עד הכעס מן להתרחק
כף. הטובה הדרך היא וזו המכעיסים לדברים

בפ״א דכא סותרים הרמב״ס דדברי בלח״מ האריך וכבר
 המדות בכל בינונית מדה היא הטובה שהדרך כ׳

 ממדה יותר להתרחק צריך שאין הרי חכם נקרא ובזה
 המדות בכל שהוא ומשמע חסיד, שהוא למי אלא בינונית
 והגאוה הכעס בענין כ׳ בפ״ב ואילו וכעס, גאוה אף והייני
 בינונית. במלה בהם ינהוג ושלא לגמרי מהם להתרחק שצריך

 ה״ג חשובה מהל׳ בפ״ז הרמב״ס כ׳ דהנה בזה ונראה
בהם שיש מעבירות אלא חשובה שאין תאמר אל

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 40 מס עמוד {10} שרגא ב״ר הלוי יחיאל מאיר חיי□ שטינברג, 'תענית
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סימן מסבת

 לשוב אדם שצריך כשם אלא וגניבה וגזל זנות כגון מעשה
 ולשוב לו שיש רעות בדמות לרועש צריך הוא כך מאלה

 ומרדיפת ההתול ומן הקנאה ומן האיבה ומן הכעס מן
 צריך הכל מן בהן וכיוצא המאכלות ומרדיפת וכבוד הממון
 לשוב שצריך כרמב״ם דמחדש והיינו עכ״ל. בתשובה. לחזור

 רמות ממדות אף אלא ממש מעבירות רק לא בחשובה
 של הרעות ממדות בהם וכיוצא הרמב״ם שמנה אלו כגון

 רק שהם אלו בכלל כעס שמנה במה צ״ע אך האדם,
 שכל ה״ה מדמות בפ״א הרמב״ם כ׳ והרי רפות מדות

 בכלל הוא בינונית במדה להתנהג שצריך שם שביאר מה
 המצוה מנין ביאור זהו ואשר בדרכיו" "והלכת משה מצות
 בינונית בדרך לחבירו אדם בין במידות להתנהג הזאת

והלכת כציווי בכלל זה וגם הכעס זה שמכלל שם ונתפרש
 תרי״א. מ׳ בחינוך נראה וכן מ״ע. שהוא בדרכיו

בכלל כמס לכלול כאן הרמב״ס ראה מה צ״ע לפ״ז ואשר
 והרי בתשובה לחזור שצריך בהם שחידש כמידות

 מדה רק אינו שהרי בתשובה חזרה שצריך חידוש אין בכעס
כללי לפי מתנהג שאינו ומי גמורה מ״ע הוא אלא רפה

וצ״ע. שם בחינוך שכי כמו עשה ביטל זו מצוה
". כמ״ע בכלל הוא כמם כל דלא מזה מבואר ואשר

 ה׳י לדרכי סותר שאינו כעס ויש בדרכיו והלכת
 היא רפה מדה ואפ״ה זו מצוה בכלל עליו נצטוינו ולא

 והוא בתשובה, לחזור בזה גם שצריך הרמב״ם חידש ומ״ז
 בכל לנהוג שצריך מדעות בפ״א הרמב״ם שכ׳ מה דנראה
 שהוא למי אלא להחמיר יותר וא״צ בינונית במדה כמדות
 מכח הוא כ״ז הדין, משורת לפנים שהוא כ׳ ומ״ז חסיד,

 הרמב״ס ביאר זו מצוה פרעי אשר בדרכיו" &מי^׳והלכת
 בינונית במדה המדות בכל לנהוג הוא שהצווי כ׳ 'ש^צבזה3

 ובכלל המדות בכל תהו בדרכיו" "והלכת המ״ע מקיים ובזה
 מחייב בדרכיו" "והלכת כציווי שאין וכעס גאוה נס זה

בינונית בדרך להיות אלא האלו מהמדות לגמרי להתרחק

 סימז
שאלו שלשה

 שלשה יונתן א״ר נחמני בר שמואל א״ר א׳ ד׳ תענית א(
לאחד כהוגן השיבוהו לשנים כהוגן שלא שאלו

 ושאול אברהם מבד אליעזר הן ואלו כהוגן שלא השיבוהו
 והיה דכחיב אברהם עבד אליעזר כגלמדי ויפתח קיש בן

 חיגרת אפי׳ יכול וגר כדך נא הטי אליה אומר אשר הנערה
 קיש בן שאול רבקה, לו ונזדמנה כהוגן השיבו סומא אפי׳

 גדול עושר המלך יטשרנו יכנו אשר האיש והיה דכתיב
כהוגן השיבו ממזר אפילו עבד אפי׳ יכול לו יתן בתו ואח

דוד. לו ונזדמן
 לא אמאי תימה סומא, אפי׳ חיגרת אפילו יכול ובתום׳

דקאמר כמו אברהם עבד אליעזר גבי הכא נקט
 משום רש״י ואמר וכו׳ שפחה או ממזרת אפילו יכול שאול גבי

תורה. נתנה לא דהא ממזר עדיין שייך לא אליעזר דגבי

יד חיים
 חסידות מדת ינהג זו במצוה גם הרי חסיד שהוא ומי

 לפנים אלא המצוה קיום בכלל איני זה אך יותר להתרחק
 כ״ז מיהו בינונית, עד אלא אינו הצווי כי כדין משורת

 יותר להתרחק 5שא״ בדרכיו" "והלכת המ״ע לקיים הוא
 הם הרי וכעס גאוה והמדוח היות אבל בינונית ממדה
 מהם להתרחק וצריך ראוי לפיכך עצמם מצד רעות מדוש
 בפ״ב הרמב״ם שביאר וזהו בימנית מדרך יותר לגמרי

 ואשר מהם היוצאות והרעות אלו מדות בגנות והאריך
עצמן שהמדות דהיינו לגמרי מכם להתרחק חייבין משו״ה

המצוה. ולא כן מחייבות
 בהרמקות ובפ״ב בפ״א איירי דהרמב״ם בזה עוד ונראה

דמשמעהו בדרכיו" "והלכת דהצווי והיינו נפרדות
 תכונות לענק ציווי אינו מכעס השאר בין להתרחק שצריך
 במנהגיו הוא הצווי עיקר אלא בלבו, כעסן יהיה שלא הנפש

 שום על יכעוס שלא לחבירו אדם בין האדם של ובעסקיו
 יכמום ולא ה׳ בדרכי שילך בדרכיו והלכת נאמר וע״ז אדם

 מדה כדי הוא להתרחק דהשיעור נאמר ובזה החרים על
 שצריך עצמה המדה במנין הרמב״ם איירי בפ״ב אך בינונית,
 אלא בהתנהגוהיו ולא כעסן יהיה שלא והוא לגמרי לעוקרה
נאמר לא ובזה כעם של הנפש תכונות לו יהיה שלא .בעיקרו
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 וזה כלל, כעם תכונת לו יהיה שלא אלא בינונית שעור
 פי׳ לכעוס נוח תהי ואל מ״י( פ״ב )אבות חז״ל שאמרו

 והוא ולרגזנות", לכעס עצמך תכין "אל בפיה״מ הרמב״ס
 ולא בעצמה הכעס מדת על חז״ל הזהירו דכאן שכ׳ כמו

נוח יהיה שלא ותכונותיו עצמו שיתקן אמרו וע״כ המ״ע מל
כלל. המדה מנין ממנו שיעקור כעס לידי לבא

לחזור שצריך לחדש הרמב״ס שהוצרך מה ניחא לפ״ז ואשר
 חיוב בזה שאין בפנין והיינו הכעס מל גם בתשובה

 ואשר בינונית ממדה יותר כעסן שאינו כגון המ״ע מכח
בתשובה למזור צריך ואפ״ה בדרכיו", "והלכת י״ח בזה יוצא

לגמרי. ממנו הרחיקה שלא כל עצמה המדה ענין על

יא
כהוגן שלא

 דהאבות ב׳ כ״ח ביומא דאמרו דלמאי בח״א מהרש״א וס
 לומר אפשר היה א״כ נתנה שלא עד כתורה כל קיימו

לאסור תורה עתידה שהרי שפחה או ממזרח אפי׳ יכול
וצ״ם. לישראל אלו

 אברכם גבי ב׳ ק׳ ביבמות דאמרינן הקשה ובגבו״א
ולזרעך לאלקיס לך להיות ז( י״ז )בראשית דכחיב

 לא ליה קאמר הכי רחמנא ליה קמזהר מאי החם אחריך
 אלמא בחרה. זרמה ליזיל דלא ושפחה כוכבים עובדת תנסב
 הזהיר ומסתמא ושפחה עכו״ס ליקח שלא אברהם נצטוה

אליעזר גבי לומר אפשר היה ואכתי וזרעו אברהם אח בזה
 ״?ג5ו ושפחה עכו״ס אפי׳ יכול

שהוזהר דמבואר שם ביבמות הגנר דברי בעיקר והנה
דכי הא צ״ע ושפחה, מכו״ס ליקח שלא אברהם

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 41 מס עמוד {10} שרגא ב״ר הלוי יחיאל מאיר חיים שטינברג, תענית
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כולל

הרמב״ם על וביאורים הלכות חרושי ותשובות שאלות

דעה יורה חלק

מאת
התורה שר מרן

 זצוקללה״ה ז׳ולטי בצלאל יעקב רבי

תובב״א ירושלים עיה״ק של רבה

 ומתוקנת חדשה מהדורה
 זצ״ל המחבר ממרן והגהות הערות עם

והרמב״ם הש״ס סדר לפי ומפתחות

תדש״ם ירושלים



יעבץמשנת
 ז ל סימן

אבלים ניחום מצות

 לי יראה כתב, ה״ז אבל מהלכות בפי״ד הרמב״ם א(
שניחום חולים לביקור קודם אבלים שנחמת

 בספר ועיי׳ המתים. ועם החיים עם חסד גמילות אבלים
 מ״ב, דמ״א בסוכה דתניא מהא זה על שחמה שמח אור
 ולולבו מביתו יוצא ^אדם ירושלים אנשי של מנהגן היה כך

 בידו, ולולבו אבלים ולנחם חולים לבקר הולך וכו׳, בידו
 אבלים. לנחום קודם חולים דביקור משמע הרי

לולב, הלכות ובטור הגזול לולב בפרק שם ברא״ש והנה
 ואה״כ אבלים לנחם לשק בשינוי זו ברייתא מובא

 מינכן דבכח״י סופרים דקדוקי בספר וראיתי חולים. לבקר
 אבלים לנחם ובטור ברא״ש שמובא כמו הגירסא היחה
 דסברי משום הדבר בטעם נראה ולכאורה חולים, ולבקר

 לביקור קודם אבלים דנחום אבל בהלכות הרמב״ם כמש״כ
 מהלכות בפ״ז דכתב לתמוה יש הרמב״ם על אמנם חולים.

 לבקר ויוצא וכו׳, בירושלים המנהג היה כך הכ״ד לולב
 חולים דביקור כתב הרי בידו, ולולבו אבלים ולנחם חולים

דמצות פסק אבל ובהלכות אבלים, לנחום קודם היה
חולים. לביקור קודמת אבלים נחום

הוא אבלים דנחום הרמב״ם דברי מקור דהנה ונראה
 דאיתא מהא הוא המתים, עם חסד גמילות גם

 מנחמין לו שאין מת יהודה רב אמר ע״א דקנ״ב בשבת
 הרמב״ם וכתב במקומו. ויושבין אדם בני עשרה הולכין
 להתנחם יםאבל לו שאין מת ה״ד, אבל הלכותמ בפי״ג
 שבעת כל במקומו ויושבין כשרין אדם בני עשרה באים

 הראב״ד ובהשגת עליהן, מתקבצין העם ושאר האבילות ימי
 הוא הרמב״ם שדעת בלח״מ ועיי׳ שורש. לו אין זה א״א

 וזהו להם, מנחמים העם ושאר כאבלים נעשים שהעשרה
 שהם אלא אמרו דלא שורש לזה שאין הראב״ד שהשיג
 כאבלים נעשים שהם לא אבל במקומו ויושבים באים

 לו שאין במת הרמב״ם לדעת מבואר הרי לנחמם. ובאים
 כאבלים ונעשים אדם בני עשרה דבאים להתנחם אבלים
 משום גם הוא אבלים דנחוס אותם, מנחמים הטם ושאר
 עשרה באים להתנחם אבלים לו שאין מת וע״כ המת כבוד

 כבוד משום אותם ומנחמים כאבלים ונעשים אדם בני
 בשבת שם מאיריה בחדושי להדיא מבוארי וזה המת.
 אבלים שאין לומר רוצה מנחמים לו שאין מת וז״ל, שכתב
 שבעה כל אדם בני עשרה באים לנחמן, צריכים שיהיו

 אותם ומקיפים אחרים ובאים מת ששם בבית להם ויושבין
 ולפי ע״כ. מת של כבודו וזהו לנחם הצריכים הם כאלו

 אבלים שנחום הרמב״ם כתב דהרי לדינא חידוש יוצא זה
 עם חסד גמילות אבלים דנחום משום חולים לביקור קודם

 להתנחם אבלים לו שאין מת גבי א״כ המתים, ועם החיים
 להם, מנחמים העם ושאר כאבלים ונעשים עשרה דבאים

 א״כ המת, עם מסד גמילות רק הוא הנחום עיקר הרי
חסד גמילות דהוי קודם חולים ביקור נחום מצות להאי

המסיס. לכבוד קודם החיים וכבוד החיים עם

 תל״ב, סימן אבילות בהלכות זרוע האור כתב והנה ב(
שעה אפילו שנהג היכא אבל תנחומי ולטנין

 אבל אינו שהרי ברגל אותו מנחמין אין הרגל קודם אחת
 שקבר היכא אבל לגמרי, אבלות תורת הימנו שבטלה כלל
 מנחמין אפ״ה ברגל אבילות נוהג שאינו אע״פ ברגל מתו

 דהוה מידי שבצינעא, דברים שנוהג הואיל ברגל אותו
 אותו ומנחמין שבצינעא דברים בה שנוהג בעלמא אשבת
 ה״ג אבל מהלכות בפ״י הרמב״ם לדעת לתמוה ונש ע״כ.

 דגם בכ״מ בהן,ועיי׳ נוהג אבלות מדברי דבר אין דברגלים
 נוהגת אבלות דאין משום ברגל נוהג אינו שבצינעא דברים
 וגו׳, ושמחת דכחיב ע״ב די״ד קטן במועד כדאיתא במועד

 את דמנחמי! ע״א דכ״ז קטן במועד דתנן הא צ״ע א״כ
 בספר ]עיי׳ ברגל. כלל אבל דין להם אין הלא ברגל האבלים
 דאמרו הא האיי, רב בשם ל״ב ס״ק אתרוג הלכות המנהיג

 נוהג אבילות שאין ואע״פ וכו׳, בידו לולבו אבלים לנחם רבנן
 לה ומדמה דעתו, ליישב עמו ויושבין אצלו באין חביריו בחג,

עיי״ש[. אבלים, את לנחם שבא כמי
ברגל אבנים נחום דין דעיקר בזה לומר נראה ואשר

 האבלים משום ולא המת כבוד משום רק הוא
 נחום חובה דיש אלא ברגל, אבל דין להם דאין כיון עצמם
 אבלים לו שאין במת כמו זה דהרי המת כבוד משום ברגל

 אותם ומנחמים כאבלים ונעשים עשרה דבאים נהתנחם
 ברגל האבלים את מנחמים נמי הכא המת, כביד משום
 קטן במועד דתנן הא ניחא יהא ובזה המת. כבוד משום
 עומדין אבל במועד אבנים ברכת אומרים ואין ע״א, דכ״ז

 את פוטרין ופרש״י הרבים, את ופוטרין ומנחמין בשורה
 הנמוקי אמנם לבתיכם. לכו למנחמין שאומרים הרבים

 הרבים את פוטרין דמפרש הראבקי בשם הביא שם יוסף
 שורה המועד אחר מלעשות הרבים נפטרו שעשו דבזה

 דמאי צ״ע ולכאורה ברגל. עמו נתעסקו שכבר ותנחומין
 הלא הרגל, לאחר לנחמם שוב צריכים דאינם הוא חידוש

 אומר הייתי תיתי מהיכי א״כ ברגל האבלים את נחמו כבר
 המבואר לפי אבל הרגל. לאחר לנחמם שוב חיוב עוד דיש
 משום רק הוא ברגל אבלים נחום דין דכל כיון שפיר אתי

 לומר אפשר היה א״כ עצמה, האבלים משום ולא המת כבוד
 האבלים משוס אבלים נחום חיוב עוד יש הרגל דלאחר
 ופוטרין תנן לכן באבילות, אז נוהגים הם דהרי עצמם

ברגל שהנחוס אע״פ נחום מחובת כבר דנפטרו הרבים אח
המת. כבוד משום רק היה

 חולים ביקור ברגל אבלים נחום דלגבי נראה מעתה
דנחום הרמב״ס שכתב הטעם דעיקר כיון קודם,

 הוא אבלים דנחוס משום הוא חולים לביקור קודם אבלים
 חולים ביקור משא״כ המתים ועם החיים עם חסד גמילות

 אבלים בנחום וא״כ החיים, עם חסד גמילות רק דהוי
 לא אבל המת כבוד משום רק דהוי המבואר לפי ברגל

להאי א״כ ברגל, אבל דין להם אין דהרי האבלים משום



קזיעבץסימןמשנת

 פס חשד גמילות דהוי קודם חולים ביקור כוי נחום דין
 כרי פ״כ ואשר המתים. לכבוד קודם כחיים וכבוד כחיים

 ולנחם חולים לבקר לולב בהלכות כרמב״ם דכתב כא ניחא
 ביקור באמת א״כ ברגל דמיירי כיון בידו, ולילבו אבלים
 להם היה והטור הרא״ש אולם אבלים. לנחום קודם חולים

 והיינו בידו, ולולבו חולים ולבקר אבלים לנחם הגירשא
 דהרא״ש ונראה ברגל. גם חולים לביקור קודם אבלים דנחום
 כמבואר ברגל נוהג שבצינפא דדברים לטפמייכו והטור
 הקובר שצ״ט, סימן יור״ד ובטור דכתובות בפ״ק ברא״ש

 נקבר שאינו זמן כל אנינות דין נוהג בח״ה ברגל מחו
 שאינו כתב והרמב״ם שבצינטא, דברים נוהג שיקבר ולאחר

 דדברים כיון וא״כ נהירא. ולא שבצינפא דברים אפילו נוהג
 ויש ברגל גם אבל דין להם יש כרי ברגל נוהג שבצינטא

 זרוכ^ כאור כמש״כ טצמם האבלים בשביל גס נחום חובת
 משום חולים לביקור קודם אבלים נחום ברגל גם וע״כ

המתים. ועם כחיים פם חסד גמילות הוא אבלים דנחום

 ואין אבלים מנחמין אין פ״א די״ב בשבת איחא והנה
מחירין, וב״ה ב״ש דברי בשבח חולין מבקרין

 לביקור אבלים נחום דהקדים הא לומר אפשר היה ולכאורה
 שבצינפא דברים נוהג לכו״ע דבשבת משום היינו חולים,

 נחום ופ״כ כ״א, אבל מהלכות בפ״י הרמב״ם כמש״ב
 גמילות אבלים שנחום מפני חולים לביקור קודם אבלים

 בפכ״ד כרמב״ם אמנם כמתים. ופם החיים עם חסד
 אבלים, ומנחמים חולין ומבקרין כתב ה״ה שבת מהלכות

אבלים. לנחום חולים ביקור הקדים הרי
בשבת מהגמ׳ כרמב״ם לדברי מקור שמביא שמח אור ]עיין

 ודבריו חולים, לביקור אבלים נחום דהקדים הנ״ל
 לניחום חולים בקור והקדים שינה כרמב״ם כלא תמוהים
 מנחמין דאין שברי שמאי בית שם דכנה ונראה אבלים.
 האבל בצפר דמצטפר משום בשבת חולים ומבקרין אבלים

 זה ואבל כחולה צורך שזה כיון שברי דמתירין וב״ה והחולה,
 הל׳ רמב״ם ופיי׳ בשבת, להצטער שאסור דידיה צפרא דוחה
 הן הרי מדבריהם אלו מצוות שכל אפ״פ ה״א, פי״ד אבל

 מדרבנן, רק הוא דהחיוב והיינו כמוך, לרפך ואהבת בכלל
 )די״א פ״ג בברכות יונה רבינו )עיי׳ מה״ת. הוא הקיום אבל

 הוא מדאורייתא אבילות דתנחומי שכתב קברו, ד״ה פ״ב(
 בשבת, דידיה צפרא איסור דוחה זה טפמא ומהאי פיי״ש(,

 ומנחמים חולים מבקרין דבשבת חידוש הרמב״ם כתב ולפי״ז
והיינו חולים, בקור אחרי שהוא אבלים נחום היינו אבלים,

 כמועד, חול בשבת וכגון המת, כבוד משום רק הוא שהנחום
 ואע״ג בשבת, ג״כ דמותר המת, כבוד משום רק הוא שהנחום

 איסור דוחה זה מ״מ כמוך, לרפך ואהבת של קיום אין דשם
 בשבת[. אבלים דמנחמים קתני דסתמא בשבת, צפר
אבלים נחום אם קדימה בדין שם מיירי לא דהרמב״ם ונראה

 הדין עיקר דכתב אלא קודם, חולים ביקור או קודם
 לידו בא אם באמת אבל בשבת, אבלים ומנחמים חולין דמבקרין

 נחום הרי חולים, וביקור אבלים נחום כאחת שתיהן בשבת
 דנחום משום אבל בהלכות כמש״כ חולים לביקור קודם אבלים
 משא״כ המתים, ועם החיים פס חסד גמילות ■אבלים

 בירושלים המנהג כיה כך הרמב״ם כתב שפיר לולב בהלכות
 דאנשי ומשמפ בידו, ולולבו אבלים ולנחם חולים לבקר ויוצא

 משוס והיינו אבלים, לנחום חולים ביקור הקדימו ירושלים
 משום ולא המת כבוד משום רק הוא נחום הדין כל דברגל

ביקור וע״כ ברגל, אבל דין להם אין דהרי עצמם האבלים
שנתבאר. וכמו אבלים לנחום קודם חולים

 דגבי ואפ״ג הואיל, בד״ה מ״ב מ״ז סנהדרין ברש״י ]ועיין
הרגל אחר שבפה מונה תנן ברגל מתו את קובר

 לגמרי להו אידחו לא התם ידחו ונדחו הואיל אמרינן ולא
 וכו׳. הרגל כל אותו שמנחמין ברגל נוהג רבים פיסקי שהרי

 נוהג שבצנעא דדברים משום רש״י כתב לא למה ולכאורה
 כתב ומ״מ נוהג. דאינו הרמב״ם כדמת דסובר ומוכח ברגל,

 מוכח א״כ אותו שמנחמין משום ברגל אבילות אידחי דלא
 משום רק ולא כאבלים משום גם הוא ברגל נחום דחובת

 אחר תירוץ כתב שם רמ״ה היד בחידושי אמנם המת. כבוד
 דרגל לדחייה דככא דחייה דמיא דלא מסתברא ולדילן וז״ל

 מעיקרא הוא עילויה איאבולי בר דגברא כיון דרגל דחייה דאלו
 וכיון טליה דרבים הוא דמופד ואייקורא אבלות פליה חיילא

 הכא אבל איאבולי בעי זימניה מטי כי זמן אלא מימסר דלא
 עילויה חיילא ולא הוא פילויה איאבולי בר לאו גברא מעיקרא
 אותו דמנחמין דכיון רש״י כמש״כ כתב ומדלא כלל. אבילות

 דכל כמש׳/ דס״ל נראה ברגל, אבילות לגמרי אידחי לא
 ולא המת כבוד משום רק הוא ברגל אבלים נחום דין

 לגמרי. אבילות אידחי ברגל דגם נמצא א״כ האבלים משום
 עבדו, טבי פל תנחומין קיבל שר״ג פ״ב ט״ז ברכות ועיי׳

 קרובים, לו אין ועבד בקרובים רק הוא תנחומין כלא ״פ5ו
 הוא ועבד המת, כבוד משום רק נחום דין שיש מוכח אלא
 במדושי בזה כפיר )וכבר להתנחם. אבלים לו שאין כדין

פיי״ש([. בברכות שם כרשב״א
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פתיחה
בדרכיו והלכת מאמר

דעות מה׳ א׳ פרק ורמב״ם - דבורה תומר א׳ בפרק התבוננות

 דרך על ברמב״ם מבואר כבר דבורה תומר בספר סוד בדרך שמבואר מה כי לברר
הפשט

 שאלו ודמות צלם העליונה הצורה בסוד יהיה ואז לקונו שיתדמה ראוי האדם
נאה צורה עליו ויאמר הצורה מכזיב הוא הרי בפעולות ולא בגופו ידומה

פעולותיו... הן העליון והדמות הצלם עיקר שהרי כעורים ומעשים

 לקונו, שיתדמה לאדם "ראוי" רק כי הרמ״ק מלשון דמשמע הא להבין צריך
בכל וכמבואר בדרכיו" "והלכת שנאמר בתורה מפורשת מצוה היא הלא

 שיתדמה אדם חייב - חיוב בלשון זה פרק להתחיל ראוי והיה המצות מוני ספרי
וכו׳. לקונו

 שאלו באומרו הרמ״ק כונת היתה מה משגת ידנו אשר כפי נבאר וראשית
בס״ד נבאר ובכלל הצורה. מכזיב הוא הרי בפעולות ולא בגופו ידומה

 והדמות הצלם שעיקר הרמ״ק אמר עלי׳ אשר ודמות צלם של זה סוד מהו
פעולותיו. הן העליון

 האדם את אלקים ויברא כתיב וז״ל א׳[ פרק א׳ ]שער החיים נפש בדברי ונקדים
את עשה אלוקים בצלם כי כתיב וכן אותו ברא אלקים בצלם בצלמו

 עולם של ברומו העומדים מדברים הוא הצלם ענין פנימיות עומק הנה האדם.
 בדרך צלם במלת נדבר כאן אמנם - הזוהר פנימיות סתרי רוב כולל והוא

כדמותנו. בצלמנו אדם נעשה פסוק על ז״ל הראשונים הפשטנים

 ומה מי[ ]ישעי׳ מפורש כתוב כי כמשמעו אינו כאן ודמות צלם מלת כי והוא
לקאת דמייתי כמו דבר באיזה מה דמיון פירושו אלא לו תערבו דמות

 לצורת צורתו נשתנה ולא וחרטום כנפסים לו נעשו לא כי ק״ב[ ]תהלים מדבר
 שהוא מדבר הקאת כמו ונד נע שהיה פעולותיו במקדה אז שנדמה רק הקאת
 וכן ז״ל הראשונים הפשטנים לפי הוא כן למקום. ממקום ומעופף בודד צפור
עכ״ל. מה, בצד במשמעם דומים המה כי צלם, מלת ענין הוא עד״ז



רלד

 הוא ודמות צלם של הביאור הפשט דרך על כי מללו ברור הגר״ח דברי הרי

בתבנית הן נברא שהאדם הוא בזה והבונה להקב״ה, מה בצד ודמיון ציור

 בדרך שבראו הבורא להכיר עצמו מתוך שיכול באופן פעולותיו בכח והן אבריו

 וכה אבריו תבנית בדמות והתבוננות הסתכלות ידי שעל ר״ל ונמשל, משל

 אדם כל יכול יתברך, הבורא של והדמיון המשל הם שהם ]מדותיו[ פעולותיו

 אלא ככה להתבונן שיכול רק ולא השגתו. כפי ה׳ ידיעת שהוא הנמשל אל לבוא

 זצ״ל לופין אליהו ר׳ הגה״צ ממו״ר ששמעתי וכמו נוצר לכך תבניתו תכלית כל

 שאין יביט, הלא עין יוצר אם ישמע הלא אזן הנטע צ״ד[ ]תהלים הפסוק על

 עצמו האדם מתוך משל למצוא יש במקרה כי העולם שסוברים כמו הכונה

 ברא הקב״ה אדרבה אלא הכל, את ורואה שומע ה׳ כי להבין ידו על להתעורר

 ידם שעל כדי לו הנצרכים הכהות אותן כל מעין לו שיהיה כזו בצורה האדם את

מלפניו. ולירא ה׳ את לידע יבא

 הכל, את רואה הקב״ה כי מלידה סומא שהוא למי להסביר נרצה אם למשל

מאורות ראה שלא כיון ראייה זו מה לעצמו לצייר יוכל לא אופן בשום

 אחר סומא נעשה אם אף בחייו אחת פעם רק אפילו ראה שכבר מי אבל מימיו.

 הרבה כי ק״ו שכלו בכח ולבנות הקב״ה של ראייה לעצמו למשול יכול רח״ל כך

 העולם מסוף רואה יתברך הוא וכי לראות יכול הקב״ה רואה שהוא ממה יותר

 עד וכחותיו, חושיו מכל ללמוד האדם יוכל וכך לפניו. כאורה וחשיבה סופו ועד

 אשר דוקא כזו בתבנית לבנותו התחכם האדם את הקב״ה ברא שכאשר שנאמר

 וכאשר אלו-ה, אחזה מבשרי בגדר הבורא של כחותיו להכיר יכול עצמו מתוך

 האלה בתוארים עצמו מתוך האדם יכיר וכדומה ה׳ עין ה׳ ימין ה׳ יד יאמרו

 של גופו תבנית שדמות אומרים כאשר המכוון וזהו יתברך. והנהגתו כחותיו ענין

אלקים. בצלם הוא האדם

 באמצע הרמח״ל כתב סח-סט[ דף פ׳ סי׳ הגרח״פ ]הוצאת תבונות דעת בספר

אדם נעשה אומר זה שעל לך שזכרתי הענין הוא בזה״ל: עוד ותראי ד״ה

 בהיותו יתברך בכבודו נכתבים אשר המעולות המרות בכל כי כדמותנו בצלמנו

 - עין משל, דרך הזה. האדם בדמות חלקים נמצא כך נבראיו ערך לפי פועל

 כענין מעשיהם כל את לדון הארץ יושבי כל אל המשגיח השגחתו עין תחת

 מה אלא לדיין לו שאין ללמדך כ״א[ י״ח, ]בראשית ואראה נא ארדה שנאמר

 ומקשיב יושב שהקב״ה מה כנגד - לאדם אזנים ו:[. ]סנהדרין רואות שעיניו

 נאקתם" את אלוקים "וישמע נאמר וכן תהלותיהם, וכל אדם בני של תפלותיהם

 ואוזן רואה עין ממך למעלה מה דע ב׳-א׳[ ]אבות אמרו וחז״ל כ״ד[, ב׳ ]שמות

 למלאכיו קולו הוד ומשמיע לנביאיו בחזון דבר ה׳ פי כי - באדם פה שומעת.

 מתבארים כולם הגוף חלקי שאר כל בזה כיוצא כל וכן דברו. עושה כח גבורי

נבראיו את לפעול הכין אשר יתברך למדותיו וענינים תמונותיהם מקבילות היטב



רלה

 משל בדרך כדמותנו בצלמנו הפסוק מפרש שהוא מפורש הרי ע״ש. עכ״ל,
לעיל. המפורשים הדברים הן והן ודמיון

 אשר וכחותיו הנהגתו מהות רק לא יכירו שבריותיו צדקו למען חפץ ה׳ והנה
ובמעלותיו טובו במרת שיבחינו רצה גם אלא פעולותיו פועל בהם

 רק ולא דרכיו שיכירו כדי הברואים עם להתנהג "איך קובע הוא אשרבהם
 היה לא עצמו מתוך משל בלי כי הנ״ל דרך על קבע זה את וגם פעולותיו

 דומה הדבר למה משל זה על משלו וכבר כלל. יתברך מדותיו להשיג אפשר
 נותן שהוא גדול קהל בתוך ועדה עם לפני עליו הכריזו אשר חסד בעל לאדם
 מן מזו זו שונה להיות יכולה ההכרזה שומעי תגובת הלא לצדקה עצום סכום
 כה בסכום לא רק לצדקה מכספם פעם נתנו שכבר מהם יש הקצה. אל הקצה
 מעולם אשר כילי אבל נדיב. אותו אל לבו מנדיבת יתפעלו באמת המה גדול,

 סכום הנותן לב נדיבת על יתלהב שלא רק לא לצדקה מהונו פרוטה אף נתן לא
 ממונו הזורק ההוא האיש טיפש כמה ויאמר עליו יתמיה גם אלא כזה עצום

 מי כי פשוט הוא תגובות שתי בין והחילוק כספו! לחסוך איך יודע ואינו לרחוב
 של מעלתו להכיר זו למדה שייכותו לו ישמש החסד מדת אצלו מפותחת שכבר
 למדת שייכות שום לו שאין מי אבל מרה באותה שלם יותר ההוא כאשר השני
והבן. מעלתו, יכיר במה החסד

 וכמבואר במדותיו שנתנהג ידי על מעלותיו ונכיר אותו שנדע הקב״ה רצה ועוד
כי אותי וידוע השכל המתהלל יתהלל בזאת אם "כי כ״ג[ ]ט׳, בירמיהו

 ברבינו ]ועיין ה׳" נאום חפצתי באלה כי בארץ וצדקה משפט חסד עושה ה׳ אני
 ומשפט צדקה עשיית ידי שעל הפסוק בביאור כן שלמד פ״א ריש אבות על יונה

 בטבענו להטביע הבורא הוצרך זו לתכלית כן ועל ה׳[. את לדעת אדם ישכיל
 הטובות ממדותיו אחת לכל שייכות לנו שיהיה בלי כי הטובות, מדותיו כל שורש
 וע׳ וכמבואר, כלל מעלותיו להכיר לנו אפשר היה לא הפחות לכל מה באופן
 נברא אבריו בצורת רק שלא נמצא כב-כג. דף ח״ג ומוסר חכמה דעת היטב
 נברא האדם בפנימיותו גם אלא הבורא של לכוחות כמשל ובדמותו בצלמו האדם

 נסתרת ופנימיותו כל, לעין תמיד נגלים שאבריו רק למדותיו כמשל קונו, בדמות
 ר״ל לקונו בפעולותיו יתדמה האדם וכאשר פעולותיו. ידי על אלא נתגלה ולא

 בכל יוצרו דמות בו ניכר הרי הבורא מתואר שבהם המרות י״ג פי על שיתנהג
 ולא בגופו ידומה אילו אבל אלוקים! צלם - טוב ודמיון משל באמת והוא

 באשר המשל בכל דופי מטיל הוא הרי כי הצורה, מכזיב הוא הרי בפעולות
שאין מכריז הוא מעשיו ידי על אבל אבריו בצורת יתברך כחותיו מעין בו נראה



רלו

 כעורים• ומעשים גאה צורה עליו ויאמרו יתברך במעלותיו חלק שום לו
 תו הי לו יועיל ומה פעולותיו הן העליון והדמות הצלם עיקר שהרי

לקוגו. יתדמה לא ובפעולות אבריו תבנית דמות העליונה כצורה

 ל‘׳ שרשי הבורא בנו שהטביע אף כי בדבר, עוד להעמיק צריכים באמת והנה
אפ׳״ר אי מ״מ כלל מעלותיו מכירים היינו לא בלעדם אשר מדות הי״ג

 אי הי׳ דק הרגש ידי על יתברך מדותיו של קומה עיקר השיעור להשיג
 ודחוי• לארכה השרשים התפתחות ידי על רק כי לבד, השרשים אל מהשייכות

 תפארתה הוד יותר לפניו יתבהר כחו כפי האדם בנפש וקנינה המרה של ועומקה
 בתוויה צונו זאת ועל שלמה. יותר בבוראו השגתו ותהיה ומרה מרה כל של

 שלנ׳ייז יותר פעולות שיולידו מדותינו על שנעבוד עוד כל כי בדרכיו והלכת
 ברורה יותר אותו ידיעתנו ותהיה ויותר יותר אותו נכיר קוננו אל בהן להדמות

 הכתר פעולות אל שיתדמה ראוי לפיכך למטה הידיעה תכלית שנשיגהו עד
 י״ה ז׳ מיכה הפסוקים בסוד ורמוזות עליונות רחמים של מדות י״ג שהן

כ׳[. -

 פי על אלקים צלם בביאור שהאריך אחרי בהגהה[ ]שם א׳ בשער החיים ]הנפש
מדי נסתר שהקב״ה כמו כדמותנו בצלמנו וזהו בזה״ל שם כתב סוד

 בכל טובו לנו נגלה הטובות פעולותיו מצד רק בי׳ תפיסא מחשבה ולית עצמותו
יפ על רק למחשבה מושגת אינה שבאדם ונשמה רוח הנפש כן דמיטב מילי

כמ״ש מציאותה מושגת רק אותה רואים אין זאת גם ואף הגוף ידי על פעולותיו
אף נראה ואינו רואה הקב״ה מה וכו׳ נפשי ברכי חמשה הני י.[ ]ברכות רז״ל

 ר׳' קדוש דברי כל סובב זה שעל דבורה תומר ועיין נראית. ואינה רואה הנשמה
 בסור יהיה ואז לקונו שידמה ראוי האדם וז״ל בהתחלתו כמ״ש ז״ל הרמ״ק
 מכזיב הוא הרי בפעולותיו ולא בגופו ידומה שאלו ודמות צלם העליונה הצורה

עכ״ל.[ הצורה,

 המרות שעבודת אחרי והוא דברינו, בהתחלת שהערנו מה לבאר נבוא ועתה
מתחיל למה בתורה, מפורשת מצוה היא יתברך לדרכיו הפעולות להשוות

 ולא לו הוא כדאי רק כאילו לקונו שיתדמה ראוי האדם לומר דבריו את הרמ״ק
השי״ת. מצות ככל מוחלט חיוב

 דעות. מהלכות א' בפרק הרמב״ם מביאה בדרכיו והלכת של זו מצוה והנה
דעה שבכל הבינונית מדד. שהיא הזהב שביל את שם ביאר אשר אחרי



רלז

 בדרכים ללכת אנו ומצווין בזה״ל: ה׳ הלכה בסוף שם הרמב״ם מסיים ודעה
 וממשיך בדרכיו. והלכת שנאמר והישרים הטובים הדרכים והם הבינונים האלו

 חנון היה אתה אף חנון נקרא הוא מה זו מצור■ בפירוש למדו כך וז״ל ו' בהלכה
 קדוש, היה אתה אף קדוש נקרא הוא מה רחום היה אתה אף רחום נקרא מהוא

 צדיק חסד ורב אפים ארך הכנויין אותן בכל לא-ל הנביאים קראו זו דרך ועל
 אדם וחייב וישרים טובים דרכים שהן להודיע בהן וכיוצא וחזק גבור תמים וישר

עכ״ל. כחו, כפי אליו ולהדמות בהן עצמו להנהיג

 הם מה להתבונן הוא בדרכיו והלכת של שהמצוה הרמב״ם מדברי ברור הרי
אליו להדמות חייב יתברך מדרכיו שהוא לאדם שנתברר מה וכל ה' דרכי

 ולפי וז״ל... זה בענין נוסף סוד הרמב״ם לנו מגלה שם הפרק ובסוף בהם.
 בה ללכת חייבים שאנו הבינונית הדרך והם היוצר בהן נקרא האלו שהשמות

 למען ידעתיו כי שנאמר לבניו אבינו אברהם שלמד והיא ה׳ דרך זו דרך נקראת
 הביא למען שנאמר לעצמו וברכה טובה מביא זו בדרך וההולך וגו׳ יצוה אשר

עכ״ל. עליו, דיבר אשר את אברהם על ה׳

 למד אשר ה׳ הדרך הוא שהוא זו בידיעה הרמב״ם לנו מוסיף מה להבין וצריך
והלכת בתורה שנצטוינו אחרי למעשה נ״מ מאי לבניו, אבינו אברהם

 בידיעה טמונה עמוקה רכונה י״ל אמנם בה. ללכת ומצווין חייבין ואנו בדרכיו
 המאמין האדם עבודת כל זאת היתד, תורה מתן שקודם לדעת צריכים כי והוא זו

 הנוקבת שאלה אותה לעצמו ושאל ההיא בתקופה האדם התבונן כאשר כי בה׳
 הבירה בעל יש בהכרח בירה יש אם הלא בעולמי חובתי מה התהום עד ויורדת

 שום לו היתה לא האדם, לו שיבור הישרה דרך היא ואיזו ממני רוצה הוא ומה
 פעולותיו ידי על בעולם הניכרים הבורא במדות "אתבונן אם כי אחרת תשובה
 היה כך אני". גם כן ואעשה והישרות, הטובות המרות הן הן ודאי כי יתברך
 מוצא היה אלוקים בצלם שנברא וכיון ה׳ לדרכי להדמות האדם מחייב השכל
 יתברך. הבורא של מדות הי״ג כל את בו המוטבעים המרות בשרשי עצמו בתוך

 כך ויותר יותר בוראו ולהשיג להכיר זוכה יותר עצמו האדם שמשלים מה וכל
 אהבת סיבת היתה והיא בניו את שלימד ה׳ דרך היא וזאת אבינו אברהם עשה

 בניו את יצוד, אשר למען ידעתיו "כי י״ט[ י״ח, ]וירא בפסוק כמבואר אליו ה׳
ומשפט". צדקה לעשות ה׳ דרך ושמרו אחריו ביתו ואת

 זו מצוה שוגה כי בדרכיו והלכת מצוה בקיום אור להוסיף הרמב״ם בא זה ועל
אלא התורה בנתינת שנתחדשה מצוה שאינה בזה התורה מצות משאר

 שאף והיינו הראשונה, בצורתה תורה מתן אחרי גם שנמשכת הוא החידוש אדרבה
 מסיני, פרטיהם בכל פה ושבעל שבכתב בתורה לנו נמסרו המעשיות המצות שכל
השכל מעבודת שנובעות הגדרים באותן לנו נשארת המרות עבודת של זו מצוה



רלח

 בדרכי תמיד להתבונן בניו את לימד אבינו שאברהם וכמו תורה. מתן קודם של
 הכרה ועוד השגה עוד ידה על למצוא כדי שבהם אלוקים הצלם את ולפתח ה׳

 ה׳ דרך את למצוא צריכים אנו היום גם כן כחם, כפי אליו ולהדמות במעלותיו
 ולהדמות הקב״ה של ופעולותיו במדותיו להתבונן שלנו אלוקים צלם ידי על

 וצונו המרות עבודת של המעשים פרטי התורה סתמה כן ועל כחינו כפי אליו
 רק וכנ״ל. אבינו אברהם של ה' דרך לאותו בזה וכוונה בדרכיו, ללכת סתם

 תוארי לנו שגלתה ידי על זו התבוננות עלינו התורה הקילה הזמן שבמשך
 בכל לא-ל קראו הנביאים גם ולכן להתבונן, במה שנדע כדי ומדותיו השי״ת

הנ״ל. הרמב״ם וכדברי הכנויין אותן

 מחברו הנוקם ז׳[: הלב׳ ז' ]פרק דעות הלכות בסוף הרמב״ם לשון זה והגה
רעה דעה עליו לוקה שאינו ואעפ״י תקום לא שנאמר תעשה בלא עובר

 העולם דברי כל על מדותיו על מעביר להיות לאדם לו ראוי אלא מאד עד היא
 הרגיל עכ״ל. עליהם, לנקום כדאי ואינן והבאי הבל דברי המבינים אצל שהכל
 המעשה לעשות הוא החיוב כאשר כי כאן יראה הרמב״ם של הזהב בלשונו לעיין
 הוא חייב ר״ל לאדם, לו ראוי בלשון משתמשים כגזה״ב רק ולא הכרה מתוך

 בלי ה׳ גזר כן כי לעשות רק הוא החיוב וכאשר להיות, ראוי כן כי להכיר
 בא לא "ראוי" לשון הרי אדם, חייב בלשון משתמשים המהלך, ולהכיר להבין
 בלי גם אשר השי״ת מדרכי הוא כי ולהראות עליו להוסיף אלא מהחיוב לגרוע
 הרמ״ק דברי בפתיחת טמונה עמוקה חכמה כמה כן ואם כן. עושה היה תורה

לקונו. שיתדמה ראוי האדם

 שכתב דעות[ מהל׳ פ״א ]בסוף הנ״ל הרמב״ם דברי סיום את לבאר נבא ועתה
הביא למען שנאמר לעצמו וברכה טובה מביא זה בדרך וההולך בזה״ל:

 להקשות יכולים אלו דבריו על גם אשר עכ״ל. עליו דבר אשר את אברהם על ה'
 נ״מ שום אין אלו ובדבריו הלכות פוסק הרמב״ם היד בספר הלא קמ״ל מאי

לדינא.

 של מהותו בארוכה שביאר אחרי א׳ פרק בסוף דבורה התומר דברי נקדים לזאת
אדם בין למעשה מדה כל לקיים איך והדרך רחמים של מדות הי״ג כל

 האדם יהיה שבהן מדות עשרה שלש הגיעו כאן עד בזה״ל: שם סיים לחברו
 האדם שיהי׳ כמו - וסגולתן עליונות רחמים של מדות שהן קונו אל דומה

 שיתנהג מה בפי ממש מלמעלה עליונה מרה לו לפתוח יזכה כך למטה מתנהג
 מעיני ילוזו אל ולכך בעולם. תאיר המרה שאותה וגורם מלמעלה משפיע בך

 למזכרת לו שיהי׳ כדי מפיו יסוף לא והפסוק אלו מדות עשרה שלש השכל
 דבר הרי ויאמר יזכור מהן אחת במרה להתשמש שיצטרך מעשה לו יבא כאשר

ההיא המרה ותסתלק תעלם שלא ממנה לזוז רוצה איני פלונית במרה תלוי זה



רלט

עכ״ל. העולם, מן

 יש כי ראשית גדולים. יסודות שני אלו דבורה התומר מדברי אנו למדים והנה
האדם אשר כפי ממש אשר מדד, כנגד מדה של הנהגה אתנו ה׳ בהנהגת

 אותה ה׳ ישפיע כן מדות הי״ג של פרטית מדד, לאיזו בהדמותו למטה יתנהג
 כונה אלא ה׳ בהנהגת ידיעה רק בזה אין כי ושנית העולם. כל ועל עליו מדד,

 ולא תתעלם שלא בהמרה בד,אחז לכוין לו שיש קונו אל מתדמה האדם כאשר
 בפשיטות כי נפלא חידוש הוא זה דבר ובאמת העולם. מן מדד, אותה תסתלק

 הרי העולם לתועלת מכוין כאשר כי מהמצוד, מגרעת כזו שכונה אומרים היינו
 כל אשר בדרכיו והלכת מצות שאני דבזה צ״ל בהכרח אלא שמים. לשם שלא זה

 י״ג קבע זו ולתכלית ברואיו עם להטיב כדי הי׳ עולמו בבריאת השי״ת כונת
 מתדמה כאשר ולכן כולו, העולם כל עם ידן על להטיב כדי רחמים של המדות
 של רב שפע יושפע זה ידי שעל בה ומכוין עליונה מדה באיזו קונו אל האדם
 מטובו הבריות כל יהנו זה ידי על ואשר העולם כל על ההיא המדה אותה ברכת

 כל אשר יתברך למדותיו הדימוי במעשה שלמות תוספת היא זו כונה הרי יתברך,
 המרות כל של ביאורו אחרי דבורה התומר מסיים כן ועל ומטיב. טוב רק כולו
 במדד, תלוי זה דבר הרי לומר לידו תזדמן כאשר מהן ואחת אחת בכל יכוין שכן

 האדם ישיג ובזה העולם. מן ותסתלק תתעלם שלא ממנה לזוז רוצה איני פלונית
בדרכיו. והלכת במצות רמה הכי מדרגה

 שם כתוב שכן בתורה מפורש זה דבר נמצא וירא בפרשת נעיין כאשר ובאמת
ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוד, אשר למען ידעתיו כי י״ט[ ]י״ח,

 עליו. דבר אשר את אברהם על ה׳ הביא למען ומשפט צדקה לעשות ה׳ דרך
 כדי ה׳ דרך שמרו לבניו מצוד, הוא כך וז״ל הביא למען בד״ה שם פירש״י ועי׳

 צוד, אשר ה׳ דרך של המצוד, שצורת מפורש הרי ע״ש. וגו' אברהם על ה׳ שיביא
 זוכים כאשר גם אלא כחם כפי לקונם שיתרמו רק לא הי׳ לבניו אברהם

 זה ידי על להוריד במעשיהם יכוונו טובה והנהגה מדד, באיזו לקונם להתדמות
דבורה. תומר מספר הנ״ל הדברים הן והן לעולם ברכה של שפע

 מצות לבאר ברורה וכונתו חומר כמין הרמב״ם דברי מתבארים זה כל ולפי
עצם שכל שבארנו שכמו והוא הראויה בשלמות וקיומה בדרכיו והלכת

 בדרכיו והלכת למצות בקשר הרמב״ם שהזכיר אבינו אברהם של ה׳ דרך הזכרת
 לקיים צריך תורה מתן אחר .גם ואשר היא מה המצוה צורת לברר כדי הי׳

 גם כן שכלית, התבוננות ידי על אבינו אברהם שקיימה צורה באותה המצוד,
 ההשלמה היא לעצמו וברכה טובה מביא זה בדרך וההולך מש״כ דבריו הוספת
 דבר אשר את אברהם על ה׳ הביא למען אברהם שצור, וכמו המצוד,, בצורת
עליו.



 בדרכים ללכת אנו ומצווין בזה״ל: ה׳ הלכה בסוף שם הרמב״ם מסיים ודעה
 וממשיך בדרכיו. והלכת שנאמר והישרים הטובים הדרכים והם הבינונים האלו

 חנון היה אתה אף חנון נקרא הוא מה זו מצוד, בפירוש למדו כך וז״ל ו׳ בהלכה
 קדוש, היה אתה אף קדוש נקרא הוא מה רחום היה אתה אף רחום נקרא מהוא

 צדיק חסד ורב אפים ארך הכנויין אותן בכל לא-ל הנביאים קראו זו דרך ועל
 אדם וחייב וישרים טובים דרכים שהן להודיע בהן וכיוצא וחזק גבור תמים וישר

עכ״ל. כחו, כפי אליו ולהדמות בהן עצמו להנהיג

 הם מה להתבונן הוא בדרכיו והלכת של שהמצור■ הרמב״ם מדברי ברור הרי
אליו להדמות חייב יתברך מדרכיו שהוא לאדם שנתברר מה וכל ה׳ דרכי

 ולפי וז״ל... זה בענין נוסף סוד הרמב״ם לנו מגלה שם הפרק ובסוף בהם.
 בה ללכת חייבים שאנו הבינונית הדרך והם היוצר בהן נקרא האלו שהשמות

 למען ידעתיו כי שנאמר לבניו אבינו אברהם שלמד והיא ה׳ דרך זו דרך נקראת
 הביא למען שנאמר לעצמו וברכה טובה מביא זו בדרך וההולך וגו׳ יצוד, אשר

עכ״ל. עליו, דיבר אשר את אברהם על ה׳

 למד אשר ה׳ הדרך הוא שהוא זו בידיעה הרמב״ם לנו מוסיף מה להבין וצריך
והלכת בתורה שנצטוינו אחרי למעשה נ״מ מאי לבניו, אבינו אברהם

 בידיעה טמונה עמוקה רכונה י״ל אמנם בה. ללכת ומצווין חייבין ואנו בדרכיו
 המאמין האדם עבודת כל זאת היוזה ^תורה שקודם_מתן לדעת צריכים כי והוא זו

 הנוקבת שאלה אותה לעצמו ושאל ההיא בתקופה האדם התבונן כאשר כי בה׳
 הבירה בעיי יש בהכרח בירה יש אם הלא בעולמי חובתי מה התהום עד ויורדת

 שום לו היתד, לא האדם, לו שיבור הישרה דרך היא ואיזו ממני רוצה הוא ומה
 פעולותיו ידי על בעולם הניכרים הבורא במדות "אתבונן אם כי אחרת תשובה
 היה כך אני". גם כן ואעשה והישרות, הטובות המרות הן הן ודאי כי יתברך
 מוצא היה אלוקים בצלם שנברא וכיון ה׳ לדרכי להדמות האדם מחייב השכל
 יתברך. הבורא של מדות הי״ג כל את בו המוטבעים המרות בשרשי עצמו בתוך

 כך ויותר יותר בוראו ולהשיג להכיר זוכה יותר עצמו האדם שמשלים מה וכל
 אהבת סיבת היתד, והיא בניו את שלימד ה׳ דרך היא וזאת אבינו אברהם עשה

 בניו את יצוה אשר למען ידעתיו "כי י״ט[ י״ח, ]וירא בפסוק כמבואר אליו ה׳
ומשפט". צדקה לעשות ה' דרך ושמרו אחריו ביתו ואת

 זו מצוד, שונה כי בדרכיו והלכת מצוד, בקיום אור להוסיף הרמב״ם בא זה ועל
אלא התורה בנתינת שנתחדשה מצוד, שאינה בזה התורה מצות משאר

 שאף והיינו הראשונה, בצורתה תורה מתן אחרי גם שנמשכת הוא החידוש אדרבה
 מסיני, פרטיהם בכל פה ושבעל שבכתב בתורה לנו נמסרו המעשיות המצות שכל
השכל מעבודת שנובעות הגדרים באותן לנו נשארת המרות עבודת של זו מצוה
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 כעורים, ומעשים נאה צורה עליו ויאמרו יתברך במעלותיו חלק שום לו
 היותו לו יועיל ומה פעולותיו הן העליון והדמות הצלם עיקר שהרי

לקונו. יתדמה לא ובפעולות אבריו תבנית דמות העליונה כצורה

 כל שרשי הבורא בנו שהטביע אף כי בדבר, עוד להעמיק צריכים באמת והנה
אפשר אי מ״מ כלל מעלותיו מכירים היינו לא בלעדם אשר מדות הי״ג

 היוצא דק הרגש ידי על יתברך מדותיו של קומה עיקר השיעור להשיג
 ורחבה לארכה השרשים התפתחות ידי על רק כי לבד, השרשים אל מהשייכות

 תפארתה הוד יותר לפניו יתבהר כחו כפי האדם בנפש וקנינה המרה של ועומקה
 בתורה צונו זאת ועל שלמה. יותר בבוראו השגתו ותהיה ומדד, מדה כל של

 שלמות יותר פעולות שיולידו מדותינו על שנעבוד עוד כל כי בדרכיו והלכת
 ברורה יותר אותו ידיעתנו ותהיה ויותר יותר אותו נכיר קוננו אל בהן להדמות

 הכתר פעולות אל שיתדמה ראוי לפיכך למטה הידיעה תכלית שנשיגהו עד
 י״ח ז׳ מיכה הפסוקים בסוד ורמוזות עליונות רחמים של מדות י״ג שהן

כ׳[. -

 פי על אלקים צלם בביאור שהאריך אחרי בהגהה[ ]שם א׳ בשער החיים ]הנפש
מצד נסתר שהקב״ה כמו כדמותנו בצלמנו וזהו בזד,"ל שם כתב סוד

 בכל טובו לנו נגלה הטובות פעולותיו מצד רק בי׳ תפיסא מחשבה ולית עצמותו
פי על רק למחשבה מושגת אינה שבאדם ונשמה רוח הנפש כן דמיטב מילי

כמ״ש מציאותה מושגת רק אותה רואים אין זאת גם ואף הגוף ידי על פעולותיו
אף נראה ואינו רואה הקב״ה מה וכו׳ נפשי ברכי חמשה הני י.[ ]ברכות רז״ל

 ה׳ קדוש דברי כל סובב זה שעל דבורה תומר ועיין נראית. ואינה רואה הנשמה
 בסוד יהיה ואז לקונו שידמה ראוי האדם וז״ל בהתחלתו כמ״ש ז״ל הרמ״ק
 מכזיב הוא הרי בפעולותיו ולא בגופו ידומה שאלו ודמות צלם העליונה הצורה

עכ״ל.[ הצורה,

 המרות שעבודת אחרי והוא דברינו, בהתחלת שהערנו מה לבאר נבוא ועתה
מתחיל למה בתורה, מפורשת מצוד, היא יתברך לדרכיו הפעולות להשוות

 ולא לו הוא כדאי רק כאילו לקונו שיתדמה ראוי האדם לומר דבריו את הרמ״ק
השי״ת. מצות ככל מוחלט חיוב

 דעות, מהלכות א׳ בפרק הרמב״ם מביאה בדרכיו והלכת של זו מצוד, והנה
דעה שבכל הבינונית מדד, שהיא הזהב שביל את שם ביאר אשר אחרי
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 בדרכי תמיד להתבונן בניו את לימד אבינו שאברהם וכמו תורה. מתן קודם של
 הכרה ועוד השגה עוד ידה על למצוא כדי שבהם אלוקים הצלם את ולפתח ה׳

 ה' דרך את למצוא צריכים אנו היום גם כן כחם, כפי אליו ולהדמות במעלותיו
 ולהדמות הקב״ה של ופעולותיו במדותיו להתבונן שלנו אלוקים צלם ידי על

 וצונו המרות עבודת של המעשים פרטי התורה סתמה כן ועל כחינו כפי אליו
 רק וכנ״ל. אבינו אברהם של ה׳ דרך לאותו בזה וכוונה בדרכיו, ללכת סתם

 תוארי לנו שגלתה ידי על זו התבוננות עלינו התורה הקילה הזמן שבמשך
 בכל לא-ל קראו הנביאים גם ולכן להתבונן, במה שנדע כדי ומדותיו השי״ת

הנ״ל. הרמב״ם וכדברי הכנויין אותן

 מחברו הנוקם ז׳[: הלב׳ ז׳ ]פרק דעות הלכות בסוף הרמב״ם לשון זה והנה
רעה דעה עליו לוקה שאינו ואעפ״י תקום לא שנאמר תעשה בלא עובר

 העולם דברי כל על מדותיו על מעביר להיות לאדם לו ראוי אלא מאד עד היא
 הרגיל עכ״ל. עליהם, לנקום כדאי ואינן והבאי הבל דברי המבינים אצל שהכל
 המעשה לעשות הוא החיוב כאשר כי כאן יראה הרמב״ם של הזהב בלשונו לעיין
 הוא חייב ר״ל לאדם, לו ראוי בלשון משתמשים כגזה״ב רק ולא הכרה מתוך

 בלי ה׳ גזר כן כי לעשות רק הוא החיוב וכאשר להיות, ראוי כן כי להכיר
 בא לא "ראוי" לשון הרי אדם, חייב בלשון משתמשים המהלך, ולהכיר להבין
 בלי גם אשר השי״ת מדרכי הוא כי ולהראות עליו להוסיף אלא מהחיוב לגרוע
 הרמ״ק דברי בפתיחת טמונה עמוקה חכמה כמה כן ואם כן. עושה היה תורה

לקונו. שיתדמה ראוי האדם

 שכתב דעות[ מהל׳ פ״א ]בסוף הנ״ל הרמב״ם דברי סיום את לבאר נבא ועתה
הביא למען שנאמר לעצמו וברכה טובה מביא זה בדרך וההולך בזה״ל:

 להקשות יכולים אלו דבריו על גם אשר עכ״ל. עליו דבר אשר את אברהם על ה׳
 נ״מ שום אין אלו ובדבריו הלכות פוסק הרמב״ם היד בספר הלא קמ״ל מאי

לדינא.

 של מהותו בארוכה שביאר אחרי א׳ פרק בסוף דבורה התומר דברי נקדים לזאת
אדם בין למעשה מדה כל לקיים איך והדרך רחמים של מדות הי״ג כל

 האדם יהיה שבהן מדות עשרה שלש הגיעו כאן עד בזה״ל: שם סיים לחברו
 האדם שיהי׳ כמו - וסגולתן עליונות רחמים של מדות שהן קונו אל דומה

 שיתנהג מה כפי ממש מלמעלה עליונה מרה לו לפתוח יזכה כך למטה מתנהג
 מעיני ילוזו אל ולכך בעולם. תאיר המדד, שאותה וגורם מלמעלה משפיע כך

 למזכרת לו שיהי' כדי מפיו יסוף לא והפסוק אלו מדות עשרה שלש השכל
 דבר הרי ויאמר יזכור מהן אחת במרה להתשמש שיצטרך מעשה לו יבא כאשר

ההיא המרה ותסתלק תעלם שלא ממנה לזוז רוצה איני פלונית במרה תלוי זה
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עכ״ל. העולם, מן

 יש כי ראשית גדולים. יסודות שני אלו דבורה התומר מדברי אנו למדים והנה
האדם אשר כפי ממש אשר מדד, כנגד מדה של הנהגה אתנו ה׳ בהנהגת

 אותה ה׳ ישפיע כן מדות הי״ג של פרטית מדה לאיזו בהדמותו למטה יתנהג
 כונה אלא ה׳ בהנהגת ידיעה רק בזה אין כי ושנית העולם. כל ועל עליו מדה

 ולא תתעלם שלא בהמרה בהאחז לכוין לו שיש קונו אל מתדמה האדם כאשר
 בפשיטות כי נפלא חידוש הוא זה דבר ובאמת העולם. מן מדה אותה תסתלק

 הרי העולם לתועלת מכוין כאשר כי מהמצוד, מגרעת כזו שכונה אומרים היינו
 כל אשר בדרכיו והלכת מצות שאני דבזה צ״ל בהכרח אלא שמים. לשם שלא זה

 י״ג קבע זו ולתכלית ברואיו עם להטיב כדי הי׳ עולמו בבריאת השי״ת כונת
 מתדמה כאשר ולכן כולו, העולם כל עם ידן על להטיב כדי רחמים של המרות
 של רב שפע יושפע זה ידי שעל בה ומכוין עליונה מדד, באיזו קונו אל האדם
 מטובו הבריות כל יהנו זה ידי על ואשר העולם כל על ההיא המרה אותה ברכת

 כל אשר יתברך למדותיו הדימוי במעשה שלמות תוספת היא זו כונה הרי יתברך,
 המרות כל של ביאורו אחרי דבורה התומר מסיים כן ועל ומטיב. טוב רק כולו
 במרה תלוי זה דבר הרי לומר לידו תזדמן כאשר מהן ואחת אחת בכל יכוין שכן

 האדם ישיג ובזה העולם. מן ותסתלק תתעלם שלא ממנה לזוז רוצה איני פלונית
בדרכיו. והלכת במצות רמה הכי מדרגה

 שם כתוב שכן בתורה מפורש זה דבר נמצא וירא בפרשת נעיין כאשר ובאמת
ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוד, אשר למען ידעתיו כי י״ט[ ]י״ח,

 עליו. דבר אשר את אברהם על ה׳ הביא למען ומשפט צדקה לעשות ה׳ דרך
 כדי ה׳ דרך שמרו לבניו מצוד, הוא כך וז״ל הביא למען בד״ה שם פירש״י ועי׳

 צוד, אשר ה׳ דרך של המצוד, שצורת מפורש הרי ע״ש. וגו׳ אברהם על ה׳ שיביא
 זוכים כאשר גם אלא כחם כפי לקונם שיתרמו רק לא הי׳ לבניו אברהם

 זה ידי על להוריד במעשיהם יכוונו טובה והנהגה מרה באיזו לקונם להתדמות
דבורה. תומר מספר הנ״ל הדברים הן והן לעולם ברכה של שפע

 מצות לבאר ברורה וכונתו חומר כמין הרמב״ם דברי מתבארים זה כל ולפי
עצם שכל שבארנו שכמו והוא הראויה בשלמות וקיומה בדרכיו והלכת

 בדרכיו והלכת למצות בקשר הרמב״ם שהזכיר אבינו אברהם של ה׳ דרך הזכרת
 לקיים צריך תורה מתן אחר .גם ואשר היא מה המצוד, צורת לברר כדי הי׳

 גם כן שכלית, התבוננות ידי על אבינו אברהם שקיימה צורה באותה ד,מצוה_
 ההשלמה היא לעצמו וברכה טובה מביא זה בדרך וההולך מש״כ דבריו הוספת
 דבר אשר את אברהם על ה׳ הביא למען אברהם שצוה וכמו המצוד,, בצורת
עליו.
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 והמן, אחשורוש ביאת בעת בזמנה אותה שיקראו מסיני למשה הלכה נאמרה דהרי

ודוק.

 זכר בהם שאין רעתינו היות קם אנו אבל דל, הרמב״ן ברברי עוד
 שהורשו לפי הזה, כלשון לומר הוא חכמים מנהג ט״ט זה, בלאו
 כמה דורשים והם ,’וכו להם ולסדר לתקן הקבלה מפי יתברך מאתו
עכ״ל. וגטטריאות, רמזים

 עליהם אין החכמים, ושגדרו שתקנו התקנות שכל ז״ל, הרב מדברי מבואר הנה
גדר. ולעשות לתקן בכלל שהורשו הרשאה זולת לעשות, ה׳ מאת פרטי ציוי

 משמרתי, את דושמרתם דקרא ע״א, כ״א דף ביבמות שאמרו מאותה מבואר ™"׳־רה״ג
 הגדול רבינו אבל בעלמא. אסמכתא אלא אינו למשמרתי, משמר עשו בו, שדרשו

 שתקנו הגזרות הם החמישי, החלק הזה, כלשק כתב זרעים לסדר בהקדמתו

 הקב״ה ציוה ועליהם לתורה, סייג לעשות כדי ודור דור בכל והנביאים החכמים

 הקבלה בו ובא משמרתי, את ושמרתם כללי, במאמר שנאמר מה והוא לעשות,

 לתורה סייג לעשות וחיוב ציווי שיש שכתב הרי עכ״ל. למשמרתי, משמרת לשום

 ביבמות, כמ״ש בעלמא אסמכתא אלא אינו דקרא תימה, וזה דושמרתם. מקרא
וצ״ע.

 למצוות הוציאן ההלכות בעל אבל ע״א, י״ג דף הרטב״ן בדברי עוד
 ובכלל הוא, הסדים גמילות אלו שכל זה מכל והנראה וכו׳, אלו

 בדרכיו והלכת מצות מנה איך א״כ ,’וכו כמוך רעך את ואהבת
 למנות שאין הטי בשורש ז״ל הרב אלינו כלל שהרי בפ״ע, לטצוה

יע״ש. מהם, אחת אם כי אחת, במצוד. שבאו והלאוין העשיו כל

 וצוד לשתיהן. שמנאן כנראה מאלו, אחת מחשבונו שסקל להרמב״ן מצאתי ולא

הרמב״ן כמ״ש הוא, מחסורו די בכלל ערומים דהלבשת דמאחר קשה,
 בה״ג להרב בזה תיקן ומה בדרכיו, והלכת בכלל למנותו לו למה דבריו, בתחילת

 יתברך, מידותיו אחר שנלך אחר, בלשון נאמר דוהלכת דקרא כיון ואולי ז״ל.

 הרבה לאוין בה שנאמרו אחת למצוה דומה שאינו למנין, ובא בפ״ע כלאו חשיב

 דבינו של השגתו על להרמב״ן לו שהוקשה מה ומ״מ אחד. בלשון וכולן עשין או
 כפי יתברך לו להדמות ח׳ במצוה מנה שהרי ניחא, מי לדידיה בה״ג, הרב על

 וכו׳. חנון נקרא הוא מה חז״ל דרשת והביא בדרכיו, והלכת שנאמר יכולתיגו,

הגמרא, לשון תפס ז״ל בה״ג הרב גם הספרי, לשון תפס הוא שאם זה, על וסיים
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 דפירוש ה׳, דין דעות מהלכות בפ״א כתב שהרי קשיא, לא דלרבינו נלע״ד יע״ש.

 דוקא ולאו ומידה. מידה־ שבכל הבנוני בדרך תמיד ללכת הוא, בדרכיו, והלכת
 דגקט בה״ג הרב דברי על אבל אדם, בני דרכי של המדות בכל אלא והנון, ברחום

כנ״ל. כמוך, לרעך ואהבת בכלל דזה שפיר, ליה קשיא דוקא, הצדקה מידת

 בכלל הרב הזכיר לטה תטיה, ואני ז״ל, הרטב״ן בדברי עור
 הבור כי דכתיב עשה, מצות בה יש טתים סבורת כי תשובתו
 הרב הביא וכבר הרב, וטנאה עשה טצות וזו ההוא, ביום תהברנו

עוד, ולא המתים. לשאר הנתלה מן ע״א[ ]מ״ו בסנהדרין שדרשו מה
 לשאר תלין לא שנלטוד וכמו בל״ת, עובר מתו המלין שכל אלא

עכ״ל. העשה, נלטוד כן המתים,

 מתו את דהמלין ע״ב[ נמ״ו בסנהדרין במשנה אמרו לא למה לי, קשה זה לפי
ורבעו ההוא. ביום תקברנו דקבור עשה דאיכא כיון ועשה, בל״ת עובר

 שם רל״א סימן בכשיןן ועיין יע״ש. זה, עשה הזכיר לא סנהדרין מהלכות בפט״ו

סימן ובלאוין המתים, לשאר בין בב״ד למומתין בין דקבורה עשה דאיכא »»>תכ

 ובהבודו המתים, לשאר תלין בל דאיכא הזכיר לא שם תלין, דלא לאו כשכתב ס״ו

 ועיין תקברנו. דקבור העשה הזכיר ולא תלין, דבל הלאו שהזכיר להיפך, עשה

 סימן ח״ב להרדב״ז ובתשובה שמח לב להרב בזה ועיין ופי״ד. פי״ב אבל בהלכות

תש״מ.

 הבאים הלאווין על עוררתיך וכבר י״ד, דף הרטב״ן בדברי עוד
 הדברים, נראים וכן כלל, אותם טונה ההלכות בעל שאין עשה מכלל

 בשורש ועיין .,וכו מפורש לאו בה כשיש מניעה נמנה למה כי
ביתו. סשם כי הששי

 הבא לאו אחת במצוה יש שאם כאן, ז״ל הרמב״ן מדברי יוצא מבואר כי דן1$
מכלל הבא הלאו אותו נמנה מפורש, אחר לאו בה ואין לבד, עשה בכלל

 העשין ממנין סקל שלא ניחא ובהכי אחר. לאו כאן שאין כיון העשין, במנין עשה
 ז״ל השיגו וכבר בעולה. ולא בתולה ליקח שחייב גדול כהן גבי עשה רבעו, שמנה

 מיהו יעו״ש. עשה, מכלל הבא לאו אלא כאן שאין המצוות, למניין בהשגותיו
 אית בעולה, הכ״ג ישא שלא בזה אתר לאו דליכא דכיון נכון, הנה האמור, עפ״י

ז״ל. הרמב״ן לדעת אף העשין במנין עשה הכלל הבא ללאו למנותו לן

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)34 מס עמוד קובץ תשנ״ט - נהוראי
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שליט״א נוימן יחיאל הרב בדרכיו והלכת - תדבק ובו בס״ד

תדבק" "ובו מאמר מתון

סיכום

 והעושה לת״ח בתו המשיא כל אלא בשכינה, לידבק לאדם אפשר וכי אמרו: ב קיא, בכתובות

 וכ״כ התורה, החזקת שהוא שם מרש״י ומשמע וכו׳. מנכסיו ת״ח והמהנה לת״ח פרקמטיא

 והסביר שם, בהפלאה וכ״כ תורתם. ע״י דבקים עצמם שהת״ח י״ל ולפ״ז קמ״ד. סי׳ ח״א תשב״ץ

 דבקות עניני לשאר דה״ה י״ל ולפ״ז להקב״ה. דבקים כולם ועי״ז לת״ח דבקים העם שהמון

ח׳. הר״ן בדרשות וכ״ב לת״ח,

 להיות אדם דרך כי לת״ח להתחבר שהמצוה משמע ו׳ מ״ע וסה״מ ה״א-ב פ״ו דעות הל׳ וברמב״ם

זה. עם זה להתחבר חייבים ת״ח שגם נראה ולפ״ז מסביביו. מושפע

 ונלענ״ד לחכמים, אהבה לו שתהיה עד מדותיו לתקן שהמצוה משמע כתובות סוף ובמאירי

לעוה״ב. אליה יתדבק ועי״ז התורה את שיאהוב דהיינו

 שיטת וכעי״ז שיהיה. דרך באיזה ולחזקם נכונות דעות להשיג שהמצוה משמע תל״ד ומהחינוך

 שבועה, ע״י כגון למצוה, עצמו המזרז שגם שהוסיף אלא ז׳, מ״ע לסה״ט בהשגותיו הרמב״ן

זו. מצוה מקיים

 מה דהיינו פירש תדבקון, ובו וכו׳ תלכו א-לקיכם ד׳ אחרי הפסוק על ראה פרשת עה״ת וברש״י

 הדרשה שלפנינו שבגמ׳ אלא א יד, סוטה מהגמ׳ והוא תז. ביראים וכ״כ וכו׳, אתה אף וכו׳ הוא

תדבקון". מ״ובו גם כעי״ז דרש ג כה, רבה ויקרא במדרש אכן הפסוק. מתחלת

 שאמרו שמה ביאר י״ד ובמצוה השי״ת, אמתת שידע שהמצוה כתב י״ב מצוה הבתים ובספר

 מקיימים שהחכמים משמע ובהפלאה העם. המון בשביל הוא לחכמים לידבק שהמצוה חז״ל

פ״ו. ד׳ שער החיים ובנפש פכ״ג בתניא משמע וכן בתורה, דבקות ע״י המצוה

שמים. לשם מעשינו כל לעשות שהמצוה פירש ובספורנו

 עבודה על נחשוב שלא הקב״ה אל מחשבתינו לייחד שהמצוה כתב כב יא, דברים עה״ת וברמב״ן

אחרת. מחשבה שום נחשוב שלא הוסיף ואח״ב זרה,

 ישרים ובמסילת השלימה, האהבה היא שהדביקות כתב בהקדמה השם אהבת שער ובחוה״ל

אחר. דבר לשום יפנה לא אהבתו שמחמת הסביר פי״ט

הפרקים:
חכמים. תלמידי החזקת - רש״י שיטת .1
לחכמים. התחברות - הרמב״ם שיטת .2

החכמים. אהבת - המאירי שיטת .3
מהחכמים. לימוד - החינוך שיטת .4
השי״ת. לעבודת המזרזים דברים - המצות בספר הרמב״ן שיטת .5

השי״ת. בחרכי הליכה - והיראים עה״ת רש״י שיטת .6

?ררסיו ק>1׳יז -
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תורתו. לימוד וע״י השי״ת אמתת ידיעת ע״י דביקות .7

ית׳. אליו המעשה יחוד - הספורנו שיטת .8

ית׳. אליו המחשבה יחוד - עה״ת בפירושו הרמב״ן שיטת .9
השלימה. האהבה - החוה״ל שיטת .10

השי״ת. בדרכי הליכה - והיראים עה״ת רש״י שיטת .6

 ד׳ אחרי ההוא... הנביא דברי אל תשמע "לא כתוב: השקר נביא גבי ה( יג, )דברים ראה בפרשת

 תדבקון", ובו תעבודו ואותו תשמעו ובקולו תשמורו מצותיו ואת תיראו ואותו תלכו א-לקיבם

 שעשה כמו חולים בקר מתים קבור חסדים גמול בדרכיו תדבקוןהדבק "ובו רש״י: ופירש

הקב״ה".

 בדרכי האדם שידבק הקב״ה צוה לשם, "להדבק ג(: הישן וביראים תז, )השלם ביראים כתב וכן

 ולדבקה וכתיב תדבקון ובו וכתיב תדבק ובו תעבוד אותו תירא א-לקיך ד׳ את דכתיב המקום

 אש א-לקיך ד׳ כי נאמר כבר והלא בשכינה לידבק לאדם לו אפשר וכי פ״א בסוטה ותניא בו,

 בקר אתה אף ד׳ אליו וירא דכתיב חולים מבקר הקב״ה מה המקום בדרכי הדבק אלא הוא אוכלה

וכר. חולים

 אך א, יד, בסוטה הוא רש״י, של מקורו גם לכאורה והוא סוטה, לגמרא היראים שציין מה והנה

 לו אפשר וכי תלכו א-לקיכם ד׳ אחרי דכתיב מאי חנינא בר חמא רבי "ואמר וז״ל: נוסח, בשינוי

 מדותיו אחר להלך אלא הוא אוכלה אש א-לקיך ד׳ כי נאמר כבר והלא שכינה אחר להלך לאדם

 וילבישם עור כתנות ולאשתו לאדם א-לקים ד׳ ויעש דכתיב ערומים מלביש הוא מה הקב״ה של

 בקר אתה אף ממרא באלוני ד׳ אליו וירא דכתיב חולים ביקר הקב״ה ערומים, הלבש אתה אף

 אתה אף בנו יצחק את א-לקים ויברך אברהם מות אחרי ויהי דכתיב אבלים ניחם הקב״ה חולים,

 קשה, ולכאורה מתים". קבור אתה אף בגיא אותו ויקבר דכתיב מתים קבר הקב״ה אבלים, נחם

 כן דרשו והיראים רש״י ואילו תלכו" א-לקיכם ד׳ "אחרי הפסוק מתחלת כך דורשת שהגמרא

תדבקון". "ובו הפסוק מסוף

 תלכו א-לקיכם ד׳ אחרי פתח, סימון בר "ר״י איתא: ג אות כ״ה פרשה ויקרא רבה במדרש והנה

 ושבילך דרכך בים כ( עז, )תהלים בו שכתוב אותו הקב״ה אחר להלוך ודם לבשר אפשר וכי

 לב״ו אפשר וכי תדבקון ובו תלכו, ד׳ אחרי אומר ואתה רד״ל[ - נודעו לא ]ועקבותיך רבים במים

 שביבין כורסיה וכתיב אוכלה אש אלקיך ד׳ כי בו שכתוב אותו בשכינה להדבק לשמים לעלות

 של ברייתו מתחילת אלא תדבקון, ובו אומר ואתה קדמוהי מן ונפק נגד נור די נהר וכתיב נור די

 אתם אף בעדן, גן אלקים ד׳ ויטע דכתיב הוא הדא תחלה במטע אלא הקב״ה נתעסק לא עולם

 הארץ אל תבואו וכי דכתיב הוא הדא תחלה, במטע אלא תתעסקו לא לארץ כשנכנסים

 מן קשה זה שעל תלכו", א-לקיכם ד׳ "אחרי על אחת נפרדות, קושיות ב׳ שיש ומבואר ונטעתם".

 לעשות ביכלתנו שאין כלומר נודעו", לא ועקבותיך רבים במים ושבילך דרכך "בים הפסוק

 בו. ללכת שנוכל כדי לנו מושג הקב״ה של דרכו שאין או בדרכיו, וללכת הקב״ה כמעשי

 וכמו אוכלה", אש א-לקיך ד׳ "כי הפסוק מן קשה זה שעל תדבקוף, "ובו על השניה והקושיא

 אש אלקיך ד׳ כי והכתיב בשכינה לדבוקי אפשר "וכי ב: קיא, כתובות בגמרא גם שהקשה

 אין תדבקון" "ובו שעל הקושיות. לשתי שונים פסוקים בדוקא נקט שהמדרש ונראה אוכלה".

 אינו פעולותיו, דרכי דהיינו שדרכו, שאף די״ל הקב״ה, של דרכו על המדבר מהפסוק להקשות

לנו, הנגלית ית׳ כבודו בחינת שהיא ית׳ בשכינתו לידבק שאפשר לומר יש מקום מכל לנו, מושג
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 ואי אוכלה אש בבחינת היא לנו הנגלית השכינה שגם אוכלה", "אש מהפסוק זה על מקשה ולכן

 כמאן לומר דיש זה, מפסוק להקשות אין תלכו" א-לקיך ד׳ "אחרי ועל בה. לדבוק לנו אפשר

 מקום שבכל ופרשת( ד״ה א ס, גיטין בתום׳ )מובא ה אות מד פרשה רבה בבראשית דאמר

 סוף האורה ולבוש אריה וגור מזרחי )וראה מופלג היינו ו״אחרי" סמוך היינו "אחר" שנאמר

 נמשל שהקב״ה דאף י״ל וא״כ מופלג, והיינו "אחרי" נאמר הרי וכאן הענין(, ביאור וירא פרשת

 המדרש מקשה ולכן מרחוק. אחריו ללכת אפשר מקום מכל ית׳, אליו להקרב אפשר ואי לאש

הקב״ה. של בדרכו ללכת אפשר אי מרחוק שגם דמבואר וכר, דרכך בים מהפסוק

 "אש מהפסוק תלכו" אלקיכם ד׳ "אחרי על שמקשה הנ״ל סוטה הגמרא על קשה לכאורה זה ולפי

 במדרש כמ״ד ס״ל שם שהגמרא שם, סוטה יעקב שבעין יעקב בעיון כמ״ש לומר ויש אוכלה".

 עה״ת רש״י מדוע ליישב יש ולפ״ז מופלג. היינו ו״אחר" סמוך היינו ש״אחרי" שם בראשית

 "אחרי כמ״ד סוברים שהם די״ל כהגמרא, דלא תדבקון" "ובו המלים על הדרשה נקטו והיראים

אחרי. ד״ה ב לג, סוטה ברש״י וכן ל, יא, דברים ברש״י באמת שמבואר וכמו מופלג",

 פירש ששם ב, יח, מעירובין להם שהוקשה משום הגמרא, מדברי שינו והיראים שרש״י י״ל ועוד

 דבריה אחרי דהיינו דאלישע, אחריה" וילך "ויקם וכן אשתו", אחרי מנוח "וילך מ״ש הגמרא

 דהיינו מקום, של דבריו אחרי היינו תלכו" א-לקיכם ד׳ ש״אחרי י״ל נמי הכא וא״כ ועצתה.

 ולא אוכלה" "אש מהפסוק לא קשה ולא לעשותם, וביכלתינו לנו ידועים ודאי והם מצוותיו,

 שם: דאמר תלכו", א-לקיכם ד׳ "אחרי הפסוק על בספרי באמת משמע וכן דרכך". "בים מהפסוק

 תשמורו מצותיו ואת עליכם, מוראו שיהא תיראו ואותו עשה, מצות זו תלכו אלקיכם ד׳ "אחרי

 שבתורה עשה מצוות כל שתקיימו היינו תלכו" א-לקיכם ד׳ ש״אחרי ור״ל תעשה", לא מצות זו

 וי״ל שבתורה. ל״ת מצוות כל שתקיימו היינו תשמורו" מצותיו "ואת פסוק באותו אח״כ ומ״ש

 אתה" אף הוא "מה הדרשה ואת אוכלה" מ״אש הקושיא את והיראים רש״י כתבו לא כך שמשום

 הקושיא שייך זה על שגם תדבקון", "ובו המלים על אלא תלכו" א-לקיכם ד׳ "אחרי המלים על

 מזה גם לדרוש אפשר וכן ב, קיא, כתובות ובגמ׳ הנ״ל ויקרא במדרש כמ״ש אוכלה" מ״אש

 הקושיות שתי בישוב שכתב הנ״ל ויקרא המדרש מן שמוכח כמו אתה" אף הוא "מה דרשת

 לענין המדרש כוונת שאין )ופשוט אתם...". אף תחלה... במטע אלא הקב״ה נתעסק לא "אלא...

 של זו מדה ונקט ית׳, מדותיו לשאר הדין הוא אלא בדוקא, תחלה במטע העיסוק של המסויים

 בסוטה הגמרא שגם וי״ל מאכל"(. עץ כל "ונטעתם הפסוק על דקאי משום העולם יישוב תיקון

הפשוטה. הדרשה את והיראים רש״י נקטו ולכן נקט, וחדא זה על חולקת אינה

 ללכת שכתב: ד(, סימן הישן )וביראים תח סימן היראים בדברי זו כוונה להעמיס קצת ויתכן

 א-לקיך ד׳ מצוות את ושמרת דכתיב המצוה בדרכי ללכת ישראל את הקב״ה צוה המקום, בדרכי

 אחר עשה הכתוב לך הוסיף במקומה עשה נאמר ומצוה מצוה כל שעל ואע״פ בדרכיו, והלכת

 שהם ערומים להלביש אבלים לנחם חולים לבקר רחום להיות מיניה דרשינן ובסוטה שכר. לקבל

 נקט שברישא קשה, ולכאורה עשה". בחייבי חמישי בעמוד לעיל פירשתיו וכבר יוצרנו, דרכי

 לפי הפשוטה הדרשה נקט שברישא י״ל, ולהנ״ל יוצרינו". "דרכי נקט ובסיפא המצוה" "דרכי

 ואח״ב ומצוותיו, דבריו אחר דהיינו תלכו" א-לקיכם ד׳ "אחרי לפרש שיש הנ״ל עירובין הגמרא

ית׳. מדותיו אחרי דהיינו שדרש בסוטה מהגמרא הביא

 רש״י שהרי הספרי. כמו תלכו" א-לקיכם ד׳ "אחרי פירש שלא משמע עה״ת רש״י מדברי אבל

 לא תלכו" א-לקיכם ד׳ "אחרי ועל משה", תורת תשמרו מצותיו "ואת כתב: ה( )יג, שם בדברים

 ובין מ״ע בין המצות, כל כוללת תשמורו" מצותיו ש״את מפרש, שהוא ומבואר כלום. פירש

 תלכו". א-לקיכם ד׳ ב״אחרי כלולות מ״ע ואילו מל״ת רק כוללת שהיא כהספרי ודלא מל״ת,

 תשמעו "ובקולו שם: ברש״י שאח״ב הדיבורים )שהרי מהספרי רש״י שינה מדוע לבאר, וצריך

באמת היאך לבאר צריך וכן שם(, מהספרי לקוחים תעבודובמקדשו", ואותו הנביאים, בקול
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כלום. עליהם כתב לא ומדוע תלכו" א-לקיכם ד׳ "אחרי המלים את רש״י מפרש

 בקר מתים קבור חסדים גמול בדרכיו הדבק תדבקון "ובו רש״י פירש הפסוק בסוף שם והנה
 תדבקון "ובו שדרש: שם כהספרי דלא זה וגם למעלה. שהבאנו כמו הקב״ה", שעשה כמו חולים

 הרמב״ן, בשיטת להלן בס״ד שנבאר וכמו במקום", ודבקו כוכבים מעבודת עצמכם הפרישו

הספרי. מדברי רש״י שינה מדוע מדוע בזה גם לבאר וצריך

 את לאהבה תשמרון... שמור אם "כי הפסוק על כב( יא, )דברים עקב פרשת שבסוף קשה, ועוד

 תהא ואתה רחום דרכיוהוא בכל "ללכת רש״י: פירש בו" ולדבקה דרכיו בכל ללכת א-לקיכם ד׳

 אלא הוא, אוכלה אש והלא כן לומר בואפשר ולדבקה חסדים. גמול ואתה חסדים גומל הוא רחום

 שם(. מהספרי לקוחים )ודבריו בו". נדבקת כאלו עליך אני ומעלה ובחכמים בתלמידים הדבק

 המלים את ואילו דרכיו", בכל "ללכת המלים על כתב אתה" אף הוא "מה הדרשה שאת הרי

 גם כך פירש לא מדוע צ״ע וא״ב בחכמים. להדבק שהוא כתובות בגמרא כמו פירש בו" "ולדבקה

 סוטה, כהגמרא אתה" אף הוא "מה היינו תלכו" א-לקיכם ד׳ ש״אחרי ראה, בפרשת הפסוק את

כתובות. כהגמרא בחכמים להדבק היינו תדבקון" ו״ובו

 אתה אף רחום הוא מה בו ולדבקה לומר דאין "פירוש כתב: שם עקב בפרשת חכמים בשפתי והנה

 לדרשה כרחך על אלא וכו׳, רחום הוא מה רש״י ופירש בדרכיו ללכת כתיב כבר דהא רחום, תהא

 וגם תדבק ובו בפסוק לעיל כן רש״י פירש לא למה שמקשים מה יתורץ ובזה דאתא. הוא אחריתא

 בתחלת כתוב ראה בפרשת גם שהרי תמוהים, דבריו ולכאורה תדבקוף. ובו בפסוק ראה בפרשת

 התם שנא מאי וא״כ וכו׳, אתה אף וכו׳ הוא מה בגמרא ופירש תלכו" א-לקיכם ד׳ "אחרי הפסוק

מהבא.

 שבפסוק הפרטים מן אחד אינו תלכו" א-לקיכם ד׳ ש״אחרי מפרש שרש״י נלענ״ד זה, כל וליישב

 הוכרח ורש״י בפסוק. אח״כ שהוזכרו הפרטים כל את הכולל כלל הוא אלא הספרי, שמפרש כמו

 להלך לאדם לו אפשר וכי תלכו א-לקיכם ד׳ אחרי דכתיב "מאי בסוטה הגמרא דברי מתוך לזה,

 הקב״ה", של מדותיו אחר להלך אלא הוא אוכלה אש א-לקיך ד׳ כי נאמר כבר והלא שכינה אחר

 לא שמזה לבד, תלכו" א-לקיכם ד׳ "אחרי המלים מן היא הגמרא שקושית לומר אין כרחך דעל

 צ״ל אלא דבריו. אחר ללכת שפירושו או מופלג היינו ש״אחרי" שי״ל שכתבנו וכמו קשה היה

 וגם מופלג, שהוא לפרשו אפשר אי בודאי זה שאת תדבקון", "ובו הפסוק סוף על סמכה שהגמרא

 הגמרא שכתבה ומה שבפסוק. האחרים בפרטים נכלל שכבר דבריו אחר ההליכה על לפרשו אין

 "אחרי של פירוש הוא תדבקון" ש״ובו לומר צריך תלכו", א-לקיכם ד׳ "אחרי המלים על הקושיא

 הדברים ושאר כלל הוא תלכו" א-לקיכם ד׳ ש״אחרי שכתבנו כמו והיינו תלכו", א-לקיכם ד׳

 א-לקיכם ד׳ "אחרי על הגמרא שפיר מקשה והשתא הכלל. את שמפרשים פרטים הם שבפסוק

 שהרי דבריו, אחר ללכת רק שפירושו או מופלג רק הוא כאן ש״אחרי" לומר אפשר שאי תלכו",

 דהיינו וכו׳ מצוותיו שמירת תלכו" א-לקיכם ד׳ ב״אחרי שנכלל שמלבד מפרש עצמו הפסוק

 ושפיר מופלג, שהוא לפרשו אפשר אי וזה תדבקון", "ובו ג״כ בו נכלל דבריו, אחר ההליכה

הגמרא. מקשה

 "ובו הפרט את ולא תלכו" א-לקיכם ד׳ "אחרי הכלל של המלים את דוקא הגמרא דנקטה והא

 שמפרש כמו לפרש אפשר היה תדבקוף׳ "ובו רק כתוב היה שאילו משום לומר יש תדבקון",

 ד״ובו השתא אבל חכמים, בתלמידי הדבקות שהוא בו" "ולדבקה הפסוק על כתובות בגמרא

 הדבקות על לפרשו אפשר אי תלכו", א-לקיכם ד׳ "אחרי של לכלל פירוש רק הוא תדבקון"

 התורה החזקת היינו בת״ח הדבקות שענין לעיל שביארנו רש״י שיטת ע״פ יובן וזה בת״ח.

 ד״תלכו" תלכו", א-לקיכם ד׳ "אחרי הלשון שייך לא זה שעל וי״ל תורה. ללמוד להם שמסייע

היינו תלכו" בתקתי ש״אם בחקותי ריש רש״י )וכמ״ש בזה עוסק שתמיד תמידית הליכה משמע

<-- -



אליהווהנהגות מעשיםנחלתכ
 שמגיעים העיר אנשי שלכל התאוננה ע״ה הרבנית אשתו

 ישנם כמו״כ לרב. שולח הוא ואותה עונה הוא שאלות לשאול

 ע״ז^ סומכים העולם אך מסורת ע״ז שאין בשל״ה שב׳ עופות סוגי

 אלו, עופות לדגנים בביתו הרשה לא רבינו אותם. ואוכלים

מתעסק. איני השל״ה עם באמרו:

★
בשנתה. לרבנית להפריע לא נעליו את מוריד היה בביתו

★
 והיה בפ״ת האנגלים של עוצר שהיה בתקופה היה מעשה

 רבינו יצא השבתות ובאחת בבוקר, שבע עד מהבית לצאת אסור

 אותו עצרו מיד יהודי, ראו והאנגלים לישיבה מביתו מוקרם

 יהודים שוטרים היו במשטרה המשטרה. לתחנת והביאוהו

 שבת שבת, באותה לנפשו. ושחררוהו נבהלו מיד ^כשראוהו

 שלישית ובסעודה זצ״ל חיים האמרי מויז׳ניץ האדמו״ר כ״ק בפ״ת

 פ״ת וכל האדמו״ר, של לשולחנו רבינו עם בחורים כמה נכנסנו

 לכם קרה מה אלי׳ ר׳ האדמו״ר, שאלו הנעשה. על שמעה בבר

 פשוט בכלום, אשם לא אני ואמר: התנצל רבינו בבוקר? היום

למעצר, אותי תפסו ואז ק״ש זמן להספיק מוקדם מהבית יצאתי

זצ״ל(. אידלמן זאב מר׳ )ע״ב אשם. איני אני

★
 עט בהשאלה מבחור לקח ופעם אדם. משום הלואה לקח לא

 בהשאלה. חפץ ממנו שלקח יחסן שהוא הבחורים לו ואמרו נובע

שליט״א(. וסרמן )מהגרר״י

★ ...
 כל על ממונה שהיה יהודי ברוקח פגש מינסק בעיר בהיותו

 והשיב, זה? לכל הגעת כיצד רבינו: שאלו שבעיר. המצוה ל^*כי

 החפץ במרן ופגש ומצוות תורה משמירת רחוק היה בעבר כי

 שירותך, על מעות גובה שהנך הגם לו: ואמר שפנה זצ״ל חיים

דברי ורפואתם. חולים ביקור מצות לקיים חפץ הנך כי תכוון בכ״ז

שלימה. בתשובה שב והוא לליבו עמוק חדרו הח״ח

★
 מב״ב נסע פעם שליט״א, הנפלינג משה יעקב הרב סיפר

 שישב, וא״ל וקם רבינו שם ישב האוטובוס על וכשעלה לפ״ת

 עולה תלוש שואה ניצול יהודי רבינו, א״ל הסכים, שלא כמובן

לפגי. לשבת לו מגיע ־ לאוטובוס

★
 עוזר הגרמ״ל הישיבה ראש עם יוצא רבינו היה שישי יום בכל

שבת. לפני לסוגרם לחנויות זצ״ל

★
והיה המודעות נוסח את לו הראו ע״ה אשתו בשנפטרה

 והסכים רבנית לא היא אז רב לא אני אמר הרבנית, כתוב

"הצדקנית". שיכתבו

★
 הורביץ, של הכתיבה מכשירי לחנות נכנס אליהו ורבי מעשה

 בת חבילה למכתבים. מעטפות חבילת וקנה ציון, חובבי ברחוב

 ובידו לחנות אליהו רבי שב מה זמן כעבור מעטפות. חמשים

 ואחת חמשים בה והיו אמר, החפיסה, את ספרתי אחת. מעטפה

עודפת. אתת, מעטפה איפוא מחזיר הוא מעטפות.

 חבילה קניתי, חבילה ־ החנות בעל משיב - יודע איני אני

במקחו. הרבי יזכה מכרתי.

 את שתחזיר כרי באתי, אכן כך לשם - אליהו רבי עונה ־ אכן

הטעות... אירעה שם הן ליצרן. העודפת המעטפה

★
 עופות חנות הרבנית פתחה לפרנסתם, נהנה, לא הישיבה מן

 זימן אגב, לוויתה, את ונפטרה. חלתה והרבנית שנים, עברו בשוק.

 ייגרם שלא התלמידים, מנוחת לשעת צהריים, לשעת אליהו רבי

תורה. ביטול

 וזה בחנות, שלט אליהו רבי תלה האבלות, ימי שבעת ככלות

תבנו:

 את ויקבל אליו נא יבא דהו, ממאן כסף לוותה הרבנית אם

כספו.

כימים? לילות עשה בה לישיבה, הדל? לצריפו ־ אליו לבא

לא.

 מדי בשוק החנות את אליהו רבי פתח ושבועיים שבוע משך

 איטליז, ריחות אפוף המחורץ, השיש דלפק ליד ישב ביומו, יום

שיבואו... לנושים, וחיכה בידו, ספר

★
 מבית הלכו ושמחו, ששו הבחורים תורה, בשמחת מעשה

 הררך ובכל ושתו, אכלו ורקדו, שרו לשני, אחד ישיבה ראש

דגואבות. ברגליו רבינו אותם מלווה הארוכה

 החברה ראש גלים, ציון בן רבי אצל היתה האחרונה התחנה

 את רבינו היסה מעריב, תפילת לפני ואז, תקוה בפתח קדישא

אחרונה. ברכה בקול לפניהם ובירך העולז, הציבור

יום... אותו כל לבית, מבית רגליו את שירך כך, לשם

★
 כי גרול, בצמצום רק מהישיבה שכירות לקבל רוצה היה לא

 יותר. לקחת לו אסור וא״ב מזה ביותר צורך לו שאין אמר

 הדחוק המצב על מתאונן דפ״ת הרב את שמע פעם כי ומספרים,

שקיבל. המועטת מהשכירות חלק לו החזיר ומיד בישיבה,

ראש על לשואלים לענות יש מה כשנשאל זאת, לעומת

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס)23 מס הכהן)עמוד אליהו אליהו^דזשניצר, נחלת
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 הענוה כגון הטובות המידות האם לחקור, ליבי על ונתץ ראיתי

 הכעס כגון הרעות המידות מן ההתרחקות וכן וכיוצ״ב, והחסד

הוו דלמא או התורה, מן עשה מצות הוו וכיוצ״ב, והחנופה

עשה. מצוות אינם אך לתורה, קדמה ארץ דרך .",*,בכלל

 שצוונו וז״ל, ח( )מצווה המצוות בספר הרמב״ם כתב א.

בדרכיו" "והלכת אומרו והוא יכולתנו לפי יתעלה בו להדמות

 רחום היה אתה אף רחום נקרא הקב״ה מה כח( תבא )דברים

 בפעולות להדמות שעלינו יד( )בסוטה ג״כ בפירוש ובא וכו׳,

 צד על יתעלה האל בהם שיתאר החשובות והמרות הטובות

 ביד הרמב״ם וכ״פ עכ״ל. רב. עלוי הכל על יתעלה המשל

 בעניני שעוסק הפרק בכל וע״ש א( פרק דעות )הלכות החזקה

 בדרכים ללכת אנו ומצווים וז״ל, כתב ה( )הלכה ושם המדות,

 והלכת שנא׳ והישרים הטובים הדרכים והם הבינונים האלו

 אל ח״ל, ג( הלכה ז )פרק תשובה בהלכות וכ״ס עכ״ל. בדרכיו.

 זנות כגון מעשה בהן שיש מעבירות אלא תשובה שאין תאמר

 צריך הוא כן מאלו לשוב אדם שצריך כשם אלא וגניבה, גזל

 ומן האיבה ומן הכעס מן ולשוב לו, שיש רעות מדעות להזהר

 ומרדיפת והכבוד הממון ומרדיפת ההתול ומן הקנאה

 ואלו בתשובה. לחזור צריך הכל מן בהן, וכיוצא המאכלות

 נשקע שאדם שבזמן מעשה, בהם שיש מאלו קשים העוונות

וגו׳. רשע יעזוב אומר הוא וכן מהם, לפרוש הוא קשה באלו

נד(. פרק סוף ראשון )חלק נבוכים במורה וע״ע עכ״ל.

 המדות עניני דכל היא הרמב״ם דעת כי הנ״ל מכל מבואר א״כ

 מוכח וכן בדרכיו. והלכת שנא׳ דאוריתא עשה מצוות הוו כולם

 הרמב״ן משתיקת וכן ג״כ, "ל ס דהכי הראב״ד שתיקת מתוך

המצוות. בספר

 הרמב״ם לבן קושיא מובא שם( הדף )על המצוות בספר והנה

 והלכת למצוות מצוות התרי״ג בכלל מנה כיצד אביו, דברי על

 כי ד( )שורש המצוות ספר בתחילת הרמב״ם כתב והרי בדרכיו,

 כוונת אשר כלליות מצוות מצוות התרי״ג מכלל למנות אין

 שעם בקבלה שקבלנו דכיון והשיב התורה. כל על היא המצווה

 על ביארה שבע״פ והתורה שבע״פ, תורה נתנה שבכתב התורה

וכו׳, רחום אתה אף רחום הוא מה בדרכיו והלכת הפסוק

כללית, ולא פרטית למצווה הנ״ל הפסוק את שהחשיבה דהיינו

אלא כוללת. מצווה שהיא אע״פ המצווה זאת למנות יש וא״כ

א י1ל א סימן

 כיון כוללת נחשבת אינה המצווה שזאת לזה א״צ שבאמת

 מצוות לקיום ולא טובות מדות לקיום מתייחסת שהיא

 וע״כ התורה, לכל כוללת אינה וא״כ וכדו׳, לולב כגון מעשיות,

 לצורך בעז״ה זאת והבאנו עכת״ד. התריג. בכלל למנותה יש

ההמשך.

 )מצוה החנוך בספר פסק ג״כ הרמב״ם שכדברי מצאנו והנה ב.

 והטוב היושר בדרך מעשינו כל לעשות שנצטוינו וז״ל, תריא(

 דרך על זולתינו ובין ביננו אשר דברינו כל ולהטות כוחנו בכל

 יתברך ה׳ דרך שזהו מתורתינו ידענו כאשר והרחמים החסד

 זה ועל הוא, חסד חפץ כי לטובו יזכו למען מבריותיו חפצו וזה

 שנא׳ אחר במקום המצווה עוד ונכפלה בדרכיו" "והלכת נאמר

 הקב״ה מה המצווה זאת בפירוש ז״ל ואמרו דרכיו, בכל ללכת

 וכו׳. חנון נקרא הקב״ה מה רחום היה אתה אף רחום נקרא

 בכל האדם לו שיבחר כלל דרך הוא ענינם קצרים, ג״כ דיניה

 ומתן במשא בין בשתיה בין באכילה בין מעשהו ובכל עניניו

 הטובה הדרך דבר ובכל בשיחה בין בתפילה בין בד״ת בין

 מצווה ונוהגת וכו׳. לעולם הקצוות אל יתרחק ולא והממוצעת

 שאינו זה על ועובר ובנקבות, בזכרים זמן ובכל מקום בכל זו

 ומעשיו מחשבותיו ולתקן יצרו ולכבוש דרכיו להישר משתדל

 כולם המרות דכל מבואר ג״כ א״כ עכ״ל. ב״ה. האל כמדות

 וא״כ דאוריתא. עשה מצוות והוי ה׳ בדרך ללכת אנו מצווים

 דברי בין לחלק בעולם שנהוג מה כי הדברים אלו ע״פ יוצא

 הם המוסר ספרי גם אלא מדויק אינו זה הלכה לדברי מוסר

 מלאו וכבר וז״ל, במקום חינוך המנחת כתב וכן הלכה. ספרי

 בדבריהם עיין ואכמ״ל מוסר ספרי בהרבה זה לדבר ידהם

עכ״ל. לך. וינעם

 המצווה זאת שקיום חידוש, דבר החינוך לספר דס״ל ויוצא

 מכעס עצמו למנוע וניסה אדם השתדל ואם בהשתדלות, תלוי

 בפסוק על עבר לא בזה וכעס עליו יצרו גבר ולבסוף וכדו׳

 ע״ז ועובר ת״ל, שכתב דבריו בסוף וכמפורש בדרכיו, והלכת

 מחשבותיו ולתקן יצרו ולכבוש דרכיו להישר משתדל האינו

 כי לחינוך דס״ל מבואר עוד עכ״ל. ב״ה. האל כמדות ומעשיו

 עליו פליג הרמב״ם כי נראה אך נשים. על אף חלה זו מצווה

 כל לא כי עשה המצוות מנין בסוף כתב כי האחרון בדין

 על חלות אינם מצוות אלו ביאר ושם הנשים, על חלות המצוות

 בה. מחויבות הנשים שאין זו למצווה מנה ובינהם הנשים,

 קצרים המצווה שעניני החינוך בספר דמש״כ לפרש ונראה

 פרטיהם אך קצר, הוא המצווה והגדרת פירושה דדרך כוונתו

 לאדם הנוגעות מהמצוות אחת שזוהי ובוודאי ים. מני ארוכים

 יום. בכל רבות פעמים זו במצווה נפגש אדם שהרי ביותר,

 וז״ל, האזהרות( )בתחילת גבירול שלמה לר׳ באזהרות וכ״כ

 בנתיבו ולתמוך בו, ולדבקה בלב, ולאורכו לעבדו, תלאן בזה

הרקיע זהר בספרו הרשב״ץ ופירש עכ״ל. אשורים. פעמים
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 וגם מנאה, ג״כ ז״ל והגאון אשורים פעמים בנתיבו וז״ל,

 יכולתנו כפי יתברך אליו להדמות שענינה וכתב ז״ל הרמב״ם

 רחום הקב״ה מה זו מצווה בפי׳ אמר ובספרי בדרכיו, והלכת

 ר״ח אמר אמרו יד( )דף סוטה ובגט׳ וכו׳, רחום היה אתה אף

 לו אפשר וכי תלכו, אלקיכם ה׳ אחרי דכתיב מאי חנינא בר

 אף ערומים מלביש הקב״ה מה אלא הקב״ה, אחרי ללכת לאדם

 עשה מצוות זו תלכו ה׳ אחרי ובספרי וכו׳, ערומים הלבש אתה

בספר וע״ע עכ״ל. כן. גם מצווה למנותה ראוי כ״ז ולפי וכו׳,
11234547 אה״ח

 כא(. משנה ג פרק )אבות לרשב״ץ אבות מגן" ■'

 בהקדמה בדרכיו והלכת של למ״ע מנה הבה״ג גם והנה ג.

 לב( )מצווה כתב עשה בקום מצוות ואלו השם ותחת לספרו,

 מתים. לקבור )לד( ערומים. להלביש )לג( בדרכיו. וללכת וז״ל,

 בספר והרמב״ם עכ״ל. חולים. בקור )לו( אבלים. לנחם )לה(

 הראשון השרש וז״ל, וכתב עליו תמה ראשון שורש המצוות

 זה כי דע מדרבנן, שהן המצוות הזה בכלל למנות ראוי שאין

 לשון שהיה אחר כי לבארו עליו לעורר ראוי היה לא הענק

 איך בסיני, למשה נאמרו מצוות תרי״ג ע״ב( כג )מכות התלמוד

 אבל המנין. בכלל שהוא מדרבנן שהוא ,.ההוא בדבר נאמר

 מגילה ומקרא חנכה נר ומנו רבים בו שטעו מפני עליו הערתו

 אבלים ונחום יום בכל ברכות מאה וכן עשה מצוות בכלל

 עכ״ל. וכו׳. ערומים והלבשת מתים וקבורת חולים ובקור

 הבה״ג על הרמב״ם קושית את לישב עמד במקום והרמב״ן

 הבה״ג של דמקורו חשב דהרמב״ם הג׳( והתשובה )ד״ה

 בבא ממסכת הוא וכו׳ אבלים וניחום חולים ביקור למצוות

 הדרך את להם והודעת לפסוק דרשו דשם ע״ב( ל )דף מציעא

 השני בשורש ס״ל והרמב״ם וכו׳, חולים ביקור בה ילכו אשר

 שהוא חז״ל לנו אמרו אא״כ מדרבנן אלא הוי לא לימוד דכל

 דרבנן. מצווה מנה מדוע הבה״ג על הקשה ולכן מהתורה,

 וכו׳, ערומים להלביש חיובים הני כל הרמב״ם שלדעת ובאמת

 ותירץ וכנ״ל. בדרכיו והלכת מצד דאורייתא מצ״ע באמת הוו

 של שמקורו האמת כי הבה״ג, על הרמב״ם קושית על הרמב״ן

 וכי תלכו אלוקיכם ה׳ אחרי ע״א( יד )דף מסוטה הוא הבה״ג

 מלביש הקב״ה מה אלא הקב״ה, אחרי ללכת לאדם לו אפשר

 חולים מבקר הקב״ה מה ערומים, מלביש אתה אף ערומים

 בספר הרמב״ם והרי וכו׳. אבלים מנחם וכו׳, מתים קובר וכו׳,

 ציווי והוא בדרכיו והלכת מצוות מנה ח( )מצווה המצוות

 דנכפל וכתב שם והוסיף היכולת, לפי יתעלה בו להדמות

 בלשק הענין זה נכפל וכתב וכו׳ בדרכיו ללכת שכתבו הציווי

 ההדמות לומר שרצה בפירוש ובא תלכו, ה׳ אחרי ואמר אחר

 יתעלה האל בהם שיתאר הנכבדות והמדות הטובות בפעולותיו

 דעת א״כ המצוות. בספר הרמב״ם עכת״ד המשל. צד על

 וגם בדרכיו, מוהלכת גם נלמדת המצוה שאותה הרמב״ם

לבה״ג הרמב״ם בין מח׳ דאין הרמב״ן כתב ולכן ה׳. מאחרי

 והלכת על הדגיש שהרמב״ם רק מצווה, לאותה כיוונו דשניהם

 ה׳ מאתרי שלמדו התלמוד לשק את נקט הבה״ג ואילו בדרכיו

תלכו.

 לפסוק למנות הרמב״ם עם מסכים הבה״ג דגם יוצא א״כ

 שיש הטובות המדות כל כלפי מצ״ע דהוי בדרכיו והלכת

 זה דענק כתב גופיה שהרמב״ם וכמו לקב״ה, בהם להדמות

 תלכו. ה׳ אחרי מדכתיב וגם בדרכיו, והלכת מהפסוק גם נלמד

 יח( משנה א )פרק אבות מסכת על בפירושו יונה רבינו וכ״כ

 וע״ע מ(, סימן ג )שער תשובה שערי בספרו שוב וכ״כ ע״ש.

 כז(, פרק ריש שלישי )מאמר העיקרים בספר וכ״כ לו(. )סימן

 ז(. דרך ה )שער מועד אהל בספר וכ״כ כט(. פרק )בסוף וע״ע

 א )פסוק עקב פרשת מספרי הוא הנ״ל הלימוד מקור והנה ד.

 רחום אל ה׳ ה׳ שנא׳, הקב״ה דרכי אלו דרכיו, בכל ללכת מ״ט(

 עק נושא לאלפים חסד נצר ואמת חסד ורב אפים ארך וחנון

 יקרא אשר כל ג( )יואל ואומר לד(. )שמות ונקה וחטאה ופשע

 של בשמו ליקרא לאדם לו אפשר היאך וכי ימלט, ה׳ בשם

 רחום היה אתה אף וחנק רחום נקרא המקום מה אלא הקב״ה,

 שנא׳ צדיק נקרא הקב״ה מה לכל. חינם מתנת ועשה וחנק

 אתה אף מעשיו בכל וחסיד דרכיו בכל ה׳ צדיק קמה( )תהלים

 כל ואומר ימלט, ה׳ בשם יקרא אשר כל נא׳ לכך חסיד, הוה

 )משלי ואומר עשיתיו, אף יצרתיו בראתיו לכבודי בשמי הנקרא

 )פרק סופרים במסכת איתא וכן עכ״ל. למענהו. ה׳ פעל כל טז(

 שנא׳ נאות, ומזוזות נאים ציצית לעשות אדם חייב יז( הלכה ג

 אבא וכו׳. ישמעאל כר׳ נאות מצוות לפני עשה ואנוהו, אלי זה

 רחום אתה אף וחנק, רחום הוא מה לו, הדמה אומר שאול

 פרשה )בשלח ישמעאל דר׳ במכילתא איתא וכן "כ. ע וחנק.

 רמז )בשלח שמעוני בילקוט וכן אלי(, זה ד״ה ג פרשה דשירה

 יד )דף סוטה במסכת הגט׳ ואילו ואנוהו(. אלי זה ד״ה רמה

 ה׳ אחרי דכתיב והאי חיננא בר חמא רבי אמר דרשה ע״א(

 והלא שכינה, אחר להלך לאדם לו אפשר וכי תלכו, אלקיכם

 להלך אלא ד(. )דברים הוא אוכלה אש אלקיך ה׳ כי נאמר כבר

 ויעש דכתיב ערומים מלביש הוא מה הקב״ה, של מדותיו אחר

 אף ג( )בראשית וילבשם עור כתנות ולאשתו לאדם אלקים ה׳

 וכו׳ אבלים נחם וכו׳ חולים בקר הקב״ה ערומים, הלבש אתה

 אלקכם ה׳ אחרי הפסוק על והספרי עכ״ל. וכו׳. מתים קבר

 עשה מצוות ללמד בא הזה שהפסוק כתב "ה( פ )פסקה תלכו

וכו׳. עשה זה תלכו אלקיכם ה׳ אחרי וז״ל,

 אחרי דמהפסוק לומר נראה היה ראשונה בהשקפה ולכאורה

 דוהלכת שונות, מצוות ללמד באו בדרכיו והלכת והפסוק ה׳,

 לענק ה׳ אחרי הפסוק ואלו הטובות, המדות לענק בא בדרכיו

 מתים. וקבירת אבלים, ניחום חולים, ביקור ערומים, הלבשת

 ללמד באו דשניהם מבואר הנ״ל והרמב״ן הרמב״ם ע״פ אך

סוטה שבמסכת רק ה׳. של מידותיו אחר ללכת והוא, אחד דבר
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 לכל אלא לאלו דוקא כוונתה ואין דוגמאות הגם׳ נקטה יד( )דף

 וכר. גאוה כעס לענין וה״ה מדותיו

 ללכת עשה מצוות וז״ל, כתב ז( עשה )מצוות הסמ״ג והנה

 ה׳ אחרי ואומר בדרכיו, והלכת שנא׳ והישרים הטובים בדרכיו

מידותיו אחר יד( )דף דסוטה בפ״ק ומפרש תלכו. אלהיכם
י ?^4547אה״ח

 וכו׳ ואשתו לאדם ה׳ ויעש שנא׳ ערומים מלביש הוא מה תלכו,

 המקרא זה של פי׳ ספרד לחכמי פרשתי וכן וכר. חולים מבקר

 חנון שהוא שכמו ועובדהו, אביך אלהי את דע א( )דברים

 עכ״ל. אתה. תעשה כן בארץ וצדקה ומשפט חסד ועושה ורחום

 על לחלוק בכוונתו כי לומר בדעתי עלה ראשונה ובהשקפה

 לומדים שדוקא לומר בסוטה הגם׳ את הביא ולכן הרמב״ם

 המדות. לענין לא אך וכו׳, חולים ביקור מסוימות מצוות לענין

 עם דמסכים לומר אפשר שפיר לעיל המבואר אחר אך

 המדות לכל לומדים ה׳ אחרי מהפסוק גם דהרי הרמב״ם,

 שהוכחנו וכפי דוגמאות, רק הם הגס׳ שהביאה ומה הטובות,

 שבתחילה הסמ״ג, מדברי מוכח זה דבר וגם ברמב״ן. לעיל

 הטובים בדרכיו ללכת סתם וכתב בדרכיו והלכת לפסוק הביא

 וא״כ הטובות, המדות לכל זה מפסוק דלומד אלמא והישרים,

 שגם שכוונתו כרחך על תלכו, ה׳ אחרי ואומר שהמשיך מה

 מוכח עוד וכן דוגמאות. מביאים ורק המדות, לכל לומדים מזה

 שכמו וכר ספרר לחכמי פרשתי וכן דכתב, דבריו מהמשך

 אתה. תעשה כן וצדקה משפט חסד ועושה ורחום חנון שהוא

המדות. לענין שכוונתו להדיא ומבואר עכ״ל.

 והודעת דכתב חסדים לגמול וז״ל, מו( )מצוה הסמ״ק כתב וכן

 בדרכיו, והלכת אומר הוא וכן בה, ילכו אשר הדרך להם

 בדרכיו, והלכת דכתב חולים, לבקר כתב מז( )מצוה ובהמשך

 גילו. לבן אלא נצרכה לא ומשני חסדים, גמילות היינו ומקשינן

 המעשה ואת דכתיב, מתים לקבור כתב, מח( )סימן ובהמשך

 שהקב״ה ומציגו החיים, בית זה רבותינו ודרשו יעשון, אשר

 ונראה עכ״ל. בדרכיו. מוהלכת מוכיחים ויש רבינו, משה קבר

 דמודה אלא הרמב״ם על חולק שאינו לומר יש בו דגם

 דוגמאות הביא ורק המידות לכל לומדים בדרכיו שמוהלכת

 א״כ דאינו, דאת״ל הכי למימר וע״כ הביאה. בסוטה שהגם׳

 ביקור מצוות לחיוב בדרכיו והלכת מהפסוק ללמוד חיתי מהכי

 יתברך האל של מידותיו אחר ללכת דיש משום אלא חולים,

 הטובות. המידות לשאר ה״ה וא״כ בדרכיו, והלכת דכתיב וזהו

 : המקום בדרכי ללכת וז״ל, כתב תח( )סימן היראים אך ה.

 את ושמרת דכתיב המצוות בדרכי ללכת ישראל את הב״ה צווה

 כל שעל ואע״ס ח(, )דברים בדרכיו ללכת אלהיך ה׳ מצוות

 עשה הכתוב לך הוסיף במקומה, עשה נאמר ומצווה מצווה

 רחום, להיות מינה דרשינן ע״א( )י״ד ובסוטה שכר. לקבל אחר

 דרכי שהם ערומים, להלביש אבלים, לנחם חולים, לבקר

רב( ריט )בסימנים ולעיל עכ״ל. לעיל. פירשתיו וכבר יוצרנו,

 וכו׳ ראה בפרשת יוצרנו צווה חולים ולבקר אבלים לנחם כתב,

 לידבק, לאדם לו אפשר וכי וגו׳ תלכו אלקיכם ה׳ אחרי דכתיב

 בר חמא ר׳ דרש דסוטה "א פ בסוף ואמרינן בדרכיו. הדבק אלא

 להלביש כתב קנד( קנג )סימנים בהמשך ועוד ע״כ. וכו׳. חנינא

 אנכי, ראה בפרשת שניהם על הב״ה צוה מתים, לקבור ערומים,

 וכו׳. רחב״ה דרש "א פ בסוטה ואמרינן תלכו, אלהכם ה׳ אחר

 למד דהרמב״ם הרמב״ם, דפליג מדבריו מבואר א״כ ע״כ.

 ואילו ב״ה, האל לדרכי להדמות חיוב דהוא בדרכיו מוהלכת

 לתחילת בהקשר הוא זה דפסוק אחרת, בדרך זאת למד היראים

 בדרכיו והלכת אלהיך ה׳ מצוות את ושמרת דכתיב הפסוק,

 ע״י לנו הטוה ב״ה שהאל הדרך אחרי ללכת צווי והוא

 והוא צוונו. כבר אשר הצווים את שנשמור דהיינו מצוותיו,

 נכתבה כבר מצוה כל דהרי מיותר זה פסוק דא״כ לבאר ממשיך

 כל על שכר להוסיף כדי מתרץ וע״ז הציווי, זה נכתב מה ולשם

ומצווה. מצווה

 )על היראים דברי את במקום ראם התועפות מבאר כן ובאמת

 שמנה נראה היראים רבינו מדברי וזת״ד, א( אות תח סימן

 שאין באותן המצוות בדרכי ללכת בפנ״ע, למ״ע בדרכיו ללכת

 ואילו בדיבור. תלויות ואינם לשמים כ״א לבריות רע בהן

 ביקור אחרות, מצוות לומדים אלהיכם ה׳ מאחרי בלימוד

 מצוה שזוהי לומד א״כ הקודמים. בסימנים שהובאו וכו׳ חולים

 תלויות שאינן למקום, אדם שבין עשה מצוות כל על להוסיף

 המדות. לענין היא זו שמ״ע שלמד הרמב״ם כדעת ולא בדבור,

 נקט הסמ״ג מדוע לו הוקשה הסמ״ג( )על משה הברית ]ואולם

 ה׳ אחרי לפסוק אגב ובדרך בדרכיו והלכת הפסוק את עיקר

 המקור דהרי להפך, לנקוט לו היה דלכאורה תלכו, אלוקיכם

 בסוטה וכדדרשינן אלקיכם, ה׳ אחרי מהפסוק הוא העיקרי

 שדרשו מסיפרי והוא וכו׳, חולים ביקור מתים, קבורת לענין

 בפסיקתא איתא וכן עשה, מצוות שהוא ה׳ אחרי הפסוק את

 והסמ״ק, והיראים, הבה״ג, על גם הקשה הוא וכך שם. זוטרתא

 הפסוק שעיקר שכתב המהרש״ל דברי ע״פ ותירץ ע״ש. ועוד

 לדברי לשמוע שצריך ללמד בא תלכו אלוקיכם ה׳ אחרי

 את נקטו ולכן ח(, )מצוה בסמ״ג זו מצוה וכמבואר חכמים,

 ביקור לענין ללמד פנוי שהוא בדרכיו, והלכת של הפסוק

 היראים על גם כן הקשה משה שהברית ומתוך וכו׳. חולים

 קא מאי דאל״ב ראם, מהתועפות אחרת ביראים שלמד מוכח

 דוקא לדרוש היראים הוצרך הרי היראים, על ליה קשיא

 לגמרי, אחרת מצווה שהוא כיון בדרכיו והלכת מהפסוק

 תלוים הם ואין למקום אדם שבן מצוות כל על עשה להוסיף

 לגבי בדרכיו מוהלכת שלומדים ביראים דלמד וע״כ בדיבור.

 אותה בדיוק לדרוש אפשר ולכן יד בסוטה שהוזכרו המצוות

 תלכו. אלקיכם ה׳ מאחרי והן בדרכיו מוהלכת הן דרשה

למצוות שהביא אחרי שכתב היראים מתוך מוכח כן )וכדבריו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 19 מס עמוד {46}הלוי אסי יולי, אבן :א - לוי נחלת



לוי א סימן חאו״ח נחלת ד

 חולים לבקר רחום להיות מינה דרשינן ובסוטה בדרכיו, והלכת

* אחר[. ציווי ולא ציווי אותו שהוא דס״ל מבואר א״כ וכר,

I
ס

ומח( מז )מצוות הסמ״ק בדברי לי שהוקשה מה אזכיר ואגב *
_החכםה[

 מוהלכת מתים וקבורת חולים ביקור למצוות לומדים כי דכתב

 ביקור המצוות את פירטה דשם בסוטה שהגם׳ בזמן בדרכיו,

 תלכו. אלקיכם ה׳ אחרי מהפסוק זאת למדה מתים, וקבורת חולים

 שנא דלא לסמ״ק דס״ל ותירץ, הנ״ל משה דברי הרב כך על ועמד

 שמשניהם תלכו, אלקיכם ה׳ אחרי או בדרכיו והלכת הלימוד

 אחרי הפסוק את דוקא לכתוב טרח לא ולכן הדבר, אותו לומדים

 ע״ב( ל )דף בב״מ מהגמ׳ הוא זה לתירוץ וחיזוק תלכו. אלקיכם ה׳

 זו הדרך, את חייהם. בית זה להם, והודעת מהפסוק הגם׳ דדרשה

 ואח״כ וכר. קבורה זו בה, חזלים. ביקור זה בה, ילכו אשר גמ״ח.

 הגם׳ ומבארת ? גמ״ח היינו חולים, ביקור זה ילכו, הגם׳ מקשה

 לכאורה כי לדעת הוראת אתה א״כ ע״כ. גילו. לבן אלא נצרכה לא

 חולים לבקר מז( )במצווז שכתב הסמ״ק דברי עפ״ז מעורבים

 נצרכה לא ומשני גמ״ח, היינו ומקשינן בדרכיו, והלכת דכתיב

 בדרכיו, והלכת לפסוק הביא בתחילה א״כ ע״כ. גילו. לבן אלא

 מאשר זאת שלמדה בב״מ במסכת הגם׳ קושית את נוקט ואח״כ

 המעשה ואת דכתיב מתים לקבור כתב מח( )בסימן וכן ? בה ילכו

 קבר שהקב״ה ומצינו החיים, בית זה רבותינו ודרשו יעשון, אשר

 כאן א״כ עכ״ל. בדרכיו. מוהלכת מוכיחים ויש רבינו. משה

 בדרכיו( והלכת כתב הקודם )ובסימן בב״מ שדרשה מהגס׳ התחיל

 ה׳ מאחרי שלמדה יד( )דף בסוטה השלישית מהגמ׳ והמשיך

 הוא יתברך ה׳ מידות שבין ראיה הגם׳ והביאה תלכו אלקיכם

 לומר וע״כ ? רבינו למשה קבר שהקכ״ה מתוך מתים, לקבור

 מוהלכת הן ואת שלומדים לסמ״ק דס״ל משה הדברי כדברי

 את ערב הסמ״ק ולכן תלכו, אלקיכם ה׳ מאחרי הן בדרכיו

הדרשות.

 על הקשה הראשון בשורש דהרמב״ם לי, שהוקשה מה הוסיף עוד

 מתים, וקבורת חולים, ובקור אבלים, נחום למצוות שמנה הבה״ג

 כתב השני בשורש ואילו מדרבנן. כולם שהם ערומים, והלבשת

 כגון, חז״ל דרשות גם שמנו הראשונים על להקשות הרמב״ם

 זו בה, חולים. בקור זה ילכו, גמ״ח. זו הדרך, את להם והודעת

 לפנים זו יעשון, אשר דינים. אלו המעשה, ואת מחים. קבורת

 מצוה פעולות מאלו ופועל פועל כל כי וחשבו הדין. משורת

 תחת נכנסות להם ודומים כלם הפעולות אלו כי ידעו ולא בפנ״ע,

 אמרו והוא בביאור, בתורה הכתובים המצוות מכל אחת מצוה

 שביקור דלומד מבואר א״כ עכ״ל. כמוך. לרעך ואהבת יתברך

 ולא כמוך, לרעך ואהבת של עשה מצוות אלו מתים וקבורת חולים

 עוד זאת לישב וכדי ? מדרבנן שהם הראשון בשורש שכתב כפי

 הראשון בשורש שמנה אלו כל וכר מתים שקבורת דוודאי נקשה

 אחר לילך הם בדרכיו שוהלכת דס״ל מה מצד דאוריתא, הם

 שפסק וכפי תלכו, אלקיכם ה׳ אחרי מהפסוק וכן האל, של מדותיו

 שהם לומר לו אפשר כיצד א״כ החזקה, וביד המצוות בספר

אך דאוריתא, שהוא ס״ל האמת מצד דאה״ג ע״כ אלא ? מדרבנן

 סרק המידות שער לגר״א אורות בלקט )מובא הגר״א ואולם ו.

 המרות ת״ל, עשה מצוות הוו לא המצוות כי כתב י,ג( אסתר א

 הטובות המדות נכתבו שלא כמש״כ מכולם יותר הן הטובות

 כאילו הכועס כל כמשאחז״ל התורה, כל כוללין הם כי בתורה

 טו(. )ערכין בעיקר כופר כאילו הרע ל׳ המספר וכל ע״ז, עובד

 תהו בתורה, נכתבו לא שהמידות דס״ל מבואר וא״כ עכ״ל.

להלכה שנוקט לומר נצטרך ולפי״ו והחינוך, כרמב״ם שלא

 הפסוקים לולי לבדו זה וכר, הדרך את להם והודעת הדרשה מצד

 כיון דאוריתא, ולא דרבנן מצווה רק להחשב סיבה היה שהזכרנו

 השני. בשורש וכמבואר לדאוריתא, חז״ל דרשות להחשיב שאין

 הוא אה״נ מדרבנן, שהוא הראשון בשורש שהקשה מה וא״כ

 מצווה דהוי ללמוד א״א להן והודעת שמהפסוק רק מדאוריתא,

 ואהבת ה׳, ואחרי בדרכיו, והלכת הדרשות, שאר ומצד דאוריתא,

 כאן עשה למצוות בפנ״ע כ״א להחשיב לבה״ג הו״ל לא לרעך,

 כשמנה )בהקדמה( חיים חפץ בספר )וכיוצ״ב אחד. ציווי שהוא

 שאין רבות למצוות שם מנה הרע, ל׳ המדבר שעובר ועשין ללאוין

 והלכת כגון, כלליות הם אלא הרע ללשון בדוקא קשורות הם

 ועע״ש(. גאוה, איסור כמוך, לרעך ואהבת בדרכיו,

 בשיטת הולך הסמ״ג כי כתב הנ״ל משה הדבר כי הזכיר עוד

 אחד שינוי רק וכר. חולים לבקר מתים לקבור ג״כ שמנה הבה״ג

 אבלים, ונחום ערומים, להלבשת ג״כ מנה הבה״ג דאילו יש,

 חסדים. בגמילות כלולים שהם דס״ל ונראה לא, והסמ״ג

 מדרבנן שהם אלו לכל מנה כיצד הבה״ג על הקשה והרמב״ם

 ללמוד ס״ל הבה״ג גם כי שמח הלב ותירץ הראשון(. )בשורש

 מה בסוטה, הגט׳ כלשון זאת שהביא ורק בדרכיו, מוהלכת הכל

 ערומים הלבשת מתים קבורת כתב ולכן וכר, מתים קובר הוא

 כתב אך אחת. מ״ע הוא ולכו״ע פלוגתא, ליכא אה״נ אך וכר,

 לכ״א במפורש מנה שהרי כן לומר א״א שבסמ״ג משה הדבר

 ונראה עכת״ד. הרמב״ן. שתירץ כסי נתרץ בו ולכן ז בפנ״ע מצווה

 כתב הוא ששם כיון הראשון, בשורש לרמב״ן כוונתו שאין לפרשו

 כוונתו אלא שמח. הלב מדבריו כנראה שהעתיק התירוץ את

 דברים גם למנות צריך רכן מפרש הרמב״ן דשם השני לשורש

 יג מסיני נתנו שלא ח״ו פירושו דאל״ב מדרשה, חז״ל שלמדו

 שהם לומר אפשר כיצד נתנו וא׳־כ נדרשת, שהתורה מידות

 שם שהביא וכפי א״א, זאת אסמכתא, שהם ואת״ל מדרבנן,

 שדרשו מה ולפי״ז מהתורה, גמורים לימודים שהם רבות דוגמאות

 ושפיר גמורה, דרשה היא וכו׳ להם והודעת ע״ב( ל )דף בב״מ

 הרמב״ם היתר בין הקשה )דשם עשה מצוות דהוי מכאן לומדים

 זה רפירוש אלא המצווה. לזאת יליף הסמ״ג ולכן זו( מדרשה

 רק להם, והודעת לפסוק הזכיר לא כלל ז( )מצ״ע שהסמ״ג תמוה

 כנראה ולכן וכר, ה׳ ולאחרי בדרכיו והלכת לפסוקים הזכיר

 כיצד בדבריו צ״ע וא״כ נכונים. אינם משה הדבר בדברי פירושנו

 שמח הלב בשם שהזכיר שהתירוץ בזמן הרמב״ן, ע״פ לתרץ כתב

 הג׳(, והתשובה )ד״ה הראשון בשורש הרמב״ן תירוץ הוא

נוסף. תירוץ מצאתי ולא וחיפשתי

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 20 מס עמוד {46}הלוי אסי יולי, אבן :א ־ לוי נחלת



מ לוי ב סימן חאו״ח נחלת

 על עשה מצוות תוספת לענין בדרכיו מוהלכת דלומד כיראים

 מנה דלא לרס״ג מצאנו ועוד המדות. לענין ולא וכנ״ל, המצוות

 ילפינן דלא דס״ל אלמא מצוות, בתרי״ג בדרכיו והלכת למצוות

 מנאה שלא נאמר )אא״כ המידות, לענין עשה מצוות מינה

 כמותם נוקט והכי א( אות לעיל דע׳ כוללת, מצוה דהוי מטעם

הגר״א.

 וז״ל, שני( )שער קדושה שערי בספר ויטאל ר״ח ג״כ כתב וכן

 הכנות הן ואומנם מצוות, התרי״ג מכלל המדות אין ולפיכך

 כה אין כי יען בביטולם. או בקיומן מצוות תרי״ג אל עיקריות

 אלא הגוף אברי תרי״ג ע״י המצוות לקיים השכלית בנפש

 כי בסוד עצמו הגוף אך המחוברת, היסודית נפש באמצעות

 הרעות המרות ענין ולפיכך הוא, בנפשו דמו בשר כל נפש

 ראיתי ומאידך עכ״ל. מאוד. מאוד עצמן העבירות מן קשים

 ועוד הרמב״ם. לדברי דפסק ססק״ד( קנו )סימן ברורה למשנה

 מצוות מנין בסוף הספר )בתחילה חיים חפץ בספרו ראיתי

 ל׳ המדבר כי כדברינו, דכתב הרע( ל׳ המדבר שעובר עשה,

 דלומד אלמא בדרכיו, והלכת של עשה מצוות על עובר הרע

 ישרים מסילת בספר וע״ע המידות. לכל כוללת זו דמצווה

 עמ׳ אופק מכון לוצאטו חיים משה )לר׳ הויכוח סדר הקרוי

כד(.

 סופר יעקב ר׳ לרה״ג דאוריתא דרופתקי לספר ראיתי שוב

 הגר״א שוב שכ״כ הביא ושם יא( אות ד סימן )ח״ב שליט״א

 הן המרות כי וז״ל, ה( א הפשט דרך )על השירים שיר על

 שאמרו כמו התורה, עיקר והם למצוות, לבוש כמו והם מבחוץ,

 אינם והם וכו׳, המתגאה וכל ע״ז, עובד כאילו הכועס כל

 במגילת שכתבנו כמו התורה, כללי שהם מפני בתורה כתובים

 הרב ואולם הנ״ל, ויטאל לר״ה ג״כ והביא עכ״ל. )י,ג(. אסתר

 )ח"ב הנ״ל דבספרו עליהם והקשה דחאם, דאוריחא דרופתקי

 לאו הוי הגאוה כי שכתבו ראשונים לכמה הביא ב,ג( סימן

 כיצד. פירש ולא לישב דיש וכתב מ״ע. היא והענוה דאוריתא,

 המידות באלו יודה הגר״א אף דאה״נ כוונתו )ואולי עכת״ד.

 לגר״א ס״ל המידות שאר אך בראשונים, וכמפורש ד״ת דהוי

תורה(. דבר הוו דלא

 הוו דהמידות לחומרא להכריע נראה לכאורה : לסיכום א״כ

 אחת לשיטה מסכימים הראשונים דרוב כיון ד״ת, עשה מצוות

 לספר ס״ל דכן עשה, מצוות הוו שהמידות הרמב״ם, כדעת

 אבן שלמה ור׳ הרקיע, זהר בספרו הרשב״ץ דעת וכן החינוך,

 וא״כ בדרכיו, והלכת של למצו״ע מנה הבה״ג וגם גבירול,

 מועד, והאוהל יונה, ר׳ דעת וכן לכך. מסכים ג״כ שהוא נראה

 היד על והרמב״ן, הראב״ד, שתיקת ומתוך העיקרים. וספר

 הרמב״ם. עם מסכימים הם שגם נראה המצוות, וספר החזקה

מי כמו מוכרח אינו הרס״ג ואילו היראים, עמד כנגדם ומאידך

 מלתא הוא וגם להחמיר, ס״ל הראשונים דרוב וכיון ס״ל.

 וסיעתיה כרמב״ם ולפסוק להחמיר יש לכאורה דאוריתא

 מי הוא זו, מצוה על שעובר ומי דאורייתא. מע״ש הוו דהמידות

 לעיל וכמבואר יצרו, ולכבוש דרכיו, להיישר משתדל שאינו

 שנקטו ויטאל, ור״ח הגר״א כדעת שלא הוא זה וכל ב(. )אות

עשה. מצוות הוו לא דהמידות

ב סימן

אפל. בבית לכתחילה לשמש מותר האם : שאלה

 וז״ל, יא( סעיף ו־מ סימן )או״ח בשו״ע מרן פסק א. : תשובה

 אסור וכן בטליתו, עליו שמאפיל אע״פ הנר לאור לשמש אסור

 בטליתו מאפיל ות״ח הגה, אפל. בית הוא אא״כ ביום לשמש

 ואין וז״ל, הרמ״א דברי על כו( )ס״ק המ״א וכתב ע״כ. ושרי.

 )דף ובכתובות )רמב״ם(, גדול לצורך אלא זה לדבר נזקקים

 אלמא עכ״ל. שרי. לכתחילה אפי׳ אפל דבית משמע סה(

 ולכל לכתחילה שרי אפל דבית לשונו, כפשט במרן דלומד

 גדול לצורך אלא זה לדבר נזקקים דאין דינו את כתב ולכן אדם,

 דברי על כן כתב ולא בטליתו, מאפיל דת"ח "א הדמ דברי על

 אפל דבית בכתובות מבואר כי ואזיל וכדמסיים גופא. מרן

לכתחילה. מותר

 בית הוא אם וז״ל, דכתב הנפש בעלי בספר בראב״ד מבואר וכן

 בטליתו מאפיל הדבר, לאותו וצריך הוא ת״ח ואם מותר, אפל

 וגם ו(, ס״ק ו־מ )סימן שלום נהר בספר והביאו עכ״ל. ומותר.

 הנ״ל, למ״א הביא דבתחילה להלכה, הכי ס״ל שלום נהר הרב

 יז )דף נידה במסכת משפט העין והנה לראב״ד. הוסיף ואח׳׳כ

 את שמביא קכד( )דף בעירובין לרי״ף ציין סה( אות ע״א

 אמר יז( )נידה היד כל בפרק גרסינן וז״ל, אפל בית של ההלכה

 ואהבת שנאמר ביום, מטתו שישמש לאדם אסור חסדא רב

 מגונה דבר בה יראה שמא אביי אמר תלמודא, מאי כמוך. לרעך

 משמשין ואין הן קדושים ישראל הונא רב אמר עליו, ותתגנה

 רבא אמר מותר, אפל בית היה אם רבא אמר ביום, מטותהם

 ושם ע״כ. ומשמש. בכסותו מאפיל ות״ח פפא רב ואיתמא

 מותר-לשמש אפל בית היה אם הדף, על יהונתן רבינו מפרש

 עכ״ל. מגונה. דבר בה יראה שמא למגזר ליכא דהא ביום, אפי׳

אפל. בית לכתחילה מתיר הרי״ף דגם אלמא

 )פכ״א ביאה איסורי בהלכות מהרמב״ם להוכיח יש וכן ב.

 אסור וכן הנר, לאור לשמש לאדם אסור וז״ל, י( הלכה

 היה ואם לו, היא פנים שעזות ביום, מטתו לשמש לישראלי

 ואין ומשמש, בטליתו מאפיל בכך, להמשך בא שאינו ת״ח

באמצע לשמש קדושה ודרך גדול. לצורך אלא זה לדבר נזקק

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 21 מס עמוד {46}הלוי אסי יולי, אבן :א - לוי נחלת 
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:ע׳ש ה״א רבה נבדא״יז הוא  מ׳נו דף חדש זוהר סיקור 'ע ]נ׳י מ' ארוכה זה דבר כחשיבה ט׳ הקב״ה הלא תאמר שמא ה׳ הלנה ה׳ פרק
:באריכות[ ע׳ש ס׳ אדהכי וד״ה ט׳ וירא מאי ר׳ש אמר ד״ה וע׳ד וע׳ג ב׳ עמוד י
 יו׳ד פ׳אדף דצטפותא סהרא על ז׳ל הגר׳א ביאיר ]ע׳ וצ״ע ס' חכמיה אמח מכנה כהן ז׳ הלכה ח׳ פרק
:הדמב׳ס[ דבד גס לתרן יש ועפ'! ע׳ש אמת היו שכניהם גס ככתג ט' הדר השמיני מלן ד״ה י

אברהם. באר
 הגאון מהרב ז״ל הרטב״ם בדברי ט״ם ותיקץ ודגהות הערות

 קיידאן. אבדק״ק זללה״ה שטעון אביהם סוהר״ר המפורסם
עכו״ם הלכות

־ ה״ז פ״ז ע״ל י א׳ לומה .ר מלנה ך׳ פרק

תשובה הלכות
 אשמנו לטהת וכיון ט׳. שצ״ל נראה .כולנו חטאנו אנחנו אבל כו׳ בי שנהגו הוידוי ח׳ דל׳ ה

.פשענו מייני חטאנו צ״ל דלפחוח
פרק

פרכה

מהרא נמוקיי
יעוונין יונה אברהם ר׳ מאץ הרב מאת

התורה יסודי הלכות
ה אח הצלו וט׳ דוד שאמר וזה בד״ה • י׳א הל׳ ׳J פרק

טהוראדנא, תי״ל

 והנה מגטריתיו בנ״א הללוהו פי׳ • האדן מן
 שחר להם אין ודבריו • פ״ש וירח שמש ללוהו

 מרישא שהתמיה והנראה • כן לפרש א״א וא׳ב • הארך ,מן דכתיב כמו * וירח״ במש ,מן כתיב לא דהא
 )ובחולין וירח שמש דהללוהו מקרא ז״ל הרמב״ס פל תקשה באמת אמנם • השמים״ מן ה׳ את ״הללו יקרא

 דשר התוס׳,שס לפימש״כ אכן דעת• ג״כ להם יש דימיס משוס ומשמע • קונן רצון לעשות הולך אתה. • ו׳ דף
 והארץ פ?( )ריש כב״ר הנאמר מן לדבריו חיזוק עשה לשני( )נ״ה ובמורה • לק״מ( • כן לו ס.יב יס של

 שס־שאין ופי׳ י מתים והתחתונים • חיים העליונים ננראו וכתתתיניס העליונים אמרה ובוהו תוהו היחה
 הרקיע זה • ככף פשה עמודיו פ׳ס פי״ב( )נשא בב״ר כן משמע וקצת • והשכל ונינה חיים רוח בהתחתוניס

 מפפריס שאינם מ״נ מכפיף שהוא שסבמ״ב ופי' • מספרים השמים אומר הוא וכן • מ״ב כל מכסיף שהוא
והבן: ע״ש נו׳ קפ״א( • י״א )ד׳ סי׳ הריכ״ש חשו' ועיין • לק'מ עיין • נו׳ בו שנאמר מי דבל בד׳ה • ג׳ הל׳ ך,׳ פרק

:פ״ש נהלח״מ דלא ז״ל הרמב״ס דברי דמפרם 1

ריעות הלכות
 המין בזה ההרכבה ולרוב בד״ה לשני( )מ׳ מורה עיין בו׳ הרבה דעות בד״ה א׳ הל' א׳ פרק

:פ״ש צ״ח( )פלה חיים נכמר. בם׳ מבואר ההרכבה רוב של
 לאבוה ובפירושו ■ להון נבהל • רחבה נפש נ’ג ז״ל נחברבינו הל״ו( )פ׳־ב לקמן עיין • רחבה מש ע□

מורחי שהרב מצאתי ואח״ז • תלמוד צרין והדבר למשגל• תאוה רוב הוא רחבה• מש פי׳ י״ע( משנה )פ׳ה
 :פ׳ש כו׳ הרע פין בהם להכניס בקש • עיניו את יי?א כד״ה )כ׳ד( במדבר ע״ע • כצ״ע ד״ז. ג״ב הניח דל

 ודבריו ב׳• שבהלכה דבריו פותרים אלה דבריו הלא להפליא יש טי■ שאסור דעות ויש • ג׳ הל׳ ב׳ פרק
• הבינוני בדרן לילן צרין • וגאוה כפם האלה הדיפות בשני שגס שם שמפורש;הל״ד א׳ שבפרק

 שתי בין ממוצפיס וקניינים נפשיות תכונות הן המדות מעלות • כפ״ד ז׳ל רכיט עפימש״כ הנכון אולם
 שבשתי בתכונוח מיירי ב׳ בהלכה שנאן י׳ל ולפי׳ז • נו׳ הפעולות יתחייכו האלה התכונות מן • ונו׳ תכונות
א׳ בפרק אכל • האחרון קצה פד יתרחק אלא • בינונית גמדה כהן לנהוג שאסור אמר לכן׳ • האלה הדיפות

 כדרך עצמו שינהיג אמד • האלה הדיפות שבשתי המעשים הייט כפעולות• מיירי ב׳ בהלכה וכאן • ד׳ הל׳
 :והבן ליפרס וכדי אחרת פעם יפשה שלא כדי • לכעוס שראוי דכר על לכעוס • הכינוני ׳

)תל״א( פי׳ הרשנ״א כתשו׳ ועיין שהקשה• מה לח״מ עיין חוטא• נקרא זו בדרך המהלך א' הל׳ ג׳ פרק
:ע׳ש ז״ל הרמב״ס בלשונות פר״ת ועיין • ע״ז ישוב י
 שאילת פי׳ פס בשאילתות ועיין מקורו. מצאו לא המפרשים • כו׳ תכירו בקלון המתכבד • נ׳ הל׳ ן׳ פרק
בזה קדמו כבר ובמח׳־כ • כי׳ דורשין אין פ׳ דירושלמי להא שמצא בהקדמתי ז״ל להגרי״ב שלוס י
 השאילתות המנאר • שאלה בהפמק ועיין • ]א׳ה ע״ש והכ״ר הירושלמי והניא • חיים מיס בספרו הצי״ח

:ז״ל[ נצי״ב להגאון

ודת הלכות
 דף בסנהדרין התוס׳ של השני כתי׳ דס״ל משמע ט׳ אדם של דינו תחלת בד״ה • ה׳ הל׳ ׳J פרק

:פ״ש ט׳ אלא ד״ה פ״א( )ז׳
:פ׳ש פ״ז( )סוף סנהדרין ובתוספתא )רמ׳ב( סי׳ יו״ד עוש״ע עיין י׳ הל׳ ו׳ פרק

עכרם הלכות
 ס׳ ממוט לאבד אשור אפפי׳ב בד׳ה ז? הדאב׳ד בהשגות ■ע״ש ט׳ כעבד ישראל בד׳ה ה׳ המה ב פרק

קדושין דהייט כוכבים כעובדי איט דברים לשאר גס דזוקאזהרי ממון דנקטענין ,הביטה לא ודבריו
 הרמב״ם לשון על יצ״ע (,)ב בכי׳ וכס קנ״ט( )סו״ס יו״ד עיין רטת ולערן הלע״ו( )פ״ד איכות הל' רמנ׳ס עיין

: ודו״ק דבריו לכל טנטס כעובד היא כרי ככתב י״ל  ונראה זוממים בהפדיס הנעשה דין דל רניט לא־ניאר מ׳. עידיה שהוזמו הנדחה יעיר בד״ה ה׳ הלכה ך׳ פרק
עונשין אין ותכלומץ דמיהה ממון משלמין ואין הפחם נהרגים צחקי' נכסי בה ילית טלה דהודחה כיכא

 נפנות דהוי ממון ומכלמיס נהרגים העדים אבד שממונם צדיקי׳ נבט בה ויש העיר רוב רק הודחה לא אם יאבל כאחד
 מכני צל״ע חכתי • שכתבתי כמו נראה שלענ״ד ואף • כ״א( )נז״פ פחח הל׳ רמנ׳ס מיין בזה וכיוצא לזה זממק לזה

 ממון זוכלמין ׳.וממין העדים אין דלעולס לומר שיש־מקוס כתבתי בנוסקיס״ובמק״א ולא בגמ' לא מזה דבר ראיתי כלא
להאריך ואנ״מ כסייף אס בסקילה אם נענשים היו דמוממיסבמס העונש גוף בארי.״ גס צדיקי• נכסי בה כדאית אכילו

תשובה

בהללוהו ז״ל הרמב״ס פי׳ לא אמא• תמה קרא בכה״ב

הלכות

פי׳

ים: הלכות
ל! ולא מפלתו לפי וצידה צורה כל .ח' הל׳ ב׳ פרק
1 • מוברח הוא ובן • כ; צ׳ל כאן גס ולפ״ז י  מי שאין מלטח הרוגי הס ואלו • ד׳ הל׳ ה׳ פרק
לא ותו מלכות הרוגי אעו הגמ׳ ק׳ בכאן 1

:אה״ש קידש ה״ו מקודם מש״כ  :()נ׳ו גיטין • הורגנו עליך ני נאמד ועליהם שם

 :שם סנהדרין • נו׳ אל״ת נאמד ועליהם ע□
נ תו׳ב • אניס ולא ההוא למדו השמועה מפי שם

:()ק״ח ומנחים אח״מ
 לפי הוא כו׳ חמורה ע׳ז אס ומהן רכיט ומשש

לל״ו ולפז׳ק כן מוכרח ומכאן מה שנסתפק
 אנוס לפעור קראבש״ח שצריך ומה לאנוס יענשו פלא
 בנ מהראי וכדילפינן כהקדש• שאלה יש דקי״ל עפ״מ י״ל

 .באונס הי׳ שבתחילתו דאף פ״ד וא"נ • ש״ח מאיסור
 ז קמ׳ל הקדישו על נשאל ולא נשהי׳• הדבר שמניח במה

 לשיעתייהי וי״ל בנדרים(. )פ״ש בהקדש דא׳ש דס״ל
שהי! רבינו לדברי בס״ד ה״ר נר עריכת בקונטרס דוד

 מב פ״נ בדבריו עי׳ .הערוה על fix ממי חון
יו׳ בדגמ״ר הרשב״א ח׳ בשם הכ״מ מש׳׳כ ה״ה שם

 אבן מלואת בחיבורט ועמש״ב .להפן שמפורש
וא: איש כאשת היא לפנד מיוחדת היחה שאס .לשפחה

 מאת שפחה חמורה
שפ׳־כ דאינור מאפ״ב בפי״ב רבינו לשיטת י״ל 'בזה

 אחז״רמ א״ש ולהאמור )קי׳ד:( דחולין מכוגיא
 וב .כ״מ ועי׳ ר״י פד כרפב״ל פסה א״ל אס וכן שם

וענוב שגירוש' בפלוגתתס ולא בבבל• רק נריו״ח•
 לומד נראה • אותו עונשין ונתרפא עבר ואס ה׳ו שם

משוס שנפטרה עד כלל אנוס לקרותו ל״ש סכנה
 ובירושלמי רי״ש של ב׳א דמא דנן בהן )כ״ז:( ע׳ו

רב פ״ד  :בשבועת נאמר ולפיכך הפס את מחלל ה״ז י-״י שם
 ה חה״ש שייך שעובר מצוה שבכל יבינו דברי

:פ״ב ואבות .()מ קדושין ועי׳ .בסתר  כ • דאבות מפי׳ כ״מ עי׳ בשחוק שירבה או ה־״א שם
 וסנה כ״מ פי׳ ושתיה• באכילה ומש״כאו )פ״ד:(

:(-)ה סוטה )פ״ח:( שבת
 ופי פבבאן לדבריו שסותר הב׳ מס״ת פ״י פ״ל ה״ה פ״ן*

 עי־ .כשמואל ל׳ה מ״ט הכ״מ שהקש׳ מה ה״ם שם
 ו׳ ס׳ רבה מדרש למלטות• משל היה והוא ה׳ג פ״ן

 פ״ב תענית ירושלמי ה׳ בדבר אקריב אני אבל ה״ג פ״ט
:הירושלמי הביאו שלא ולח״מ ויבמות

ו דברי אשר. כל ולא מאשר מעונניםט׳ והלא ה״ג פ״י

בעונת שחזר מציט ולא ה״ד שם
)ד.( ברכות צל׳ח מי׳

ובסדר .()ע .־״‘תתל פי׳ .לנסותו אסור ה״ה שם

ז הלכות
 ל אך נ״מ פי׳ וו. מציה פי׳ למדו כך י׳ הל׳ א׳ פרק
:בו ולדבקה דרכיו בכל ללכת י
 בפי רבילז כדברי עי׳ עצמי. האדם ירגיל וכיצד ז׳ הל׳ שם
כאעע•׳ הכועס כל הראשונים. א״ח נ־ הל׳ ב׳ פרק
 שנמני וכמדומני )».(נדרים )ק״ה:( שבה פ׳ י

:נטדע רבינו בימי היה לא
 של• הקדוש רבינו תלמיד (’,רל -על מליו אמרו ה״ד שם

 יוה והל״ל )ה׳:'( בחגיגה דרב מדרשא כ׳ שעואל
 )קי? מחולין טהור מקורו נראה ויותר לימוד צריכה ח״ח

 רב דאמר )קצ״ד:( שבת ג״ב ופי׳ שאסור. ננ״ט נ׳ט לענין
 אח כבוד נ״כ .בפרש״י פ״ש אסור מקומו דלצורך מזה

 שהניא מה ז״ל לוריא להגר״ד הפרדר״א נמכוא ויצוק
 נפ״ד מש״כ וגס • דנריו רנינו שאב ומשם .רב1

 מ וק׳ק :מאתנו שנאבדו מה הראשונים לרבותינו
 דקד שלק ואולי )טד( בסונה כדאי׳ מימיהם חולין שיחת

 ב רבינו בדברי ועי׳ ראש וקלות שחוק ש״ח פי׳ ז״ל שרש״י
 ו! דאבות יפ״ו ועי׳ המק״ש. שב׳ דחגיגה מהך כלל דאי׳

 בל•! ]נדפס הקדמונים מהגאונים תשובה פערי ס׳ לקנות
 קע"• ובסי׳ תוב׳ב[ ירושל׳ אבד״ק ז״ל הגרד״א בהסכמת

 משמשי שהוא מי פי׳ ]נראה שמעי׳ כילהו יכלו לא ובתרי׳
 פי "פתח בפי׳ ז׳ל חיד׳א הרב ]גס נזכר ולא מינהון נחדא

 נזכ ולא רב• פל דתסידותא מילי נ״יי׳ ,לרש' בפרד׳ס
 ) עדיין: ראיתיו לא דמשק נהרות וס׳ • מימיו נטילה

 אבא; לזנני יאיד״ש ההוא. דבריהם'הנחמד בכל וכמו
 לד שאין ר״ת בשם התום׳ ופי׳ • נדש״ח שבת של דיבורך
 דבשנתצריךנהח וצ״ל בשבת בטילה בשיחה להרבות שאסור

ושה • בעילה בשיחה לספר שלא ליזהר צריכין ישראל של

ממד־ ד״ק מקור

כחג גדולה הקמח(• כד נס׳ )מובא י׳ג פרשה סכיקתא עיין ס׳ הקב״ה נבלשק מוצא אתה וכן בד״ה ה״ו פ״ג
כ"! דף כראשית בזוהר גס מפורש זה מצאתי ואנכי ע׳ש• חיות להגר'] ל׳ב סי׳ אלמזר יד בשו״ח מוויפן מהר״א הגאון ■הרג הפיר כך תצוה־ בזוהר והזא *(
:המגיה .,פלא והוא ח״א, רני שם שגורס יראה ב׳ פסוק קדושים ברמנ׳ן־פה״תיפ׳ המעיק (’*

י אר,סל



שלה סי׳ עליו מתפללין וכיצד מבקרים חולים ואיזה ־־^לה מבקרין מתי

ס/

C

 וגופם לפות ונוטה ורפואה חולים כיקוד הלכות
 טכקריז חולים ואיזה החולה מבקדין מהי שלה סימן

גגליו מהפללין וכיצד
 והרחוקים )ג( מיד נכנסים והחברים הקרובים חולים. לבקר )ב( מצוה )א( א סעיף

מיד. נכנסים ואלו אלו החולק עליו קפץ ואם ימים. ג׳ אחר

אברהםנשמת

חסדים. גמילות ממצות והיא מצוה. )א(

 גמילות זו הדרך, את י:הגס׳ לשון וכן

 אמר וכו׳, חולים ביקור זה ילכו חסדים,

 גמילות היינו חולים ביקור זו ילכו מר

 דאמר גילו, לבן אלא נצרכה לא חסדים,

 בחליו מששים אחד נוטל גילו בן מר

 ע״כ. לגביה, למיזל ליה מבעי הכי ואפילו

 מצוה האדם, שחלה וכיון הטור: וכותב

 בהקב״ה מצינו שכן לבקרו אדם כל על

 ע״א, יד )סוטה שדרשו כמו חולים שמבקר

 ד׳ אחרי דכתיב מאי חנינא בר חמא א״ר

 מדותיו אחר הלך אלא וגו׳, תלכו אלקיכם

 מבקר הוא מה וכו׳, הקב״ה של ודרכיו

 בקר אתה אף ד׳, אליו וירא שנא׳ חולים

 היא גדולה ומצוה וכו׳, ב״י( - חולים

 רחמים עליו יבקש כך שמתוך לבקר,

 מתוך וגם אותו, מחיה כאילו ונמצא

 לשום יצטרך אם בענינו, מעיין שרואהו

 ועושה לו להמציאו בו משתדל דבר
 ומביא ע״כ. ,2וכו׳ לפניו וירבצו שיכבדו

 את המבקר הלכך הרמב״ן: בשם הב״י

 קיים לא רחמים עליו ביקש ולא החולה
ילכו :3המהרש״א וכותב עכ״ל. זו, מצוה

 שם דבהליכתו וכו׳, חולים ביקור זו

 כדמסיק מקיימה, מעשה שום בלי בלחוד
מחליו. מס׳ אחד דנוטל גילו בבן

 הטור, שכתב ממה 4הפרישה מדייק

 שאין ר״ל לפניו, וירבצו שיכבדו ועושה

 שיצוה אלא עצמו, המבקר שיכבד צריך

 וירבצו שיכבדו החולה של ביתו לבני
 כך ולא :5השאילתות גירסת ומענין לפניו.

 שחלה עקיבא ר׳ של בתלמידו מעשה היה

 כיון ובקרו, עקיבא ר׳ ונכנס למות ונטה
 האי, כולי חשוב אמרת פונדקו שראת

 וכי ביה, וטרחת חמין ליה אחימת לאלתר

 מיד דאיתפח, חזייה עקיבא ר׳ ואתא הדר
 מבקר שאינו כל ודרש עקיבא ר׳ נכנס

 וכותב ע״כ. נשמתו, נוטל כאילו החולה
 שכיבד מיהו :6ז״ל ברלין ישעיה הג״ר שם

 קשה קצת ובכבודו, בעצמו לפניו וריבץ
 ובכבוד בעצמו זלזל עקיבא דר׳ לומר

 דפטור, והתעלמת וקיי״ל כך, כל תורתו

 ע״י אלא לעשותו היה לא בעצמו ועכ״פ

 גאון אסברי להכי בשכר, או בחנם משמשו
 לפניו, וריבץ שכיבד ובשביל דאיתא דמה

בשביל הכי דעבד הפונדק אבעל קאי

והערות ציונים
 שלום שאילת (6 צג. שאילתא אחרי, פ׳ (5 ד. ס״ק (4 שם. ב״מ (3 ע״א. מ נדרים (2 ע״ב. ל ב״מ (1

ל!יג. ס״ק

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)415 מס עמוד אברהם סופר, אברהם ב - >מהד״ב< אברהם נשמת



'(שלה עליו מתפללין וכיצד מבקרים חולם ואתה החולה מבקרין מחי

נשמת

 חשוב אמר אצלו, נכנס עקיבא ר׳ שראה

הפרישה. שפסק כפי וזה עכ״ל. האי, כולי
 רמז לקיש ריש אמר :7בגמ׳ איתא

 אם שנאמר מנין, התורה מן חולים לביקור

 כל ופקודת אלה ימותון האדם כל כמות

 כמות אם רבא אמר משמע, מאי וגו׳, אדם

 חולים שהן אלה ימותון האדם כל

 מבקרים אדם ובני בעריסתן ומוטלים

 המהר״ץ שם וכותב ע״כ. וכו׳, אותן

 ג שורש המצות בס׳ דהרמב״ם נ״ב חיות:

 ובכל אסמכתא, רק אינו רמז דלשון כתב

 יש תורה דין זה, בלשון שסמכו מה זאת
 לציון רמז 8כמו מסיני הלכה מטעם לו

 קברות לשני רמז :9וכן מה״ת, קברות

 רעה רשע תמותת דכתיב דין לבית

 מסיני, למשה הלכה הדבר עיקר ופרש״י

 וכו׳, מקצת רמיזי היכי הש״ס שאל ובכ״ז
 ביקור מצות שמונה 10בה״ג ועיין ע״ש.

 וכ״כ התורה. מן המצות בכלל חולים
 והריטב״א יונה דרבינו פלאג׳י" הגר״ח

 דמצות וסברי הרמב״ם סברת על חולקים

 על וכותב היא. תורה מדברי חולים ביקור
 מקום לנו גילה ולא :12חמד השדי זה

 כונתו ואפשר ור״י, הריטב״א דברי כבוד

 אמתניתין שמתו מי בפרק הרר״י דברי על

 טעמא שכתב וכו׳, וחזרו המת את דקברו
 אבלים דתנחומי משום דמילתא

 הוי חסד גמילות דבכלל מדאורייתא

 כדאמרינן התורה מן חסד וגמילות

גמילות זו הדרך, את להם והודעת

אברהם
 דדרשה מדבריו דמוכח עיי״ש, חסדים

 יוסף רב דתני ע״ב ל ב״מ בש״ס דדרשינן

 גמורה דרשה וכו׳ להם והודעת

 נמי דדרשינן וכיון היא, מדאורייתא
 וכו׳ חולים ביקור זה ילכו קרא מהאי

 הוו כולהו הני דלדעתו משמע

 אברהם מחזה הרב וכ״כ מדאורייתא.

 דברכות בפ״ג דהרר״י יד רסי׳ בתשובה
 היא חולים ביקור דמצות דס״ל מוכח

 דאמרינן דאף עוד וכתב וכו׳, מדאורייתא

 מן חולים לביקור רמז ע״ב לט בנדרים

 בעלמא דרמז למימרא לאו מנין, התורה

 מפורש שאינו לפי אלא דאיכא, הוא
 לא דידן ולגבי וכו׳. רמז ליה קרי בתורה

 אסמכתא דיש הרר״י דכונת לומר נפלאת

 וכו׳, מדבריהם אלא אינו ומ׳׳מ בתורה

חמד. השדי של עכ״ל
 13הרמב״ם על הר״ן בציוני ועיין

 ספר על בהשגותיו והרמב״ן שכתב:

 דעתו ג תשובה הראשון בשורש המצות
 מצות הם אבלים וניחום חולים דביקור

 יונה ה״ר דעת הוא וכן התורה מן עשה

 נראה כי צ״ע אך ע״ש. דברכות, בפ״ג

הבה״ג. לדעת אלא כן הרמב״ן כתב שלא
 ביקור שכותב: 14בשל״ה ראיתי וגם

 נדרים במסכת כדגרסינן דאורייתא חולים

 מנין לקיש, בן שמעון ר׳ אמר מ, דף

 כל כמות אם התורה, מן חולים לביקור

 גירסה לו שהיתה וכנראה וכו׳, האדם

שלפנינו. מזו אחרת

והערות ציונים
 יז סי׳ לב חקקי ספר (11 לו. עשה מצות (10 ע״א. מו סנהדרין (9 ע״א. ה מו״ק (8 ע״ב. לט נדרים (7

כד. עט׳ פסחים מסכת ח״ב 114 ה״א. פי״ד אבל הל׳ (13 קטן. סי׳ הכי״ת מערכת (12 עוד. בד״ה

9=

?תו
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שלה סי׳ עליו מתפללי; וכיצד מבקרים חולים ואיזה ^לה מבקרי; מתי שצד

נשמת
 ביקור שמצות סובר ‘5הרמב״ם אך

 שהיא אלא מדבריהם מצוה היא חולים
 ואהבת של התורה מצות בכלל נכללת
.’6המאירי וכ״כ כמוך, לרעך

 שרצה ומה :17ומשיב השואל כותב

 המצות בכלל מנה לא דהרמב״ם כיון לומר

 דרבנן מצוה רק אינו א״כ חולים, ביקור

 הנה שכר, ליטול שרי דרבנן מצוה ועל

 הענין פשטת משמע רכן הדבר נכון אמת

 כת״י בחיבורי אני אבל רמו. סי׳ ביו״ד

 וכבר בזה. נרגא שדיתי שם יו״ד לטוש״ע

 סי׳ ח״ב גבורים במגן קצה אפס מוזכר

 דהרמב״ם דניהו אינם דבריו גוף אך סא,

 כפי עצמה בפני למצוה חשבו לא

 אינה המצוה עזחלק שהשריש השרשים

 מקום מכל אבל עצמה בפני למצוה נמנית

 מצוה שם מהם תעקר לא זה בשביל

עכ״ל. פשוט, וזה דאורייתא
 שם הרמ״א שכתב מה על - *8והמ״ב

 - המת קבורת אחרי מיד שמע קריאת לגבי

 אבלים דתנחומי דמילתא דטעמא כותב

 וכו׳ הוי חסדים גמילות דבכלל מדאורייתא

 אבלים דניחום פסק אבלות הל׳ וברמב״ם

 וכו׳, סופרים מדברי עשה מצות הוא

חולים. ביקור ה״ה ולכאורה עכ״ל.
 מהא :19זצ״ל פיינשטיין הגר״מ כותב

 נבואה, שום נאמר ולא אליו וירא דנאמר

 שהוא ע״א( יד )סוטה חז״ל דרשו שלכן

 שחוב גדולה ראיה מזה החולה, את לבקר

ב׳ דליכא באופן אף הוא חולים ביקור

אברהם
 מ״מ לתפלה, ולא לשמוש לא הטעמים,
 לא השי״ת ביקור אצל כי לבקר, מחוייבין

 בלא אף לרפאותו שבידו טעם, שום שייך

 של באהלו לזה מיוחדת שכינה השראת

 דאף משום להסביר ונראה אברהם.

 הויא־־״-חיוב להמצוה, טעמים דאיכא

טעם, בלא כמו לעשותו המצוה

 המצוה, לחיוב ביאורים הם דהטעמים

 שום בלא לעשותה צריך המצוה אבל

 ולכן המצוה, שציוה שמים לשם רק טעם

 בזה חולים מביקור עצמו לפטור יכול לא

 ויכול לשמושו, צריך החולה שאין

 הטעם היה זה ואולי בעצמו. להתפלל

 )נדרים החולה את לבקר רבנן הלכו שלא

 מי שם היה החשבון שלפי ע״א(, מ
 בלא אף עבורו והתפללו שישמשנו,

 לבקרו הלך לא ג״כ ור״ע הליכתם,

 צורך, דליכא חשב שג״כ הצורך, בשביל

 אופן, בכל לבקר הוא שהדין מפני אלא

 איך דאל״ב לשמשו, צורך שהיה ונזדמן

עכ״ל. מלבקרו, רבנן נמנעו

 המבקר כל רב, אמר חולים. לבקר )ב(

 גיהנם, של מדינה ניצול החולה את
 רעה ביום דל אל משכיל אשרי 20שנאמר

 שנאמר חולה אלא דל אין ד׳, ימלטהו
 גיהנם אלא רעה אין וכו׳, 2יבצעני' מדלה

 רשע וגם למענהו ד׳ פעל כל 22שנאמר

 שכרו מה בקר ואם וכו׳, רעה ליום

 בארץ ואושר ויחייהו ישמרהו ד׳ בעוה״ז,
ישמרהו ד׳ ,23אויביו בנפש תתנהו ואל

והערות ציונים
 דרש (19 ביום. ד״ה בביה״ל ד סע׳ עב סי׳ (18 רמד. סי׳ ח״א תליתאה (17 ע״ב. לט נדרים (16 שם. (15

מא:ג. תהלים (23 טז:ד. משלי (22 לחרב. ישעיה 121 מא:ב. תהלים 120 וירא. פ׳ ריש משה
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שצה (שלה עלו מתפללין וכיצד מבקרים חולים ואקח החולה מבקרין מתי

אברהם נשמת
 ואושר היסורין, מן ויחייהו הרע, מיצר

 תתנהו ואל בו, מתכבדין הכל שיהו pבא

 כנעמן ריעים לו שיזדמנו אויביו בנפש

 ריעים לו יזדמנו ואל צרעתו את שריפו
.24מלכותו את שחילקו כרחבעם

 הוא חולים וביקור :25השל״ה וכותב

 ירוץ כיצד, בגוף וממון. ונפש בגוף

 כל לו ולהמציא צרכיו בכל ויתעסק

 צרכיו, ביתר בגופו יטרח וכן רפואותיו

 מתלמידי אחד בתלמיד מעשה רז״ל אמרו

 נפשו ישפוך כיצד, בנפש וכו׳. עקיבא ר׳
 לו שישלח להש״י להתפלל בתחינות

 אם לראות כיצד, בממון שלימה. רפואה

 כי לו, להשתדל צרכו כל ממון לחולה אין

עכ״ל. מרובות, הם החולי צרכי

 סכנה בו שאין בחולה שגם פשוט ונ״ל
 26מהרי״ל בשו״ת ועיין לבקרו. חיוב יש

 הוא וכן הוא, מסוכן חולי וכל שכותב:
 )דהיינו סכנה בחזקת חולי כל 27בירושלמי

 - סכנה לידי לבוא שיכול רחוקה חששא שיש
 חולי דבכל :28הרמ״א כותב וכן א(. ס. א.

ביקור. חיוב איכא

 כותב כאן, המובא להירושלמי באשר

 ז״ל ]הרמב״ן[ )הרמב״ם( אבל הטור:

 להודות צריך חולי ובכל דרך דבכל כתב

 בחזקת הדרכים כל בירושלמי דגרסינן

 סכנה בחזקת החולים ]וכל הם סכנה

 רבינו ומ״ש הב״י: שם כותב אך הם[.
בחזקת הדרכים כל בירושלמי דגרסינן

 שכבר מלמדנו מה יודע איני הם. סכנה

 מפרשים צרפת שבני וכתב למעלה כתבו

 ומצאתי דוקא הדרך תפלת לענין דהיינו

 כל בירושלמי דגרסינן בו שכתוב ספר

 מאד ויישר הם סכנה בחזקת החלאים
 מהירושלמי ראיה מייתי דהשתא בעיני

 מדברי כדמשמע להודות צריך חולי דבכל

 סכנה בחזקת החלאים כל דהא הרמב״ם

 הגומל ברכת לענין אלא לפרושי ליכא

 הדין דהוא מכאן ללמוד שרצה ואפשר

 לענין הם סכנה בחזקת הדרכים לכל

 בחד דתרווייהו דכיון קאמר הגומל ברכת

 כל דמפרשינן היכי כי מיתנו לישנא

 הדרכים כל נפרש סכנה בחזקת החלאים

סכנה. בחזקת

 :29הב״ח פי׳ ימים. ג׳ אחר והרחוקים )ג(

 להטיל מזליה ליתרע דלא היכי כי הטעם

 רבא מ בנדרים כדאמרינן חולה, שם עליו

 לאינשי תגלו לא אמר דחליש קמא יומא

 קרובים אבל וכו׳, מזליה ליתרע דלא

 ליכא בביתו, תמיד שנכנסים וחברים

 עליו כשקפץ ומ״ה כך, כל הרגשה

 עכ״ל. מיד, הרחוקים גם נכנסים החולי
 מלשון שמביא 30אליעזר ציץ בשו״ת ועיין

 יהודה והשבט 32הרמב״ן ,31הרמב״ם

 ג׳ אחרי הכוונה שאין עליאש, למהר״י

 אחר אלא והלאה, ד׳ מיום דהיינו ימים

 ימים שני ולאפוקי ג׳ יום כניסת

ע״ש. הראשונים,

והערות ציונים
 שו״ת (28 ה״ד. פ״ד ברכות (27 )רכד(. קצו סי׳ (26 כד. עמ׳ פסחים מסכת ח״ב (25 ע״א. מ נדרים (24
 ה״ה אבל מהל׳ פי״ד (31 ז. סי׳ רחל רמת קונטרס ח״ה (30 א. ס״ק בט״ז מובא (29 דבר. סוף ד״ה כ סי׳

האדם. תורת 632

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)418 מס עמוד אברהם סופר, אברהם ב - >מהד״ב< אברהם נשמת



שצז £שלה עליו מתפללין וכיצד מבקרים חולים ואיזה החולה מבקרין מתי

אברהם נשמת

 לענין אם מסתפק 44חינוך המנחת אך

 ספק אומרים אנו להטמא כהן של האיסור

 בספק וכן וז״ל: מותר, ברה״ר טומאה

 לכתחילה האפילו אפשר ברה״י ספיקא

 ככל הוי שלו הלאו לענין כי לטמאות מותר

 וכן וכו׳, שריא וס״ס שבתורה איסורין שאר

 לגמרי הטהור ברה״ר טומאה בספק להיפך

 ג״ב רגמרינן שיטות לקצת גזה״ב הוא כי

 גמור טהור ההוא כיון נימא אי מסוטה,

 מת בספק לכתחילה עצמו לטמאות מותר

 או לקולא, הרבנן ספיקא כל כמו "ר ברה

 הרי הלאו לענין מ״מ טהור שהוא אף נימא

 דאורייתא וספיקא איסורין כשאר הוא
 כותב: 45והצל״ח ע״׳ש. וכר, לחומרא

 להקדים הוצרך למה קשה, דאבתי אלא

 על מחצה היה אפילו הרי וכו׳ ארונות ברוב

 מלכים לקראת זה שהיה כיון מחצה

 טומאה וספק שם היו רבים מסתמא
 לענין רק הוא והספק וכו׳, טהור ברה״ר

 לא, או עליו מוזהר הכהן אם כהן טומאת

 כשאר הוא אלא טומאה ספק נקרא זה ואין

 לחומרא תורה שספק באיסורין ספיקות כל
 בשם כותב 46צבי וההר עכ״ל. וכו׳,

 בין לחלק נ סי׳ חיים נשמת הקונטרס

 ובין מותר ברה״ר שספיקו נגיעה של הלאו

 גם שאסור המת לאהל ביאה של הלאו

 הגרל״י שכתב במה גם ועיין רה״ר. בספק
זה. בענין 47שליט״א הלפרין

 :48זצ״ל וולדינברג הגרא״י את שאלתי

שרוב גדול חולים בבית ששוכב חולה כהן

 אם שישב״ס, אפילו יהודים. הם החולים

 הוא בו חולים לחדר שהדלת הדבר מחוייב

 רק ויפתחוהו למת, מחשש סגור נמצא
 וכדומה. אוכל הכנסת רופאים, ביקור לשם

 עכ״פ מחדרו לצאת לו מותר האם כן כמו
 תפלה, לשם גג אותו שמתחת הכנסת לבית

 כגון דאורייתא מ״ע קיום לשם לכה״פ או
 לפני שבירר לאחר שופר קול לשמוע

 מת שעה באותה שאין מחדרו צאתו
זצ״ל: הגאון לי וענה בביה״ח.

 חולים ברוב שגם נראה לענ״ד א.

 חולים רוב חזקת על לסמוך ניתן ישראל

 גדולים, חולים בבתי אפילו וזאת לחיים,

 מת שאין מחדרו צאתו לפני שביררו וכל
 החולה לכהן לו מותר רגע, באותו בביה״ח

 במיוחד עכ״פ וליכגס מחדרו לצאת
 קיום לשם גג באותו הנמצא לביהכ״ג

 תקיעת לשמוע כגון דאורייתא עשה ׳"מצות■
 בלבד, בציבור תפלה לשם ואפילו שופר,

 במקרה אזי לו מותר בהיתר שנכנס ומכיון

 ישאר אם בביהכ״נ, להשאר גם מת של

 החוצה ולצאת לרוץ צריך ואיננו סגור,

 מצבו מצד זאת לו מותר יהא אם אפילו

החוצה ירוץ אם שעי״ב כל הבריאותי,

המצוה. קיום יפסיד

כשרוב גם כנז׳ להתיר דירי וחילי

 הוא, יהודים, המה שבביה״ח החולים
 לכך, לדעתי שישנם היתר צדדי מכמה
 דס״ל ודעימיה הש״ך שיטת א( והמה:

רק אם כי הוי לא לחדר מחדר דטומאה

והערות ציונים
 רסג. סי׳ יו״ד שו״ת, (46 ארונות. ורוב ד״ה ע״ב יט ברכות (45 והנה. ד״ה סוף לד אות רסג מצוה (44
לג. סימן טז חלק אליעזר ציץ שו״ת (48 קסז. עמ׳ ח״ג ורפואה הלכה (47
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שלה סי׳ עליו מתפללין וכיצד מבקרים חולים ואיזה ץלה ■ מבקרין מתי שצו

ואפילו ביום, פעמים כמה ואפילו הקטן, לבקר ילך הגדול אפילו )ד( ב סעץ!

אברהם נשמת
 גדול קטן. לבקר ילך גדול אפילו )ד(

 על הרא״ש ובפירוש .33במעלה גדול היינו

 לבקר לאדם לו שיש כתב: וירא פ׳ התורה
 כגון דבר, עמו ידבר לא ואפילו החולה

 לו יגידו כאשר לו וניחא ישן, שמצאו

 נחת לו עושה לראותו פלוני בא כי לחולה

 ורבים חולה, ועשיר חולה עני עכ״ל. רוח,

 אצל אתה תלך לבקרו, להעשיר הולכים

 שרבים כיון ת״ח, העשיר אם אפילו העני

כדכתיב אדם, אין העני ואצל מצויים־אצלו י I 2רוזח»וי»2?
 צריך הת״ח אם .34דל אל משכיל אשרי

 ואם עדיף התורה כבוד צריך, והעני
 עם והעני שמים ירא אינו חכם התלמיד

 קודמת שמים יראת שמים, ירא הארץ
.36ה׳ יראת חכמה ראשית ־’•5שנאמר

 כותב לאשה. איש ביקור .1
 ואשה לאשה איש מבקר :37הערוה״ש

 לבדם, הם יתייחדו שלא ובלבד לאיש
 בשו״ת עיין אך .38אהרן זקן בשו״ת וכ״כ

 זה, לדין מקור מה שמתפלא 39אליעזר ציץ

 ה סי׳ חיו״ד אברהם ויען משו״ת ומביא

 בזה, חולים ביקור מצות או חיוב שאין

 משפחה בקרובי לא אם שימנעו ואדרבא

איתם. להתייחד שמותר

 אויערבאך הגרש״ז לי כתב מאידך,
בניחום שמותר דכמו פשוט לענ״ד זצ״ל:

כדי רק אך חולים, בביקור גם כך אבלים

 שהיא מה לראות או החולה על להתפלל
 להרבות ולא המותר באופן ולעזור צריכה

עכ״ל. שיחה,
 :40האג״מ כותב חולים. בביקור כהן .2

 יש החולים בבית הנמצאים האברים הנה

 נכרים של שהם דרובא רובא בתר למיזל

 שאין הדין מעיקר שנפסק וכו׳, )בחו״ל(
 יש גדול לצורך ולכן באהל, מטמאין

 מפני כגון קרובו, חולה לבקר לכהן להתיר

 בנו, או אביו הוא כשהחולה הגדול צערו

 קרובי כשהם המשפחה שלום ומשום
 ענין שהוא חולה כשאשתו וכ״ש אשתו,

 שאפשר מה יברר אבל וכדומה. בית שלום

 ע״ש. וכו׳ ישראל מתי עתה שם יש אם לו,
.41ש״י תשורת בשו״ת גם וכ״כ

 דרובא רובא כשיש לארץ בחוץ זה וכל
 כל אין לכאורה ישראל pבא אך נכרים,

 לו ברור אא״כ חולים לבקר לכהן היתר

 לך אין כי המת, לאהל נכנס הוא שאין

 ובפרט מזו, גדולה בעבירה הבאה מצוה
 חולים ביקור שמצות הפוסקים רוב לדעת

.42הלוי השבט פוסק וכן מדרבנן. רק היא

 אלישיב הגרי״ש בשם ושמעתי

 לו מותר אין למה שצ״ע שליט״א:

 ספק יש אם אפילו החולים לבית להיכנס

 ברשות טומאה ספק ככל שם טומאה
.43במל״מ עיין וכן ע״כ. שטהור, הרבים

והערות ציונים
חסידים ספר (36 קיא:י. שם (35 :ב. מא תחלים (34 בהגה. פ״ג ח״ג חסד אהבת ע״ב. לט נדרים רש״י (33

 רכג(. סי' יו״ד בתרא )מהדורא לח סי׳ ח״ג יעקב חלקת בשו״ת גם ועי׳ עו. סי׳ ח״ב (38 יא. סע׳ (37 שסא.
 .19 עט׳ אבלות על בו בכל מובא תקנט סי׳ (41 קסו. סי׳ ה״ב יו״ד שו״ת, (40 טז. סי׳ רחל רמת (39
ה״א. ס״ג אבל הל׳ (43 רה. סוסי׳ יו״ד ח״ב שו״ת, (42
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שצט (שלה עליו מתפללין וכיצד מבקרים חולים ואיזה החולה מבקרין מתי

נשמת
 כעבור אלא הקבורה, עד שם מונח המת
 הנמצא מתים לחדר אותו מעבירים קט זמן

גג. אותו קורת תחת שלא נפרד במקום

 להגאון מצינו מהאמור בגדולה ג.
 טוטו״ד בספרו ז״ל קלוגער הגר״ש

 אודות שנשאל רי״ב סי׳ "ב ח מהדו״ג

 כמה אצל משרת להיות יכול אם אחד כהן

 מת שם יהיה שלא ימלט לא אשר חולים

 יהיה לא שם המת כשיהי׳ ואז לפעמים

 כמה יהיו כי משם לפנות לכהן אפשר

 שם להיות ויצטרך סכנה להם שיש לחולים

על לעבור ויצטרך פקו״נ משום לשרתם

 י להיות לו מותר אם כהגים, דטומאת לאו

 אריכות ואחרי לאו. או שם, משרת נעשה

 זאת תשובתו, בדברי בזה ובירורים דברים
 בזה דאזלינן ז״ל, הגרש״ק העלה הלכה

 שבשעה ומכיון לכו״ע, השתא בתר

 היתר מת, שם לפניו אין משרת שנעשה

 מה על משגיחין ואין לו, הוא גמור

 לא מת יהיה אם דאף מכיון אח״כ שיומשך
 מיד אותו פונין רק ממש חולים בבית יהיה

 דהאהל רק מיוחד בבית אותו ומניחין
 בסי׳ הש״ך דלדעת וכיון לזה, מזה נמשך

 רק הוי הסמוך מבית אהל דטומאת שע״ב

 החולים צורך דהוי היכא לכן וכו׳ מדרבנן

 היכא או כמותו, משרת בנמצא שאין
 ליה ודחיקא לפרנסה צריך שהמשרת

 שם משרת להיות לו להתיר יש שעתא,
 יהי׳ אם מת שם שיזדמן ובעת להחולים,

 שם לשמש מותר חולה לאיזה פיקו״נ איזה

כנלפענ״ד בלשון זה פסקו ומסיים כדרכו,

ציונים
 סי׳ וח״ב ח אות ק סי׳ תניינא שלמה במנחת ראה (49

מס עמוד אברהם סופר, אברהם ב - >מהד״ב< אברהם נשמת

אברהם

 של עב"ל וכו׳, עיי״ש לדינא וברור נכון

זצ״ל. וולדינברג הגרא״י
 גם :49לי כתב זצ״ל אויערבאך הגרש״ז

 על עובר שאינו דאף כתב ב בסי׳ המרחשת

 דלא לאו על עובר מ״מ יטמא, לא של לאו

 ספק של הכלל שבגלל דאע״ג מספק יבוא

 נכנס הרי מ״מ טהור, הוא ברה״ר טומאה

 בביה״ח מת יש אם בנד״ד וגם המת, באהל

 להרבה וברורה ידועה הטומאה הרי

 בכה״ג אף לכתחלה שמותר ומנין אנשים,

 )במקום( לבקר מאחרים לבקש שאפשר

 אפשר וגם מת(, שם יש )אם ולברר

 מת, שם שיש לו יתברר בביה״ח דבהיותו■"׳*

גוסס, שם שיש לבית ליכנס שאסור וכמו

 בסופ״ב התוס׳ שכתבו דכמו ותו בזה, גם
 בית על טומאה גזרו דלפיכך דכתובות

 ברה״ר טומאה ספק שהוא אע״ג הפרס

דה״ה אפשר וא״כ קבוע דבר שהוא מפני
עכ״ל. גדולים, חולים בבתי נמי

לכהן אסור זצ״ל: הגאון לי כתב עוד

 כזית אפילו או מת אשר אהל תחת ליכנס

 האהל שבתוך זו וטומאה תחתיו. המת מן

 יש אם הסמוכים לחדרים גם מתפשטת

 החדרים כל כן כמו פתוח, חלון או פתח

דינם, המת, את דרכם להוציא צריכים אשר

 המת כאילו סגורים, שהחדרים בשעה בם

 להמנע כהן צריך ולכן שם. נמצא עצמו

 ישראל( )בארץ גדולים חולים לבתי מליכנס

 תשורת בשו״ת אך חולים. ביקור מצות לקיים

 לבקר ליכנס לו שמותר כתב תקנט סי׳ ש״י
חזקתם על החולים את להעמיד יש כי חולים,

והערות
כא. אות צו
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שלה סי׳ עליו טתפללק וכיצד מבקרים חולים ואיזה »ולה מבקרין ־מתי שצח

נשמת
 מזכירים לא הפוסקים ורוב מדרבנן

 רק פתוח אם בין בזה לחלק בדבריהם

 בה קבעו אלא ויותר, טפחים ג׳ או טפח,
 מאהל טומאה דהמשכת סתמי - כלל

 כדרו״ל ודלא מדרבנן, אלא הוי לא לאהל

 כ״ז סי׳ "א ח יעקב חלקת בשו״ת בזה

 שיטת ב( רטו(. סי׳ בת^אע־ו״ד )מהדורא

 מלקות חיוב אין דבזה״ז הראב״ד

 בדעתו, מבארים פוס׳ והרבה בטומאה,

 בזה״ז כך על מוזהר הכהן שאין דר״ל,

 ר״ת שיטת ג( בלבד. מדרבנן רק ועכ״פ

 איננו הכהן שנטמא יום דבאותו ודעימי׳

 מדרבנן, רק אם כי עוד מליטמא מוזהר

 דבזה״ז דס״ל בדעתו מבארים וממילא

 יום כאותו תמיד נחשב פרה אפר שאין

 מדרבנן. אם כי הטומאה על מוזהר ואינו

 דס״ל, ועוד, והש״ך, הדרישה שיטת ד(
 נכנסת איננה סגור החדר שדלת רכל

לחדר. הטומאה

 דרבנן, תלתא שלפנינו מכיון כן ואם

 נדחית כזו דטומאה איפוא די״ל בודאי

 היכא ובפרט עשה, מצות קיום מפני

 ואל בשב רק הוא "כ ואח בהיתר שנכנס

 ברורה המשנה פוסק "ג ובכה תעשה.

 הטומאה ראם סק״ח, קכ״ח סי׳ באו״ח

 לסתום ואפ׳ לביהכ״נ הסמוך בבית

 של או ביהכ״ג של והחלונות הפתחים

 א״צ לכהן לו נודע אפילו שם שהמת בית

 דנ״כ כפים, הנשיאת שיגמור עד לצאת

עי״ש. מדרבנן אלא אינה כזו וטומאה ר״ת

 חולים רוב חזקת על לסמוך כהאמור ב.

סי׳ ח״א שי תשורת בשו״ת מצינו לחיים

אברהם
 את לבקר להכהן זה מכח שהתיר תקנ״ט

 )כפי הגם הגדולים החולים בבתי החולה

 שלא יום אין שכמעט לפרט( שם שמדגיש

 ישראל מינן בר חד עכ״פ שם ימצא

 לזה. הקבוע הסמוך בחדר שם ומונחים

 לעמוד רק הצריך שם תשובתו ובדברי

 מת כבר נמצא לא אם הבירור על כן לפני

 יום בכל שם דמתים מיעוט דשכיח מכיון

 זה על לחקור אפשר כשאי אולם ויום,

 דמכיון הטעם, ונימק זה, בלי גם התיר

 אין חולים ביקור של מצוה כאן דיש

 ובדברי לחקור. אפשר כשאי למנוע

 ההיתר על בזה הסתמך לא שם תשובתו

 הוזכר ואדרבא עכו״ם חולים רוב משום

 שהמדובר שנשאל בשאלה במפורש

 בר חד עכ״פ שם ימצא שלא יום כשאין

 הביקור לכהן התיר זאת ובכל ישראל, מינן
 והתיר לחיים, חולים רוב של הנימוק מכח

 ובאולי אם לחקור אפשר כשאי אפילו זאת

 הואיל, סמוך, בחדר ישראל מת כבר נמצא

 חולים, ביקור מצות כאן ריש שמנמק, כפי

 רק הזכיר שם, השואל של בנימוקו וכמו״ב

 הפוסקים דעת צירוף מכח ההיתר צד
 אפר וליכא מתים טמאי דכולנו דבזה״ז

 למת מלטמא לכהנים איסור ליכא פרה

 גם לצרפו שייך זה נימוק אשר כדיעו״ש,

ישראל. במת

 לכהן לפי״ז להתיר דיש מינה, וא״כ

 חולים שרוב בבי״ח אפילו לביהכ״ג ליכנס

 בזמן ובפרט מצוה, קיום לשם יהודים,

 שם אין רגע שבאותו כן לפני לו שהוברר

שנשאר קבוע חדר שם שאין גם ומה מת,
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תא (טלת עליו מתפללק וכיצד מבקרים חולים ואתה החולה מבקרין מתי

 לישב מותר המעה על כששוכב )י( אבל ממנו, גבוה דהיושב הארץ, על שוכב כשהחולה

וספסל. כסא על
 מיקל חולה שכל מפני יום, של ראשונות שעות בג׳ )יא( החולה מבקרין אין ד סעיף

של אחרונות שעות בג׳ ולא רחמים. עליו לבקש יחוש ולא בבקר, חליו עליו

 )יד( שביקר )וכל רחמים עליו מלבקש )יג( ויתייאש חליו עליו מכביד )יב( שאז יום,

המצוה(. קייס לא רחמים, עליו ביקש ולא

אברהם נשמת

 שהחולה מפני וכו׳ קרקע גבי על ויושב

 לבו, בכל ומתפלל תשובה בלבו מהרהר

 הגבוהים, במקומות יושב זה וכשרואה

 הצק וכותב וכו׳. התפלה מן מתיאש
 דהמאירי לומר צריך דבע״ב :60אליעזר

 ממטתו למעלה שרויה שכינה דלכן פירש

 להרהר החולה של שדרכו מפני חולה של

 וכו׳, לבו בכל ולהתפלל תשובה בלבו

בדבריו. ע״ש
 הבית כותב המטה. על בששוכב )י(

 עט׳ פנחס פ׳ הזוהר בספר אבל הילל:

 מראשותיו לישב שאסור משמע שכט,

 אפילו אף מהחולה גבוה שלא אפילו

 שהשכינה מטעם בשוה, יושבין כשהן

 לישב שלא ועוד מראשותיו למעלה

בדבריו. ע״ש לרגליו,

 כותב הראשונות. שעות בג׳ )יא(
 לא החולה את מבקרין ואין :6,הרמב״ם

 בצרכי מתעסקין שהן מפני וכו׳ בשלש

 חידש ורבינו שם: הרדב״ז וכותב החולה,

 וכותב בחליים. בקיאותו לפי אחר טעם
 טעם על סמכו שהעולם ונראה :62הברכ״י

 בגלילותנו מקפידין אין דעתה הרמב״ם,

לא צרכיו שעושין הוא דטעמא דכיון בזה,

 נמנעין אין או אחר בית להם דיש איכפת

עכ״ל. בפניו, לעשות
 שהם שנראה 63חיים החפץ כותב

 אץ הוא ואם ומוסיף: זמניות, שעות
 לא הזמנים באלו יבקר וכשלא לדרכו

 עכ״פ שיבקר יותר שטוב נראה כלל, יבקר
 כי לגמרי, זו מצוה משיבטל הזמנים באלו

 דבר לאיזה בביקורו לו יועיל אולי

עכ״ל. לרפואה,
 לחם בבית עיין חליו. עליו מבביד )יב(

 למיתה סימן איזה רואים שאם יהודה:

 ונ״ל עכ״ל. רחמים, עליו יבקש לא ח״ו,

 ס״ק להלן ועיין שוא. תפלת משום שטעמו

תה(. )עט׳ טז
 סופני. חולה על מתפללים ומה איך

 טיפול שום לרפואה שאין סופני חולה

 מותר האם יסורים, ושסובל עבורו

 רפואה לו שיהיה להתפלל להמשיך
 תפלת של ענין כאן יש האם או שלמה

 מהגרש״ז שמעתי לנס. בקשה או שוא
 לרפואה להתפלל שאין זצ״ל אויערבאך

 בקשה אלא זה אין כי כזה חולה על שלמה

 יעשה ברחמיו שהשי״ת יתפלל אלא לנס,
יסבול. לא ושהחולה עבורו שטוב מה

והעדות ציונים
פ״ג. ח״ג חסד אהבת (63 ב. ס״ק (62 ה״ה. פי״ד אבל הל׳ (61 ה, ס״ק שם (60
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שלה סי׳ עליו מתפללין וכיצד מבקרים חולים ואמה ־^ולה מבקרין מתי ת

 יכול דשונא י״א הגה לו. יטריח שלא ובלבד )ו( משובח ה״ז המוסיף וכל גלו. בן )ה(
 שונאו, שהוא האבל ינחס ולא חולה, יבקר לא )ז( אלא לי, נראה ולא חולה לבקר לילך
לי. נראה כן צער, אלא לו ואינו לאידו, ששמח יחשב שלא

 אלא ספסל, ע״ג ולא כסא ע״ג ולא מטה ע״ג ישב לא החולה את המבקר ג סעיף

ודוקא הגה מראשותיו. למעלה שהשכינה )ט( לפניו, ויושב מתעטף )ח(

אברהם נשמת
 הסוברים על לסמוך יש וגם שהטקהיים,

 וגם מדרבנן, רק הוא לצאת טומאה דסוף

 לחדר מחדר העוברת שטומאה סוברים יש

 ס״ק שעב סי׳ להלן )עיין מדרבנן רק היא
 לו מותר לברר, לו אפשר אי אם ולכן א(

עכ״ל. חולים, ביקור מצות משום ליכנס

א. ס״ק שעב סי׳ להלן וראה

 ונוטל בשעתו שנולד פי׳ גילו. בן )ה(

 ששייר ממה השני וכן מחליו מששים אחד
 עיין וכן ,50מששים חלק נוטל הראשון

 גילו ובבני המאירי: וכותב .5,במהרש״א

 מהם הנאתו שמצד עליו ערב שבקורם ר״ל
.52במדרש גם ועיין מיקל. חליו

 מששים אחד שנוטל שכתוב ומה
 בשם 53ראובני בילקוט כתוב מצאתי

 אלא הוא כן האמת :54רזא סודי הספר

 חולי יחדיר המבקר כשנסתלק "מ מ

עכ״ל. למקומו,

 הגשר כותב לו. יטריח שלא ובלבד )ו(
 החולה את לבקר הנוהגים :55החיים

 להביא ליעצו כגון בעצות, ולהרבות

 )במקום פלוני סם ולתת פלוני רופא

מבלבלים דרושה(, אינה שעצתם

 מבלי בחולה המטפלים את ומפריעים

 מי אולם עכ״ל. תועלת, שום מזה שתצמח

 לתועלת, היא החולה אל שהליכתו שיודע

 מחלתו בענין להתנהג איך ליעצו בידו כי

 וגם בו( המטפלים לדעת להתנגד )בלי

 הוא ולאמצו, ברוחו אותו לחזק יצליח
.56בזה רבה מצוה מקיים בודאי

 ומיהו :57הש״ך כותב יבקר. לא )ז(

 שהם מה ולפי השנאה שהוא מה לפי הכל
 שבזה 58הלל הבית וכ״ב עכ״ל. השונאים,

 הזה בדור עכשיו נוהגין וכן אוהבים, יעשו
 אבל, ולנחם חולה לבקר הולך ששונא

ביניהם. שלום נעשה זה ומחמת

 שישב זה ובכלל ויושב. מתעטף )ח(

 כן שמבאר וכדמצינו הראוי, ראש בכובד

 שכותב: ע״ב( יב שבת )על המאירי בהדיא

 בהכנעה ועומד לפניו ויושב דמתעטף

 להבין לבו אל הנותן כאדם שמים ויראת

 אל וישוב ירגיש החולה שאף עד באחריתו

 בצורה לא וכמובן ע״ש. לבו, בכל ד׳
.59אסור שזה החולה את שתפחיד

 כותב מראשותיו. למעלה שהשכינה )ט(

מתעטף אלא ע״א(: מ )בנדרים המאירי

והערות ציונים
אלעור מרבינו (54 וירא. פ׳ ריש (53 א. סי׳ לד פ׳ ויק״ר (52 ע״ב. לט נדרים (51 ב. ס״ק ט״ז (50

וכן. סוד״ה בביה״ל רפז סי׳ או״ח (56 ג. ס״ק פ״א (55 הגדולים. שם - הרוקח בעל זצ״ל מגרמיזא
י. ס״ק י סי׳ רחל רמת אליעזר, צק שו״ת (59 ו. סע׳ שסב סי׳ (58 ב. ס״ק (57
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תג (שלה עליו מתפללי; וכיצד מבקרים חולים ואהה החולה מבקרי; מתי

אברהם נשמת
 לו יארע ולפעמים בתפלתו, שמו להזכיר

שיחיה. עליו שמתפלל אע״פ בדבר הפסד

 החלקת גם פסקו האג״מ וכפסק
 73אליעור ציץ 72יצחק מנחת 71יעקב

 מצויינים בשערים גם ועיין .74דעת ויחוה

תיא(. ׳)עמ כז ס״ק להלן ד־ועיין75 בהלכה

 )ראה האג״מ כותב שליח. ע״י ביקור .3

 חייב נמי דכשהשליח שלסברה (70 הערה

 הוא השליח אם אך שליחות, שייך אין

 שילך שכרו והוא שפטור עני יום שכיר

 הוא זה שגם פשוט הנה החולה, את לבקר

 הוא לו שנתן והשכר דהשליח, מצוה קיום

 הוא בטל שהוא שאחרי בטלה שכר

 בטל פועל כמו והוא בהמצוה מחוייב

 גם אך דדיין. בטלה וכשכר אבדה דהשבת

 ממונו שהוציא זה על מצוה יקיים הוא
 ממצות פרט כן גם שהוא החולה לטובת

 ההליכה אבל צרכיו, דעשיית חולים ביקור

 מצוה מעשה הוא גופא והעשיה לשם

 הנ״ל, לסברה נסכים אך אם גופו, דשליח

עכ״ל. לעיין, צריך הסברה בעצם אך

 חז״ל, מדרשת לומד שהגר״א ושמעתי

 גם מקבל שאדם חולים, ביקור זה ילכו

 בפרישה ועיין זו. מצוה בקיום הליכה שכר

 אשר הדרך את להם והודעת שכותב: כאן

 ע״י מקיימין מצוה ואיזהו בה, ילכו

 חולים ביקור זהו אומר הוי הליכה,

עכ״ל. המת, והלוית

 לי כתב רחמים. עליו ביקש ולא )יד(

להזכיר רצוי זצ״ל: אויערבאך הגרש״ז

 חברו על רחמים לבקש לו שאפשר שכל

 חכם תלמיד ואם חוטא נקרא מבקש ואינו

 עכ״ל. עצמו, שיחלה רחמים, וצריך הוא

כז. ס״ק להלן ועיין

 בבראשית עיין עצמו. על החולה תפלת
 יותר עצמו החולה תפלת דיפה 76רבה

 אך א. סע׳ קיט סי׳ באו״ח ועיין ע״כ, מכל,

 הג״ר עמוקים, דברים שכתב במה עיין
 77החיים נפש בספרו זצ״ל מוולאזין חיים

 בש״ס לה גמירא דהלכתא ואף ה״ל:

 על בתפלתו דבר לחדש רשאי שהיחיד

 עגינה, לפי ברכה בכל וצערו עצמו צרכי

 על כוונתו תכלית תהא שלא צריך בזה גם

 לישרים הנכונה הדרך זו ולא צערו,

 שייך איך יפלא באמת כי בלבותם.

 להסיר ית״ש לפניו כלל להתחנן לבקש

 רפואות בענין כמו ויסוריו צערו מעליו

 או חריפים סמנים משקהו הרופא הגוף.
 אחד אבר לחתוך גם אף מוכרח הרופא אם

 האם יותר, החולי ארס יתפשט שלא לגמרי

 הסמנים ישקהו שלא החולה אליו יתחנן

 עצמו החולה הלא האבר, יחתוך שלא או

 לפניו שיח ישפוך איך כך לכך. שוכרו

 המה הלא היסורים, מעליו להסיר ית״ש

 כמאמרם עונותיו, לכפר דחיי וסמא רטיה

 עון. בלא יסורין אין ע״א( נה )שבת ז״ל

 תתכפר במה החוטאת נפש אפוא לא ואם

 האדם תפלת תכלית כשכל ולכן וכו׳.

 על רק הוא צערו מעליו להסיר ית״ש לפניו

בצערו, עמו המשתתף מעלה של הצער

והערות ציונים
 ו. ס״ק ח סי׳ רחל רמת ח״ה שו״ת, (73 פד. סי׳ ח״ב שו״ת, (72 קפח(. סי׳ יו״ד )מהד״ת קכח סי׳ ח״ב שו״ת, (71
פי״א. ב שער 177 .60 הערה צד עט׳ שלה סי׳ באו״ח וראה יד. סי׳ פנ״ג (76 א. ס״ק קצג סי׳ (75 פג סי׳ ח״ג (74
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שלה סי' עליו מתפללין וכיצד מבקרים חולים ואיזה ץלה מבקרין מתי תב

אברהם ־נשמת ־

רהטים. עליו מלבקש )יג(

 כותב רבו. על או אביו על תפלה .1
 רבו, על או אביו על כשמתפלל :64הברכ״י

 לאדוני נא רפא בתחנתו לומר דאין נראה

 כי ואלופי, רבי או מארי אבא או אבי
 "דוד ד׳ עם בדברו אמר המלך שלמה

 אליהו", "אלקי אמר אלישע וכן אבי",

 נתחייב ואוריה המקום, לפני גבהות שאין

 יואב" "אדוני שאמר על למלכות הריגה

 שאותם נראה אבל המלך. דוד לפני

 אבי לומר מותר שמם, להזכיר שאסור

 בספר ועיין זה, על יוסיף לא אך רבי, או
 כנסת להרב ראיתי ושוב .65יבק מעבר

 66חסידים ספר בשם דמביא הגדולה

 גם וכ״כ הברכ״י. עכ״ל דברי, כתחילת
 68רעק״א וכ״כ .67מאהבה תשובה בשו״ת

 הספר בשם כן שכתב הכנה״ג בשם

 לא חולה אביו על כשמתפלל חסידים:

 מזכירו אלא מארי לאבא תרפא יאמר

 עכ״ל. אבי, דוד אמר שלמה דהא בשמו
.69זצ״ל וולדינברג הגרא״י וכ״כ

 לבקר אפשרות לאדם שאין מצבים יש
 שיתבאר כפי אישי באופן החולה את

להלן:

 עיין טלפונית. שיחה ע״י ביקור .2
 לדעתו: שפשוט שכותב ד0אג״מ בשו״ת

 ע״י חולים דביקור מצוה שמקיים שאף
 לומר שייך אינו אבל בטלפון, שאלה

זה בביקור שחסר כיון חובתו, ידי שיצא

 ורק חולים, בביקור שיש האחרים ענינים

 בהליכה לקיים לו אפשר אי שאם מזה יצא

 לבקרו צריך אלא לגמרי נפטר לא לשם

 או אחד ענין הפחות לכל לו שאפשר במה

 הדין וזהו הטלפון. ע״י גם שהוא שנים

 לט דף בנדרים בשוק שואלו בנו דחלה

 המבקר מתרגש שמהראיה מחמת וגם וכו׳,

 אולי וגם תחנונים, ביותר ומבקש יותר

 משום ביותר התפלה שם מתקבל

 אך וכו׳. החולה עם שם מצויה דהשכינה

 מצד בין מצדו בין לבקרו אפשר לא אם

 הביקור לקיים מחוייב החולה,^ןזוא

 קיום יש ג״כ הטלפון וע״י לו שאפשר

"ל. עב ענינים, איזה

 אולי "וגם זצ״ל, הגאון שכתב ומה

 בחידושי עיין ביותר", התפלה שם מתקבל

 יראה שכותב: ע״א( מ נדרים )על החת״ס

 המבקש חז״ל שאמרו מה ע״פ לפרש

 שמו להזכיר צריך אין החולה בפני רחמים

 וכתבו לה, נא רפא נא אל כדכתיב

 קצת שמו בהזכרת יש כי המקובלים

 קרוב שמ״מ אע״פ עליו, הדין התעוררות

 איכא לפעמים "מ מ התפלה ע״י לשכר

 הזכרת ע״י לפעמים( )עי״ז הפסד קצת

 החולה בפני כשמתפלל משא״ב שמו,

 והיינו לו, טוב אז שמו להזכיר שא״צ

 לא כי שיחיה עליו מתפלל לבקר הנכנס

 שאינו מי משא״כ שמו, להזכיר צריך

צריך זה בפניו, ואינו עליו מבקש מבקרו,

והערות ציונים
 רט. סי׳ ח״ג (67 תת. סי׳ (66 פ״ח. צדק שפתי (65 א. ס״ק שם ברכה בשיורי וכן ד, ס״ק רט סי׳ יו״ד (64
רכג. סי׳ "א ת יו״ד (70 יג. סי׳ רחל רמת (69 א. סע׳ קיט סי׳ לאו״ח בהגהותיו (68
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תה (שלה1 עליו מתפללי! וכיצד מבקרים חולים ואיזה התולה מבקרי! מתי

אברהם נשמת
 זה בלשון דדוקא שכותב: 93הרא״ש דעת

 וכן צרכיו אדם ישאל דלא יהודה רב קאוור
 שאין דקאמר אהא שם( )בשבת התום׳ הקשו

 זה לשון אלא וכו/ מכירין השרת מלאכי
הבא. בס״ק ועיין לו. להזקק בעיניהן מגונה

:94הט״ז כותב הקודש. בלשון אלא )טז(

 המלאכים אין לשונות שאר דבכל משמע

 והוא דוקא, הקודש מלשון חוץ נוקקין

 אלא קא, סי׳ באו״ח הביאו הרי״ף דעת

 ארמי ללשון דדוקא הרא״ש בשם דכתב

 כמו הוי לשונות שאר אבל נזקקין אין

 למה הטור על קשה וא״כ הקודש. לשק

 לשון דוקא ומצריך אביו נגד כאן סתם

 רחמי בעי דחולה דמשום ונראה הקודש.

 אליבא שיעשה כאן כתב כן על טובא.
 את לתרץ 95הפרישה וכותב עכ״ל. דכ״ע,

 ג״כ דהכא לומר יש ושמא הנ״ל: הקושיא

 מלשון חוץ שירצה לשון בכל לבקש יכול

 בלשון אלא יבקש לא דכתב והא ארמי,

 לענין הכא שמדבר הואיל קאמר, הכי וכו׳,

 טוב טובא, רחמים לבקשת שצריך חולה

 שהוא הקודש בלשון אלא יבקש שלא לו

עכ״ל. וכו׳, הלשונות מכל המובחר לשון *־־
 ראה סופני. חולה על מתפללים ומה איך

יב. ס״ק לעיל שכתבתי מה
 96הר״ן כותב שימות. חולה על תפלה

 מבקר שאין כל דימי, רב שאמר מה על

 שיחיה לא רחמים עליו מבקש אין חולה

 דה״ק בעיני נראה וז״ל: שימות, ולא

החולה על רחמים לבקש שצריך פעמים

 הרבה בחליו החולה שמצטער כגון שימות

 בפרק כדאמרינן שיחיה לו אפשר ואי
 וכו׳, דרבי אמתיה דחזאי דכיון 97הנושא

 את העליונים שיכופו רצון יהי אמרה

 ומש״ה רבי דלימות כלומר התחתונים,

 בתפלתו מועילו חולה דהמבקר קאמר

 יותר תפלה שהיא מפני לחיות אפילו

 לומר צריך אין מבקרו שאינו ומי מועלת

 היכא אפילו אלא לחיות מועילו שאינו

 אותה אפילו במיתה, הנאה ליה דאיכא

 דבריו והובאו עכ״ל. מהנהו, אינו זוטרתי
 ועיין .98בהלכה מצויינים בשערים

 איתיליד אהבה בר אדא ר׳ :99בירושלמי

 אבין ר׳ מית. ביה, מימסמיס בי, בר חד ליה
 ומת. עליו ונתענה דכא פצוע נעשה אמר

 אדא רב ונתענה שם העדה הקרבן וכותב
 בקהל. לבא שפסול כיון שימות כדי עליו

 והכי בכותבו: כהר״ן 100התפא״י פוסק וכן

 שימות להתפלל דמותר חולה בכל קיי״ל

 שם ועיין עכ״ל. טובא, דמצטער היכא

 בעצמו שהוא שכשם :שכותב יעקב בתפארת

 ממנו נפשו את ליקח להתפלל לו מותר

 לחבירו גם א״כ ויונה, אליהו גבי כדמצינו

 בסוף, ע״א פד ב״מ ועיין עליו, לבקש מותר
.101המעגל חוני של במעשה עיין וכן עכ״ל.

 ג(: )סוסע׳ השולחן הערוך פוסק וכן

 כגון שימות, רחמים לבקש יש דלפעמים
 לו אפשר ואי בחליו הרבה יסורים לו שיש

 שם, ור״ן הנושא פ׳ דרבי כמעשה שיחיה,

"ל. עב

והערות ציונים
ע״א. קד כתובות (97 ע״א. מ נדרים (96 יא. ס״ק (95 ד. ס״ק (94 ב. סוסי׳ דברכות רפ״ב (93
בסוף. ע״א כג תענית (101 ג. אות בועז יומא, סוף (100 סוה״ב. פי״ט שבת (99 ב. ס״ק קצד סי׳ (98
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שלה טי׳ עליו מתפללי; וכיצד מבקרים חולים ואתה ׳ץלה מבקרי; מתיתד

 שירצה. לשון בכל לבקש יכול לפניו, מבקש אם )טו( רחמים, עליו כשמבקש ה סעיף

הקדש. בלשון אלא )טז( יבקש לא בפניו, שלא מבקש ואם

נשמת
 ידו על שגרם עונו על באמת ומתחרט ושב

 מסתלקין היסוריץ אז מעלה, של הצער

 שנות ובפי׳ באריכות. עי״ש צלוו_וכו׳,7נ
 לבם את שיכונו כדי כותב: 78אליהו

 לכוין שאסור פי׳ שבשמים, לאביהם

 שיהיה להתפלל אך עצמו, לצורך בתפלה

 נשלם ויהיה השלימות בתכלית ישראל כל

 לצורך לא אבל למעלה, ישראל כנסת

 עצמו על נצור" ב״אלקי יתפלל אלא עצמו

עכ״ל. עצמו, על הוא נצור אלקי שתפלת

 79תם לרבינו הישר בספר וראיתי

 עו )תהלים תודך אדם חמת כי שכותב:

 יודה ובחמתו ביסורין נידון כשאדם יא(,

 חימות שארית דינך, את ומצדיק לך

 אצלך החימה מן שנשאר מה תחגור,

 כמו יתעכב תחגור, חובו, כל פרעת שלא

 שלא ע״א(, יח )חולין ציפורן בה תחגור

 זה בשכר החוב מותר עוד ממנו תפרע

עכ״ל. אליעזר, הרב מפי מאהבה, שקבל

:80הש״ך כותב לפניו. מכקש אם (1)ט

 עצמה השכינה בפני כביכול מבקש הרי

 אם אבל חולה, של מראשותיו היא שהרי

 השרת המלאכי אין בפניו שלא מבקש

 קא, סוסי׳ באו״ח ועיין לשון, בכל מכירין
.81המ״ב וכ״כ עכ״ל.

השרת מלאכי שאין הש״ך שכתב מה אגב

אברהם
 שם: הלשון 82בגמ׳ עיין לשון, בכל מכירין

 ארמי, בלשון מכירין השרת מלאכי שאין
 שאר שה־ה 84ובמ״ב 83רבה באליה ועיין

 שם ועיין הקודש. מלשון חוץ לשונות
 אדם כל שבלב מחשבה דאפילו 85בתום׳

 והובא ,86יו״ט מעדני ה מקשה אכן יודעים.
 שלמה ממ״ש חיות, ובמהר״ץ רבה באליה
 האדם, לבב את ידעת לבדך אתה 87המלך

 ד׳ אני ידענו מי וגו׳ הלב עקב 88בירמיה וכן
 גם ועיין .89החיד״א מקשה וכן וגר. לב חוקר
 נבוכדנצר את ומטר מלאך שבא 90בגמ׳

 המהרש״א: שם וכותב וכו׳ פיו על הרשע
 מבינים אינם שהמלאכים בעלמא ודאמרינן

 המלאכים היינו י״ל וכר, ארמי בלשון
 זכות המלמדים אבל לישראל המקטרגין

 לשון, בכל מבינים ודאי הכא כי לישראל
 התום׳ שתירצו כפי תירץ שלא ופלא עכ״ל.
 9בסוטה' מהגנר ראיה שהביאו בשבת

 92ברש״י עיין ולכאורה היה. שגבריאל
וראיתי ע״כ, הוא, ופסוק שכותב:

 דיונה עלה ספר בשם שם הים במרגליות
 מלאכי אין שאמנם הוא ז״ל רש״י דכוונת
 שהוא מה אך ארמי, לשון מכירים השרת
ע״ש. מעלה, של בישיבה יודעים בתנ״ך

 שהוא והמ״ב רבה האליה שכתבו ומה
כן שלא מצאנו לכאורה לשונות, שאר הדין

והערות ציונים
 סי׳ (83 ע״ב. יב שבת (82 טז. ס״ק שם (81 ג. ס״ק (80 שצ. סי׳ (79 מ״א. פ״ה ברכות על (78
 א מלכים (87 ו. ס״ק דברכות רפ״ב הרא״ש על (86 שאין. ד״ה (85 טו. ס״ק שם (84 ז. ס״ק קא

 ע״א. לג (91 ע״ב. צב סנהדרין (90 שם. מלכים על אנך חומת ספר (89 יו:ט-י. (88 זז:לט.

שם. סנהדרין (92
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תז £שלה עליו מתפללין וכיצד מבקרים חולים ואהה החולה מבקרין מתי

נשמת
 שהוא כמו במצב ימיו "להאריך חזקים

 ארוכים, איומים יסורים ימי דהיינו עכשיו
 לו ליתן דלא מהנ״ל ללמוד יש דלכאורה

שהוא, כמות להניחו רק האלה הרפואות

סי׳ "ב ח חו״מ משה אגרת בשו״ת כ׳ וכץ

 אעפ״י הנה שאח״ב, ובסייגים ע״ג
 דע״ת לדחות אפשר מהנ״ל שהראיות

 להאריך פקו״ג חיוב שאין לזה נוטה

יסורים.

 על בנה שם ע״ד בסי׳ משה והאגרות

 להסיר דמתיר של״ט סי׳ יו״ד הרמ״א דברי

 יסורי לקצר כדי נפש יציאת של מונע

 דגם כ׳ דברמ״א האג״מ ]ומש״ב הגסיסה

 ומזה ברמ״א[ מבואר אינו כן לעשות חייב

 ברפואות לעסוק חייב דאינו דהה״ד בנה

 החולה ימי יארכו כי גם יסורים להאריך

 שו״ת אליעזר ציץ מס׳ הביא וכב׳ המסוכן

 דיומא ממשנתינו הנ״ל לדחות דרצה ח״ט

 חי שספק דאעפ״י הגל עליו בנפל פ״ח

 אפשר ואי שנתרוצץ מצאוהו וגם מת ספק

 הי״ח פ״ב הומב״ם כמש״כ שיבריא

 שכ״ט סי׳ או״ח למעשה ונפסק משבת

 הר״ן, דברי לדחות זה מכח ורצה ס״ד,

 וא״א גדולים יסורים שיש אעפ״י ור״ל

נפש. פקוח של מלא חיוב יש לרפאות

 מש״כ עיין וגם בזה, כב׳ כ׳ שפיר הנה
 "ו ח הלוי שבט בשו״ת אלה בדברים בעניי

 שבין בדו״ד בזה מש״ב יעש״ה קע״ט סי׳

 יעקב ושבות נ״ט סי׳ יעקב בית הגאונים

 גוסס לענין שם ומסקנתי י״ג, סי׳ ח״א

ציונים
 כד. אות צא סי׳ וז״א שלמה מנחת (105
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אברהם
 בסמ״ק כמש״כ כגוסס דהוא מרוצץ ולענין

שם. הלכה ביאור ועיין

 ביו״ד הנ״ל הרמ״א בדין שם ומסקנתי

 בגוסס דהטפול לשמוע דקרוב של״ט סי׳

 אלא פקו״נ ספק שאר כמו חיוב בגדר אינו

 והדבר שבת, דוחה ואעפי״ב היתר דרך
 דלא הרמ״א דין ויסוד בידי, מסופק עדין

 לעסוק הוא היתר דרך רק אם מבעיא

 דלא במקום כ״ז חיוב לא אבל בגוסס

 נימא אם גם אלא יסוריו ומתרבים מחזקים

 לא אם כ״ז מכ״מ איכא נמי דחיוב

 מיתה יסורי יסוריו עי״ז מתגברים
 לנגוע בלי ממנו למנוע ומצוה ארוכים,

 דעלמא דסוגיא דכמדומני שם וכתבתי בו,

 של עכ״ל ליכא, חיובא עכ״פ דבגוסס

הלוי. השבט

 שמותר למ״ד שגם לציין וחשוב

 אומר זה אין שימות, חולה על להתפלל
 להתפלל בידים. להורגו מותר גם שממילא

 בהסכמתו ותלוי רוחני דבר הוא השם אל

 להרוג מאידך התפלה. את לקבל יתברך

 ככל התורה מן ואסור אדם מעשה הוא

 כתב וכבר כוונותיו. על תלות ללא רציחה
 יותר ועוד :105 זצ״ל אויערבאך הגרש״ז

 מצטער החולה אם שאפילו נלענ״ד מזה

 מצוה ההלכה שמצד כזה באופן הרבה

 בנדרים הר״ן וכמו״ש שימות, עליו לבקש

 גם מ״מ בפוסקים, גם והובא ע״א מ׳ דף
 לד׳ ומתפלל שמבקש שעה באותה

להתעסק הוא חייב ג״כ ימות שהחולה

והערות
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 שלה סי׳ עליו מתפללין וכיצד מבקרים חולים ואתה ץולה טבקריי מתיתו

אברהם נשמת
 פיינשטיין הגר׳׳מ של במאמרו וראיתי

 103הגט׳ זה ונקט שכותב: ’02זצ״ל

 שצריך לפעמים שאיכא לאשמועינן

 ואין כשמצטער האדם על להתפלל

 והתפלות לרפאותו, רפואות מיני מועילין

 להתפלל שצריך נתקבלו, לא שיתרפא

 דימי בדר׳ גם ומפורש וכו׳, שימות עליו

ע״ש. וכו׳

 לאסור, כותב 104אליעזר הציץ אך

 כי להיפך, ראיה בכתובות מהגמ׳ דאדרבא

 רבי, של מצבו את שידעו אעפ״י רבנן הלא

 ־־ומסכם רחמי. מלמיבעי שתקי הוו לא

 להלכה שמוזכר מצינו שלא אחרי לאסור

 ונושאי בשו״ע ולא בטור לא זה מיסוד

כליהם.

 רנג(, סי׳ )ח״ח הלוי שבט ובשו״ת

 כותב: רבי, של המעשה את שמצטט אחרי

 שאני התם אמינא דמסתפינא לאו אי

 בנפש מאד גבוה אשה היתה דרבי דאמתי׳

 כדאמרה לרבי מבקשים שבשמים וידעה
 רבי שאני י״ל וגם לרבי, מבקשים עליונים

 סי׳ "ח בס כ׳ דהא החיים כל משאר

 להגרעק״א הש״ס בגליון והובא תתשכ״ז

 לא כרבי שבצדיקים ע״א ק״ג כתובות

 כי המצות מן חפשי נעשה שמת כיון נאמר

 את לפטור אפילו ממש חיים צדיקים

 אין א״כ להלכה, כן וכ׳ במצות, המחויב

אחרים. חולים שאר על מרבי להוכיח

 ע״א מ׳ נדרים שהר״ן נעשה מה אבל

להלכה כן קבע כ״ת( גם )שהביא

 שימות החולה על לבקש צריך דלפעמים
 לו אפשר ואי הרבה בחולי שמצטער כמו

 וכ׳ להלכה אחרונים בקצת והובא שיחיה,
 בעל ישראל לגאון הקשה מזמן שכבר כב׳

 מייתי לא דמ״ט זצל״ה מישרים דובב

 ע״א פ״ד מב״מ ראיה הנ״ל נדרים הר״ן

 יוחנן ר׳ מצטער דהוה דר״ל נפשי׳ נח דכד

 קא והוה וכו׳ מאני׳ קרע והוה טובא בתרי׳

 רש״י כמש״ב מיני׳ דעתי׳ רשף עד צווח

 רחמים רבנן ובעו דעתו ונעקר שנשתטה
 להתפלל דמותר חזינן הרי נפשי׳ ונח

 דוחק בתירוצו מעל׳ כב׳ ומש׳׳כ שימות,

בעיני.

 באדם נשתטה דשאני י״ל לענ״ד אבל

 ממצות, דנפטר ועוד יוחנן, כר׳ גדול

 כמבואר מחללים שוטה על שגם ואעפ״י
 או״ח "ל בבה היטב ביאר וכאשר בפוסקים

 בין חילוק יש אמנם אלא, ד״ה שכ״ט סי׳

 נתפרשה התורה דכל יוחנן ר׳ דהתם נ״ד

 יחיה ולא דלימות בעצמו לי׳ ניחא ידו על

 ממש דומה זה והרי בעוה״ז, ח״ו כשוטה

 חוני דהתפלל ע״א כ״ג תענית לאמרם

 או מטעם שימות עצמו על רחמים המעגל

 לעשות שלא וק״ו מיתותא, או חברותא

 מקרים שאר על מזה לדון אין וא״כ שוטה,

הר״ן. מזה הביא דלא ושפיר

 בחולה הידוע הנדון כ״ת הביא ושוב

 והוא לרפאותו, כלל "א שא לן דברור

 להקל הרופאים ביד ואין ביסורים, מסובל

סמים ליתן לו אפשר רק מהיסורים, לו

והערות ציונים
 קד. דף ריש כתובות (103 א אות עג סי׳ ח״ב חו״ט אג׳׳מ שו״ת נב. עמ׳ תשד״ה אלול מוריה. (102
מז. סי׳ וח״ט פי״ג מט סי׳ ח״ז ה, סי׳ רחל רמת וז״ה (104

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)429 מס עמוד אברהם סופר, אברהם ב - >מהד״ב< אברהם נשמת



תט שלה עליו מתפללין וכיצד מבקרים הולים ואתה החולה מבקרין מתי

נשמת
 בתוכם אחד ולהחיות הרבים את להמית

 א׳ בטלית מתכסים וג׳ ב׳ ז״ל וכמ״ש

 וכענין ניצל, והאמצעי מתים השנים

 שלא כדי אלא אלף, מצדך יפול שכתוב

הדבר שבמכת האויר__הרע בהם ידבק 1UMM7 £[£> י
 אשתו ותבט לוט של באשתו האמור כענין

 כשמדת חז״ל שאמרו מטעם או מאחריו,

 לרשע צדיק בין מבחין אינו מתוחה הדין

עכ״ל. וכר,
 יוסף רב תני :,19הילקו״ש כותב וכן

 כיון מכאן תצאו לא ואתם דכתיב מאי

 בין מבחין אינו למשחית רשות שניתן
 רב תאני :120 בגמ׳ וכן וכר. לרשע צדיק

 איש תצאו לא ואתם דכתיב מאי יוסף

 רשות שניתן כיון בוקר, עד ביתו מפתח
 לרשעים צדיקים בין מבחין אינו למשחית

 יחידי חולה בין להבדיל צריך ואולי וכר.

כעיר. ומגפה רבים וחולים

 121 זצ״ל וולדינברג הגרא״י וכ״כ

 רופא אך פשוט, באדם זה שכל והוסיף:

 כזה בחולה לטפל שצריך מי( כל )וכן

 רבה למצוה ועוד עצמו את לסכן לו מותר

לו. תחשב

 כל או אחות רופא, אין למה צלע״ג אך

 מחויב סכנה בו שיש בחולה שמטפל מי

 כל נקיטת אחרי )כמובן כזה בחולה לטפל

 מלהדבק עצמו על להגן האמצעים

 במרפאה אצלו מופיע כשהוא מהחולה(

 מהם ביקש מי לכאורה החולים? בית או

נכנסו הם אלא וכר אחות או רופא להיות

אברהם
 מחלות עם חולים שיש ביודעין זה לתפקיד

 מכבר התחייבו לא ולמה מידבקות
 אם חולה בכל לטפל לתפקיד בכניסתם

 - סכנה חשש או סכנה בו שיש חולה הוא

 אם ואפילו מדבקות מחלות עם אלה גם

 מו״ר אתי והסכים בדבר? סיכון קצת יש

 שאם והוסיף שליט״א נויבירט הגרי״י

 תעמוד רלא לאו על יעברו בו לטפל יסרבו

 גדול הוא הסיכון אם אמנם רעך. דם על

 את לסכן חיוב המטפל על אין ואמיתי,

בכך. רצונו אם זאת לעשות יכול אך עצמו
:,22הלוי שבט השו״ת כותב והנה

 לרופא חובה יש האם הרופא, חובת בענין

 מסוכנת, מדבקת מחלה עם בחולה לטפל

 לברוח שהעצה או מגיפה, בזמן ובעיקר

 ע״ב. ס׳ ב״ק כמבואר דבר כשיש העיר מן
 שאסור דברים של פשוטם תשובה:

 לחולים להועיל שיכולים לרופאים

 עצמם ישמרו רק מתפקידם לסלק לברוח

 כתקנת להתדבק שלא האפשר ככל

 מתקנת לי וראיה הללו, בעתים הרפואה

 מגיפת בשעת זי״ע הגרעק״א רבינו

 שאנשים ׳שכ פוזן בעיר הכולירע

 יהיו האלה החולים לשמש שיכולים

 שם וכ׳ הלאצארעט, בחדר קבוע באופן

 שם כ׳ וכן האלה, האנשים שכר שהוא

 באיגרת ונדפס יע״ש לרופא מיד שיקראו

 מכתב סופרים אגרות בס׳ הגרעק״א מרץ
 מאנשים דוקא שידבר לי משמע ]ואינו ל׳,

עכ״ל. המה[, ישראל מבני לא אשר

והערות ציונים
 פ״ה. יז סי׳ ת״ט אליעזר ציץ שו״ת (121 ע״א. ס ב״ק (120 יוסף. רב תני ד״ה רו רמז בא פ׳ (119

ז. אות רנא סי׳ ח״ח (122
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שלה סי' עלו מתפללי; וכיצד מבקרים הולים ואיזה ^ולה מבקרי; מתי תח

 חולי בתוך עלץ ירחם המקום שיאמר ישראל, חולי בתוך )יז( אותו יכלול ו מעיך

לבא. קרובה ורפואה מלזעוק, היא שבת אומר ובשבת )יה( ישראל.

 או אחרים, אצל הפקיד או הלוה אם ענייניו, על דעתו שיתן )יט< לו אומרים ז סעיף

מהמות. זה מפני יפחד ואל אצלו, הפקידו או הלוו אחרים

 וכן הראש. לחולי )כא( ולא העין לחולי ולא מעים לחולי )כ( לא מבקרין אין ח סעיף

בפניו, אותו מבקרק אין דיבורא ליה וקשה עלמא ליה דתקיף )כב< חולי כל

 וכיוצא לפניו, ולרבץ לכבד צריכק אם בו ודורשין ושואלק החיצון בבית נכנסק אלא

רחמים. עליו ומבקשים צערו ושומעין בו,

אברהם נשמת
 אפילו השבת את עליו ולחלל בהצלתו

פעמים. כמה

 )עט׳ 2ד ס״ק שלט סי׳ להלן גם וראה

תפג(.

 שכוללו שמתוך ישראל. חולי בתוך )יז(
.106יותר נשמעת תפלתו אחרים, עם

 כרך אברהם בנשמת עיין וכשבת. )יה(

 סי׳ רמח(, )עם׳ ד ס״ק רפז סי׳ חאו״ח א

 ד ס״ק שו וסי׳ רן( )עט׳ ו-ב א ס״ק רפח

שא(. )עט׳

 .107 בהגר״א עיין דעתו. שיתן )יט(
 ג׳ מיום שמדובר 108אליעזר הציץ כותב

 109אדם החיי שכותבים וכפי למחלתו,
 עליו שתכף לא אם ,110חסד והאהבת

מאד. החולי

 .111 כיסופא משום מעיים. לחולי )כ(

קשה שהדיבור הראש. לחולי )בא(
.112להם

מדבקת. מחלה עלמא. ליה דתביף )כב(

 ביקור דיני כל בטל והיה :,'3הרמ״א כותב

 שחלקו מקום בשום מצינו לא כי חולים,

 חוץ מתדבק, לשאינו מתדבק חולי בין
 ?,4בצלו לישב דאסור ראתן בעל מלענין

 על חיוב שאין "5כותב פלאג׳י הגר״ח אך

 לקיים כדי לסכנה עצמו את להכניס אדם

 הספר כותב חולים. ביקור מצות
 מכשול, תתן לא עור לפני :116חסידים

 עם שחין מוכה שהוא אדם ירחץ שלא

 שנאמר יודיענו, א״כ אלא אחר יהודי
 על תעמוד לא וכתיב כמוך, לרעך ואהבת

עכ״ל. רעיך, דם

 פוסק עצמו שהרמ״א קשה לכאורה אך
 .117בעיר כשדבר העיר מן לברוח שיש

 בספר שכותב: ‘18רע״ק בחידושי ועיין

 הבדלו בפסוק כתב קרח פ׳ בחיי רבינו

 לומר שצריך ומה וז״ל: העדה מתוך

 ולהחיות להמית בידו יש והקב״ה הבדלו

הוא יכול שהרי אצלו הבדל צריך היה ולא

והערות ציונים
 ח״גפ״ג. (110 יא. סע׳ קנא כלל (109 טו. סי׳ רחל רמת (108 ט. ס״ק (107 ד. ס״ק ש״ך (106
 כאן. תורה בדעת גם והובא כ, סי׳ ווארשא ובדפוס יט סי׳ שו״ת, (113 ז. ס״ק ש״ך (112 ו. ס״ק ש״ך (111
 ה. סע׳ קטו סי׳ יו״ד (117 תרעג. סי׳ (116 מט. סי׳ חו״מ ח״ב חי כל נשמת (115 ע״ב. עו כתובות (114

שם. (118
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תיא £שלה עליו מתפללין וכיצד מבקרים חולים ואתה החולה מבקרין _._.מתי

 עליו שיבקש שבעיר חנם אצל ילך )כו( בביתו, חולה לו שיש שמי י״א הגה האיש. את

 קורע השס שנוי כי חדש, שם להם לקרא בבהכ״ג, חולים לברך )כז( נהגו וכן רחמים,
חולים. לביקור קודם אבלים, ניחום (1־0) דינו. גזר

נשמת
 לידי יבוא גואי בבתי ומתעסקת לקראתו

 חולה שהוא דכיון וי״ל והשחתה, הרהור

 הרב כמ״ש כחו ותש מתגבר יצרו אין

 בדין בט״ז ועמ״ש רנב, סי׳ הדשן תרומת

 ריש לנדה בחידושיו הרמב״ן ועמ״ש זה.
 לי וכתב עכ״ל. ,127 ודו״ק היד כל פ׳

 להזכיר רצוי זצ״ל: אויערבאך הגרש״ז

 למי לא אבל כחו, שתש לחולה שרק

 ועיין עכ״ל. בחלקו, ומשותק נכה שהוא
 ומה רד(. )עט׳ ה ס״ק קצה סי׳ לעיל

 ה, סע׳ כא סי׳ באהע״ז השו״ע שכותב
 ששם שליט״א נויבירט הגרי״י מו״ר א״ל

בריא. אדם על מדובר

 128ברמב״ן עיין חכם. אצל ילך )כו(

 כי לפני באים רבים לדברים כי שכותב:

 על להתפלל אלוקים לדרוש העם אלי יבא

 כמו הנביאים, עם יעשו וכן וכו׳ חוליהם

 ד׳ את ודרשת וכו׳ בישראל לפנים שאמר
 ,129זה מחלי האחיה לאמר מדאוחתוח

 תפלתו נשמעה אם והודיענו עליו שיתפלל

 ציץ בשו״ת מובא וכן עכ״ל. וכו׳,
 בעת מהפסוק ללב היפה בשם 130אליעזר

 והלכת וגו׳ ירבעם בן אביה חלה ההיא
וכן .131וגו׳ הנביא אחיה שם הנה שילה

אברהם
 של בנו שחלה במעשה 132בגמ׳ מובא
 פנחס ר׳ דרש :133היא מפורשת וגמ׳ ר״ג.

 ילך ביתו בתוך חולה לו שיש כל חמא בר

 חמת שנאמר רחמים עליו ויבקש חכם אצל

 ע״כ. יכפרנה, חכם ואיש מות מלאכי מלך
 בצרפת זה דמנהג :134הנמ״י שם וכותב

 הרב פני מבקש חולה לו שיש מי כל

 אך עכ״ל. אותו, שיברך ישיבה התופס

 יהא לעולם וז״ל: אחרת דרך שם למאירי

 כשהיא שהתפלה בטוח אדם של לבו

 ומי הגזרה. את מבטלת כתקנה נעשית

 אחד או ביתו בתוך חולה או צער לו שיש
 הימנו וילמוד חכם אצל ילך הצרות ממיני

 חמת שנאמר רחמים ויבקש התפלות דרכי
 ועיין עכ״ל. יכפרנה, חכם ואיש וכו׳ מלך

יד. ס״ק לעיל

 ע״י בשבת גם זה את לעשות מותר ואם

 אברהם בנשמת עיין דרבנן, שבת חילול

 שו וסי׳ רפה( )עט׳ טו ס״ק שא סי׳ או״ח

שא(. >עמ׳ ד סוס״ק

 כותב הכנסת. כבית חולים לכרך )כז(
 מהרי״ט הרב של בה״ט עיין :135הפ״ת

 לברך שאין מהרי״ל בשם שכתב ז״ל

בשו״ת ועיין אחר, במקום כשהוא החולה

והערות ציונים
 הוא איסור לבטל, התורה מן ורשאין פו״ר על מצוות שאינן שאע״פ וכותב ר״ת על חולק הרמב״ן (127

 על שנצטוו היא אחריתי מצוה התם וכו׳ באיש כן שאין מה עצמה את לעקר מותרת שהאשה ואע״פ בהשחתה.
 ב מלכים (129 יח:טו. יתרו פ׳ (128 כתיב. בשר כל השחתה, אבל חייב, מסרס אחר מסרס ואפילו הסירוס

 קטו ב״ב (133 ע״ב. לד ברכות (132 יד. פרק ריש א מלכים (131 יו. סי׳ רחל רמת ח״ה (130 ח:ח.

ב. ס״ק (135 הרי״ף. בדפי נג עם׳ (134 ע״א.
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שלום. דרכי מפני כוכבים, עובדי חולי מבקרין )בג( ט סעיף

 משמשת האשה )כה( אבל האשה, את משמש האיש אין )כד( מעים בחולי י סעיף

אברהם נשמת
 כותב עכו״ם. חולי טנקדין )כג(

 עכו״ם חולי אפילו משמע :123הש״ך

 ובש״ך יב סע׳ קנא בסי׳ ועיין לחוד.

 יחוה השו״ת וכותב שם. והגר״א טז ס״ק
 חולה עכו״ם על להתפלל שמותר 124דעת

 לגר שמותר וכ״ש למוטב ויחזור שיחיה

 הביאו שהוא כיון אביו, לרפואת להתפלל

להכנס זכה כך ידי ועל הזה העולם לחיי

עכ״ל. הנצח, ולחיי השכינה כנפי ™*"תחת

 ועיין האשת. את טשטש האיש אין )כד(

 )עט׳ ז "ק ס שם ובדברינו קצה בסי׳ לעיל
 טעם נתן בד״מ :,25הט״ז כותב רה(.

 בקינוח לנקבה משמש כשאיש דפריצות
 יצרו כי לאיש מאשה יותר כאלו ודברים

 הטעם נראה ולי אשה, משל גדול איש של

 פעמים הרבה החולה צריך מעיים דבחולי

 צרכיו לעשות לקום לסיוע לו להיות

 לאשה המשמש האיש שיבא ונמצא

 דמתעסק כיון קושי לידי כזאת חולנית

 שאינו חולי בשאר משא״ב תמיד, בגופה

 אשה אבל כך, כל ולסעדה להקימה צריך

 באיש כח אין כי מותר גווני בכל לאיש

 ובש״ך עכ״ל. ההיא, בעת להתקשות
 כיון דחיישינן הב״י: בשם 126כותב

 יבוא שמא בריא, והוא חולה שהיא

 האיש משמשת האשה אבל בע״כ, עליה

יכולה חולה והוא בריאה שהיא דכיון וכו׳,

ציונים
ה. ס״ק (125 ס. סי׳ ח״ו (124 ח. ס״ק (123

 והב״ח הד״מ אבל וכו׳, מידו שתנצל היא

 ופירשו בזה הב״י על השיגו והדרישה

 ש״מ מעיים חולי גבי זה דין דמדאיתמר

 דכשנפנית מעיים, חולי גבי אלא שייך דלא

 ואיכא ומאחריה מלפניה גילוי איכא

עכ״ל. וכו׳, עליו תקפה דיצרו חששא

 בחולי דוקא משמע כאן: הברכ״י כותב

 להקימה אף חולי שאר אבל מעיים,

 לאינש ליה שרי וכיוצא ולהשכיבה

 הדשן תרומת הרב דאסר והא לשמשה,
 ראשה קצה, סי׳ לעיל מרן ופסקו רנב סי׳

 כדי בה ליגע לבעלה אסור נדה והיא חולה

 אלמא ולהשכיבה, להקימה כגון לשמשה,

 כשהיא לשמשה לבעלה אסור חולי בכל

 וגייסא הוא אשה דבעל התם שאני נדה,

יצריה. ותקיף בה

סי׳ אהע״ז ג בכרך שכתבתי מה וראה

רמד(. )עט׳ א ס״ק כה

 הברכ״י כותב משמשת. האשה )כה(

 ותבוא מעיים חולי שהוא דאף נראה כאץ:

 דהאשה חיישינן לא הרהור, לידי האשה

 מפקדא דלא זרע השחתת על מצווה אינה

 דיבמות פ״ק התום׳ כמ״ש ורביה אפריה

 שתבוא גם הכי ומשום דנדה, פ״ב וריש

 וכו׳. איסור כאן אין והשחתה הרהור לידי
 לאשה שרינן היכי סוף סוף תאמר ואם

ראשה שמתוך מעיים בחולי לאיש לשמש

והערות
ט, ס״ק (126
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אברהם נשמת
:139שאלה אותה על הב״י מרן ועונה

 דברי שפי׳ ההוא החכם בדברי ראיתי כי
 יפקדנך אמר דזימנין ההיא על ז״ל רש״י

 נקט שבת לענין לאו הא שכתב כו׳ לשלם

 יכול אינו דבשבת משום רש״י של שטעמו

 לרש״י דמנ״ל בעיני קשה דבר וזה לאומרו

 אי קאמר הכי דרש״י לי נראה ולכן וכו׳.

 בר בר רבה לה אמר לא אלעזר דרבי הא

 הוה לא בלבד שבת לענין ללמוד אלא חנא

 דהא אמר וזמנק אמר זימנין למימר ליה

 ודא דא יפקדנך או ידכרינך שבת לענין

 בר בר דרבה אע״ג ודאי אלא היא אחת

 לענין אלעזר דרבי לאשמועינן אתא חנא

 יהודה כרבי ליה דסבירא משום אי שבת

 שרי שלום דברו דסוף דכיון משום ואי
 אמר זימנין דקאמר מאי יפקדינך למימר

 הכי לה נקט שבת לענין לא אמר וזימנין

 הקודש בלשון אמר דזימנין לומר אלא

 וקמ״ל ארמי בלשון אמר וזימנין

 ארמי לשון לי כך החולה על דבמתפלל

 שאמר וזהו וכדלקמן. הקודש לשון כמו

 מימרא דעיקר אע״ג כלומר והא רש״י

 הא היא שבת לענין לאשמועינן דרבא

 וזימנין אמר זימנין לישנא בהאי לה ׳דאמ

 לישנא בהאי לה נקט שבת לענין לא אמר

 נקט ותיבת לענין תיבת שפיר אתי ובהכי

 כך כמיותרות נראות שהיו רש״י שכתב
רש״י. דברי לפרש לי נראה

 בעיני יחר אל שלפנינו נדון לענין אכן

שהתנדב דחולה נלע״ד כי ואדברה אדוני

 אותו שמברכין שבירך במי לומר צדקה

 שהוא בין שלימה רפואה ירפאהו שהש״ית

 שאין חולה שהוא בין סכנה בו שיש חולה

 המקומות בכל המנהג פשט וכן סכנה בו

 כן אמרו פעמים וכמה ושישבתי שעברתי

 ראינו ולא עולם גדולי חכמים כמה לפני

 לי ונראה מעולם בדבר שפקפק מי

 חכמים מנעו שלא מפני שהטעם

 בענין כשהוא אלא החולה על להתפלל

 או לחולה צער ימשך תפלה שמאותה

 כשבא וזהו מר כדקאמר ומתפלל למבקר

 היא התפלה מתנאי שאחת עליו להתפלל

 מתוך שמא חוששים כך ומפני הדמעה

 מי כשאומרים אבל הבכי יעורר התפלה

 בדרך עליו להתפלל הכוונה אין שבירך

 פעליו השם שירצה לומר אלא ממש תפלה

 שעה באותה עושה שהוא וצדקותיו

 ירפאהו זה ובזכות ד׳ לפני תזכרנה

 מעוררים אלו דברים ואין שלימה רפואה

 ולב החולה לב מחזיקים אלא ובכי צער

 מחוליו שינצל להבטיחם ומיודעיו אוהביו

 המי אם דאפי׳ ועוד הזו. המצוה בשכר

 כיון כלום בכך אין תפלה דרך הוא שבירך

 מתנדב לכל באומר׳ קבוע נוסח שהוא

 לברך גורע או מוסיף והש״צ לה׳ תרומה

 כסי לו יחסר אשר מחסורו די לב נדיב לכל

 בנים לו שיתן אומר לא׳ בי לו שצריך מה

 וישמרם בניו יחיה ה׳ אומר ולא׳ זכרים

 ולא׳ נאמן בית לו יבנה ה׳ אומר ולא׳

ה׳ אומר ולא׳ מאבלו ינחמנו ה׳ אומר

והערות ציונים
יב. ■סי שם (139
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אברהם נשמת
 ועשה עליו שחולק נט סי׳ שבעה נחלת

 אע״פ הכנסת בבית חולה לברך מעשה

 בישוב רק בעיר שם היה לא שהחולה

 והביא ויותר, שעה מהלך רחוק שהיה

 חולה או זקן הניחו דאפילו מגיטין ראיה

 אחד וגדול קיים, שהוא בחזקת לה נותן

 חזר והוא מהרי״ל דברי להעמיד כתב

 עכ״ל. פא, סי׳ עד טז מסי׳ ע״ש לו, והשיב
 הנחלת בשם 136אליעזר הציץ ופוסק

 אפילו חולה על להתפלל שיש ,137שבעה

 התפלה ע״י ושמא חי שהוא בחזקת גוסס

 משום כאן ואין להקל נפשות וספק יחיה

 יש שגם אליעזר הציץ ומסיק שוא. תפלת

 רפאנו בברכת גם החולה הזכרת להתיר

 גם ועיין אחר. במקום כשהוא ואפילו

 קיט סי׳ או״ה אברהם בנשמת בדברינו

קטז(. )עט׳ א "ק סוס

 :138בירב יעקב ר׳ הגאון כותב

 חולה בענק דעתי להודיעכם וששאלתם

 שהיה לש׳׳צ לומר לב״ה בשבת ששלח

 אותו כשיברך אם מה דבר להתנדב רוצה

 ירפאהו ה׳ לומר יוכל אם כמנהג הש״צ

 מה בגדר נכנס אם או אמן שלימה רפואה

 המבקר דשבת קמא פרקא בגמרא שאמרו
 היא שבת לומר צריך בשבת לחולה

לבא. קרובה ורפואה מלזעוק

 כפי דעתי שלפי אומר בקיצור תשובה

 אין דשבת פ״ק דגמרא מסוגייא הנראה
 הדבר אלא אסרו לא שלשם בדבר איסור

לא וזה צער או בכי לידי האדם את שמביא

 פנים משני באחד אלא והצער הבכי ימשך

 האדם שמצטער לפנינו החולה כשיהיה או

 או והצער הבכי ויתעורר עליו כשמתפלל

 כשאומרים לפנינו החולה היה שלא אפי׳

 היא שהכוונה החולה על מפלאים

 יתברך ד׳ לפני ולהתחנן עליו להתפלל

 השי״ת שירחם כדי והבכי הצער ויתעורר

 יבא לא שבירך מי שאומר מי אבל עליו.

 שאינו מפני עליו וצער בכי שום להתעורר

 שעשה הנדבה מצד בלבד לברכו אלא בא

 השי״ת אלא אמר שלא עצמך והגע

 זה תחת נכנס הרי ויחייהו יברכהו

 אם להסתפק צריך היה וא״ב רפואתו

 נמי הכי תימא וכי שבירך. מי לומר יכולים

 את לברך הנכנס לומר בגט׳ הוצרכו למה

 אין לימא מלזעוק היא שבת יאמר החולה

בשעת לא בשבת החולה את מברכין

 שזכירת תימא וכי בזולתו. ולא ^כיקור’

 יתפללו "כ א הבכי המעוררת היא הרפואה

 יזכירו ולא בשבת החולה על מצלאין

 ועל החיים על יתפללו בתפלתם רפואה

 ל״ש. ודאי אלא שמירתו ועל השלום

 שרבה בגט׳ הביאו עצמה סוגייא ובאותה

 רבי לשיוליה אזיל כשהוה אמר חנא בר בר

 המקום א״ל הוה זימניץ בתפיחא אלעזר

 ליה אמר הוה וזימנין לשלם יפקדנך

 ז״ל רש״י וכתב לשלם, ידכרינך רחמנא

 מדבריו נר׳ איתמר שבת לענק דלא

 היה שלא ואפי׳ לאומרו א״י שבשבת

רפואה. לשון מזכיר

יח. סי׳ רחל רמת ח״ה (136

והערות ציונים
יא. סי׳ רוכל אבקת שו״ת (138עח. וסי׳ לט סי׳ (137
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שלה סי׳ עליו מתפלליו וכיצד מבקרים חולים ואתה {לה מבקרין מתיתיד

נשמת
 נתונה והרשות כו׳ שלימה רפואה ירפאהו

 א״כ הצורך כפי ברכה להוסיף ש״צ ביד

 הוא כך שבירך המי של הנוסח כאלו הו״ל

 כך ברכה נוסח בירו׳ דאמרינן להא ודמי

הב״י. של עכ״ל הוא,

 על התפלה מועילה מה ולכאורה

 יסורין :140מפורשת גמ׳ הלא ועצלה,

 משביעין האדם על אותן שמשגרין בשעה

 ולא פלוני ביום אלא תלכו שלא אותן

 וכו׳. פלונית ובשעה פלוני ביום אלא תצאו

 יחלו רמתי שכותבים: 14‘בתום׳ ועיין

 וכותב עכ״ל. נגור, לא יתרפאו מתי נגזר,

 ונאמנים בע״ז דאמרינן אע״ג :142היעב״ץ

 יתרפאו מתי נגזר שלא ר״ל וכו׳, בשבועתן

 ע״י זה קודם יתרפאו שלא נגזר שלא

 מהניא ודאי דתפלה רחמים בקשת

 נגזר ודאי תפלה ובלא רפואה, לאקדומי

ציונים

כמאן. ד״ה ע״א טז ר״ה (141 ע״א. נה ע״ז (140

אברהם
 והיסורין החולי משך ימי יהיו מתי עד

 ועיין עכ״ל. אותן, שמשלחין בשעה

.143 במהרש״א

 :144 הש״ך כותב אבלים. ניחום )כח(

 שעם חסד גמילות הוא אבלים שניחום

 כשאי הב״ח וכתב המתים ועם החיים

 החולה את מניח שניהם, לקיים אפשר

 כשאפשר אבל אבלים, בנחמות ועוסק

 כדי קודם חולים ביקור שניהם, לקיים

 ולכבד לרבץ או שיחיה עליו רחמים לבקש

 וכותב עכ״ל. מחייהו, כאלו דחשיב לפניו

 דיש היכי נראה ולענ״ד כאן: תורה הדעת

 ביקור בביקורו, להחולה בתועלת סברא

 דמים כשופך הוי דהא לכו״ע, קודם חולים

 אלא שאינו מיירי וכאן מבקרו(, אינו )אם

עכ״ל. לכבוד,

והערות
יא. ס״ק (144 שם. ע״ז (143 שם, ר״ה (142
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משנה ה״א־ה׳ פ״א דעות הלכות סדר קלד

דיעות הלכות

א הלכה — א פרה

 מזו משונה וזו אדם מכני ואחד אחד לכל יש הרבה דיעית
וכו׳ תמיד כועס חימה נעל שהוא אדם יש וכו׳

נח׳ עיין עכ״ל וכו׳ כלל כועס ואינו עליו מיושבת שדעתו

הלכה

 וכו׳ ודיעה דעה שבכל בינונית מדה היא הישרה הדרך
שאינו כמת ולא לכעוס נוח חימה בעל יהא לא כיצד

 עליו לכעוס שראוי גדול דבר על אלא יכעוס ולא וכי' מרגיש
דלכאורה בזה שקשה מה עכ> וכו׳ בו כיוצא יעשה שלא כדי

 ולכל האלו הדברים ככל כתב ד׳ פרק ששם לרנינו פרקי׳
 יותר רחב בביאור כתבו שם אמנם פה שכתב הזה החזיון

מחמדים. וכלו ממתקים חכו כי ביה עיין פוק

ד

 לקמן שכתב למה פה שכתב מה נינהו סתראי ז״ל רבינו דברי
 והארין הלח״מ בזה עמד כבר ג׳ הלכה זה שלאחר בפרק
 אכתוב רבינו דברי בישוב נס״ד לערד שנראה ומה בזה,

בסמוך.

ה הלכה

 רבינו דברי על הלח״ם קושית מבאר
מדיעה ויתרחק ביותר עצמו על מדקדק שהוא ומי

 מי כיצד חסיד נקרא וכו׳ זה לצד מעט בינונית
 ביותר רוח שפל ויהיה האחרון קצה עד הלב מגונה שיתרחק

 כל שאר זו דרך ועל חסידות, מדת היא וזו חסיד נקרא
 בדרכים ללכת אנו ומצווים הדין משורת לפנים וזהו הדיפות

 שנאמר והישרים הטונים הדרכים והס הבינוניס האלו
 פה רבינו דברי זה טל הקשה משנה והלחם בדרכיו והלכת

 שכתב למה כסותרים לכאורה נראים הקודמת ושבהלכה
 לאדם לו שאסור דיעות ויש ג׳ הלכה זה שלאחר נפרק לקמן
 הקצה עד האחד הקצה מן יתרחק אלא בבינונות בהן לנהוג
 עניו האדם שיהיה הטובה דרך שאין הלב, גובה והוא האחר
ולפיכך למאד, נמוכה רוחו ותהיה רוח שפל שיהיה אלא בלבד

 צוו ולפיכך בלבד, ענו נאמר ולא מאד ענו במרע־ה נאמר
 דלענין לפניך שלך הרי וכו׳ רוח שפל הוי מאד מאד חכמים

 במדה רק שיתנהג במה להאדס טוב מדה זו אין הלב גובה
 הענוה בהפלגת האחר בקצה לנהוג חייב הוא אלא בינונית
 החסידות מדרך אלא זה שאין פה כתב והיאך רוח, ושפלת

 נוטה שהוא לו אלה אשר לאיש חסיד לו יקרא אשר שמו וזה
 הנוהג האיש וזה בינונית, נמדה נוהג ואינו האחר קצה אל

 הנאה שמו זה בינונית במדה הרוח ונמיכות לב הגובה בענין
 )ושאר ברור דבר בזה העלה ולא לו יקרא לב חכם לו

 שהקשה זו מקושיא חק ליישבם נקל לנבון דעת שם קושיותיו
 הוא הכי דדינא ממרע״ה ז״ל רבינו מייתי ראיה דמאי שם

 חסידות וממידת פביד יתירתא דמילתא משה שאני דלמא
בסמוך(. לקמן ג־כ בס״ד יתבאר זו קושיא וישוב כך פשה



קלהמשנהה״ה פ״א דעות הלכותסדר

 חיוב לבין הגאוה איסור בין הבדל שיש מבאר
הענוה

 ואין יחדיו וצדקו רנינו דכרי ליישב בסיד אני אומר אמנם
מה המצוה עיקר דנודאי והוא נושל, נשפטיו

 והמזהירים המדברים הם קדש ממקראי כתורה שנצטויכו
 להתגאה שלא רק הוא הגאות, מן ומונעים :ודאורייתא

 תועבת כדכתיב קרא ורוממתו, הלב גובה לו ולהיות :אדם
 מאד, עניו שאינו מי כל ה׳ תועבת נאמר ולא לב, גבה כל :׳

 ע״א ה׳ דף בסוטה שדרשו האזהרות מן שנאמר מה כל יכן
 מורים אינם כולם מפה ואלה מפה אלה טובא :ומקראי

 הרוח וגסות והגאון הגאוה מן אלא ומניעה, אזהרה
 על שיורה מי מהם אחד גס ואין הלב, וגובה ■רוממות

 דבר דהוא דמלכד הרוח, והשפלת הענוה הפלגת התחייבות
 מי שהרי שם, הנאמרים עצמם האזהרות מדברי כן מבואר

 אלקיו ׳ה את שוכח אינו ככר מאד עניו שאינו אף עניו שהוא
 שהניאו המקראות מן אחד והרי ה׳ אל תמיד ולכו עיניו יהיו

 תשכח פן דהשמר הקרא הוא הגאוה על המזהיר שם :סוטה
 ומצוה מזהיר שהוא לומר נוכל והאין וגו׳ אלקין ה׳ את

 אינם שס דאייתו קראי הנן כל וכן מאד, עניו דוקא שיהיה
 התוכחה מן זו ואף והגאות הלבב רום מל אזהרה אלא מורים

 ושם תשכח פן השמר של קרא דהן ברישא שהרי והראיה
 תשכח פן השמר כן אחר נאמר זה ועל וגו׳ לבנך ורם נאמר

 מזהיר אינו קרא שהן היטב באר מבואר הדבר הרי וגו׳ את
 חלק נסמ׳ג ועיין וגסותו, וגנהותו הלבב רום על אם שי

 נמה וא־כ וכו׳ לנו המגביה שכל אמרו ועוד סיד מנין הל־ת
 בדרן הולן הוא אס דהיינו לבב רום לו ואין מתגאה שאינו

 שוב מאד מניו נקרא שאינו רק עניו נקרא ככר שאז הממוצע
 הלבב רום איסור מל רק המזהיר הזה הלאו מל עובר אינו

 בשם נקרא הוא כנר חייו ימי כל הזה נדרך ילך ואם והגאוה
 מה דהיינו התורה, חכמת בדרכי הולך שלנו וחכם צדיק

 ענדו משה ידי מל האלקית התורה עליו והזהירתו שצותה
 עד הענוה נמדת שיפליג האחר לקצה יטה ואס חיוב, בתורת
 הדין משורת לפנים ועשה התחסד הנה מאד, עניו שיהיה
 חסיד נקרא הוא ולזה התורה, שחייכתו ממה יותר שעשה

 עליו צותה לא התורה להיות המדות ככל כן שהוא וכמו
 ההפרש אבל הממוצע, הדרך שיגנלהו ממה יותר שימשה
 והוא זה הוא הנה הגאוה למדת המדוח כל נין שיש וההבדל

 ענינו כס־ד שיתבאר כמו הכעס ממדת )חוץ המדות שככל
ולא צותה לא שהתורה כלבד לא נסמוך( לקמן וטעמו

 חיינתה ולא הממוצע בדרן בהם כהליכה כ״א אותנו חיינתה
 שזה ז״ל החכמים זו אף אלא האחר, כקצה ההליכה אותנו
 לחוש שיש חכמתם בעין רואים שהם מקום בכל נקדש דרכם

 של למשמרתה משמרת עשו התורה גדר והריסת לפרצת
 שהזהירה מה מל להוסיף תקנות ותקנו גדר וגדרו תורה

 יבא שממנה המותר את ליאסר וחומה חיל לה ועשו התורה
 שוס החכמים תקנו לא המדות ככל והנה תורה כאיסור להקל
 ממה ביותר אותנו חיינו ולא ההתחייבות דרן על דבר

 כסמוך נס־ד שנאמר וטעם לסבה התורה אותנו שחיינתה
 עצמם את החכמים הספיקו לא הגאוה נמדת כן לא לפנינו,
 מן אותנו התורה שהזהירה נמה רק חיוניי הדבר להניח
 לנד הממוצעת הענוה נמדת התורה והספיקה לנד, הגאיה

 להיות חיוב נדרן אותנו לחייב ראו הס החכמים אכל
 והיינו התורה, אותנו שחיינתה ממה כיותר דוקא מתנהגים
 מה וענוה, רוח בשפלות דוקא להתנהג מחויבים להיותינו

 מדרן מתנהג אלא כן המתנהג היה לא תורה הדין שמכח
 גמור חיוב הזה מההתחסדות פשו החכמים אכל החסידו׳
 עניו ואינו דבריהם על העובר החכמים תקנת אחרי ומעתה

 מתגאה שאינו הממוצע נדרן מתנהג שהוא אם כי מאד מאד
 זו אף חסיד נקא שאינו כלבד לא מאד עניו אינו גס אבל

 הוא שהרי התורה כחכמת חכם ולא צדיק לא נקרא שאינו
 החכמים אל לשמוע לגו צותה והתורה חכמים דברי על עובר

 שכתב וכמו תפשה ולא כעשה עובר דבריהם על והעובר
 ומצאת משם תדרשנו א׳ סרק ממרים בהלכות לקמן רנינו

מכרעת. והדעת שוממת לאזן ודעת טפס טוב

 חיוב לבין הגאוה איסור בין הבדל שיש מבאר
העגוה

 המדות שאר לנין הגאוה מדת נין ניניהם לחלק והטעם
לסוף ירדו מבינתם כרוח החכמים כי הוא הנה

 וביותר ומהותו האדם טבעי והכינו וידעו אדם, בני של דעתן
 ולא ה׳ בירן זרע קדש גדולי שהם הישראלית אומה של טבען

 המדות מן אחד נשום השגיאה במהמורות האדם יפול נקל
 לפעמים אס ואף הממוצע הדרך מן הגרוע לצד לנטות כולם
 באותו נו יעמוד לא הגרוע, לצד לנטות שישגה מקרה יקר
 ואיננו נו עינין התעיף אלא מרובה זמן הגרוע והדרך הצד
 בצד נו שיעמוד הזמן מן מעט עוד כי הדרך כאותו עוד

 הממוצע לצד אחור ושוב וגרימותו פחיתתו ירגיש הגרוע
ההוא, הגרוע והדרן נהצד שעמד הזמן מן המעט זה וגם



משנה ה״ה פ״א דעות הלכות סדר קלו
 לא עשה כשגגה אלא כן עשה לב כזדון לא כי הוא נחשכ כמה

 יפול שכקל והוא אלה, כשלש הוא שנהפן הגאוה כמדת כן
 לככ רום להיות הגרוע לצד לנטות הטעות כמהמורות האדם
 אדם הוא כאשר האדם טכע כי לכו, את ימלא וגאון וגאה
 פעמים הרכה כתורה ג״כ שמצינו וכמו מאד הרכה לזה נוטה

 החטא במהמורות שיפלו ככללה מהאומה אפילו שנתיראה
 נעקכי כרוכה להיותה והגאוה הלנב רום של הזה העצום
 הלככ רום של ההוא כהחטא השגגה וגם תמיד, האדם

 נ־י נחמן רב שאמר ונמו למאד, הנזק רכת היא וגאותו
 כל ה׳ תועכת כי׳ דכתיב מה זוטר מי אטו וז׳ל שם כסוטה

 הרעות כל כי המגונות המדות כל אם היא וכאמת לב גכה
 ולמד צא הלנב ורום הרוח וגסי הגאות כרכי על יולדו

 ה׳ כיראת והפליג כתורה פנים ק־ג דורש שהיה כ״נ מירכעם
 על ע־ה המלך לשלמה ה׳ כיראת והוכיח נפשו שמסר עד

 והגכהות רום הכיאתו ואח״נ מרז־ל כידוע קטנה עכירה
 וגם הרכים את ולהחטיא זהב עגלי ולעשותו כה׳ לכפור לככו

 ורום הגאות כי ימיו כל ההיא הרעה כמדה שיעמוד שאפשר
 משמוע אזנו ותככד מראות עיניו ותסמא דעתו תכלכל הלנב

 של המגונה מדה ורעת פחיתת ולהשכיל מלהכין לכו ותשמן
 חכמים ראו לזה אליה, טכעו וכסיפת נטית לרוב הגאוה

 משמרת לעשות לב גכה של הזאת המגונה כהמדה
 לעמוד ואסרו וחומה, חיל לה וכנו תורה של למשמרתה

 להתנהג חיוב כתורת אותנו חייכו אלא הממוצע כדרך אפילו
 לקצה נוטה שיהיה והוא תורה של החסידות כדרך דוקא
 כסוטה אמרו ולזה מאד רוח שפל שיהיה והיינו הטוב האחר

 אפילו הרוח גסות כיה דאית מאן כשמחא ר* אמר שם
 עתה שאינו מפני והיינו ג׳ הלכה לקמן רכינו והניאו מקצתו

 ודינו דרככן איסורא מניד שעכשיו אלא דחסידות מילי שוב

 סימן א־ח טור נ־י הארוך וכסס׳ לקמן רנינו כמ״ש כשמחא
וכס־ח. תצ״ו

 שהוא הגאוה אישור בגרון רביגו לשון סידור
מדרבנן שהוא העגוה וחיוב מהת׳

 דרך על אותו החכמים שמיינתו לאחר לדידן ומעתה
תורה של כחסידות מתנהג להיות הגמור החיוב

 הטוב האחר הקצה אל הגאוה כענין הממוצע מדרך לנטות
 כדרך ילך הלך אשר האיש מאד, והענוה הרוח השפלות והוא

 חכם ולא צדיק לא נקרא אינו הגאוה מדת כענין הממוצע
האמיתית, החכמה שהיא התורה חכמת כדרכי הולך שאינו

 אותו שמנעו חכמים דנרי על שעונר עכריין הוא שהרי
 חכמים דנרי על והעונר הממוצע כדרך זה נדכר מללכת

 לנאר הוא פה רנינו שכוונת זה נפרק לפיכך מיקרי רשע
 היא היאך כדרכיו והלכת של דאורייתא המצוה תחלה ראשון

 יקרא והיאך וצדיק חכם התורה מן יקרא והיאך מתקיימת
 הממוצע נדרך שההולך רכינו כתב לזה חסיד, התורה מן

 כדרכי הולך הוא שהרי וצדיק חכם התורה מן נקרא הוא ככר
 ומנאר נאמר ששם שא׳ז נסרק כן לא התורה, וחכמת צדקת
 לנאר רנינו של דרכו כן )כי עתה האדם יתנהג האיך אח־כ

 ינאר ואח׳כ מדאורייתא שהם הדכרים כל תחלה ראשון
 שנדע כדי אותנו, להזהיר או לחייב החכמים שהוסיפו דנרי׳

 הידיעה דקדוק כתכלית וסרטותיה כללותיה ומצוה מצוה כל

 ה־ה כהקדמת ועיין מדרננן הוא ומה מדאורייתא הוא מה
 ועשו ז־ל החכמים שעמדו אחר דהיינו שכת( להלכות
 החיוב דרך על אותנו וחיינו תורה של למשמרתה משמרת

 לשמוע מחויכים אנו וממילא התורה כחסידו׳ מתנהג להיות
 ואינו רוח ושפל מאד עניו שיהיה דוקא להתחסד כקולם
 טוב שאין שם ניאר לזה הממוצע נדרך רק לילך ככך רשאי
 לא כי ככך אותנו צוו שהם לנד הממוצע כדרך לנהוג לאדם

 מיד שם הכיא ולפיכך הממוצע נדרך לכדו האדם היות טוב
 כופר שהוא הלב וגכה הגאוה איסור הפלגת מגודל אח־כ

 וגם הממוצע נדרך לילך שלא להחמיר ראו זה שנשכיל כעיקר

 הרוח גסות כיה דאית מאן כשמתא דסוטה מימרא שם הניא
 האמורה ההנדלה נתן להורות והיינו קצהו אפס רק ואפילו

 לו שאסור דיעות ויש שכתב רנינו מדנרי מוכח וכן מזה לעיל
 שסל שיהיה אלא נלכד עניו שיהיה וכו׳ ככינונית לנהוג לאדם

 ולא מאד ענו נמרע״ה נאמר ולפיכך למאד, נמוכה ורוחו רוח
 רוח שפל הוי מאד מאד חכמים צוו ולפיכך כלנד עניו נאמר

וכו׳.

 ובזה שבדורו לצדיקים רביגו משה שבין ההבדל
הלח״ט קושית מתורץ

 לרנינו וראיה סמיכה זו דמה הקשה נלח׳־מ הרב והנה
שאני דלמא ממרע׳ה ננונית נמדה לנהוג שאסור

 מהן אחת זו ואף לעשות והפליא כחסידות גוכריה דרכ משה
 מוסיף ואני הדין משורת ולא כן עשה חסידות מדת מצד כי

 חיוב שהוא רנינו נדנרי הלח־מ הכנות לפי להקשות
 לחוד העניו שיהיה נמה די ולא מאד עניו להיות נדאורייתא

דהיינו כיותר רוח שסל שהיה נמה מרע־ה שעשה זה א־כ



קלז משנה ה״ה פ״א דעות הלכות סדר
 הציווי על תוספת שום מה עשה לא מאד עניו שהיה

 האחת כ״א ישראל, המון לכל התורה שמיעתה מה דאורייתא
 מפליא והדבר צוה ה׳ פי נאשר ה׳ מצות שקיים מה האהונה
 שקיים ע״ה ניתו נאמן ה׳ עבד ממשה לנו ספרה שהתורה

 עשה נלכד זו וכי פיה, יענור ולא התורה חיוב חק זה בדבר
 דמשה לגבי והלא ה׳ צוה אשר ככל ה׳ מצות לקיים מרע״ה
 היה ולא דאורייתא מצוה דבר כל לקיים היא זוטרתא מילתא
 הזה, נדבר ע־ה רבינו משה את ולפאר לשבח להתורה ראויה

 האדם מכל מאד מניו משה והאיש הקרא אמר היאך ק׳ גס
 ואלעזר ואניהו ונדב אהרן דא״כ האדמה פני על אשר

 של הענוה למדריגת הענוה במדריגת הגיעו שלא ואיתמר
 והס חלילה התורה חק חיוב כסי אלו עשו לא א״כ מרע״ה

 אינו התורה דמן דברתי אשר הדבר הוא ודאי אלא מלהזכיר,
 דדי דהיינו לחוד מניו שיהיה די אלא מאד עניו להיות מחויב

 והלכת של המצוה קים כבר ובזה לבד הבינוני בדרן שיעמוד
 על המזהירין האזהרות אותן כל על שוב עבר ולא בדרכיו
 האחר הקצה. אל הזה הבינוני הדרך מן והנטיה הגאוה,

 כמה וכל חסידו׳ מדת אלא אינו מדאורייתא מאד עניו להיות
 ומרע״ה בחסידות יותר יפליג הקצה אל הנטיה יותר שיסליג
 עצמו על להחמיר קדושים דעת היפה מדעתו הוסיף

 רוח שסל להיות והוא ג־כ הזה בדבר בחסידות ולהתנהג
 דהיינו האדמה, פני כל מעל יותר מאד עניו שהיה ביותר

 גם בחסידות ונוהגים חסידים בארן שהיו אותן שאפילו
 גדולי ויותר אהרן כגון מאד ענוים להיותם הענוה במדת

 מאבות אפילו ז״ל מדרשם )ולפי ההוא בדור שהיו החסידים
 על מרע־ה של ויתרונו תוספתו שהיה בלבד לא נרה( העולם

 עניו, רק נקרא הוא היה שכנגדם האמורים, החסידים אותן
 אותן נגד שאפילו העונה במדת כ־כ שהפליג זו אף אלא

 מאד, מניו נקרא היה הוא ג'כ בעטה ומתחסדים החסידים
 עניו נקרא מהם ואחד אחד כל היה המתחסדים שאותן כשם

 רק שהיה מי נגד דהיינו צדיק רק בדורם שהיה מי נגד מאד
 המתחסדים אותן נקראים היו ולא מאד, עניו לא לבד עניו
 אבל כן נקרא הוא הצדיק האדם כל שזה לחוד עניו נשם הנ״ל

 מרע״ה היה כן מאד, עניו הצדיקים בערך נקראים היו הם
 המתחסדים ונגד נערך אפילו מאד עניו נשם נקרא

 גם החסידות בתכלית מתחסד היה ע־ה שהוא האמורים
העטה. מדת של הזה בדבר

 מאד עניו משה והאיש הפסוק דיוק ביאור
שלכאורה מה לענ״ד נזה מדוקדק בס״ד האמור ומתוך

עניו משה דוהאיש קרא בהן למרד קשה היה

 לא ולמה מאד תיבת אחד פעם אלא נו נאמר שלא מאד
 והאיש לומר לו דהיה דהיינו מאד תיבת פעמים נ׳ בו נאמר
 ואמרו ז׳ל חכמינו אותנו שחייבו וכמו מאד מאד עניו משה
 הרע־ב מ״ש ועיין רוח שפל הוי מאד מאד פ״ד אבות במס׳
 הוא הנה האמור לפי אבל רבית הלכות ריש והב״י שם ותי״ט

 יותר מפליג הוא אחת פעם פה הנאמר מאד תיבת כי נכון
 מאד פעמים שתי מאותן מרע־ה של הענוה במדת ויותר
 עניו שהיה מורה הוא שהרי ז״ל חכמינו במאמר הנאמר מאד
 אהרן כגון הענוה במדת שהפליגו אותן נגד אפילו מאד

 מ־מ מאד פעמים שתי של הענוה מדרגת למדת כנר שהגיע

 יחשוב וכבר מאד עניו נקרא ע״ה רנינו משה היה נגדו גם
 השפלות בתכלית האדם היות טוב לא כי לכאורה, האדם

 והתחסדות טונה מדה בזה אין כי מאד מאד והענוה הרוח
 הלא כלל, מרגיש בלתי המת כנשר החי האדם שיהיה כלל
 הביא ולזה במקצת חלקה לה ליתן וראוי באנוש היא רוח

 מפליג שהיה ע׳ה רבינו ממשה ראיה בידו תלמודו רבינו
 וממנו הנפלאה הענוה בתכלית זה נענין ההפלגה בתכלית

 אלא זה אין בודאי כן עשה ה׳ עבד אס כי ה׳ את לעבוד נקח
 עוד כל דחסידות ממילי והוא לה יקרא הקדש ודרך ה׳ דרך

 וא־כ דבר בשום ירגיש שלא עד הרוח והכנעת שפלות שיוסיף
 להתחסד גמור חיוב זה דבר מן שעשו במה חכמינו עשו יפה

 טון שאין כיון מאד, מאד עניו ולהיות הענוה לקצה לנטות
 כן לעשות להאדס ראוי ממילא הענוה לקצה ינטה אם בדבר

 כי הגאוה עון במהמורת האדם יסול בנקל זאת לולי כי
 ברע הוא האדם שטבע לבו וסתרי בקרב לו יושב האורב

הזה. לחטא לנטות

 נט׳ מבואר ובזה כעס מיני ב׳ שיש מבואר
ק״ה ושבת ע״ב ס״ו פסחים

 והולכת וריע ואח קרובה להיותה הכעס נמדת אמנם
יחדיו, שתיהן ותלכנה הגאוה מדת עם יד אחוזת

 שראוי גדול דבר הוא אם לכעוס מותר התורה מן ני אף הנה
 לאדם ראוי מ־מ אחרת, פעם הדבר למנוע כדי עליו לכעוס

 והנה לכעוס שראוי נדבר אף לכעוס זה נדבר להתרגל שלא
 דבר על לכעוס מותר הוא תורה הדין דמכח שאמרנו זה דבר
 והראיה התוכחה מן זו אף שנכתוב הראיה מלבד הנה גדול

 עבירה שיעבור ביתו נאמן ה׳ ענד למשה לו חלילה העצומה
 מן גני האחת רגלים, שלש זה דאורייתא עבירה שהיא אחת

 מבשר כשהותירו ובניו באהרן שנית וזאת ממנו, כשהותירו
מדין צבא באנשי השלישית ועוד אכלוהו, ולא הקדשים



ה״ה פ״א דעות הלכות סדר קלח

 ממנו קטן צדיק על חלילה מדין, משני ששנו הנשים כשהחיו
 זה אחת דאורייתא ענירה שיעבור רגליו לפרסות הגיע שלא

 כל ואדון החכמים כל אבי על כן לחשוב כי אף פעמים, ג׳
 שיש גדול דבר שעל דברתי אשר הדבר זה ודאי אלא הנביאים

 כלל, דאורייתא איסור בו אין אחר פעם עוד כן שיעשה לחוש
 דברים היו מרע״ה עליהם שכעס האלו הדברים כל והואיל

 לעשות עוד יוסיפו שלא כדי עליהם לכעוס ראוים שהם
 מבשר להותיר ושלא המן מן להותיר שלא הזה כדבר

 דבר להסיר לב שום מבלי הדעת קלי להיות ושלא הקדשים,
 הנה הן להם שאמר וכמו לרבים והיזק מכשול לידי המביא

 שראוי וגס וכו׳, בה׳ מעל למסר בלעם בדבר ישראל לבני היו
 מה ציווי והמצוה המדבר הנביא בדברי היטב להתבונן לאדם

 אשר המעשה את לדעת כדי לעומקן דבריו כוונת ולהבין
 שטבע רק שכעס במה איסור שום נו היה לא לפיכך יעשון,
 בס־ד מוסיף אני עוד אבל שכחה, גורם להיות הוא הכעס
 רנינו ג־כ והביאו רז׳ל אמרו שהרי והוא לזה, ראיה להביא
 שעון הרי ע״א כאלו הכועס דכל ג׳ הלכה זה שלאחר בפרק
 הימנה, גדולה עבירה לך ואין הכפירה בתכלית הוא הכעס

 חכם אם שכועס אדם כל ע״ב ס״ו דף בפסחים אמרו והס
 מסתלקת נבואתו הוא נביא אס ממנו מסתלקת חכמתו הוא

 וכתיב וגו׳ החיל פקודי על משה ויקצוף דכתיב ממשה ממנו
 דמשה מכלל וגו׳ התורה חקת זאת וגו׳ הכהן אלעזר ויאמר
 ישראל מלך יהושפט פני לולי דכתיב ומאלישע מיניה, איעלם

 והיה מנגן לי קחו ועתה וכתיב וגו׳ אליך אביט אס נושא אני
 בזה שיש אמרו שלא הרי וגו׳ ה׳ יד עליו ותהי המנגן כנגן

 שמטבע אמרו והם אמרו הס אלא קטנה או גדולה עבירה
 אינו זה וגם מהכועס והנבואה החכמה להסיר הוא הכעס

 חוזרות מיד הכועס דעת שתתישב עד שעה לסי רק אלא
 והנבואה החכמה להסתלקות והסנה עליו ונבואתו חכמתו

 שהחכמה והוא טבעיי ענין הוא כעסו בשעת מהכועס
 ובשעת הנפש ומנוחת הדעת ישוב צריכים שניהם והנבואה

 וא״כ תנוח, לא הנפש וגס בדעתו מיושב האדם אין הכעס
 הגזימה לא היאך הנ׳ל דפסחיס הסוגיא על קשיא גופא היא

 שהיא כזו עבירה שעובר נמה הכועס של בעונשו והפליגה
 הנבואה עליו תחול היאך מזה יותר קשה וגס ע״א כאלו

 שב לא והוא עליו דעתו כשתתישב מיד החכמה אליו ותשוב

 מצינו לא שהרי לכעוס הנפש על חטא אשר ומחטאתו מעונו
 מיד אלא שכעס, שחטא מה על התפלל או שהתודה נקרא

 ומדסתמה לפעמו, ה׳ רוח ותחל מיד עליו דעתו שנתיישב
ההם מקומות בשתי הניא ולא שם ובנדרים בפסחים הגמ׳

 דהיינו ודשבת דפסחים מימרות תרתי הנך אהדדי דפליגי
 הרגיל דבר שהוא וכמו שם בפסחים ור־ל שם בשבת נ״א ר״ש

 מימרא לכל הגמרא הביא אלא דפלוני ופליגי. לומר בש״ס
 דהגמרא מזה מבואר ממילא חולק, שוס מבלי סתם ומימרא

 גס שניהם הצטדקות אפשר והיאך הם דא״ח ואלו אלו סובר
 וריש גדולה עבירה הוא שזה אמר ב־א שרש לכאורה, יחד

 מיירי שם בשבת ודאי אלא כלל, עבירה בו שאין אמר לקיש
 שאינו הוא דזה עליו לכעוס ראוי שאינו דבר על בשכועס

 כן לא אבל ע׳א וכאלו רשע הוא והרי הממוצע בדרך הולך
 עליו לכעוס שראוי דבר על בשכועס דמיירי בפסחים התם
 דרבנן איסור אף אלא דאורייתא איסור בו שאין בלבד לא הנה
 וראוים ישראל חכמי של דחסידות שמילי אלא גביה ליכא ג״כ

 אין ג'כ לכעוס שראוי דבר על שאפילו שאמרן למי הדברים
 הסתלקות להכועס לגרום הוא הכעס שטבע לכעוס לאדם לו

 הנבואה מלבו להסיר לאדם ראוי ואין והנבואה החכמה
 בדבר אף כעס לידי שיבא אפשר זה שע־י מפני וגם והחכמה

 על ראיה שם דפסחיס נגמ׳ והביא עליו, לכעוס ראוי שאינו
 דבר על שכעס אעס״י החיל פקודי על שכעס ממרע״ה זה

 האלקי הציווי כך אחר באמת שהיה עליו לכעוס שראוי
 הכעס נרי שעה לסי החכמה ממנו נסתלקה ואעפ״כ להרגם,
 כי אף ישראל מלך אחאב על שכעס ע־ה אלישע וכן ההוא,

 צבאות ה׳ קנאת מקנא שהיה וכהוגן כראוי היה שם שכעסו
 שטבע והיינו הנבואה שעה לפי ממנו נסתלקה כן ואעס״י
 לפי והנבואה החכמה להסתלקות לכך שגורם הוא הכעס

 דפסחיס הגמ׳ ואשמעינן עליו, דעתו שתתישב עד שעה
 בשמירה נשמר להיות החסידות דרכי לסי לאדם שראוי הנ״ל

 שיש לא אבל לכעוס, שראוי דבר על אפילו מלכעוס מעולה
 ראוי שהוא דבר על כועס כשהוא קטנה או גדולה איסור בזה

מהם. ירחק נפשו שומר נינהו דחסידי מילי הנך אלא לכעוס,

 רש״י דברי וכן רביגו, ודברי לשון מיושב בנ״ל
הנ״ל בשבת

 שהם בדברים רק דמיירי הזה בפרק פה רבינו ולפיכך
מדרכי פה מיירי ולא הדין, מעיקר אסורים

 אלא לכעוס ראוי שאין כן, גס פה אמר ההוא לכן החסידות
 לקמן כן לא אבל הדין מצד איסור בו דאין גדול, דבר על

 דהתם החסידים משנת משנתו שנה ששם זה שלאחר נפרק
 גדול דבר על דאסילו שם כתב לפיכך דחסידות ממילי מיירי

 הוא כאלו עצמו את יעשה אלא לכעוס לאדם לו ראוי אין
דשבת מאמרים שני הנך בידו תלמודו שם רבינו והביא כועס,
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 הכעס גנות להורות נזה רנינו של וכוונתו הנ״ל, ודססחיס

 החכמה ומסתלק שמפסיק מלכד כי והוא הוא, רב וכי
 אפשר כבר זו אף הכעס, בשעת לפחות מעצמו והנבואה

 לכעוס, הראוי בדבר לכעוס עצמו שיתיר מה זה ידי שעל
 דבר על אפילו לכעוס עצמו וירגיל נפשו רסן יתיר בזה הנה

 חמורה עבירה לידי יבא וא־כ עליו, לכעוס ראוי שאינו
 על כשכועס דהיינו ע׳א היה כאלו שקולה שהיא היא וגדולה

 מאור כוון לזה ולדעתו כ״כ, עליו לכעוס ראוי שאינו דבר

 וכו׳ תניא והא שרי מי בד־ה ע״ב ק־ה דף בשנת רש־י עינינו
 שמלמד הוא מתקן לא למא ודל שנתב הזהב לשונו בצחות

 פריך מאי דל לרש״י דקשיא והיינו עליו לבא יצרו את ומרגיל
שראוי דבר על כשכועס מיירי המשנה דלמא שם הגמרא

 האיסור בו שאין ומכ״ש כלל, איסור בו אין שאז לכעוס
 הגמרא דקושית רש־י פירש לפיכן נע״א שיהיה החמור
 ואינו עליו, לכעוס שראוי דבר על כועס שהוא אף היתה
 לא מקום מכל אבל בחמתו, כלי שמשבר במה איסור עושה

 שסוף כיון ויצרו, חמתו משכך שע״י מה מתקן בזה נקרא
 עצמו את מרגיל הוא זה שע־י כן לעשות לאדם ראוי אין סוף

 ראוי שאינו בדבר גם להסיתו עליו לבא יצרו את ומלמד
 למירמא דעביד הגמרא ומשני כועס שיהיה עליו לכעוס

 כועס אינו הוא שבאמת דהיינו וכו׳ ביתיה אאינשי אימתא
 שהוא במה או הנגד קורע שהוא זה שברי אלא בלבו כלל

 עליהם כועס הוא כאלו ביתו לאנשי ונדמה נראה הכלי משבר
שעשו. ההוא המעשה עוד מלעשות מתייראים זה ידי ועל

ו הלכה

רביגו דברי מקור

 אתה אף חנון נקרא הוא מה זו מצוה בפירוש למדו כך
עכ״ל, וכו׳ אתה אף רחום נקרא הוא מה חנון היה

 י׳ד דף בסוטה ערוכה גמרא שהוא טהור מקורו העיר ומרן
 שכתב זה לשון שאין יראו עיניו שם בגמרא המעיין אבל ע״א

 דברי בכוונתם הס קרובים כי ואף שם, דסוטה בגמרא רבינו
 אחת שפה אבל אחד וענינם דסוטה הגמרא לדברי רבינו
 הוא דל רבינו לשון ברם רבינו ידבר אחרת בלשון כי אינם
 רבינו לקח וממנו עקב פרשת בילוקט ג״כ והובא ספרי, לשון
 נראה נלא״ה וגם האלקים איש משה דבר אשר הדברים אלה

 הספרי דברי שעה לסי למרן לי׳ אישחמיט דקא דאישתמוטי
 הספרי גם בידו תלמודו להביא לשונו על רגיל מרן כי הנ״ל

 כידוע השנים, טובים כי דילן בגמרא ג־נ שנאמר גם אף
 אם כי זה אין משנה כסף בספר מעט להרגיל אפי׳

הנ׳ל. הספרי שעה לסי לי׳ דאישתמיט

 מדות בענין לרבינו נבוכים המורה עפ״י הסבר
וכו׳ הרחמנות

 הלשון מה כי והוא טובא לדייק יש לכאורה איכרא
מה וכו׳ חנון היה אתה אף חנון הוא מה אומרת

 רחום היה סתם קאמרו לא ולמה וכו׳ אף מתים קובר הוא
 כן, לומר להם היה היותר ולכל מתים קובר היה חנון היה

 חנון, היה אתה אף חנון הוא רחום, היה אתה אף רחום הוא
מה תיבת אבל מתים, קובר היה אתה אף מתים קובר הוא

 מה תיבת כי מיותרת לכאורה נראה והגמרא הספרי דקאמר
 אינם ושתיהס בכמות או באיכות או ההתדמות על יורה

 וכו׳ חנון הוא מה וכו׳ רחום הוא מה שכשאומר הכא שייכים
 נמצא כאן כאלו הוא באיכות משמעותו מה תיבת בתוספת

 ודומיהם וחנון רחום דברים אלו כל להיות אפשר היה וכאן
 מהם הנגלה כפי יחנרן אצלו שהם ממה אחר באופן

 בפעולות ההתדמות להורות מה תיבת יאמר ולזה מפעולתו
 כך אותם פועל ית׳ הוא איך ית׳ לפעולותיו באיכותן ההם

 שייך לא זה דבר והנה אחר, ואיכות באופן ולא אנחנו נעשה
 והחנינה מהרחמנות אחר באופן ולחון לרחם א״א שהרי פה

 שאנו ממה אחר באופן המת לקבור לנו וא״א אצלינו הנודעים
 כן וכמו יתעלה, מדותיו יתר בכל וכן המת, בקבורת עושים

 שיהיה דהיינו הכמות, על מורה פה מה שתיבת א״א זה דבר
 כל גדולות יתברך שלו המדות ויתר והחנינה הרחמנות לנו
 הנמנע מן הוא זה שדבר יתברך, אצלו גדולות שהם במה כך

 וכן וגבול וסוף תכלית בעל בלתי הוא יתברך הוא שהרי
 קרוצי אנחנו כן לא הס אחד יתברך ומדותיו הוא כי מדותיו

 שמענה אבל קיים, טבע ולנמנע וסוף תכלית בעלי שהם חמר
 מורה בספרו רנינו מדברי שהבנתי מה כפי לך דע ואתה

 לרחם המציאות אפשר שכבר והוא נ״ד ס׳ ראשון חלק נבוכים
 ולחון לרחם בעצמותו הוא שראוי היושר מצד לא אבל ולחון,

 וכן אלקיס, ד׳ צונו כאשר והחנינה הרחמנות שצריך מי על

 באיש נקימה חרון משפט המדינה או העיר השופט כשיעשה
 ההיא הנקימה בו לעשות ראוי היושר מצד שהוא מה רשע

ההוא השופט שיעשה המציאות אפשר כבר הנה רשעתו, כדי
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 לקנא בעצמותו ישר שהדנר היושר מטעם לא ההיא הנקימה

 רט גמול ולהשיג עשקו מיד עשוק ולהוציא הצדק קנאת
 וקיבוץ ישוב מפסידי הס כאלה אנשים כי בזדון רע לעושי

 נטבעיהם התסעליותיהס מצד זה כל שיעשו אלא המדינה

 הזה והחונן שהמרחם עיניהם, נגד שהוא ההוא מהדבר
 כסות ואין ירעב, כי לו עוזר ואין בעניו עני יראה בעינו

 עליו שלנו עד מזה בטבעו יתפעל הזה הרואה הנה בקרה,
 ירחם כי עד הזה הגדול הצער מהכיל קטן ורוחו לבו כי דוי
 מצרתו, ההוא העני להציל יחננהו כי עד או ההוא העני על

 רע עושה רשע וריב חמס יראה כי האמור השופט וכן
 ההוא הרשע על והקפדה כעס בלבנו יתלהב הנה כרשעתו

 בקרנו רוחו ישקוט ולא ינוח ולא הזאת, הרעה עושה היותו
 כי התפעלותו טבע לו גורס זה וכל למדי, בו ינקום עד

 אינו עדיין כזה איש אבל שמיעתו, או ראייתו על יתפעל
 טבעו להרגיל לאדם ראוי כך אלא נמדותיו, והשלם המעולה

 הללו המעשים שבעשותו אלא דבר משום מתפעל יהיה שלא
 רצוים הללו המעשים היות לסבת אלא אותם יעשה לא

 החמלה מן כן לעשות האלקי היושר שהם להיות בעצמותם
 במקום הנקימה ומן להם הראוי במקו׳ והרחמנות והחנינה

 האמור, באופן הללו המעשים כשיעשה אז והנה לה, הראוי

 יתברך הבורא בשמים היושבי דוגמת בארץ אותם יעשה הנה
 מן הן עושה שהוא מה כל יתברך הוא שהרי ויתעלה

 על אותם עושה אינו העונשים מן והן והרחמים החסדים
 ית׳ אצלו הללו והדרכים המדות ואין נדו ההתפעליות דרך

 עושה יתברך שהוא אלא וחלילה, חלילה איכות שוס בעצמותו
 שראוי אצלו היושר שהוא מה לפי כך ופעם כך פעם

 ההם ובמקבלים רע, ועד מטוב ממנו לקבל ההם להמקבליס
 ובספרי דסוטה בגמרא אמרו ולזה ותמורה, שינוי שיש הוא
 עושה הוא מה דהיינו וכו׳ מתים קובר הוא מה הלשון הלל
 שום בלי מתים קובר תהיה אתה אף התפעליות שוס בלי

 שום בלי ית׳ דוגמתו שנרחם רחום לעני! הוא וכן התפעליות
 יעשה לבדו זה אך המדות, בכל הוא וכן התפעליות קצת

 בא ולזה ית׳ אלקי יושר לעשות שרוצה ההוא הדבר להיות
 הטובים המעשים שיעשה הוא דוגמא להורות מה תיבת
 שלא ג״כ בזה )ונכלל אחר באופן אותם יעשה לא אבל הללו

 לתקות דהיינו פרס לקבל מנת על הללו דברים אתה תעשה
 כמו טוב שהוא במה הטוב יעשה אלא בעה״ב או בעה״ז שכר
 המעשים עושה ואינו שכר תקות שוס הקנ״ה גבי שייך שלא
 הטוב לעשות וצדקו יושרו מכח האמור דרך על כ״א הללו

טוב(. שהוא במה

והספרי רביגו בלשון קושיות

 מה שהקדים קצת לערד קשיא פה רבינו בדברי אמנם
הוא מה מאמרו לו ואיחר וכו׳ חנון נקרא הוא

 שהם למרע״ה שנאמרו מדות בי״ג והרי וכו׳ רחום נקרא
 הודיע ובם הנרצים והדרכים המדות לכל והעיקרים השרשים

 אל נאמר ושם נארחותיו ונלכה נתנהג האיך לנו יתברך הוא
 גם וא״כ חנון, למדת רחמים מדת שהקדים וגו׳ וחנון רחום
 מדת לביאור רחום מדת ביאור להקדים לו היה ראוי רבינו
 אף חנון נקרא הוא מה ג׳־כ הקדים הנ״ל שבספרי אמת חנון,
 הקרא ג״כ הביא שהספרי אלא רחום נקרא הוא למה וכו׳

 ולחנן לרחם כך הם יתברך שמדותיו על לראיה בתהליס

 הקדים הזה בקרא והנה וכו׳ ה׳ ורחום חנון דכתוב מקרא
 קרא הן על דבריו הסמוך והספרי רחום למדת חנון מדת

 למה חנון הוא מה לומר הקדים הספרי שגם אפשר לפיכך
 הוצרך זה דלמה קשיא קא גופא הספרי דעל אלא רחום הוא

 הקבלה דדברי מקר׳ תורה של לחמו ממרחק להביא הספרי
 את ולרה׳ לחונן הם הקרה של שמדותיו על לראי׳ בתהלים
 בתורה מפורש מקרא ראיה הספרי הביא לא ולמה בריותיו,

 על תמה אני מזה וביותר ודרכיו, יתברך מדותיו הן הן כי
 רחום אל כי שנאמר רחום המקום נקרא וז״ל שאמר הספרי

 קרא מהן לאתויי לי׳ דלמה לערד וקשה וכו׳ אלקיך ד׳
 גופא הספרי הביא לזה קודם כבר והרי רחום, נקרא דהקב״ה

 נקרא וגם חנון נקרא שהקרה נאמר ששם תהליס של קרא
 רוצה דהספרי ול״ל הוא ורחום חנון כי כתיב שהרי רחום

 הביא הוא למה ג־כ קשה בתורה, הנאמר מקרא ראיה להביא
 דהיינו לו מוקדם שהוא קרא הביא לא ולמה בתורה המאוחר

 כל וצ״ע וכו׳ וחנון רחום אל כדכתיב קרא והוא תשא כי בפר׳
 שאמרו במה ליישב אפשר האחרונה זו וקושיא לערד זה

 וכו׳ קדש השירים בשיר האמורי] שלמה כל ל״ה דף בשבועות
 וכו׳ קדש שהוא מזה חוץ חול בדניאל האמורים מלכיא כל

 והרמרן רבינו דברי כראין בחידושיו ז״ל הריטב״א שם וכתב
 אלא זה אין שהרי קאמר נמחק שאינו לענין דלא שפירשו

 קדש שהוא ללמדינו שבא אלא שלו, שהשלום למלך כינוי
 בשיר האמור בשלמה הנשבע לענין אפשר או דקראי לדרשא

 מ״ש למד אתה וכן מהכינויים באחד כנשבע שהוא השירים
 ברה שם בחידושיו ז״ל הרשב־א כתב וכן מלכיא למלך לקמן

 ט׳ו הלכה פ״ו יסה״ת נהל׳ לעיל ועיין וכו׳ האמור שלמה כל

 וכו׳ עליכ׳ אני משניעני איתא ע״א סוף שם והנה שם, ובכ׳־מ
אלו הרי הכנויין ובכל חסד ורב אפיס בארן ורחו׳ בחנון
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 שמות ורחום דחנון למימר׳ בגמ׳ התם ואמרינן וכו׳ שייני!

 אפים ארן ורחום חנון וכו׳ שנמחקין שמות יש ורמינהו נינהו
 מידי דליכא כיון וכו׳ חנון שהוא נמי מתניתן אכיי אמר וכו׳

 נמי ודאי חנון שהוא כמי ודאי וחנון רחום דאיקרי אחרינא
 לרב לי׳ מסייע י׳ דף נשכת אמרינן והכי קאמר, רחום שהוא

 לחנירו שלום שיתן לאדם אסור דאמר דעולא משמי׳ המנונא
 מעתה אלא שלום, ה׳ לו ויקרא שנאמר משום המרחץ בבית

 איקרי לא גופי׳ שם התם וכו׳ למימר אסור נמי הימנותא
 שלום איקרי׳ גופי׳ שם הכא מהימנא אלהא דמתרגמינן הכי

 והיינו שם הוא רחום דתינת ג״כ סובר הספרי כן כי הנה
 ראיה להניא רוצה והוא בו הנשבע ולענין לדרשא קדש שהוא

דתורה קרא להניא לו דהיה קשיא לא דתורה מקרא לזה

 לומר אפשר היה דמשם וכו׳ וחנון רחום אל ה׳ ה׳ דהיינו
 שהוא תואר הוא דפירושו אלא הקב׳ה של שמו זה שאין

 אלקיך ד׳ רחום אל דכי קרא מהן אבל בריותיו על מרחם

 ידוע דהא תואר דהוא לומר דא־א ראיה מייתי שפיר
 וא־כ להתואר המתואר להקדי׳ הרגיל דבר הוא שבלשוננו

 ה׳ כי לומר לו היה וכך רחום לאל אלקין ה׳ להקדים לו היה
 של דהתואר ול״ל וכו׳ ישחיתך ולא ירפך לא רחום אל אלקיך
 דגם כיון ז״א לו קודם הנאמר אל המתואר על קאי הוא רחום

 רחום של התואר להקדים לו היה לא המתואר הוא אלקין ה׳
 לא ועדיין אלקיך ה׳ אל שהם המתואר שמות גמרו קודם

הראשונות. קושיות קשיא וביותר צ״ע ועדיין בזה דעתי הונח

ז הלכה
 מט״ו פ״ג לאבות מפירושו הבינו דברי מקור
יעשה בו שיקבעו עד אלו בדיעות עצמו אדם ירגיל וכיצד

 בהם ויחזור וכו׳ שעושה במעשים וישלש וישנה
 הדעות ויקבעו וכו׳ עליו קלים מעשיהם שיהיו עד תמיד

 כבודו, משכן איפה איה טהור מקורו העיר לא מרן בנפשו,
 ג׳ פרק אבות במסכת׳ הוא חיים מיס מקור מקורו אבל

 בפירוש ועיין המעשה, רוב לפי והכל תנינן דתמן ט״ו משנה
 ואחר ודל, פירש בפירושו ז־ל רבינו אבל שם ובתי״ט הרע״ב

 אבל המעשה גודל לסי לאדם יגיעו לא שהמעלות אמר כן
בכפל יגיעו אמנם שהמעלות והוא המעשים, מספר רוב לפי

 לא חזק, קנין יגיעו זה ועם רבות פעמים טובים המעשים
 בזה כי הטובות, מפעולות גדול אחד פעל האדם כשיעשה

 שראוי למי האדם כשיתן בו והמשל חזק, לקנין יגיע לא לבדו
 מדת בידו יעלה לא וכו׳ אחד לאיש אחת בבת זהובים אלף

 למי שמגיע כמו הגדול, האחת המעשה נזה הנדיבות
 מעשה כפל שזה וכו׳ פעמים באלף זהובים אלף שהתנדב
 לבד אחת פעם וזה חזק, קנין לו והגיע פעמים אלף הנדיבות

 פסק ואח׳כ טוב לפועל גדולה התעוררות נפשו התעוררה
 והן גודל לא אבל המעשה רוב לסי אמרו ענין וזה וכו׳ ממנו

פה. למשה שנאמרו הדברים הן

— ב פרק

 התאוה שבחושך או מחטאו יודע לבין ההבדל
הולך הפסולה והדעה

 שהן החכמים אצל ילכו הנפשות חולי תקנת היא ומה
שלהם הרעות נדיעות והמכירים נפשות, רופאי

 שלמה אמר עליהם אותם לרפא החכמים אצל הולכים ואינם
 הללו תיבות לכתוב רבינו הוסיף בזו אוילים ומוסר חכמה

 ולא וכו׳ הולכים ואינם שלהם הרעות בדיעות והמכירים
 וכו׳ אותם לרפא החכמים אצל הולכים ושאינם בקיצור כתב

 שהחולי׳ מיד לזה קודם שאמר מה על קאי אלה דבריו שהרי
דברים לכאורה וא־כ הנפשות רופאי אצל שילכו הנפשות חולי

א הלכה

 ומאזני בפלס שקולי׳ דבריו כל לרבינו יתר כשפת נראים הללו
 כוונת אבל יותר, ולא חסר לא שכולה בהם אין השכל משפט
 אבל רעות, דיעות להם שיש אדם בני שיש להיות היא, רבינו

 יהיו אדרבא אלא רעות דיעות שהם זה יבינו ולא ידעו לא

 וכענין ורחבות בריאות טובות דיעות שהם בדעתם סוברים
 לגודל או ושכלם, דעתם לקצור אס וגו׳ טוב לרע האומרים

 בהם הגוברת התאוה להיות ואס מקטנותם, בס הרגלם
 כאלה אנשים על והנה עיניהם ותסמא ודעתם שכלם תבלבל

 חכמה בחכמתו ע׳ה המלן שלמה שאמר הזה הקרא נאמר לא
 את לא ביזו לא הללו האנשים שהרי וגו׳ בזו אויליס ומוסר

המציאות אפשר כבר אדרבא אלא המוסר, את ולא החכמה
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חמישי פרק ברכות
כהדר הגדולה כנסת אנשי סדרן כ’וא כדאמליצן באמצע דפי' חכמים סבית לפי כ• קא׳ רצנין אדבר• אמי ר'1

ברכת הוא ה'אל דעות אל כ• תחש הקרא יע״ש הספירות קאי ולא התודה תכמת הואנמיעל תונן אתה צרכת
־' •וסי( רב כדבר׳ תירצו לא .ולהכי הטבע חכמת על.

יוסף רב כדברי
שברכת מוכת קנה חבב ־ י.׳"•"■׳. -״ אמית חכמה שהיא שפירושו כוי חכמה שהיא מתון שאמר
 מ| האדם חותר התנע מצד כדעת תיירי לא .™.■•""הדעת שפירושו קונן אתה כברכת לא התודה חכמת היינו

אלו כרכות שת• כין כעי תא» הטבע דעת כי הנהתה אמסי«י»יי«״ שברכת אמרו שהם דת הטבע חכמת

v1«1n O’tPl7C*\ 1־* * -י- ‘*-—4- —•יי״*-•

 פירושו נמי אתהחונן שברכת אמרו שהם יין המנע תכתת
 זה ועל הפתיחה על אתי טעם זצותניס התורה חכמת

 בברכת זאת דעת פי' דעה גדולה .ואמר אמי. רב קא׳
 ולא התויה דעת הייצו היא גדולה י »'כ הדעת קונן

 היא גדולה אלא למבע דעת שקאיעל לומר קטנה
 של ביכות נתחלק שניתנת והראי' התודה דעת יושי’^־
 השיצינו -.ביפת היא אתרי' מסילרת כרכה ואיזה חול

 תפצי שהם לעביןתיף מלכינו יקרכינו לתורתיך חכינו
 היתכן צי כראשונה זי ברכה. לסדר להם ,יהי קידם

 הנל* ענייני >י»’כו דעה מאתך וחנלי תתלה להתפלל

 ע״ס אלא העצולה התורהועל .להתפללעל ואל? עולם
 חכמיה דנלו ויתה התייה דעת היינן א5י גדולל

 לקגציצועדעת כקש? ג*כ שהיא זו בברכה מתתילין ושפיר
זלל: 4 תכתה ראשית והיא התירה

 '.גדולה־דעהישציתנה. אמי ואיי בגמרא שם
לדקדק יש צו׳ אותיות שתי בין ...

 ואם כאן לדבריו ש״צית-יש ואיזה הצא בעי תאי אתי י'
 קשה להא׳ במי נקע היא שגדולה בדעה דמויי• איידי
 מפרש אינו וכאן תקום ככל כאלו דברי' לפרש ׳,רש דין הלא

 תאי לדקדק יש ותו הוא טעמא תהא׳ לאו ע״כ צלום
 בו' שמות שתי בין למיתר ה״ל דקאמר אותיות שתי כיז

 חכמה הס לספילית סלל במקובלים לידוע לתק קלל
 באמצע דעת שמאל תצר בינה •מין מצד חכתה דעת צינה

 סוד הוא זה ודעת דתפארת קצת.רישא מהם למעל

 דעת שצריכה שנכתב תורה ל״צו תפארת כ׳ לתולה
 אצמה הוא אל וצינל אפ»ה הס הוי' אל אלו שתות )שתי

 כל אל חסד צדכתיצ בחסד תשמש היא אל ששם אף1
 אכן כדצתיב יש שנקלא צחצמה הוא התחלתי מ*מ היום

 עולם של תקימו חצתה הגא ואקים הול צייקים ה׳ *ש
 המעשל כי קידש היא והעשירי תיירי צחצחה לפסיק וכל

 ורב שנקרא אצמא הוא אל 6ש א*צ אל ,שם הוא »)ןי*ש
 הם אל שמית ששני יבין זו נאצמה תיידע גם מה חסל

*fee שאקדים הפא כתו מכמה ■הואהיי' לשם הקדום אל 
 הוא ודאי זה אל א*כ ה' דעית אל צי הו•' לשם אל שס

 כ• אלהים בניקוד הוי׳ שהוא ביצה -היא,הוי ישם אכמל
 בדין שהן ללחמים מצד בבינה שהיא התשונא לוד היא
 היאצכינה אל שם שאחר זה הוי׳ שם ז(דאי האשוצה היא
 אלו שתית שתי בין דעת צתיב ולכן כיכל חכתה סדרן שצן
 ויונק לנינה אפתה בין האתצע קו הוא הדעת ש&וד לפי

 רב חכתה הוא אל שם כי ה' אל שתית תשני משתיהס

 קי •רעת צדי! לחמים התשובה סיד ניצה הוא ליי' תלד
 חכתה אלו ספירות ‘דשת וידוע פשוטים רתמים לאמצע

 יה שם אואיוא שתי הם אותיות שאי סתם כקראים ונינה
והצל . 4 ה' תשוב התשובה סוד בינהה' •'חבטה

 חוצן אתל נרכא נמי תקנו דלהכי לל אלה צל אחר
 נרכוא שתי באמצע להעמידה כדי חול של כרכה בתקלת

 בחכמה הןא קדיש תואר כ• חכמה שהיא קדושה בין אלו
 כאשר חצתה ה!א מקורו מ״ת ת׳ת לוא קדיש דשם ואף

 מסיים וללבי זה כענק עוקצין סוף כלקדתה הארכאי
 הם ודא• יתד אלו מוארים דשני הקדיש האל הברכה
 ולכן בכינה היא השיצינו זברכא • כדאמריצן בחכתה
 התשובה סיד בינה היא בתשובה הריצה הברכה תסיים

 ליודע• עמפי בתשוכא סידהרויצה זה העליון רצון מצד
 כאתצע אלן ברכות שת׳ בין הדעת ברבת תקנו זלתכי תן
 ויונק לבינה ,חכתה בין באמצע הוא הדעת סוד צי

 נסוד מדעת למעלה היא שכינה ואף כדאתרינן תשתיק
הוא דעת הקו׳ן לענין סדרן ת״מ דעת נינה אפתה

 בינה הוא ל הדעא חונן ברכת הוא דעזא הקדוש האל

שברכת מוכח אלה תכל והנה • בתשובה הרוצה

 תיירי התייה בדעת כ’יע וכינה חכתה
 שם ושפיר כדאמרינן התירה סוד שהוא עליק לדעת רמז

 וע״ש דעא בינה חכמה בסיד אלי ברכות שת• בין מקומו
 אתי' ר׳ צונח הוא יזה כלאמרינן אי דעות .אל כי הקרא
 אדלעיל אמי דל זה למאמר כו' יעה גדולה פאן שאמי

 שניאנה דעל גדולל שאחר הראשק מאחלז צמו קא׳
 קאי דאדלעיל למעלה שכתצגו חול של בלכה נתקלת

 הדעת אזצן של זי שנרכל דברי שיפה חכמים דברי נפרש
 רב שאמר כמו המבע לעת על ולא התולה דעת על >ןאי

 דבריו מחוק ועתה הנזכר תטעם ייסף רב על יפליג ,וסף‘
 ‘ריאת ואתר תייר• התורה שבדעת מוכרחת ניאי׳ עוד

 תוכח ומזה הדע? היא גדילה ענין פי׳ ׳1כ דעה צלולה
 ולא התורה דעת לזא מייל׳ גדולה נדעה זו בלכה שגס
 היא גדולה דעא ‘שהי המנע דעת היינו קמצה דעה

 נינל חכמה ספירות שתי הס אותיות שתי נין אציתנה
 חכמה יה שם אותיות שת• הס אותיות שתי שנקלאי׳סתס

 אמר ולא אותיות שתי אמר ולכן בינה ה' חצתה י' צינה
 אלו הפילות שני שעל כלם ויניצו שידעו כד• שמות שת•

 חכמה האמצע קי שתיהם בין ציתן ידעת קאי חכמהיבינה
 לששת׳ דעית אל צי ומ״תיראי׳מהא•קיא דעת בינה
 כין דעת וכתב וצינה לאצמה רומזים לוי' אל אלו שחות

 זבינל מחכמה שיונק עליק דעת ג'פ לרמז אלו שמית שת•

 צרבות שתי נין הדעת ברכת דתקני הא ודאי עתה כ’וא
 כתשוצה הרוצה לברכת הקדוש האל צרכת צק ידיצו אלו

 עליון דעת על רומז צדאמרינן וביצה חצתה על שרומזים
 אל כי קיא אהא• פסדק אלי נרצית שלשה ואסתכיהו

 התירה דניעת אכמים כדברי מוכח ועתה ה' דעות
 חלילה צ• המצע כדעת ולא עליק לדעת רמז שהוא תיירי

 הספירות נין הצובע דעת ותיל קודש לערצ מרשע לנו
 הדעת והיא לחול קידש נין חנדילין אנו זו בברכה הלא
 המשפט צמקיס ואין לחול קודש בק להבדיל שיודע גופא
 אלא לקדש קדש צק חול לעלב חלילה הרשע שחה יהי׳

 • ימן •קאמרי ושפיר קא׳ התורה דעת דעל ע*כ ודאי
 ליחה-עליודלפאורה אשול דעת גו שאין מ• מסיים ולזה

 על לרמז הוא זה דצל ניחא ולדרכינז מקומו כאן אין

 ומשפיעים פשוטים רתמים האמצע יזו שהוא עליון דעת
 דעה נו שאין מי כל ולכן ממה של לעולם הלחמים מדת
 שמשפיע מדעתעליק יניקה לו אין א״כ התורה .דעת היינו
 לרחם אהור ולכן ברתמים סלק לו ואין הרחמים מדת
• ודו׳ק 4 מיירי התולה דבדעת מוכח זה ומכל עליג

 אסור דעה נו שאין מ• זבל ל^03ב ש□
האשור לדקדק •ש עליו לרחם

 עסנג״שראל שאר על צמו עליו ללחם א*צ דלמא לן’«נ
 רחמנים 11 נאומה סימנים שלשה כי עליהם ללחם שצריך

 רוצה .ואס עליו לרמם א*צ דעה נו שאק יה על אבל צו׳
 עם ב• קרא לתהא' נדבר איסור רשאישאין עליו לרתם

 .דלמא ועוד ׳ • האיסור מוכח אינו !אה ביצות לא
 עמונמדת נוהג אינו שהק׳נה חהק׳בה אדם בני שאני

 שאקלוסלק לפי למעלה שכתנצי מעעס אפשר רחמנות
 לו משפיע אין ולכן הרתמים התאלת מעלה של בדעת

 רחמנית נוהג שהרי עליו לרחם צריך. האדם אבל רחמים
 דרבי מפני אותם שמפרנסים העולם אומות בעניי אן<

pJg ♦ אדם גב• רחמנות דמדת לפי לתרן זצ^ל 
 מה ידרשינן כדרכיו והלכת דכתיג מהלבה ע״ינן
 מונה שנן עשה מצית וזהו רחום אתה אף רתום הלנה

. חזתה___________י.—•—' * •
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חמישי' פרס ברכות
 עלמישהקינה זע'כ ה׳ בדרכי לילן »עמל אתההדמב׳ים

 בדרכיו והלכת עליולק״ס לדתם האדם צריןג& •ורתם
 עליו לרחם רינה א-כו שהק״בה ע׳ >על כי׳ רתום הוא יזה
 הזלן אינו מרתסעליו האדם אס ,שיה* טעם תאיוה •הי'

 על ועוכר זה על מדתם אינו הקינה שהר• הי בדרכי
 על לרתס שלא הי דרכו שזהו כדרכיו והלכת עשה מצית

 יאפשר משמע ענק ככל נדרכת והלכת כי מדע מסירי
 תא היינו הוא יזה פירוש רתום הוא מה הלשון לפרש

 הלאו נשמע הן ומכלל תיתם אתה מרתס שהקיצה
 שצריך תרהס לא אףאתה מרקם שהקיבהאנו שתה
שלא עליו לרתס אסיר הוא ולכן דוקא ה' כדרכי לילן

 וק׳לי ־ בדרכיו לעכירעלייציתעשץוהלכת

הוא בינות שנאמרכיעסלא בגמרא סם
מייתירא׳ כדקדקמא׳ •ש וגו'

 מייד* בנינה וקרא עניינים שני שהם לדעת מבינה
 לא עם כי כדכתיב עליו לרתם אין כינה נו וכשאין
 וכינס דדעת הכר ואי דעת גני כן לא הוא גינות
 דקראוהליל לשקנינהכלישכא כ ג* הייללמנקט היא תדא
 שכתבנו מה ומכל עליו לרקם אסור נזכה שאןס מי וכל

 דלכל וניל'לתרץ כינהו כינהכאןתרימיל•1 יזוכתדדעת
 מדעת עדיף בינה כינהו חילי תר׳ וביצה דדעת הדעות
 על כש״רמז ופש׳טא דבר מתון דבר מנין שפירושו

 כאשר זדעתיונקמכינה היאלחעלהמדעח הספירויסנה
 מדתתו אינו כינה נכי אה הוא ותומר קלי והשתא התננו

 חרתה עסכלוהאינו אףשלאוכלא.דסזו>£דלכ׳נה השם
כיש. דבר חתוך דבר להבין ולהתאמן ללמוד דהיל עליו
 שאין בנקל ללימוד יכול היי שזה הקל דעת נו אין אב

כי האסור תתדש כמי זה שמטעם ואפשר על׳ת־ ליחס
 התמד כאשד עליו לדתם איסור שוס משמע אזנו נקרא ''

גדול דבר שהוא ביכה נכי אס דרגא בכתות דיליף אלא
 בינה לי שאין מ׳ כל׳וה עס אדם כל אצל חצו• ואינו מאוד

 לדתם שאין לאדם יהיה השתים תן תרתמיןעל׳ר אין
 אין אבל עלו לרתם שאין שללה הוא עדיין אכל עליו

 זכמעע• אדם אצל תמוד דבר שהזא □יון נדנד אישור
 לאיות שאפשר דעת גני חלתאוא״כ תל׳ בדידי׳ 1דלא
 אפיי מלבו ומסירה שיושב רון קל דבר והוא אדם כל אצל

 אםאןל<סנהשאץ. כתו לא עליו לדתם •שכדבר איסור
ד וק״ל - בדבר אישיר

ל׳דקדק וגי׳ייש בימת לא כי־עס 013
שאסיר־ קרא מתאי ל׳מ-לף מניל

 מרבים יתיר שאבי דלמא דעה בז שאין איש כל עלי לרתם
 ודאי• בינותכתיכזברביס לא עם תיידיכי כדביס דקרא

 אין כרכים בינה וכשאין מתידדבר דבי סנהילהבין שיין
 יחיד גני כן לא אצלם הוא גדולי שתטא עליהם לרתם
 איכא הארצות ועתי פתאים דכמה דשכית חלתא• שהוא

 שאין. היחיד על ומדחמיס דשכית׳ מלתא והוא בשוקא
 דעה בו שאין מ• ביחידמיירידכל ידיאילאף גדול תטאי
 לי נפקא דשפיד וי-יל • הא ותגיל •ת!ד לשון אמר

 יתיד לשין יחסיים עם כי רכים לשין דפתח מהאי־קרא
 שאמר דקרא סיפא ולן קא׳ איתיד הואהוא בינות לא
 יתיר לשק הוא הקרא כל וא*כ •ריזמנועושהזלא כן. על

 עמיהם ירתתס לא ע״כ הס בינות לא עם למכתב והיל
 •תיד לשין נקראים חשזסדכל׳ישראל לומר'כאן שיין ואץ
 מקום של רצונו עושץ דכשאיכ׳ן א כלב כלס שהם לפי

 רצינו עושין שאינן לשון,יתידוכאןהזכ׳חם אינם.נקראים
 כשישראל ועוד בינזת לא עס הם זה ומתמת־ תקום של
 עושהו ירתחנו לא כן על א-׳יאיןשייןיצומד נאמדה הס

 ע׳יזונציזז כלסעיכדי שליאתאכישה״ו אמריבןדזדו הלא
 הוא מלאי ומקרא ביניהם שלום א׳יוה׳•' כלב בשכיל׳שה׳ז

 לותדשאקארחמק שיין ואין ליו יזיסרעצביאפדיסיהנת
 מלשון שינה ואכילתה לאהץבלבא"אז בליהסאלאע״כ

שאיןמדעה אתידאףיתיד לזולות אלא מ׳ילליעיי•

 53 או שהיו לפי רבים לשון דפתא והא עליו תרתייק אין
 יפשינוא לשיךתיד להתחיל שיין ואין בינות לא עם ישראל

 נקראים שהם העולם אומות על דקאי המפרשים לאלו
 מרבים הכתוב שינה למה קשה פהטא א״כ בינות לא עם

 כיי אי כלב כולם שהם לומר שיין אין אומות דגני ליחיד
 4ביתו נפשות כתיב וכעשו הרנה לאלהות עונדים הלא
 אין דעה 13 דכשאין את• הייזיד על כמי למדרש ע*כ אלא

 זה דבר ללמוד אפשר אן להקשות ואן עליז מרתתין
 דלמא האומות על קרא דמפרשיס אלו מפרשים לדעת

 מרתמין ובישראל מדתתק דגביאומוילאק ישראל שאני
 הנד ישראל עניינים ככמה דהלא דעה בו שאץ אף אותו

 ישא׳ לא אשר כתיב בגמרא דאתרינן מאומות מובדלים
 בישראל' כאן ואמריק אלין פסו ה' ישא וכתיב פנים

 האיןמרתמיןונישרש'מרתתין באומות באיהיהיהכאן כאן
 האומויל תעא תכתיב תלה למה להקשות דיש• הליק

 ל',ע אלא האלה הגזים ברשעת תלה ולא בינות בחסרון
 בד אין tsf>i תלי בדיצה שהרחמנות לישראל מהם ללמוד

איה-' על דקאי׳ נלתוד׳אף ושפיר עציו לדתם דעהאסור

013 ICJO33 ש^ אדם כל אליעזר י’יאה’ 

בהיתי נכנה כאלו דעה כר
 נמה•' כאלו דומה אם מה מאיג״מ •ש־להקשות • בימיו
 נדמה ואם כהן ולא מקדש לא כאן ב׳מיוכיקשאין בהית
 יעוד׳ ואיזה וצמא רעב הוא ומייד ושותה כאוכל לאדם

 מאיי פי על לתרץ ונ״ל - בז ■ש שכר ומה זה הוא
 מעלה־ כימיו בה*מ נבנה שלא מי כל בגמרא דאתרינן

 יא*כ מזה גדול עונשי לן ואין כאלוהתריבז הכתוב עליי
 נימיו בהית בכנה כאלו עליו שמעלה דעה בו שיש זה

f זהו התריס כאלו נחשב ,שיה" העונש זה עליז אין ושוב
 ד וק׳ל י־ מאד גדול וענק שכר

קרתינאה אתא לב לי' מתקיף 013
 5כ כקתה גדילה מעתה אלא

 שאמר■ ר״א על מיד לעיל מקשה לא לימה תאמר ואם
 • מקד® גדול שאמר מיד ליא אדני* וכן כו׳ דעה גדולה

 אדס כל אא דאמר הא על ואת קופי' תליי ואין כי'
 עלי שיין דהקזשי' כימיו בהית־ נמה כאלי• דעה בו שיש

 המאמר זה עלי היא ,,קושי דעיקר וי׳ל כדאמריכן הכלל
 דלמא לי׳ קאדי מאי לי* דקארי לדקדק יש דוקאדהדי

 גדוליא מיהא fok>3 אץ כדתתרץ נקמה גדולה באמת
 לתרץ היל דקאמד במלתא תא לדקדק־ יש ועוד היא

 בעי■ קא ותרתי הכי דמקשה אלא היא גדולה אק בקיצור
 מי נקמה גדולה מעתה אלא אלרתדא מאמרים שגי על

 ר״א לפיד א*כ כקמהקשה שגדולה ק הוא שהאמת וא״ת
מהם כלא חדכידב שקיליכמקדש דלמידקמהיקש׳דדעה

 אד מהם כא שקולה היא עמי נקמה איב שחות שני '!9
 דלאיוה שתר לו אן יזה כשניהם או כמקדש או כדעה

 דאע■ למדרש •ש שפיר ומקדש דעה בשלזא תדמהו ענק
 נאה־ היקש והוא בימיו נהיא נמה כאליו דעה בז יש

 5כ לומר אס להולמו אפשר א• כקמה גבי אבל ומתקבל
 דאתסר־ להיכן א* דעה19 כקימהכאל שעושה אדם

 אדם- נקמת דאטו מקדש׳בימיר נמה כאלו א קכי מה
 כדכתיה הקיבה נקמת על קא זה כל ועוד היא מעליותא

 כאלר לזמר זה הוא יעוד אתה ועוד י ה' קמות אל
 כהיקש■ חזה• זה ללמוד כלל דמיון להם ואץ כקמה עושה

 לדמותן אתה ציין כל נקמה גדולה דורש זאיכ״כשאתה
 כדאתא הא דלמא מניל הראשק הדמיזן דאל״ב לה זה

 כלל• דרשינן דלא אלא עניינו לפי וכלא' והאכדאתא
 אין נמי ולכן שימת שתי כץ שניתנה אף כקמה גדולה

 שתי כין ניתנה כאמת הלא למת וקשה מאלי לא לדחותן
דרשינןזמניל נכולהרגחילא בהא ואם שתות
 היא שהאמת פירוש אק ומתרץ אחא רא קושיית זהו לחלק

שתי גק היאמלכתיב שגמלה נקמה גת׳גבי פן־דדרשינן
שתמב
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___________־,״/vj ר׳ /כי׳ אל מ רז ר סל־

>£<ץ׳-זמ Q3W»js• jr3 .^י ךיא[ עשר מגןת

xt k/s»t/< ׳/ן׳ job>i 3\^ מזייס-ן >n •ן דק /v n'<}* m ץ<!3 הץ?> עיז
 נקרא הקב״ה ומה חנון היה אתה אף הנון נקרא הוא ומה רחום היה אתה אף רחום
 י כן גם בפירוש ובא אחר בלשון הענין זה נכפל וכבר חסיד. היה אתה אף חסיד

 יתעלה בהם יתואר אשר הנכבדות והמדות הטובות בפעולות ד,הדמות לומר שרצה
ע״כ. הדמיון. צד על

 להדמות שהוא רבותינו ממאמרי הר״ם שכתב ממה נתבאר זו מצוה וענין
 במעט הוא ומבואר מאתו. המציאות זה אל הנשפעות הטובות בפעולותיו אליו
 חנינה כגון ד,מדות אלו ר״ל יתעלה, ה׳ על שנאמרו התארים אלו שכל עיון.

 בדרכי הולך הוא חמדות אלו בדרכים וההולך שכלו, מצד לאדם ראויות ורחמים,
 חוזרות שאינן מדות שי״ג 8ראשונה במצוד, בארנו וכבר ביתו. באהל לבא וראוי ה׳

 רחום ונקרא ודרכיו פעולתיו מצד יתעלה ה׳ כשישיג הם •בתורה שנאמרו ריקם
 באר וכבר הירח. גלגל מתחת במורכבים מאתו הנראות הפעולות מצד והגון
 ההוא העגין ולפי יתעלה. ה׳ אצל שנמצאו והחנינה הרחמים ענין בהרחבה 7 הר״ם
הנבראים. על לחון הנפשית וההערה האדם מדות משלמות כן גם יהיה

 הוא אפים" "ארך אמרו כי ונאמר ה׳ ממדות כך אחר שבא מה כן גם ונבאר
 אמר או אף. כלו שהוא העולם בזה האמת וישיג ישכיל למען האדם, עמידת לזמן
 "רב ואמר בתשובה. שישוב החוטא על שיחמול האדם מין אישי על אפים ארך

 כשבראו העולם בבריאת חסדו כלל על האדם במין חסדו שהגדיל מה על חסד"
 שישיג במה "ואמת" ואמר לעולם. ויחיה בה׳ להדבק ובבחירתו בכח שכל בעל

 הדבר על יאמר אמת כי ה׳, חכמת שגזרה מה כפי האמתיות הדעות מן האדם
 8 אמרם אמנם ,מבואר. וזה אמת הקב״ה של שחותמו 8 רבותינו אמרו הקיים. הנצחי

 בו ד,כונה בי״ת, שבאל״ף ואחרונה ואמצעית ראשונה אות שבאמת הרמז צד על
 הכל, יחתום ובידו ועליון, ואמצעי התחתון עולם ר״ל עולמות בג׳ הוא ה׳ שחותם

התכלית. שהוא מציאותו אמתת תושג ד,ג׳ באלו החקירה ועם
 י״ג והם לרשעים וחטאה ופשע עון נושא לטובים חסד נוצר 10 אמרו אמנם

 המורד על ופשע בכונה, להנאתו עברות העושה המזיד על נאמר "עוף׳ מדות.
 עניינו הר״ם*■ באר ינקה" לא "ונקה ״. השוגג על חטאה ואמר ממזיד. קשה והוא

 ולבאור ע״ז, בחטא >נהר״ם בארו בנים" על אבות עון "פוקד ישרש. לא ושרש
 מדות י״ג שכל » הר״ם וכתב תעשה. לא מצות מחלק ראשונה במצוד, נרחיב זה

 י*, מדר, אינו הראשון ה׳ מדבריו המבואר ולפי אבות. עון פוקד מלבד רחמים
 אבות עון פוקד יהיה הר״ם שלבאור שאומר החברים מן ויש *.5הא״ע באר וכבר

 קיום הרשעים השחתת כי בו הכונה בעצם. לא במקרה רחמים מדת בנים על
 שפוקד שאמר מי ויש הצדיקים. על ה׳ מרחמי אשר העולם והעמדת הצדיקים

 מחלק אך לבד. האב על החטא עונש כל פוקד שאינו רחמים למדת הוא אבות עון
 ויהיה ינקה לא ונקה אחת מדד, יהיה הבאור זה ולפי רביעי. דור עד לבניו העונש
שכל אצלי והמבואר י.8 מדות שתי הם ה׳ שה׳ בפסיקתא רבותינו לכונת נמשך

 מו״נ 7 הדברים. רוב שנתבארו שם ועי׳ לה־לט. עם׳ למעלה 6 בר׳־מ. ועי׳ באן קשר ספרינו 5

ר״ד, עי׳ 10 א• נד, שבת 9 ה׳־א. פ״א סנהדרין ירוש׳ ועי׳ א נר, שבת 8 נד. פרק וז״א
כה״ע. פו( )עמ׳ שם מו״נ 13 שם. מו־נ 12 ב. לו יומא עי׳ 11 יז. פכ״א במ״ר ב ה
שם. ר־ר, בתום׳ הובא 16 שמות. אבע״ז עי׳ 15 ב. יז ר״ה עי׳ 14
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מצוד, ספר — דוד ]מגדל

 ויאמר העצם, שם הוא הראשון שהשם נאמר אם גם רחמים, מדות הם המדות
לקחם לנחלה לו בחר אשר העם על ובפרט נבראיו על בהשגיחו רחמים למדת
רחמים. מדת ה׳ אמרם מקומות בכמה ידעת וכבר המערכת. תחת ואינם לחלקו
 החטא עונש כל פוקד שאינו שבארנו הדרך לפי רחמים. מדת אבות עון ופוקד

אפים ארך ה׳ 17 אמר המרגלים בענין משה שבתפלת זה .על ויורה לבד. האב על
יתעלה ה׳ מדות כאן לזכור בא שלא וחנון. רחום אל ה׳ הזכיר ולא חסד ורב

 לחוטא, להעביר ה׳ רחמי מדות וזוכר חטאם׳ מצד עליהם מתפלל היה שהוא מפני
 חסד נוצר הזכיר ולא הזה. במקום להזכיר צריך היה שלא ואמת הזכיר ולא

 עון בעלי כי וחטאה, הזכיר ולא שבארנו. כמו הטובים על נאמר שזה לאלפים
 אבות עון פוקד ינקה לא ונקה הזכיר ומאשר השוגג. על נאמר וחטאה היו ופשע

 עונותם למחול ה׳ מדות חסדי לזכור היתד. תפלתו כי רחמים. מדת שזו לך יתברר
 כן אם חסדך, כגדל הזה העם לעון נא סלח זה אחר אמרו והוא חטאתם. ולסלוח

י־" \ שלפי ואעפ״י החטא. כל עליהם יפקוד שלא כלומר בנים על אבות עון פוקד יהיה

 והוא רחמים. מדת איננו בנים על אבות עון פוקד כי נראה רבותינו מאמר
 »ג אמר משה ובטלום. נביאים ובאו ישראל על משה גזר קשות גזרות ד׳ “ אמרם
 תמות, היא החוטאת הנפש 20 שנאמר ובטלה יחזקאל בא וגו׳ אבית עון פוקד
 וכפי הר״ם, באור כפי ענינים לשני בנים על אבות עון פוקד לבאר רחוק איננו

המרגלים. בענין משה שעשה בתפלה שנראה מה לפי שבארנו, ,מה
 ולהדמות בדרכיו ללכת אנחנו שחייבין ה׳ מדות בענין לכונתנו ונשוב
 נתדמה וכך והחנינה, הרחמים בדרך ללכת יתעלה אליו שנתדמה וזה לפעולותיו,

 שיגמלנו למי לנקימה הכעס פעולות ממנו שנרחיק וזה אפים. ארך כהיותו אליו
 פשע. על שעובר למי עון נושא למי 21 אמרם רבותינו מאמר ידעת וכבר רעד,

 אמרו החכמה הסתלקות יגרום לנפש גדול חולי הכעס הפעלות ענין גלהיית
 היא זרה עבודה כי מבואר וזה זרה, עבודה עובד כאלו הכועס כל 22רבותינו

 מן ואחת אותה, הממיתין הנפש חליי סבת הם המגונות והמדות הנפש. מיתת
 הוא חכם אם הכועס כל 23מאמרם בהפלגת והתבונן הכעס. היא הרעים החלאים
 שאפילו הנה באר ממנו. מסתלקת נבואתו הוא נביא אם ממנו מסתלקת הכמתו

 יסתלקו הכעס עם גמור, קנין אליו ושבו הנפש חיי שהם בענינים שהורגל מ־
ההוא. הקנין ישיג שלא שימנענו שכן כל ממני,

 בתחתונים משגיח המשל דרך על המעלה, ברום היותו ה׳ ממדות שנראה וממה
 ידעת וכבר עני. ענות נבזה לבל בזה אליו נתדמה השפלות בתכלית הם אשר

 מוצא אתה הקב״ה של גדולתו מוצא שאתה מקום כל ׳׳-׳ אמרם רבותינו מאמר
 הנביאים אדון בה שנשתבח היא והשפלות הענוד, ר״ל המעלה, וזאת ,ענותנותו.

 עד האדם בה שיתנהג שראוי היא המדד, ובזאת מאד. עניו משה והאיש 2י׳׳ באמרו
27 רבותינו מאמר והתבונן רוח. שפל הוד, מאד 29 רבותינו אמרו האחרון, הקצר,

 א, יז השנה ראש 21 ד. יח יחזקאל 20 ז. לד שמות 19 א. כד מכות 18 יוז. יד במדבר 17
 ב. סו פסחים 23 מ״י. פ״ב לאבות ובפהמ״ש פ״ב דעות ברמב״ם הובא 22 א. כח מגילה

ב. ה סוטה 27 מ״ד. פ״ד מדות 26 ג. יב במדבר 25 גבורתו. ושם: א לא מגילה 24



רנט ריא[ עשה מצות

 תועבת 29 ואמרם ושכחת, לבבך ורם 28 באמרו בעקר כופר כאלו לבו המגביר, כל
 בגובה רשע , *30דוד שאמר מה ידעת כבר עיון במעט מבואר וזה לב, גבה כל ה׳

 « במאמרם נ> רבותינו הפליגו גאות ומה מזימותיו. כל אלוקים אין ידרוש בל אפו
 יכולים •והוא אני אין אתו אלא אותו תקרי אל אוכל לא אותו לב ורחב עינים גבה

 הקדש ורוח השכינה תסתלק האדם בגבהות כי מבואר אמת וזה בעולם. לדור
 רבותינו במאמר התבונן בהשפלתו. הוא יתעלה בשם והשגתו האדם ושלמות ממנו,
 34דרש ע״ד אמרו המעט אתם כי וגו׳ חשק העמים מכל מרובכם לא 33 אמרם

 למשה ואפר, עפר ואנכי ” אמר לאברהם גדולה נתתי עצמכם, הממעיטים אתם בי
 שחשק המאמר בזה באר איש. ולא תולעת ואנכי ” אמר לדוד מה. ונחנו 38 אמר

 בתכלית היה הוא עצמו משפיל היותר כי בעיניך וראה השפלות, מצד בישראל ה׳
 מה, ונחנו כאמרו לאין עצמו שם כמוהו קם לא אשר הנביאים אדון כי השלמות,
 עצמו המשיל בנבואה רבינו ממשה למטה שהיה לנביאים ראש אבינו ואברהם
 ברוח המדבר ודוד הנביאים. אדון כהשפלת עצמו המשיל ולא שביסודות, בפחות
 ולא פחות, היותר חי לבעל עצמו השפיל הנביאים כמעלת מעלתו שאין הקודש
 עד בהם להתנהג הצריך לפי אלו מדות בשתי והרחבנו כך. כל עצמו השפיל
 הקנאה 38 אמנם המדות. מאלו מסתעפות המגונות המדות ורוב האחרון, הקצה

 שלם שיהיה ומי והכעס, הגבהות ממדת יסתעף שזה מבואר זה והכבוד התאוה
 נמאס בעיניו נבזה ויהיה גדול בדבר אפילו יכעום שלא ר״ל אלו, מדות בשתי
 שצריך ד,מדות בענין הר״ם הרחיב וכבר הטובות. המדות בכל עצמו שישלים קרוב

 הנזכרות חמדות שאר .39 דעות בהלכות שתמצא כמו הממוצעת בדרך האדם שיתנהג
 בהם אליו להדמות האדם שיוכל ומה יותר יתעלה בשם מיוחדות הן מדות בי״ג

בעצמו. מבואר
ופעולותיו, ה׳ בדרכי להדמות שכלית הערה כלו הוא זו מצוד. שכולל והענין

 המועילות התכונות כל כוללת היא זו שמצור, אחר החברים מן אחד שאלנו והנה
 ה׳ אני 80 באמרו ה׳ מדרכי שזה עצמה בפגי מצוד, צדקה מצות ימנה איך לנפש,
 שיקשה דבר שהיא מצד הצדקה כי לומר ואפשר בארץ. וצדקה משפט חסד עושה
 אם גם ביחוד זה על לצוות הוצרך ונתינתו, הממון פזור והוא אדם, בני לרוב

 עליו תפול ענין הוא הצדקה כי ועוד בדרכיו. והלכת באמו׳ו נכלל שיהיה אפשר
 יסכימו אשר מקומות בקצת תמצא הלא מדינית, להנהגה שיצטרך למה ההסכמה

 גהר שטיפת או השריפה, ממפולת מהם לאחד מקרה יקרה כאשר כי יחד כלם
 יבטח ובזה לכל, ראוי מקרה מאשר ההוא החסרון להשלים שוד, כלם יד תהיה
 אדם בני בין להסכמה יצטרך הצדקה ענין הוא וכן ולזרעו. לו הישוב בקיום

 רבותינו מאמר לזה ונמשך הארץ, מקרב אביון יחדל לא כי 41 הכתוב כמאמר
בנפש אשר ד,מדות אמנם לבנך. דלקדמו היכי כי לעניי רפתא אקדמו .42אמרם

ה. קא תהלים 32 א• ד. סוטה 31 ד. י תהלים 30 ה. טז משלי 29 יד. ח דברים 28
כב. תהלים 37 טז. שמות 36 יח. בראשית 35 א. פט חולין 34 ז. ז דברים 33
דברים 41 בג ם ירמי׳ 40 וה״ג• ה״ב דעות מהל׳ פ״ב 39 מנ״א. פ״ד אבות עי׳ 38
ב. קנא שבת 42 יא. טו



מצוד, ססר — דוד !מגדלרם

 לעצמו בהן עצמו והרגילו נפש. בעל תכונת טוב לפי והם הסכמה׳ בהם יפול לא
 בדרכיו, ■והלכת באור בענין במדרש שהוזכרו המרות ואין השכלית. הערתו לפי

 שאין בגופו שהוא חסדים גמילות זו מצוה ובכלל והחנינה. והחסד הרחמים שהם
 ולוית כלה והכנסת מתים וקבורת אבלים ונחום חולים בקור כגון או שיעור לה

 אלו שכל לפי ה׳ בדרכי כן גם זה בארו וכבר »«, בזה כיוצא כל וכן האורחים
 מדברי אלו בענינים שבא מה הענינים בפרטי תתבונן וכאשר שכלית. הערה

 " אמר אלו ועל והיושר. התקון ומן השלמות מן בו שיש במה תתבונן רבותינו,
 מבואר וזה הבא. לעולם לו קיימת והקרן בעה״ז פירותיהן אוכל אותן שהעושה

 הקרן הוא העקר שהיא השכלית וההערה בעה״ז, יושג חסדים גמילות ששכר
לעה״ב. לו שקיימת

אמך. ואת אביך את כבד 2 שנאמר 1 ואם אב לכבד נצטוינו רי״ה. המצוה

 ואביו אמו איש י שנאמר 3 האב מן לירוא נצטוינו רי"ג. המצוה
 לכבד בנפש טובה תכונה זה שמורה במה ידועה אלו מצות שתי וכונת תיראו.

 יביאהו וזה לו, המטיבים בטובת ויכיר להויתו, קרובה סבה שהן מאיתם לירא או
 השכר וזהו מאתו. הטובות וכל הסבות, כל סבת הוא אשר ממנו ולירא ה׳ לכבד

 לך ייטב למען ימים. והארכת לך ייטב למען 5באמרם המצוד, בזאת המפורסם
 הזה בעולם המפורסם והטוב ארוך". שכלו לעולם ימים והארכת טוב שכלו לעולם

 כבוד 7 שמנו מה ידעת וכבר בנעימים. ושנותיו בטוב ימיו יכלו לזון הבן שבכבוד
 ולכונה הבא לעולם קיימת וקרן בעה״ז פרותיהם שאוכלים באותן ואם האב

 אמר ואמו אביו המכבד כל 8 רבותינו אמרו שכלית הערה בזה שיש שאמרנו
 במה הכונה מבואר וזה וכבדוני ביניהם דרתי כאלו עליו אני מעלה הקב״ה

 אביך, את כבד נאמר המקום. כנגד ואם אב כבוד שקולה 9אמרו וכן שכתבנו.
 ה׳ את 12ונאמר תיראו ואמו אביו איש 11 נאמר מהונך ה׳ את כבד 10ונאמר
 והכאה אלוקיו. יקלל כי איש 11 ונאמר ואמו אביו ומקלל 13 נאמר תירא. אלקיך

 שכתבנו. במה מבואר וזה בעיקר כופר כאלו ההכאה משל בדין וכן אפשר. אי
 15רבותינו אמרו ההערה מן שנו ולמה המטיבים בטובת להכיר ר״ל זו, ולבונה

 ומתירא מכבדו עברות ובעל רשע אביו ואפילו ובמוראו. אב כבוד חייב שהממזר
 פירשו ואם אב בכבוד שיש שאמרנו הכונות מן ולאחת »*. הר״ם לדעת ממנו

 זמן כל האב אשת לרבות אמך ואת אמך, בעל לרבות אביך את כבד ■6רבותינו
 אדם. בני אישי בהעמדת טוב וסדור מדיני מתקון שזה ידוע וזה קיים. שהאב

שבאב והפרטים מבואר. כן גם וזה הגדול, אחיו בכבוד אדם שחייב 17אמרו וכן

שם. 44 פאר,. ריש עי׳ 43
 סד.מ״צ 3 יג. כ שמות 2 פ״ו. ממרים הל׳ רמב״ם רי, עשין לר׳־מ סד.מ״צ 1 ריב.

ב. לס קדושין 6 ח. כב דברים 5 ג. יס ויקרא 4 שם. רמב״ם ריא עשין לר״מ

ח. נ משלי 10 וכו׳. המקום השוה ב ל קדושין 9 א. לא קדושין עי׳ 8 שם. י
H א, כב יבמות 15 יג■ ו דברים 14 יז. בא שמות 13 יג. דברים 12 ג. ים ויקרא

שם. 17 א. קג כתובות 16 הי״א. ס״ו ממרים רמב״ם
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כי1:נלט

כ יזטחבד הקדמת
 וברוב ברחמיו במלכי אשר טוב כל כעל אזכיר ותהילותיו ה'

בחלוני התות אז עלה כי מחותנעשי עדה לח בש אשר חסדיו " *
 חלו אחד נער ועוד המהוללה כתי גס מנן כר בחגפס המשרתתשלי וחתה ביתי

 ההפיכ׳הגדול' בתוך ובכיי אני או ונשארתי .הסי כרחמי ונינולו ההוא כחולי
 אז כתרוני ובא יוכא מאין חדשים שני בתעש כעדי סגרו ביתי דלתי ז .ההיא

 אשר קריתשפר זצהחלט בכפי נפשי לסשים אמרתי ואס .תלאותהזמןודאגתי!
 עכירות אז נתנני לא המות• מלאך כפני לש .ומק הפורענות כפני כתריס היא

 לעומק׳ וצייד רוחולהשתע&עכשעשועההויותאבייורבא סדאגו׳לשאוף עגני
 תדברי כטל וליסבנכ • לאיסתנא כיומא גילותא שמעתת׳בעי כי .דהילכתא

 ים כלב שוכב היה לכי כן וכין כך וכין • ימינו ואורן חיינו היא כי חלילה תורה
 כיתגאת קומהעורתסלן אלי התלאותחפניאימתתרדתהמותוהנהקולקורא

 העכירו אסר כיזסימיסושני' יודעתתאד נפשך כי ווה תרגועלעככוןמעשין•
 אחת מתך אשרסתעו מעלינתא חילי הבי לזכרוןגל סכר על להעלות תלמידך כן

 האגדה דברי על צקכועמחשכתן לכך מצא צא כה עד ואסר .ואחתסכה הנה
 אשר רכא1 ההויותאכיי הדעעמן קנתהיסח שגורס לעי צדכריהס מאש ואחרת

 לכל כי תקום עתה החכמותאכןואפס שאר כל שאתעל סככזדסויתר משפט לו
 יהא עתסלא 0)0 חגוא לנלתי אלקיס עשה וס לעומת זה גס כי חפ׳ן לכל מתוזמן
 אהלן עלי הזורח ותגלחתו הזמן סזריחתאזר כמז כי התורה♦ ללימוד מוכשר

 סל דעתו המרחיב והוא ו־זלכדבריהס שזכרו דאישתנא היזמא שצאדסהוא
 ,האגד ללימוד המיוחד הזק כך דסילכתא לעוחקא לירד נבון לב צו ונותן אדם
 כענכו ויגונו דאגתסזמן מתוך אדם של רוח! על העולה ואיד לעיבא יומא הוא
 האגדה אלדכרי ס״ו&ךלבכו רק טוב אין שאו האדם מחשבות עבירות עגן

 און מנאתי הללי דכריתנחזמין וכשמעי »כדין דין אותיות כי הדאגה כחקזס
 כשמים במניצתסכרכתוכעל• זכאתיאו " נפש כמשיב לבבי על ויהיו לי

 גם !ימנאו התלאות עמוסי כל ויטיילו יתענגו בהס ונעימים טובים ומאמרים
אדכרס חקאמרתי דברי בו ימנאו !תלמידיי בניי נם • לדאגתם מרגוע הם

 כי חמות נפשי להגיל לי באףוכלאגהיגמדה אז שלמדתי חכמתי ואף ל» וירזיח
 ספרים לחמש' אותו החייסוחלקתי הזאתסשר האגרת דברי קראתישם כן על

 זכיות □עד ספרחחייס מלכינו באבינו התפילה מסדר׳ אותם שחלקו כדרך
 אתן ובכן סערגאוילסויסועה• ושליחה• מחילה סכר לס• וכלל ש פרנס ספר

 לעפות הקלי •וזה רגלי לחוט נתן ולא נפשי כחיים תודסלאל״ההודאותאשרשס
 וגואלי ה׳נורי לפניך לבי והגיון כי אחרי לרכון ויהיו • לעת לאדם המלמד כעזר׳

וסת כד וכפיו ברכיו הכורעעל . ?להה לא^ככלאל כן חיים תפילתהטרוד
—1 ר שגמלה: טובים מסדום הגותל ח׳ לאל ומכרן הסמים אל

פליק
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ב יא1 ג מלק וכלכלה מינהה סם•
חן החליל כברק לברכה זכרונס רבותינו שסיפרו »ח? פלאחתכמהזבמה•

 לבריו' ללבאבןשישלקס בויאפש׳שהזארתז פלמא האכןםתיי'דבעילמ»שםף ג
 נתן ר1כינוראהואא יתברך הסס חפשה על יתכוננו סתייתסשלא דגר על אבדיכאין

 ניתנים איכס והס0ל1ףחת?פ1>םט שלא כדי יעברנו ת*!'שלא6 לאבן יגביל תק ,לביב ®יי•'
 לככניעאת רבה ודוד ‘חקונכוללםתיתסכאלובלאחדיבאלשטףאתרעהז לתי&נין

 כברוב! ולאאחריחנקבגרונו• דידעשס מאן איכא ואתר זה ה כן הא לב •לתא
לרמוכ» אתהסס עליו וכתב תסעא ops היין שתיית ג תעני חקיב סב כי וודאי

 מכניע סיס וכוס הכשכר הדות׳לחרס סאדס פל סורק הוא הגדזל קלזסתהשס
 ססיס •ד מאד נכנע היה שהאדם דוד ראה דנחיתספיפי מזא הדר • לבו ודון

*1איןרא כלומר ,טפי עדין דחירטבעלחא כח? חתי מדאי יותר •ריס
 הים חתלותכלומר טו אסר אתעבחו לרטב בן בס כיין ק י היין חן פניזז •׳נפר
 של אחת בל סדזאטוחפלית כסאסבכול עד הפילה נפשו תפלות לו •וביר

הסיע!ר על 17 פתי פה פד האדם דעת קבת תגביה היה וכזה ק.’•»לךת
ג הראוי

 הן ומיזדפיואפילז שביבי! לקרכאלי! לאדם וראוי ד״סלימי רק1ח
ווה! לכבדם כדי לביתו יכניססלפפמיס •סירוס

 שהאי® החבות הכלל לברכה חכחיסונרונב טמנו האזרחים מנותקככסת
אבסכא* שהנותן הבא לעילם לן קיימת ן והקר הזה כעולם אוכלעירותיהס

W והואלא הואכא תאיליו כיהאירח אורחים הכנסת חיקרי לא הבא ,לאורח 
 שחוק עתו שאין בזמן כעיביך קל המריעים ותעתהאלתסאספודת סכנים! ,1לסע ’■•

 שאס הסעודה לעניין לברכה זכרונס רבותינו אמרו לחנם ולא יקלותראס• •ריפים
שחק-כתאתהרחוקי' לנימא נדולה כו לתכילה אף ספסיקין שאין ככר התחיל

 הקדמונים אףמיחיס היהסמנהב ובן לרעהו איש שכין !חחזקתא•האהבה
ולשמחה'כחש למשתה להם שהיה חייחדכסכה יום !משפחה מסבחה לכל להיות

הבחירה בית את קידש הוא כרוך הקרוס הכה1 * כעיר לנו זכחחשפחה כי דוד 3
 תקדש a לה ואסי שבאתר ביתסככסיות את לקדש כן בס עכשיו ויכוליןאבחנו

 אשראזכיראין תקום ככל סבי מיוחד תקום לו לקדש יכול אחד אדם ואפילו •עם
 ישראל איש הכהטסקלישתהבסןזבל את קידש הוא ברוך שקדוש שחיובו'•

 הואיזתר ואז יאסו על אלקיס בזר שנאחר בקיושתהגזיר עבחו לקדסאת »כול

 אין קידש הוא כרוך והקדוש • מסמא ,אינ וצאתו לאוניו אף שהרי חןהבהן קדוש
לאדם אף וכסכפש׳נם הטניס את ולפכר מועדים לקבוע ישיש השבתוכיד •וס

 ילפידפתי אחד»ב!ללחכועלזזכחחספחהולהקריכקי־בןולשכזתממלאבס 1
לוחי יתבן לא ןח:צ לשו 7 לכריות חבסין קןל!אצ שנתך איזלעשה ®•לשכתוס

על
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 בב ג דק1 ג חלק ובלכלוז ^־סח נגר
 נ>ן»ל נסעויתין כשבת סעודתך עגה דק למיתר ליה סוס ולא ובתקודג על

 אמר עלזה שבת לעסותו ל’גי יליססיא משפתה לובת לו קבוע ה יום שגל אכל
 א> שלחנו על תזמין סהע« ולפעמים לכריות יצטרך ולא •יבטלנו טוב שיותר

̂ 6וצתכןא^, קרובו •הוא גב יגל אן העני עם ל1חתכ»»לאכ והוא העשיר
 שיקראהו רץ תזמיני! לכל לות' רוצה קוראיו לכל קרוב שהוא הוא ברון ?קדוש

 לותדי שלחנו על לותן האלם יראה שכינה לגבי אבשר אי סוה ולפי כאמת•
 העשירים משלחן מליהנות ימנעו לא עגמס והחכמים השכינה כמקום התורה ־

 כסאשלתן כתמה נתיתהשוין אושפיזא הנאת אליסעשקיבל כסה 'כלרן
 זושכטלאהבתהריעיסואתןנתהולאכשארלקסרקקיר>כ6בפרטעכ1»מכויס
 על מנויים התכתיס מס העני אחל לחנם שאלו ונבר .לגיתא בשעתה הדעת
פתחי על מגויים העשירים ואין » העשירים פתחי

 בנוד בז העוסרונוהג במתכת נסבן מכיר החנם והשיבני התכתיס
 יזתנתהמכיזה ומנזה עזות יענה העשיר אנל הטוב׳ מתנתו חפני עמו יתתתבר

 זבת דרך רק שאינם בראה בתנובה לעס׳ת נוהגים הסעודותשאנו וכל »
 סעודותרשיתזנז שנקראו ומה הזה כוחן לאבותינו שנעשו הניסיס על משפתה

 והמילסאין דתהנםוא»ן1שהואמת:י:ככסכגזןסע סעודה לפיסכלמיפעושה
 סעודת העושה אכל החיוב דרן שהוא אתר טובה בן בל עליה לו מחזיקיס
 בה תחוייב שאינו גב על אן אותה ה>א»לוע:שה נליבתו ביכר בזה מריעים

 כתה על הבית לבעל טובה מחויק שאינו הכהן חן ל כענייןהיוסלשהכאתילע
 ף סכואנותן תולין של אתד עלקימ־ן טובה ומחזיקלו ל! נותן שהוא תרומה ן ■כור

 אחל עידטעם ולקחןאנתיב זושעודתסרשות הביקוראלסעודה ומסור לו
 דתרעעיןשנאיזל יוסע! לרחק ויש • לעשותבחנובה נוהגים שהנו הסעודה על

 ה 0ח1ונתנאלת תאבללחסרעעין אל לכתוב ראוי אלחלתכלחסרעעיןוהיה
 כתס־-יהננשון לעכיו יה ואפילו רעעין בסעידת לאכול נבהלונתבייש שהאורח לפי

 האורתי כיצדינדגהאיס אלתלחסלקס וזהו לבדו סלחס מן כריסו ממלא תטעמיס
 פחת סאמדשיזא חאכרססאביכז ללתוד יש לביתוזהו עסהאורתיסהבאים

שבאו על רקיתזיקלהסטובז הזנאותועתהס על עצמו ינער ולא לקראתם
 שעשה כדרך מחנו הנאה קיבלו לא והם חקכלהנאהחהס הוא לכיתוכאלו

 שיאכלו מסס בקשתו את שימלאו להם )השתמווה לקראתה p שהיה אברהם
 ואפילו עגתו הוא יתנעמלשרי/אותס לא אבינו כאברהם גדול הוא ואכילו עמו
 כי הרכה ייעשה »יע» ויאמר למילתו. כשלישי אכרהס שהיה כדיך חלש הוא
 ש?זהין<לעשותויעשסנןאןלאי» ביבלכשלהסנאפושהלהכאהר ניכר בזה

סהיועדביים סבור עלגכ-שהיס אן אכרה□ שעשה בדרך ידועל! שאינן ככרי
למדו לברכה ונדונה .רבותינו

1 9 2 6
עכאן
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ג פרק ג חלק וכלכלה פרנסה ספד
ככנסתאזרתי׳כקכלתעניהסכינסשסריכזנותהכנסתסאזרח׳• הגדול מכאן ז

 ויאמראסאני אללכו הארס •תן עלאכרססוהםעםלעיסערכ השכינה נגלה
 סראסליצסיז•!"רזן ק״זננושלקו לקראת! שתח שאני תכירי ל ככבי כן ערש!;

 ולא סתנוס עשיית כמקום זםלאאתסדר0זערציןאכישכשתי1כ׳«ל»1ככצ
 וכאשר בעיני מעט חזלשתדגיןוכלעסשאוניאלנודןסתנויסיס שוס יעכבני

 כנגדו עומדת שהשכינה איןספק הדכריסהאילו לככואתנל *'תןהאדסאל
 על ח יו ש הוא כן פי על אך נדיכתו בהוצאת תשר שהוא וא;תרתאסאדסזה

 לחוור לי שראוי וכתה כיוס עלנדיכתיעלאתת כליס תשר שאיני אבי נליכתו
 אני אס ויאתר סאדסאללכו שיתן ראוי גס הטובס ברכתי את ולהשפיעעליז

 לי שראוי בןכלסכן אס לכבדם כדי ומכנסס׳לכיתי ביתי כאי עם חסד ל ת וי
 סבא סיא דין דיוחא גופא דהן אכסנאי שהיא דא עכנעשיעלזבתא לנ-זולייסד

שהאל® לכו ל א יתן נס חסיד. איש גותלבפשו לכתיב הלא ככא לתהיא ולמחר
העורך סזאסבעלסכית והקדושכרוןסוא כעלםהזההואכאורחנטסללון

 האומר הפוב האזרח הוא סקלה כטובת והמפיר ואתל אחד כל לעני בשלחן 1
 תש וכל הכיא סוב כשד כתה • סכיא שוב יין במס לפני ג׳עיתיגעב׳ה י כמס

 הרע האורח א1ה ה הקב בסוכת חפיר ושאינו * בשביל; רק טרח לא שמרת
 רת סרח לא שטרח תה וכל בו' הביא ן י כיתתה הכעל סייח סדחא תה סאתור

 לדמיךולגרשאתהכע| רוצה כשהאורח ור ומתר פפכיל״בשבילאשתמכניו.
העול® עתיבכיתיוכל המלכה לכבוש הגס שנ׳כאחשורוש בכיתמכיתיכעניין

 השכיבה רגלי את ליחוך רוצה הוא כביכול חוטא זכשקאדס הק"נה של פילי
 רכותיטזכרונם שאמרו זוהו ובביתי במקדשה עושה 07שסא וכלשכןהחמא

n בהתכנס צרה קבכיזסמםכה קרא להא* חטא כי רבימחנן כחגיגה לברכה • 
 כעלי בס כאלו חפלהס הכית שיבנו נוס ישראל לעמו יתברך ומאהכתהשס

 ככעל סואענמו החזיק שאלמלא וחייבכככודס רח1הא יתברך סכית׳־הוא
התנעראת קרע האזרח כמשפט י ת״ו כלייה חייכי® ישראל שזנא׳ היז בבית
 כשתחת שאת הזקן הלל .וזהוכוונת ותרשזתז ביתמכיתז הבעל שיגרשנו בכס

 לכיתןכצומר אכא לביתי תנא הכלנאןכז׳ואסאתה כאן אני אס כיתהסזאבה מ
 נכעל עניין אחזיק פליתר לביתך נסאניאכא הכית ננעל אותי ק תיזז׳• אס כיאוראכי

 הכית שהבעל כן גס סמזסר ומדרך • כו* לביתי תכא לא יאה הכיתואננין הנל כאן
ובמתון • קייתי ככל באו כן על כי כלוט כענייןשנאמר האזרתיס על יחוש •פאן

 זכות שאנזתזנירין הרי כנ»ןכנלקזיתךכאו אומרים אנו ר כפי מס ערב של
 סאב חס כאשד עלינו ש ניתמקישתעעוראויגת׳’1ןיכאנ מסשנאהכננלכנ

 לעי ס' מיעדי ככל הנמהר קודש מק־אי פי'שלכל כן גס זי זז מקוראיז הבי פל
להיאו' כוש מהמתעירי׳זה הכרובים הרגלאחסט לעולי אז תראה כיה שז"נג

 כשכ« יקהג האורח זוא הניתוחי הבעל הוא ביכרתי שאינו חנתב את י
יוסכם

ת^״צךהחבמה« ע״י הודפס)43 מס עמוד מפרידברג בצלאל בן חיים ספרהחייס



נ3 ד שיק ג חלק »רנסןיבלכלח סמר

 שבאלראזע ירתתיראהכדרך נרגם זזהז בשום ז? את זה המקבלים אוהכיס
הגא ib כביבול תלכמןכלה אתי מנתר א1ה התקלה ובשתת להיואזת• בא כן

•בבבגדס 1 מה צא & תל ס תזה /1גל p נתחיי׳גם

 האזית לרזוחיזלנל ח פת! דם א פל פיהאכיתו ברין הרביעי המרק

שם על רק בית נקרא גא ני • אכהנאי תכקפ1 הבא
 g תתחיל רנתיוכה בית והיא ברבה סל ב׳ הוא ואז • כגמרא כזאישהכלאתי

 סתת דון תל אלהתזרס גדולה וסכה התחל? הוא מדאי סתזרהכיכיתכזה
 כן שזקדיםגם באהלן ויששכר אל סכסוןהתרשרתן כנאתןוהליוד וכולן

 נסגרים אז הכיתאיבסנתתחיס דל/י ו>וצןליםשכר.גםסאסהבקראתכ»תכי
 משזכחתחשאר גדולה תאי גזולה אסה אמריבןזפס רקתלפיהאשהובזנהר

 גם שזהו ובראה .שחיקה היתה ווו לכיתה אורת בא כשי חנסתריס שהם 0 נסי ס
 פאר ן להדר היה שלא כלומר כנפי□ אזרת לה להיות תדללסרה שבאתר כ/תה

 ונזמןסדלת> • האופפתאדאשסהזא שבח דכל ומכאן קיינניזת"שהן»כשיס
כי אפר והכית וסוכה נדנה בו שים תל יש הבית אותז אוב ככיתכתותיס

 של 00 וסוד פדי סל 06 סוד מהו * כלזס כו אין כי אין וקראו פגוריס דלת־תיז
 מז ני מה הכית כמזמת ככתב שזהו הכית כדלת* כתגאיס 0 סבי? .אשר בי אד

 נמנאאותיזת ובזה " אזתיותיס נחבא וכזה המשנן 'ניהעתחכסזדאלנ>!נא/
 אדני כתשה אין ותן • סדי בעשה יש חן כי תד לתתהוככתיכס שהל אלא אין

פיתןאפייתא כיס אתרינןכ»תאדהמ הרואה ובפרק .גהוכפתהל׳לתוקל
 1זת'1כרסוביםכ ענייאדילמאאתי קילידאמןכמאדסנר0לא1'1כיתמאכ

 בו׳השתאנעילנתלא וכלדתמלבפן פתיתקליסד׳ככ״לד׳מתותהת־לס הוו
 ביתהתדרש ציב היה שהכיתסהוא שאיןספק גב תל פאן רואה הנן איתנת ולא

 כיכזמתזה לתביים חה1רקמסשהי&כת תזכיר היה לא כן פי תל אן לרכיס
 האד' דחכרן כיון וכמהו־ כדפי׳• תחריב שלא לפתחו הברכה םי/כא רמזי סיס

 תשבית נתנה ונפש כי תד ס׳ תל מתתנג אעז יןזעדי קחיס קאי פכינד היזזניא
 הגסאץל?נותממנורקלמרן00זכלמת • ס׳ זאותתתנגתל התגייס אילו

 של כנס וכן ניפיס תעסה שהיה לפי יהזשעאתיריקז התריס ולבן הגון ס»קי
 כדי ביזתהום מן ישראל ויזסההב׳תאת ייס את סלחו לא וככזה נאתר היון
 ים סהסקשיסכקריתת שלאדם חזונותיו כל ופן תןהנססלאלבורן יכני שלא

 מאכל להיות יגיח והשאר בזרןפקזחכפשז האדסכנדי סיןליופיהנהתמנו
 jj כלזח׳אזתן המזבח יקוד על זפך6 היה הדס סירי לדבר ורמו • .תרזליס לתנ״ס

׳1 ס'לקעכי • במזבח שחשזבס הבדקת יסוד לתשזתתמכז ראוי כהס איןמון1 מכיריים
 וסמים פל סיפי׳תאת לאדם ל! ראוי 05בעז פהדתב אז כעזלס מבמיס שהתניים כזמן ת״כ

ך על 1 התשגיוחפהתעג פל הסעתים חן אחד וזהז .למלתו לתתגס ׳7כ תמנו
־הגשתים

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס)44 מס עמוד מפרידברג בצלאל בן חיים החיים ספר



ד ודק ג חלק ובלבלה דנסד.1 סוד
כג»»'5 יתנו התכניות לאכולכיזם להם ראוי שהיה למאכל שאזתו כדי הגשמים

לשאר צדקס אגראלתענית לכי־כה זסאמרורכותינזזברזנס תענית וכל
 וארןי׳זראללכד • התשוכהזןלאיאנראלידהזהואהתסוכה התעניותשלימי ך

 כתסככתתאכל לא הכי אכיל! עם רכתי מס שהי גב על שאף שכשעכת׳כזה »יא
 והנרכה כיהשעע רןהע:י>ס5לנ לנקנסכה הונרכו שלא כלומר כהלחס

 בעיניהם מזב שיותר אדם כני ויש העסשע^יה רכ» כהכע• יורדת סייוס
 הכריוין מתנו יהנו שלא רק לאימי שילך לו יצטרכו סלא טוכס רמי שאותו

 תטנת זאת כל ועם סזאהכרחלס הדכשקמנה לוחקלדכורהסיניאת וקס
להטי/מעכה? אכלה המתקרב כל את עוקצת שיהא על רעה כן בל »כעה

 תעשנה כתשר על שדרשו כעניין ניזק/עתו היא נס עוקנתאתהאדס וכשהיא
 כסס נדכזריסונו׳ סבוני ד1ד אמר כליותאיצ)«וע.יהס של טופס הדכוריםכן

 כזגלל התלת כי 1! הלכורס מן להיכן הוא סכעה»ולח )הנש .אמילס כי ס'
 הנאת זאת כל זעם ארנה כל שריכז זחלת נכרית שנאמר המקוללת כקרקע

 שהכנריען עיר» ואנשי שכיניו אקר לאימשןסאלס התלחמרוכהחאדכן
נתלתי אס כיול שנאתי כעניק טוב כל ינתלם ק!א נמגוסו דעה אם )אכיל!
 ישבית שלא >לנןצי»ן .לכריתעולס כריתהתלח ל> םכ»»נן מכה דע• שולמי

n ומכאן אותועלהנליבתכלעי'. שיעורר כדי שלחנו מעל האדסבריתקמלח
 וכן לאורחים• מלח תכיןעניקאשתלועסה״תהנציכחלחעלסלאכתכה ..,
בלכה שחסחיס ידי על משונה כמיתה סדום אנשי שהמיתו ריכה עניקאזתה ,״׳ ל*
 להס לי שלא אלס כני ויש שכת־.ת• הכלתבקשמה למאכלכדכוריס שסיתה עד -1’ם י

הזול שערי השערים כן נם יפקיעו רק לח□ להס לתת העניים את יחננו שלא 3
 חרוכה שלהם וצכןטנס לחס?גל;ארן ק' מה׳סהתטיל אשר הרחמים ופערי

 לברכה רכיתינוזכז־ונס תו א! שפירשו רשע זרוע שכור שנאמד קללס לול וגס
נקרא יהא ביוקר לתבור חרונה כשכיל וכי לתמוה ויש • השערים חפקיעי על

 רסעזה קללת על לזד התפלל למה ועל התורה עליו שהזהיר מנינו רשלולא ’
שלא נראה ולכן • הרשעים השאר על p ק^עלל ,לא

 ככר רשע שהיא כן אלא ביוקר• למטר שרוצה קראורשעבשביל
 הרצה תכואה לו ים זה זמוטא כתבואתקאדן הקללה יורד וכשכילו עצמו ככני
 הקללה עליויניעאותה שלא נ״צא השעי ומכקיעאת הרכה תבואה קונה ונה

 ולבןהתפללעליו ראוי משאינו סיורלתכסבילוואדרכהחוטאזהנשכרכס
 סלאיזתירזמחנו המן אתאוכלי הזהיר שהכתיב רואין ואנו .השלום עליו לול
 זה ישרףובל כאש מתנו והגותי־ הפסח אכילת נכי הזהיר ובן הבוקר על

לכו רקיהא אתנה מקטני סהס כאותם ששולמת ניהנם סל אש םר»פת על לעז
 פרנסתו לו שיזמין הוא כהקלושכרוך נכקוכטוח שלאלס

דכדתסכיומו.
הפרק

0) החכמה אוצר תכנת ע״י וזודפס>45 מס עמוד מפרידברג בצלאל בן חיי□ החיים ספר



כר ת פדין נ וזלין וכלכלה wry ד1&
 .* כאן לבאר ראוי פרנסתהפנוי• היא שהצדקה לפי וזחטיטי זהןוין

גטת° כל כוללת הצדקה . כחלקהפרנשסענויןהצלקה
’P7* והסעסלעי נינסמזרלפשותגגו', תהיהלכו המביתכפניןשנאחרוצדקה

 דאו>וזוןאזת?יעלילי פלוכתא סאלסאתנפשו שירתם מה ספיקיהצדקטהוא
 הצדקה הואככלל התשובה בדרן חטאיה שיורה ינןחי והטוב הישר עשייתו

 עצמו נכש יג□נופו pb להחיות כלי תכירו עס לעשותחסד חייבהאל□ סאם
ב ומק זה לפני שונא קבה’סה שאתר קצת להרהר כחנותקצדקהים שבן. כל לא

 טעותם' היה שזה מגתי ולפי .הק"בה סל שונאו את אתלבו.לקרכ ימלא מי דכאו
 נשרפו ולכד באש ישרן ואביון מני ילי שמחזיק מי סכל שהכריזו טדוס אנסי סל
 כשלסשיעס׳ססחתה מדיני קיכק סזש שיהא להאמין וקשה מדק כנגד חלה סס

 את מפנסים שהיו צ׳ב מכינו ולא כזה גדול פונש סיפכסועליז ולס ודליןקחדיכי
 שחונן לעי שפירו' משעם דלים לחונן הפניסו ק ר לצורן סלא סלו את שמפזר מי

 לפני שה״קכסשונא להאמין חלילה כי יעקב חלק כאלה ולא סזכאוסלהקלה
 שיעמוד יודפכו שיוו ית והוא יוכיח ה יאסב שר אתא בי אוהבו הוא אדרכה זה

 כשבט ומכהו אתכנו יוכיח אסר כאב רק זה זה ואין • זה פנסיוןיזתר־מעסיר
 לרצות תכירושילאה1ומרחו* הכן קילככיית סיסמת כך אחר ומצטער מזסר

 המוסר סכט כלל מועיל היה לא אכ’ס לו ף ולחני לחוור כלל לו שזה סאיכו כנו את
 ככל לו ישלה שהאב לרכותו כדי אחד דיבר לכנו יתן חכייו שאס שפק ואין סלו

 ברצון המסכיעלכלחי הוא לכד הסי והבה • הצדק׳ הענייןגבי מחש כן כעלייס
 לכזתמי הבה האל׳שחס׳כנתיכחו אבל כנתינתו לפישהו׳יתאינוחסרכלים סוב
 );רגום ל□ נדיב זגו׳״זכל ן ירעלכב ולא הכתוכ שהזהיר כתו לזולתי לתת רע רק

 ן רע• אזכקלז׳דיתרעיושארכלנדכיתרגו׳נדכת׳והפע׳כדעילכישלכגנותןהזא
 היה ואפי׳ כרצון אינה והנתינה הואיל כהכרח לין הן צדקה המקבלים כל ולכן

 והס עלמכזיתהואיל מרורים מזונותיו פטומיתאעכב מאביללעביזק העשיר
 זרי ש גדול זבנחצוס ני ע רק׳לחם סאינותאכילז עכשיז שכן ודסוכל כשר כידי
 נקרא! שכעשמנת רעז׳כי עני ימי כל גס מחסרו כדי רק לו לתת מחוייב אינו

 ך דס תיבות ראשי עני רש ן ח דן לתסכןאביזן הןד השכועואלו •מי כמניין לו
 אשר המסר שבט תוכחת העני חן אינהמבמלת שהצדקה נחבא ניע אלס

 על תגר ו״כ קורא חני כרצון אינו נלכתהאל□ שכל שכתבתי וחמה הסי• יסינז
 שבירך לנכריולתתתי קריא׳קתור׳ביןגברא עב שנזהגי׳להפפיק אשכנז מנהג

 n בעכורכ׳תן לבדך ראוי שהוא כרבים ו־שצתכריזאתצדקז לתורה העולה אל
 שיתנה והלוואי בעלמא פרוטה רק מנדב איבו עשיר וחפילוזנוא לצדקה כלבה

דמוי היה ממנתיד שינדבו בשעתהרגל >בן • כזו פחותה בחתנה אלקים סירצה
 צא והדל לא׳רכה העשי׳ וקבה השי ברט אשר ברכתו נפי ואיש איש סיהאלכל

ע^מז על העשיר יכיא סלא והלוואי נחושת לפרוסת סוה נדבתטלס רק יעפט
ומי' * כזו פחותה תתנה ידי 1פ קללה

0) החכמת אוצר תכנת ע״י תודפס)46 מס עמוד מפרידברג בצלאל בן חיים החיים ספר



n פיק נ חלק וכלכלח פיגסה ספי
נלככזלזיו! כזה לו שנתן הפסיתברן ת6שדה!אה0אתסעגי3שתיח »מי

 לכישזמבז ורחמן רחמיה לן ופען שנאמר נן ידי על ולהתברך •וחני ר איש
כ»9פ&9) עמו עשיתי רותהאישאשר כזסבעני,*ןשאמרס לעשיר מונה ה8ע!

 מחוייב ולכן • פתיחתכתח כסיד ומגרידועליו הברכה שפע פותח כזזהוא
 לנכות רונה כזא כרין שהקדוש אלא זו ה:1הט תמת לפגי חסד לנמול העשיר

 והקלוש ר»קס חוזרת איכה זה לעכי ראויים שהית" מוכה ואותה בענייו ז» עני
 הפכי נם • יעי־סגו והוא זה עני חל אוהבו שהוא לשי pi לעשיר כותנה הוא כרוך
עדנשותיו יתקעחו שלא כלי יזה העמי ל ש עישרו שיתקיי׳ לפניקזמ מתפלל עכהו

 לגמזצ1 לחזור לעשיר לו שראוי דלים נמול לסגן הו 11 לו זנותן תוכן ר עשי ה כי ו
 בגלל כי וזה! לו ניתכה1 וגלקחמתנו לו תוכן שהיה הזם הממון על לעני חובם

 פירושו והיהכךחעא עכיףאלס' יקרא ולא שאותר מק וכן הדכדיכרכך?"
 כך יהיה ותמיצא אלה' שוכתן על ויתפלל יקרא לא שוב זה עני יפרנס לא ס שא

ל ראוי שאינן לפי סראשוניסיהיזנזכריס עיזגזתין כי חטא
• לרעתי לבעליו שתור עושר שנאתר וזהז זה לעני בזכיתסתיעב רק זה לעושר

 שקוא נים הראש לבעליו להיותשמור קעזשר יחזיר זה עשיר של רעתו מפני פי'
 לו ראי• זה עושי היס שככר משלו לז תן כלומר בןנתןתחןלו נס יזהו העני
 זנם שלז רק לו מתן לעעמיסאינז כי מתנתענייס נקרא ולא נדקז נקרא ולכך
 שיעשה רק ואיןזה לן נתנו ומידך הכל מתן כי שכא' הוא □רון הקדוש של הכל

סקמנכיית • זכותן חונן ונדיק שנאמר כעניין זו ודיכלקז על גדיק ענהו
 והואכאממיעשהאמונם מןהנדקה האדסעיניז הואסבכנדולהאלשיעליס ז

 זכר שפלידיקמכא רמזלדכר האלם ל□ מעל שמים יראתוהקחנניזתמבטל
!שלישי' יריאים שהיו ?אנשיס איתס כטיליס עבניו בלומר שליכ1יר חרב קתנא

 כר וזהז »ךצ^ היה אביו זנס סתנא א1י. שדכן ידי על הוא ברון הקדים עה
ואיןלזזלתיחלק לענתייהאהבל נילי שד צאו על נילי נקרא והקמצן קיונא•

 עיקר הוא ן הממו כן הנכש הוא שהדס שכניו דיוישלושר כקרא והממון כסלי. ח
 לפעמים שכריןגסכן וכמו כתת הוא נחשב אקלודמיס שלאדסוא□ חיותו
 דמיז לנכו' 01 כרין כן הפסד הדס יקכל הלא כדי הקזה ידי על קדם את לרעס

 תכלה לא פכי מה! הפסד המתון יקבל ומעזתייולתעטסעלידיכדקהכדישלא
 זאיכד זה כא כי סבלהאתתדהו הוא ופיאה וזבחה לקט יניח נש שצע ין5 עאע

 לעני • כו שתרד הקללה עי שוב ולקט לא נרמז קבירמפיט בלקט עד אתוה
 ר2בדפי'לעיללסיעךמןע אתחילזוהמזנו יעזוב כעליוי,דאפינ׳־ר• a?0 ולגר

 ולא:יסא מתתיגסר כשביל עשר לברכה וברוכה יביתיני בז ספיד>ו תזיגר
 כשכיל עשר לומר רוצם אכל’ת4;שמ’למןעיגדםהדיה? ממייעיתישלתעשר

q זזהנסאמרוננכןיולוח היבהעלידי?נינהה־ירובה שתזכהייהןייעוז״ית 
של להונאה שניתן כידו הלוואה שהוא אלה של ממונו על והו נתונן להונאה

כדקה
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 בוז 3 חלק ״,1 פייק זכלכלח תס^1 בור
 הנדקה האמוכהכןילתדםדרך לרן jib אמריו לכניו ללמוד שיש וכמו *רקה

 לכאתוש1ש>-יוזור’ לעכותנדקה כאכרהסלקכחסרינזהוגו כהגייןשנחמר
 י מגיל שאחר סזןכ1ר0וןד.0ול . י»משרוןכיש0 31כמק להזהר נרין כיותר כי

 ואין שעה לסי ?}אחסרשהכיסאיןבאןרקתה1כיהואענחותינומס:רכל)כ
 לו אסר נל למכיר! נותן שהאדס להתמליוזלפעת-ס עוד יחוור כי כלוה בכן
 יהכך ה' סל השלך שנאמר זוהו ימיה מסס ?ן ימיה רב הן ימיו כל יכלכלנו והוח

 רק ן כ עז י לא הנלקה קיפז אל יהכן והואיכלכלןכלומראןאהתסלץכל
 אזן סתשימ״ן חד□ כני וים המלך סלחן מעל מניס מזו מזונותיך )יקי! וכלכלן

 כופר נפש□ שישימו להיכן ותהה נס1תמ על מסיה וחינם לנכש□ עופרסנוכר
 ואק לממונה הה המשורר אמר ס וכליה הממון כשגור פנמה שיסכנו למיוונס
 תורתו אין מדאי מתר נז1ממ על שדואג מי וכל כסותיה□ לנושאי רק להס -ממונה

 ה תן רק היה לא דואג סל תורתו מלק כס ל ז ר כוונו לוה ואולי מתיישכמפליו
 K* קא ומאי זוה כןתאידהוה לא דאה שדואג איה כל מל שכוונתה ולחון פה&9

יב חון נ׳זהכט יזו הא מסירי סל נתותהן .ג' כדפי" לא אס דואג סל מורח! י לן מסייע
 ,ג בזונת הכתהראשונהנועקיסויותלונני׳בלו לרמוואותהכגמשמודתהויהלילה•1ןר
 תשמור'הוי שההים! לכלכי הכתהסנידותי י הנוער זה כממזר הם רק טעס1א סנה □1®

הלילה* נ׳ לנר להה הכרח שהוא נמה המתעסקיס והכתהסלישי .סכעה ידעו לא כעס
 אק אכל כעלה המהכרתע□ אשה 1>כח אמו מסדי זיונק התינ!ק כמו ן הגי

 שישיסאללכולהתאנמולהנטערכלסריכתכיתאלדינוועצ כגלהכתותהללו
 שהם הללו ותניס כשלשה זה וסיתכללע. הממיללכעסע׳נו הגדול שיזו ככול

 תורכן על הללו יככיוןכג'וחניה תר מעלה מלאכי גם ה:»'שהרי לפני כוי ז
 רס שהוא וה עוז כמגדל הוא כהק"כס הכטמון • נגלי! וייתפללי□ כיתאלדינו

 סיסי• מיד כי כלככו ומורך סמי ישים שלא ש״זנרין כו עולה והאדם ונישא
 כך יססוט כי עיניו מראה עמד מפני המגדל מעל ליכול מוכן הוא כלככו מורן

 כ» יפול ולא כזה ?מגדל ירון הכופת הנדיק אכל תביאנו היא מנורתהרסש
 אפיל! יכלתי ככל כצדקה יון מנת! את לרקק האדה כה״ונרין בטוח לכו נכון

 תתנה שסונא חי שכל שר״ל יאכשד • מתמתיתיה ושונא כ הכת! אמר מתנה ן דר
 אכרהסאכינו וכן לכריית ינטרך שלא כדי מלאכתו ידי על אתפכמו ימיה
^3שו פיר מי{רחתניתי לכמדנהלק אם ’פ ״ליי! לאל ’דאת* הריתיתי אתר סג״ה

 תתנג׳ית' ’פ^יג, מי לגל ותשפיע ל«ד»חסכיכ הוא כי עליון אל נגד אותה דאפסיע
 שכבר ממון אפי' וכן .הנותניהכדלעיל כשאר סא"נ מה כלוה חסר מאינו

 ס»כ ברגין אותו מתניה שאינם אמי תמנו להתרחק יש הכעליס ממנו נתייאשו
 ?כעלי' תתנו שכברותייאש! אןעלגב 0170 להנותמסלל רנה לא סכןאכרהס

 מקיסלכרמתיישל לאסיה כלו יאחראניהכשרתיאמאכרה□ שלא כדי וכלזה
שתת כי־קס זוכה להיות רנה לא ולכן ל! ןל״ק wp לקליקק לבא אכרהס

לאתרים 1 ך > 1
0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)48 מס עמוד מפרידברג בצלאל p חיים החיים ספר



 ו פריק נ חלק וכלכלה פר*פד. ספד
 עתולםוסאדסוכלחישחקיס ענב יוסף ולא תעשיר אבלכרכתה/יא לאחיי□

 וכן עתו ס >ק הקש שנאחר »משעניזחחזיקבידוחביחנהכןתקותהלענתז

כשכר ם ■pre המפלת דוד להוכת 1רת כן ג□ שמוח ותעשר עתו תעווכ עוכ
:הנדקה

K אזכיר ופינשת! האדם תענוני מכלל’ה להמתחועדי הממי הפרק 
כתכת» וכבר מועדיס ס כענייני חידושים איזהו כאן

מלכינו לעקור כדי המועד סדר לני חברו ל1 סרכותי׳
 לנו אין מנו אכל רעה וסעהזו מזכה זו שעה האומרים הסמים הוכרי ענייני

 שוס לנו מיק לא בענרתכו׳ואו ענרת והלכות כפסח כהלכותפסח לעסיק דק
 דואג הואליסכ שעבודתו סכתאי כוכב הוא הסכתשתזלו כעניין עתוכערט

 דהיינו זה היכן תי1£לע לני נוס והקנה ’ נוס סחורי׳ולקרא ולהלביש היום כל
 יסקדחוןשהוא1מ»דהכ וכלהסות׳סכ׳תחללז להתעינכזולדלכי׳חלכוסיככוד•

 והכית הריס השיןתן • ראש!לכלראשוכןאותיותשבתיונאיסמאותיותראש
מקיא* לכל ותחלה וראש האמונה ראם שהשבת לפי הסין חן והתיו אלן ה מן

סאו> כתי שהכוונה סתמתונראה כל כננד סקול שהפכת ל I ר אמרו וכן קודם ב
 כמו חשוב התכשילשאימר״לסהמלמלכדו כל כננד סקול המלמשכתבשילהוא יפה וניאו

ס טעמי כך כוחלח שאין כזמן לכלום כחס□ אינו המכשיל רק התכסיל סב עצתנו
.השכתוטעמו סוד עמהס נכלל היה לא אס לתאומה נחשניס סח לא המניח

יינר עלינו שהעמיס ללול עול הס החנות שו־כוי שנראה הא דכריס לשני וזהו _
 נקראת הכי תדמםוס1נופני תאוות כל לתנועחמנו כפינו נדול רסן שנתן הכל

 קשבת חנות שמנינו אחר אכל ונופו אדם סל תיסיסלפיסמתשתכחו התודה
זי< הרי עזלמיס שני לנחלת ידה על ומכה וכתשת' כמאכל בו •יתענג ינוח פהאד
 ושותוזטיכ •וסאדססאוכל לטובתינו לנו והתנו׳כתנו התורה כי נאמנה עדות

ונפשו אתנופו שישנן מחה לח׳יותר נבחר ומשפט צדקה ועושה הסי כדרכי לכו
לפי ססאלהיי וכיונותאס כתורה מאד תפקפק סלכהאדס לפי שנית עטותאה

 כפגמו הוא עמד לא אם ספק לידי היחמביאו תמלתו לאדם שכא אחונה סכל
 סיני הר על רנליהס שעמדו הקדושים אבותינו הבידור על עמדו כאשי עצי

 יתל הפס ומאהבת חדכר חיים אלדיס קיל שי»ע»1 הנבואה למדרגת עצו ןי״כ®
 אות שהוא קדשו אתשכת להם נתן □פק כל מצבם להסיר וכדי ל ישיא חתעחו

 ישראל איש כל שירגיש במה ערליס יסכנו לא וכמנוחתינו ובינינו כריתכינו
 כיד מתכוין כלי עליו שנופל יתירה ושמחה רציתי כי פניו ואור פפ»?י0 מו כע

 סאיןזס ספק בלתי בתקימינו וחדוה ועוז אור כולה סכת הסכתולילשל עהכנם
שאין פי על סאן שהנכוא׳מנאתתסס מתקוס החכהיק תסתחה שאור ן נינו רק

«<
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 הליקוטים ספרה׳ג פ״ב — ה״א פ״א דעותרבו
דעות הלכות

א פרק

 המין בזה ההרכבה ולרוב בד״ה לשני( )מ׳ מורה ע׳ כר. הרבה דעות ה״א.

עיי״ש: צה( )עלה חיים נשמת בס׳ מבואר ההרכבה רוב של פי׳ כר.

 להון, נבהל רחבה נפש ג״כ ז״ל רבינו כתב ה״ז( )פ״ב לקמן ע׳ רחבה. נפש

 למשגל. תאוה רוב הוא רחבה נפש פי׳ י״ט( משנה )פ״ה לאבות ובפירושו

 ע״ש בצ״ע ד״ז ג״כ הניח ז״ל מזרחי שהרב מצאתי ואח״ז תלמוד, צריך והדבר

ע״ש: כו׳ הרע עין בהם להכניס בקש עיניו את וישא בד״ה )כד( במדבר

מהרא״י( )נמוקי

 המשנה על בפירוש ז״ל הרב בהקדמת ע׳ הללו בפרקים לדקדק שיש מה

חדש( )פרי רוח: נחת והמצא ח״ר אמיח יא-יפי-י׳

)רד״ע( שמביא: הכתוב פירוש הוא וכר. הגוף חולי ה״א.

 ממנו הלב גובה שיעקור עד וכו׳ בבזיון עצמו ינהיג לב גבה היה ואם ה״ב.
 לגמרי הלב גובה שיעקור בסמוך שאמר כמו פי׳ זה, בלשון כתוב מצאתי וכו׳.

 יחזור מהלב הגובה כשיעקור ואז בלבו, שהוא כל אפי׳ ליה דאית מאן ובשמתא

 ולא ובמעשה בתורה ממנו מהפחות למטה ישב שלא בפעולות, האמצעית לדרך

 המביאים ורקמה משי בגדי ולא סחבות בלויי ילבש ולא אליו, מהשוים למעלה

 שדבר ומפני המקום, וכפי הזמן כפי הבינונים דרך על ילבש אלא גאוה לידי

 שפרט אלא הדעות בשאר יעשה זה דרך ועל כתב שכן הדעות בכל ז״ל הרב

 ופירש הרב הוסיף אמצעי בדרך ילך במעשה בהם שגם לומר והגאוה הכעס

 שגם אלא בינונית במרה בלבו בם לנהוג לאדם לו שאסור שתים דעות שיש

גובה כי לבו בסרב שהוא כל אפילו יחיאה י*א חיאחי »י!יי -------------



)ה״ג( ב׳ בפרק שכתב ומה וכו׳. לכעוס שראוי גדול דכר על אלא יכעום לא

 הקצה עד ממנה להתרחק לאדם וראוי למאד עד היא רעה מרה הכעס וכן

 רצה ואם עליו לכעוס שראוי דבר על ואפילו לכעוס שלא עצמו וילמד האחר

 לכעוס ורצה פרנס היה אם הצבור על או ביתו ובני בניו על אימה להטיל

 וכו׳, ליסרם כדי כועס שהוא לפניהם עצמו יראה למוטב שיחזרו כדי עליהם

 מהבלי דבר אלא עליו לכעוס שראוי גדול דבר אינו עליו שכועס שהדבר מיירי

 עליו. לכעוס שראוי גדול בדבר מיירי הכא אבל עליו לכעוס ראוי שאין העולם

 דוקא אלא שיכעוס ראוי אינו גדול דבר על שאפי׳ גיסא לאידך נמי ואפשר

 יכעוס ולא כאן שאמר ומה כועס אינו והוא כועס עצמו שיראה אימתא למירמי

 גדול דבר על אלא כעוס עצמו יראה ולא ה״ק לכעוס שראוי גדול דבר על אלא

 יכעוס לא אבל וכו׳ הצבור על או ביתו על אימה להטיל כגון לכעוס שראוי

 אלא לכעוס שאסור מיבעיא לא קטן דבר על וכן גדול, דבר על אפי׳ באמת

 שהרגיל באיש מדבר שני דבפרק נמי אי בכעס. עצמו להראות כן גם שאסור

 האחרון קצה עד להתרחק שצריך ממנו להתרחק ורוצה הכעס במרת עצמו

 הסבלנות במרת עצמו שירגיל כדי לכעוס ראוי אינו גדול דבר על אפי׳ דבזה

 במדת הורגל שלא באדם מדבר כאן אבל כועס ואינו ככועס עצמו שיראה זולת

גדול: דבר על לכעוס שיכול הכעס

 וכו׳. זה לצד בינונית ממדה ויתרחק ביותר עצמו על מדקדק שהוא ומי

 כנגד אותה שמטין דעה יש בסמוך שאמר כמו פירוש זה, בלשון כתוב מצאתי

 שמטין דעה ויש לב, אמיץ או אכזרי להיות טבעו אס דהיינו האחרון הקצה

 הרשעים על אפילו ביותר רחמן להיות שטבעו כגון הראשון הקצה בנגד אותה

 שלא אע״פ חסיד נקרא הטוב צד אל בינונית במדה שיתרחק ובמעט לבב, ורך

 קצה עד הלב מגובה שיתרחק מי כיצד ז״ל הרב וכתב לגמרי, לקצהו הגיע

 נקרא בלבד האמצעי עד יתרחק ואם דקאמר אסיפא, רישא והקשיא בו, האחרון

 בכלל, ועד עד דייקא דסיפא לומר ע״כ אלא חסיד, נקרא מעט יטה הא חכם

 הלב גובה של האמצעית מדרך שיתרחק מה כל וה״פ בכלל, עד ולא עד ברישא

 לקצה הגיע אם שכן כל חסיד נקרא האחרון קצה עד שיש הגבולים כל עד

 מעט שנטה דכל קאמר נעשה רישא נמי אי ארישא, גלי וסיפא ממש האחרון

הרמב״ם( בלשונות )כנה״ג האחרון: לקצה הגיע כאלו נעשה בינונית מדרך

)קובץ( ופי״ז: פ״ג נבוכים במורה ע׳ ה״ו.

ה׳ דאחרי אקרא דסוטה בספ״ק דרשו לזה קרוב זו. מצוה בפירוש למדו כך

חדש( )פרי ע״ש: תלכו אלהיכם

ללכת בפסוק עקב פ׳ מספרי טהור מקורו נראה רבנו לשון אך כ״מ, ע׳ שם.
בנימין( )בני בו: ולדבקה דרכיו בכל

 משנת על פ״ג לאבות בפירושו רבנו בדברי ע׳ עצמו. אדם ירגיל וכיצד ה״ז.
בנימין( )בני המעשה: רוב לפי והכל

ב פרק
 הדברים וכלל אלו, פרקים בשני רבינו לשון ליישב בלח״ם האריך כבר

 צריך וכעס גאוה מדות מב׳ חח הבינוני בדרך לילך צריך המרות שבכל
 בטוב שהאריך יעו״ש האחרון לקצה ממש לא אבל האחרון הקצה עד להרחיק

אבן( טורי )ארבעה טעם:

 במדה בהן לנהוג שאסור אמר לכך האלה הדיעות שבשתי בתכונות מיירי

 מיירי ב׳ בהלכה וכאן ה״ד בפ״א אבל האחרון קצה עד יתרחק אלא בינונית

 הבינוני בדרך עצמו שינהיג אמר האלה הדעות שבשתי המעשים היינו בפעולות
והבן: ליסרם וכדי אחרת פעם יעשה שלא כדי לכעוס שראוי דבר על לכעוס

 היינו )קד.( שבת ע׳ הך, היינו לכאורה נמוכה. רוחו ותהיה רוח שפל שיהיה
 מכאן כו׳ כפיפתו על כפיפה הכתוב לך הוסיף כפוף נאמן היינו כפוף צדיק

עי״ש: ע״כ ראש במנוד התורה שנתנה

 אמר כו׳ דרתח מרבנן צורבא האי )ד.( תענית ע׳ יכעוס. שלא עצמו וילמד

 כעס והסר שנאמר בניחותא נפשיה למילף לאיניש ליה מיבעי אפ״ה רבינא

מהרא״י( )נמוקי כר: עצמו וילמד רבינו שכתב וזהו מלבך,

 בשום זה ל׳ נמצא לא ע״ז. עובד כאילו הכועס כל הראשונים חכמים אמדו

 שנמצא וכמדומני )כב.( נדרים )קה:( שבת ע׳ הכעס, מענין חז״ל שדברו מקום

כנודע: רבינו בימי היה לא הוא גם אך הנעלם במדרש

 הרב העיר כך תצוה, בזוהר והוא המגיה: ]וכתב בנימין( )בני
 חיות להגיח ל״ב סי׳ אלעזר יד בשו״ת מוויען מהר״א הגאון

כ״ז:[ דף בראשית בזוהר גס מפורש זה מצאתי ואנכי ע״ש.

 במדרש שי׳ מתתי׳ מו״ה הרב בני לי והראה זה. נמצא לא בגמרא שם.

)רש״ש( כן: שאיתא ט״ו בפ׳ לעולם

 הקנה בס׳ אולם בחמתו. כלי ושובר כועס נזכר )קה:( שבת בש״ס שם.

תצוה(: פ׳ בזוה״ק ]וכ״ה ע״ז כעובד הוי סתם בכעס דאף רבינו כלשון נמצא

מהר״נ( )ציוני

 לא למה לי קשה וכו׳. מסתלקת חכמתו הוא חכם אם הכועס שכל ואמרו

 רב אמר )סו:( בפסחים איתא דהכי זו מימרא לב גובה גבי זה לפני רבינו כתב

 הוא נביא ואם מסתלקת חכמתו הוא חכם אם המתיהר כל רב אמר יהודה

 הכועס כל אמר לקיש ריש וכו׳ ומדבורה מהילל ראיות והביא מסתלקת נבואתו

 הביא ולא לקיש דריש מימרא הביא למה א״כ מסתלקת, חכמתו הוא חכם אם

 מדנקט אדרב פליג לקיש דריש דס״ל לומר ואץ זה, לפני הנאמר דרב מימרא

 לגבי כרב דהלכה אפשר מ״מ חולק היה אם דאף חרא אינו זה אמר, לקיש ריש

 שאירע ממעשה ראיות הביא דהא רב על שיחלוק סברא זה אין וגם לקיש ריש

אבן( טורי )ארבעה רב: ומעשה ודבורה כהילל כך

 כל ואמרו הרוח גסות במרת זה דבר ג׳׳כ אמרו )סו:( בפסחים שם נ״ב שם.

 גסות אצל ג׳׳כ זו מימרא רבינו הביא לא מה מפני ידעתי ולא וכו׳, המתיהר
המלך( )עמק זו: בהלכה

 אמר מקודם איתא שם בגמרא והנה ע״ב. ס״ו בפסחים ר״ל דברי הוא שם.

 בעין והנה וכו׳, מסתלקת חכמתו הוא חכם אם המתיהר כל רב אמר יהודא רב

 להיות צריך רק טעות והוא ה״ג דיעות מה׳ פ״ב מיימוני ע״ז מציין משפט

 רב מאמר העתיק שלא הרמב״ם דעת אך כר. הכועס כל אמר ר״ל על הציון

 כמו ר״ל אמר קאמר ולא אמר ר״ל הגמרא )מ(לשון כי י״ל ע״ז רב אמר יהודא

 יהודא רב על לחלוק שבא מטעם כו׳ פטיש בר מני ר׳ אמר לקמן שם שאמר

 בשבת כדאיתא ענוותן שהי׳ הלל על לומר יתכן דאיך משום והיינו רב, אמר

 מחמת שהי׳ מוכרח אינו דבורה על וכן יוהרא מחמת מקנטרן שהי׳ ע״א ל״א

 השמיט וע״כ ויקצוף מפורש דהתם כו׳ הכועס על הענין אמר א״כ יוהרא
עולם( )הליכות רב: אמר יהודא דרב הא הרמב״ם



הליקוטים ספרה״ג פ״כ—ה׳א פ״א דעותרנו
דעות הלכות

א פרק

 המין בזה ההרכבה ולרוב בד״ה לשני( )מ׳ מורה ע׳ כו׳. הרנה דעות ה״א.
עיי״ש: צח( )עלה חיים נשמת בס׳ מבואר ההרכבה רוב של פי׳ בו׳.

 להון, נבהל רחבה נפש ג״ב ז״ל רבינו כתב ה״ז( )פ״ב לקמן ע׳ רחבה. נפש

 למשגל. תאוה רוב הוא רחבה נפש פי׳ י״ט( משנה )פ״ה לאבות ובפירושו

 ע״ש בצ״ע ד״ז ג״ב הניח ז״ל מזרחי שהרב מצאתי ואח״ז תלמוד, צריך והדבר

ע״ש: בו׳ הרע עין בהם להכניס בקש עיניו את וישא בד״ה )כד( במדבר

מהרא״י( )נמוקי

 המשנה על בפירוש ז״ל הרב בהקדמת ע׳ הללו בפרקים לדקדק שיש מה

חדש( )פרי רוח: נחת ותמצא פ״ב אבות למסכת

 )ה״ה( ולמטה וכו׳, שראוי גדול דנר על אלא ינעום לא וכו׳ חכמים צוו ה״ד-ה.

 )ה״ב-ג( ופ״ב וכו׳, אנו ומצור! וכו׳, חכמה מדת היא ווו חכם נקרא עניו ויהיה
 אמר ואח״ב וכו׳, הלב גונה עד וכו׳ הטונה דרך שהיא האמצעית לדרך ויחזור

 כופין שאנו והנכון וכו׳. וכעס גאוה וכו׳ לאדם לו שאסור דעות ויש ה״ג( )שם
 אבל המקומות אותן מכל שנראה כמו בכלן הבנונית בדרך לנהוג ומיעצין אותו

 הגדול ההיזק מפני הקצה עד ממנה להתרחק לו ראוי מעצמו הוא אלו בשנים

לו: די היה החכמה שמדרך אע״פ בבנונית לנהוג לו ואסור בהן הנמצא

)רד״ע(

)ה״ג( ב׳ בפרק שכתב ומה וכו׳. לכעוס שראוי גדול דנר על אלא יכעום לא

 הקצה עד ממנה להתרחק לאדם וראוי למאד עד היא רעה מרה הכעס וכן

 רצה ואם עליו לכעוס שראוי דבר על ואפילו לכעוס שלא עצמו וילמד האחר

 לכעוס ורצה פרנס היה אם הצבור על או ביתו ובני בניו על אימה להטיל

 וכו׳, ליסרם כדי כועס שהוא לפניהם עצמו יראה למוטב שיחזרו כדי עליהם

 מהבלי דבר אלא עליו לכעוס שראוי גדול דבר אינו עליו שכועס שהדבר מיירי

 עליו. לכעוס שראוי גדול בדבר מיירי הכא אבל עליו לכעוס ראוי שאין העולם

 דוקא אלא שיכעוס ראוי אינו גדול דבר על שאפי׳ גיסא לאידך נמי ואפשר

 יכעום ולא כאן שאמר ומה כועס אינו והוא כועס עצמו שיראה אימתא למירמי

 גדול דבר על אלא כעוס עצמו יראה ולא ה״ק לכעוס שראוי גדול דבר על אלא

 יכעוס לא אבל וכו׳ הצבור על או ביתו על אימה להטיל כגון לכעוס שראוי

 אלא לכעוס שאסור מיבעיא לא קטן דבר על וכן גדול, דבר על אפי׳ באמת

 שהרגיל באיש מדבר שני דבפרק נמי אי בכעס. עצמו להראות כן גם שאסור

 האחרון קצה עד להתרחק שצריך ממנו להתרחק ורוצה הכעס במדת עצמו

 הסבלנות במרת עצמו שירגיל כדי לכעוס ראוי אינו גדול דבר על אפי׳ דבזה

 במרת הורגל שלא באדם מדבר כאן אבל כועס ואינו ככועס עצמו שיראה זולת

גדול: דבר על לכעוס שיכול הכעס

 וכו׳. זה לצד בינונית ממדה ויתרחק ניותר עצמו על מדקדק שהוא ומי

 כנגד אותה שמטין דעה יש בסמוך שאמר כמו פירוש זה, בלשון כתוב מצאתי

 שמטין דעה ויש לב, אמיץ או אכזרי להיות טבעו אם דהיינו האחרון הקצה

 הרשעים על אפילו ביותר רחמן להיות שטבעו כגון הראשון הקצה כנגד אותה

 שלא אע״פ חסיד נקרא הטוב צד אל בינונית במרה שיתרחק ובמעט לבב, ורך

 קצה עד הלב מגובה שיתרחק מי כיצד ז״ל הרב וכתב לגמרי, לקצהו הגיע

 נקרא בלבד האמצעי עד יתרחק ואם דקאמר אסיפא, רישא והקשיא בו, האחרון

 בכלל, ועד עד דייקא דסיפא לומר ע״כ אלא חסיד, נקרא מעט יטה הא חכם

 הלב גובה של האמצעית מדרך שיתרחק מה כל וה׳׳פ בכלל, עד ולא עד ברישא

 לקצה הגיע אם שכן כל חסיד נקרא האחרון קצה עד שיש הגבולים כל עד

 מעט שנטה רכל קאמר נעשה רישא נמי אי ארישא, גלי וסיפא ממש האחרון

 הרמב״ם( בלשונות )כנה״ג האחרון: לקצה הגיע כאלו נעשה בינונית מדרך

)קובץ( ופי״ז: פ״ג נבוכים במורה ע׳ ה״ו.

 ה׳ דאחרי אקרא דסוטה בספ״ק דרשו לזה קרוב וו. מצוה כפירוש למדו כך
חדש( )פרי ע״ש: תלכו אלהיכם

 ללכת בפסוק עקב פ׳ מספרי טהור מקורו נראה רבנו לשון אך כ״מ, ע׳ שם.
בנימין( )בני בי: ולדבקה דרכיו בכל

 משנת על פ״ג לאבות בפירושו רבנו בדברי ע׳ עצמו. אדם ירגיל וכיצד ה״ז.
בנימין( )בני המעשה: רוב לפי והכל

ב פרק
 הדברים וכלל אלו, פרקים בשני רבינו לשון ליישב כלח״ט האריך כבר

 צריך וכעס גאוה מדות מב׳ חוץ הבינוני בדרך לילך צריך המרות שבכל

 בטוב שהאריך יעו״ש האחרון לקצה ממש לא אבל האחרון הקצה עד להרחיק

אבן( טורי )ארבעה טעם:

)רד״ע( שמביא: הכתוב פירוש הוא וכו׳. הגוף חולי ה״א.

 ממנו הלב גוכה שיעקור עד וכו׳ כבזיון עצמו ינהיג לב גכה היה ואם ה״ב.
 לגמרי הלב גובה שיעקור בסמוך שאמר כמו פי׳ זה, בלשון כתוב מצאתי וכו׳.

 יחזור מהלב הגובה כשיעקור ואז בלבו, שהוא כל אפי׳ ליה דאית מאן ובשמתא

 ולא ובמעשה בתורה ממנו מהפחות למטה ישב שלא בפעולות, האמצעית לדרך

 המביאים ורקמה משי בגדי ולא סחבות בלויי ילבש ולא אליו, מהשוים למעלה

 שדבר ומפני המקום, וכפי הזמן כפי הבינונים דרך על ילבש אלא גאוה לידי
 שפרט אלא הדעות בשאר יעשה זה דרך ועל כתב שכן הדעות בכל ז״ל הרב

 ופירש הרב הוסיף אמצעי בדרך ילך במעשה בהם שגם לומר והגאוה הכעס

 שגם אלא בינונית במרה בלבו בם לנהוג לאדם לו שאסור שתים דעות שיש

 גובה כי לבו בקרב שהוא כל אפילו יתגאה לא חכמתו מפני בראש כשיושיבוהו

 המלך דוד שאמר כמו אלא אחר ולא הוא אני ולומר בעיקר לכפור מביא הלב

 וכן ראשו, על מלכות כתר שהיה גם איש, ולא תולעת ואנכי ז( כב )תהלים ע״ה

הרמב״ם( בלשונות )כנה״ג והנשיאים: החסידים המלכים דרך

 דבריו סותרים אלה דבריו הלא להפליא יש וכו׳. שאסור דעות ויש ה״ג.
 כעס האלה הריעות בשני שגם שם שמפורש ה״ד שבפ״א ודבריו ב׳ שבהלכה

 )בהקדמה ז״ל רבינו מש׳׳כ ע״פ הנכון אולם הבינוני. בדרך לילך צריך וגאוה

 שתי בין ממוצעים וקניינים נפשיות תכונות הן המרות מעלות בפ״ד לאבות(

 ג׳ בהלכה שכאן י״ל ולפי״ז כו׳. הפעולות יתחייבו האלה התכונות מן וכו׳ תכונות

 במרה בהן לנהוג שאסור אמר לכך האלה הדיעות שבשתי בתכונות מיירי

 מיירי ב׳ בהלכה וכאן ה״ד בפ״א אבל האחרון קצה עד יתרחק אלא בינונית

 הבינוני בדרך עצמו שינהיג אמר האלה הדעות שבשתי המעשים היינו בפעולות

והבן: ליסרם וכדי אחרת פעם יעשה שלא כדי לכעוס שראוי דבר על לכעוס

 היינו )קד.( שבת ע׳ הך, היינו לכאורה נמוכה. רוחו ותהיה רוח שפל שיהיה

 מכאן כו׳ כפיפתו על כפיפה הכתוב לך הוסיף כפוף נאמן היינו כפוף צדיק

עי״ש: ע״כ ראש במנוד התורה שנתנה

 אמר כו׳ דרתח מרבנן צורבא האי )ד.( תענית ע׳ יכעום. שלא עצמו וילמד

 כעם והסר שנאמר בניחותא נפשיה למילף לאיניש ליה מיבעי אפ״ה רבינא

מהרא״י( )נמוקי כו׳: עצמו וילמד רבינו שכתב וזהו מלבך,

 בשום זה ל׳ נמצא לא ע״ו. עובד כאילו הכועס כל הראשונים חכמים אמדו

 שנמצא וכמדומני )כב.( נדרים )קה:( שבת ע׳ הכעס, מענין חז״ל שדברו מקום

כנודע: רבינו בימי היה לא הוא גם אך הנעלם במדרש

 הדב העיר כך תצוה, בזוהר והוא המגיה: ]וכתב בנימין( )בני
 חיות להגר״ץ ל״ב סי׳ אלעזר יד בשו״ת מוויען מהר״א הגאון
כ״ז:[ דף בראשית בזוהר גם מפורש זה מצאתי ואנכי צ״ש.

 במדרש שי׳ מתתי׳ מו״ה הרב בני לי והראה זה. נמצא לא בגמרא שם.

)רש״ש( כן: שאיתא ט״ו בם׳ לעולם

 הקנה בס׳ אולם בחמתו. כלי ושובר כועס נזכר )קה:( שבת בש״ם שם.

תצוה(: פ׳ בזוה״ק ]וכ״ה ע״ז כעובד הוי סתם בכעס דאף רבינו כלשון נמצא

מהר״נ( )ציוני

 לא למה לי קשה וכו׳. מסתלקת חכמתו הוא חכם אם הכועס שכל ואמרו

 רב אמר )סו:( בפסחים איתא דהכי זו מימרא לב גובה גבי זה לפני רבינו כתב

 הוא נביא ואם מסתלקת חכמתו הוא חכם אם המתיהר כל רב אמר יהודה

 הכועס כל אמר לקיש ריש וכו׳ ומדבורה מהילל ראיות והביא מסתלקת נבואתו

 הביא ולא לקיש דריש מימרא הביא למה א״כ מסתלקת, חכמתו הוא חכם אם

 מרנקט אדרב פליג לקיש דריש דס״ל לומר ואין זה, לפני הנאמר דרב מימרא

 לגבי כרב דהלכה אפשר מ״מ חולק היה אם דאף חרא אינו זה אמר, לקיש ריש

 שאירע ממעשה ראיות הביא דהא רב על שיחלוק סברא זה אין וגם לקיש ריש

אבן( טורי )ארבעה רב: ומעשה ודבורה בהילל כך
 כל ואמרו הרוח גסות במרת זה דבר ג״כ אמרו )סו:( בפסחים שם נ״ב שם.
 גסות אצל ג״כ זו מימרא רבינו הביא לא מה מפני ידעתי ולא וכו׳, המתיהר

המלך( )עמק זו: בהלכה

 אמר מקודם איתא שם בגמרא והנה ע״ב. ס״ו בפסחים ר״ל דברי הוא שם.
 בעין והנה וכו׳, מסתלקת חכמתו הוא חכם אם המתיהר כל רב אמר יהודא רב

 להיות צריך רק טעות והוא ה״ג דיעות מה׳ פ״ב מיימוני ע״ז מציין משפט
 רב מאמר העתיק שלא הרמב״ם דעת אך כו׳. הכועס כל אמר ר״ל על הציון

 כמו ר״ל אמר קאמר ולא אמר ר״ל הגמרא )מ(לשון כי י״ל ע״ז רב אמר יהודא
 יהודא רב על לחלוק שבא מטעם כו׳ פטיש בר מני ר׳ אמר לקמן שם שאמר

 בשבח כדאיתא ענוותן שהי׳ הלל על לומר יתכן דאיך משום והיינו רב, אמר
 מחמר שהי׳ מוכרח אינו דבורה על וכן יוהרא מחמת מקנטרן שהי׳ ע״א ל״א

 השמיג וע״כ ויקצוף מפורש דהתם כו׳ הכועס על הענין אמר "כ א יוהרא

עולם )הליכות רב: אמר יהודא דרב הא הרמב״ם



י הט״ו פי״ד—ה״ח פי״א אבל הליקוטים ספר
 באבילות ורבותיו ח[ סי׳ פ״א ]כתובות הרא״ש ונחלקו כ״ב. פרק ריש ביאה איסורי

 שימור צריך אי הרגל אחר עד אבילות נוהג שאינו שכיון הרגל בתוך שחל

דמי: לא הכא כי ליה ודחינן קודם חל שלא כיון לא או ליה דקיל משום

 דמותר דאע״ג הרב לדעת לתרץ ונ״ל וכו׳. לר״י תימה ]ה[, בהגמ״י

 ודאי שלמה חופתו לעשות רוצה וזה לבעול לו אסור הרי ולכנוס לארס

 שמחה ולעשות שבעה להמתין רוצה יותר כראוי לשמוח יכול וכשאינו

)רד״ע( דוק: שלמה,

יב פרק
 כו׳ פסק דרכינו וכיון כו׳ קשה הלח״מ וכתב כר. שני מצוה שהקבורה ה״א,

 פשוט טעם ליתן נ״ל היה ולכאורה ע״ש. מצוה כו׳ כתב לכך כו׳ קמא נלישנא

 אפשר היה ועוד כוותיה. אתי׳ מתניתין דסתם משום קמא כלישנא שפסק למה

 וכמו דאמרי איכא יחיד בלשון גירסתינו לפי בתרא דלישנא משום לומר

 היא מצוה, הקבורה שמש״כ לומר מזה רחוק דעתי אך במק״א. אצלי שמבואר

 בלאו. היא שהקבורה והול״ל עשה, על אלא נופל מצוה לשון אין כי הל״ת,

 בפ״ע מצוה היא דהקבורה לומר לחומרא, הלשונות כשתי דפסק פשוט נ״ל לכן

 המת את דמלין תצא בפ׳ ז״ל הרמב״ן וכמוש׳־כ המת, את דמלין הלאו על נוסף

 עשה דהוי דס״ל לא ז״ל, הרמב״ם למש״ב נתכוין ולדעתי ועשה. בל״ת עובר

 והיינו המקומות, בכל כדרכו מ״ע היא שהקבורה כותב היה דא׳׳כ גמורה,

 מ״ע דאין ליה משמע מנין מה״ת לקבורה "רמז" לשון בגט׳ דקאמר יעח

ודו״ק. בתרא מלישנא הוא מצוה היא שהקבורה כאן ומש׳־כ ץ, 7

 רק לקבורה רמז אין דלל״ק איפכא משמע דגמרא דמפשטיה לי קשה עוד

 פסק דרבינו אחר באופן לפרש ונ״ל קבורה. בעי דכולן משמע "ד ולא לנתלה,

 שר מצוה שהקבורה כתב ולזה בתרא, כלישנא לפסוק מקום בכל כדרכו נא״ד

 הל״ח( ט״ו )פרק סנהדרין בהל׳ רבינו במש׳׳כ ג״כ מדוייק ובזה תקברנו, קבור ני

 אלא כו׳ ולא תקברנו קבור כי שר ההריגה ביום כו׳ הרוגי כל את לקבור ומ״ע

 ההריגה, ביום ולכתוב לכלול הו״ל קשה קמא כלישנא פסק הוה ואי ע״ש. נו׳

 דקבור דמיתורא להראות וגו׳. שר כו׳ המלין כל אלא בלבד ב״ד הרוגי ולא

 מכי הוא לקבור דמ״ע כמוש״ב אע״כ המתים. שאר המלין גם נפקא תקברנו

 שלא עשה מכלל הבא בלאו עובר המלין רכל ג״כ נשמע וממילא תקברנו. קבור

מהרא״י( )נמוקי ודו״ק: קבורה מצות קיים

)רד״ע( המת: שנקבר אחר פירוש וכו׳. עושין ניצר ה״ד.

)רד״ע( ומצערין: מרגישין פירוש מצהיבין. הי״א.

יג פרק
 דמסכת שני פרק מבואר זה כל וכו׳. מעשרה פחותה שורה ואין ו!״א.

חיים( )מים יע״ש: 1יט.1 סנהדרין

 מימרא נמצא שם ב׳ פ׳ איוב בילקוט ועי' בלח׳׳מ, עי׳ כר. המנחמין ה׳^^זין

מהר״ג( )ציוני שפ״ז: סי׳ ביו״ד מהרל״ח בחי׳ ועי׳ זו,

שלום: לתת יכול שאינו ולפי לפוטרם ראשו ששחה פי׳ בראשו. וכו׳ שנענע

)רד״ע(

 בקיצור אכן ברא״ש, וכ״ה מגלחין. אלו פ׳ בסוף ז״ל הרי״ף כתבה נלח״ם,

אריה( )בן ב׳[: איוב בילקוט הובא ]וכן ליתא הרא״ש פסקי

)רד״ע( זהב: )כן.( בגמרא שעם. בכלי ה״ז.

יד פרק
 מצות הכ״מ וכתב אבלים. ולנחם חולים לבקר דבריהם של עשה מצות ה״א.
 סה״מ על בהשגותיו והרמב״ן לזה מקור הראה ולא ע״כ. דבריהם של עשה

 של מ״ע הם אבלים וניחום חולים דביקור דעתו ג׳ תשובה הראשון בשורש

 זה הוציא דרכינו נראה אולם ע״ש. דברכות בפ״ג יונה ה״ר דעת וכ״ה תורה

 שם במשנה דאיתא ע״מ ע״ב ע׳ דף מסנהדרין מדבריהם רק הוא אבלים תיחום
 בגט׳ שם ומפרש סו׳־מ בן נעשה אינו עבירה שהוא ודבר מצוה שהוא דבר אכל

 הוא בעלמא דרבנן דתקנתא דאע״ג ופירש״י אבלים תנחומי מצוה שהוא דבר

 ע״כ. פסחים או קדשים שאוכלין כהנים היינו מצוה חבורת הו״א מרישא ואי

 תני כבר הא דאל״ב מדרבנן אלא אינו אבלים דתנחומי מוכרחים רש״י ודברי

 בגט׳ שם דמפרש עבירה לדבר דמי דבודאי וגם מצוה בחבורת אכל ברישא לה

 רבינו שביאר וכ״נ שם. שפרש״י כמו מדרבנן אלא דאינו ציבור תענית דהוא

 החבורה עם המכוערת זו אכילה אכל כיצד ה״ב ממרים מה׳ בפ״ז שכ׳׳כ זו גט׳

 מצוה שהוא אבלים בתנחומי אכלו אפי׳ כו׳ מצוה בדבר עמהם שאוכל הרעה

מהר׳־נ( )ציוני שבכאן: דבריו מקור הוא ומזה פטור, ה״ז מדבריהם

 משנה על שמתו מי פ׳ תר״י עי׳ אכלים. ולנחם וכו׳ דבריהם של מ״ע \

דוד( )יד וצ״ע: מהתורה[ ]דהוא ע״ש וחזרו המת את דקברו1

 דמ״ע רבינו כתב רל״א עשין המצות בספר ולקבור. וכו׳ דבריהם של מ״ע !

 מצוה בקבורתו שיתעסק מי לו שאין והמת מותם, ביום ישראל מתי כל לקבור |

 ע״ב מ״ו דף הדין נגמר ובפרק ע׳׳ש. תקברנו קבור כאומרו לקוברו אדם כל על

 בהשגותיו הרמב״ן דעת וזה תקברנו, קבור כי ת״ל מנין התורה מן לקבורה רמז

ע"א: סוף י״ג דף

חיים( )מים ע״ב: ע׳ דף ומורה סורר בן בפרק עיין אבלים. ולנחם

על ג״כ מבואר ושם ע״ב( ל׳ )דף ב״מ עיין גמ״ח. הן ואלו וכו׳ אבלים ולנחם

 דכתיב גמ״ח סופה תורה ע״א י״ד בסוטה וכן גמ״ח בכלל דהוא מתים קבורת

ע״ש: כו׳ אתה אף מתים קובר הוא מה שם עוד ואמרינן בגיא אותו ויקבור

 מת שכל מאיזבל מנין לאבלים גמ״ח פי״ז סוף בפדר״א הוא כן ולספוד.

 בלקוטיו חיים מים בס׳ ועי׳ ומקוננת. בכפיה יוצאת היתה בשוק עובר שהיה

 ליה תיפוק גמ״ח בכלל דהיא הקבורה על רבינו מש׳־כ על שהעיר לעיל[ ]הוב׳

 בלח׳־מ )ועי״ש ]ה״ח[ פט״ו סנהדרין בהל׳ רבינו כמש״כ הוא. מה״ת מ״ע דהא

 במסכת שם ז״ל הגרי״ב שהביא הילקוט גי׳ מיהו כר. דקבור רעשה שכתב

 ועי׳ עי״ש. תקברנו דקבור עשה נוהג מתים בשארי דגם בהדיא מבואר סנהדרין

 מתים בשארי נוהג אינו דהעשה שם ג״כ שדעתו שיא[ ]סי׳ ח״א הרדב״ז שו״ת
 רק דקבור ממ״ע הוא הקבורה דעיקר רבינו דדעת ונ״ל הילקוט(. מגי׳ וצ״ע

 היא זו הקבורה שעד קבר ולחפור ולספוד לפניו לצאת הקבורה עד ההכנה

 מש׳׳כ וכן ולקבור. עד הקבורה עד ההכנה רבינו שחשב וזהו גמ״ח. מכלל

 מה ניחא ובהכי הקבורה. שעד העסק היינו גמ״ח מתים קבורת על בגמרא

 קבר דמשרע״ה בספרי מ״ד דיש דסוטה סופ״ק בח״א ז״ל מהרש״א שהעיר

 והא הקבורה שעד העסק על דקאי הכוונה רק כן ס״ל דהגמרא אה״נ א״ע,

ז״ל: רבינו דברי ממוצא לעיל וכמש״כ גמ״ח לה דקרי ראיה

 שהיתה מאיזבל לחתנים גמ״ח פי״ז פרד״א עי' והכלה. החתן לשמח

כר: משמחת

 לחתנים גמ״ח ועל הקדוש וז״ל פט״ז פרד״א עי׳ צרכיהם. בכל ולסעדם

 הפי׳ ע״כ, ולעזרו לאדם חסד גמל בעצמו שהוא מהקב״ה למדים אנו מנין

 מדרש כהמפרש )ודלא ולסעדם רבינו כלשון נשואין צרכי כל לו הספיק ולעזרו

 חוה לו שהכין והיינו עור שנקראת אשתו על דהכוונה שפי׳ פדר״א על תנאים

 בנידון פ״ז ריש ומתנה זכייה בהל׳ רבינו מש״כ ועי׳ לעזר(. לו להיות

עי״ש: הנשואין צרכי על לעזרו החתונה בעת להחתן שולחין שהיו השושבינות

מהרא״י( )נמוקי

 שום ציין לא הכ״מ שיעור. להם שאין שבגופו חסדים גמילות הן ואלו

 כר שיעור להם שאין דברים אלו מ״א רפאה פ״ק במשנה והוא לזה מקור

 שיעור, לו יש בממונו אבל בגופו דתימר הדא שם ובירושלמי חסדים וגמילות

מהרא״י( ונמוקי מהר״נ )ציוני בגה״ש: וע״ש

 עיי״ש: ב׳ שורש ז״ל לרבינו בסה״ט עיין כמוך. לרעך ואהבת בכלל הן הרי

y מהרא״י( )נמוקי

כופין: ר״ה ע״ב מ״ו סוטה שבע באר בס׳ יעו׳ כר. הלווי שכר ה״ב.

השמן( )לשד

 אהבה רצוף בס׳ עיין מחליו. חלק נטל כאלו החולה את המבקר וכל ה״ד.

הגדולה( )כנסת ק"ק: סי׳

 משום לא, ראשונות דבג׳ הטעם מפרשים ויש וכו׳. ראשונות שעות שלש ה״ה.
 משום לא, אחרונות ובשלש רחמים, עליו מלבקש ומתייאש מיקל דבבוקר

היום: באמצע אלא כן גם החולי מרוב ויתייאש החולי עליו מכביד דלערב

)רד״ע(

 אפילו ברואהו אבל רואהו כשאינו מילי והני וכו׳. צרכו כל לו יש אבל ה״ט.

 הרואה מכל לי נראה כך מבטלין וכו׳ דעלמא איניש ואפילו צורכו כל לו יש

חילקו: רלא יח.[ ]ברכות וכו׳ מלוהו ואינו המת את

 המנהג לפי והכל וכו׳. חבורתא איכא ואי וכו׳ מילי הני ]ג[, בהגמ״י

)רד״ע( העיר: שבאותה

 הוא ואם הקבר גבי על יסחוב שלא יזהר ובציצית וכר. בראשו ותפילין הי״ג.
)רד״ע( ודיו: מענבו מבחוץ

 לפי שהטעם בו( כל בשם שסג סי׳ )ב״י שכתב מי ויש כרדב״ז, הט״ו.

 בלא שקברו המאורע ע״ד הדין. מיום שמתיראין מפני למתים קשה שהבלבול

 לקבור בשכחו הדין ביסוד תכריכים. אותו וילבישו הקבר יפתחו אם תכריכים

 ולא הארון על התכריכים להניח הורו שהגאונים האחרונים כתבו תכריכים בלא

 דאין דהטעם בו הכל בשם הב״י למ״ש לומר אתי מקום והיה הקבר, לפתוח

 מהדין, שמתיראים מפני למתים קשה שהבלבול לפי למקום, ממקום המת מפנין

אבל הדין, חרדת ומפני תכריכים להלבישו הקבר פותחין אין דמה״ט י״ל א״כ



31 ( ה גד משנה כ פרק

 כרצונו רצונך שיעשה כדי כרצונך רצונו עשה אוט׳ היה הוא .,טחני
רצונך. מפני אחרים רצון שיבטל כדי רצונו מפני רצונך בטל

 להדמות כדרכיו והלכת אמתתו לידע החכמה וקנית התורה מצות עשית אם ׳םי
 הקנייה והנאתך נוסך לצורכי טחאוה שאתה כמו להם והתארח בהם הפצת אם אליו
 6 רצונך ובטלת גזדרזת ואם רצונו. שעשית כמו אותם ועושה וחפציך מאווייך לך נותן

 וחשקת להם מתאווה שאתה העולם מאוויי והנחת שטים כמלאכת ונתעסקת רצונו מפני

 רצון [a 31] ומבטל שעשית מה כעין שכר לך נותן הקב״ה השם כדרכי להדבק
טדה. כנגד מדה מעליך טועצותיהן וטיפר להזיקך החפצים אחרים

 עד בעצמך תאמן ואל הצבור מן )עצמך( תפרוש אל אוט׳ הלל מתני׳.

10 למקומו. שתניע עד חבירך את תדין ואל מותך יום

 ראה אם אלא מדעותיהם דעותיו ירחיק שלא הציבור מן תפרוש אל פי׳
 ומהלך אורחותם לומד שמא עטהם ישנו אם ודואג דעותיהם נפםדו מדינתו אנשי

 שמנהג אחרת למדינה מביניהם לאלתר לצאת צריך חיים מדרך ונטרד הרעים בדרכיהם
 לרחוקה ילך קרובה מרינה מצא לא ואם הישרות האמצעיות הדעות ודעותם יפה יושביה

 15 יתנני טי 1ע״ה ירמיהו שאט׳ כמות טצויין אדם בני שאין מקום במדבר ילך מצא לא
ארחים. מלון במדבר

 חלאים לה ויש בריאות לה יש הנפש הקדמונים העולם אומות חכמי אמרו
 חלקיה וצורת צורתה שתהא הנפש ובריאות חולי. לו ויש בריאות לו שיש הגוף כמות
 חלקיה וצורות צורתה שתהיה וחליה הישרים. והפעלים הטובות בהם עושה צורות
 20 ובריאות בהם? יחיו לא ומשפטים טובים לא וחקים דעות תמיר בהן עושה צורות
 מתוקנים נכונים שליטים פעליה הנפש בהם עשה חלקיו וצורות צורתו שימצא הגוף
 שימצא וחליו טוטתאורעות. חלקיו a ממעלות או גוף של הפעלים אותן שיהיו בין מאד

 לגוף הנמצאים מפעלותיה [b 31] לעשות יכולה אינה צורות חלקיו וצורת צורתו
 לה הראוי מן ורחוקים התמימות מן וחסרים גרועים אלא נכונים מתוקנים לחלקיו או

 25 ורפואת הרופאים ידי על אותו מרפא הרפואות מלאכת טחלייו הטף ורפואת לעשות.
 מלך* הנפשות לרופא וקורין הנפש. דעות רפואות במלאכת תיודע מחולייה הנפש

 פועלי לשום לגוף ברפואות וכונתו מגמתו שהרופא אלא שטים במלאכת המתעסק
 מאד עד שליטים חלקיו ידי ועל הגוף ידי על הנמצאים חלקיה וצורת הנפש צורת

 להעמידם הגוף חלקי לחזק אלא מגמתו שאין רעים או טובים הפעלים אותן שהיו נין
 30 ולהתעסק העניין מזה יותר לכוין לו ואין וכדת כראוי טפעלותיהם לעשות בוריין על

 שמכונה הוא שמים במלאכת המתעסק 1המלך• המלאכה שזו הנפש רפואת במלאכת
 המר שטועמים עד טעמיהם ויפסד הרגשותם תבטל החולים שגופות וכשם ועושה.

 בסר אוכלים אותם מתענים שהבריאים ומאכלים מטעמים ומתאוים מר והמתוק מתוק
הסכלות והם החולות הנפשות כך נאים ]ו[טטעטים ובשר פת ושונאין ופחמים ואדמה

a ועלוחיו.1ם כ״י b ברור. אינו מלך טלת טעם

נח. 3 יחזקאל עיין * א. ט ירטיח1
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מוסר ספר < 32

והטוב היושר דרך ושנאו לטתם מדעות שנמסרו עד 1רעד, ]רוח[ ביעתתם המרשיעות
בעלי ששטו וכמו בהם הרגישו לא חלים ומפני והמות הרעות פעלי ואהבו והחסידות

הנפש מחלת [a 32] לבעלי אירע כך הדברים הפכו למר ומתוק למתוק מר הנוף חולי
זה הכתו׳ סמכם לפי׳ לחושך. ואור לאור חושך שטים רע ולטוב טוב לרע אומרים

 שאילו כשם הפרש ביניהם אין כאלו רע ולטוב טוב לרע האומרים הוי 4ואט׳ בזה &
 אגב טלתא שטים ובסוף אומרים הפסוק בתחילת שאט׳ וזה חולים אילו כך חולים

 הטובים הדרכים שיורע טי מהם ויש עושים. ולבסוף אומרים שתחלה קט״ל ארוזיה
 רעה לתרבות ויוצא הרעים בדרכים והולך הטובים ומניח הרעים הדרכים לפניו וגלויים

חושך. בדרכי ללכת יושר אורחות העוזבים אוט׳י הכתוב ועליהם נפשו תאות מפני
 אותם ומודיעים הרופאים את שואלים ובריאות הרפואה דרך שסבלו הגוף שחולי וכשם 10

 בסם התרפאו להם ואומרים רפואתם דרכי ומשערים טתרפאין ובמה רפואתם היאך
 שחשבתם לכם המזיקות וכך כך ]מאכלות[ תאכלו ואל וכך כך מאכלות ואכלו פלו׳

 מחלים שחייו עד הללו רפואות חקי על אותם והזהירו דעתכם רע מפני לכם שמהנים
 בעלי כך הרעות והתעיבו טובות מאכלות להתאוות שחזרו ער טטעטותיהם והבריאו

טתרפאין ובמה רפואתם היאך הנפשות רופאי כששואלים הנפשות מחולי רפואה 16
 למוטב שחוזרים עד מהם הנזהרים ודרכים בהם ההולכים הדרכים להודיעם ־־■־צריכים

 אותם הזהירו אם שליטה רפואה טחלייהם ומתרפאים והיושר הטוב בדרכי ומהלכים
[32 b] אם הגופות שחולי וכשם מרופאים. ששמעו הגוף חולי שנתרפאו כמו ושבו 

 מחיי נטרדים טהרה לחלוף טתאותם זרו ולא מצוותם שמרו ולא מהרופאים שטעו לא
 מוריהם קול שטעו ולא הרופאים דברי על עברו אם הנפשות מזורי כעלי כך העולם 20

8דרך בעיניו ישר אויל דרך בחכמתו* שלטה אט׳ ועליהם הבא העולם מחיי נטררים
כאפילה. רשעים

 מהקצוות קצה אל הבינונית מדרך שנטו הנאלחות הנפשות רפואת דרך היא וזו
 אותם מטין נטו* ולאין נטו כמה אותם טשערין העודף והקצה הגרוע הקצה שהם

 שמוצאים כמות האחר הקצה אל אליה שנטו הקצה אל הבינונית מדרך שנטו מה שיעור 26
 מעלה החמימות קצה אל הבינונית מדרך הגוף חולי בעל נטה שאם וכשם הגופות מחלות

 הדרך וכזו מעלה הקרירות קצה אל שמשיבים קרים דברים רפואות מסטני אותו משקין אחת
 אחרת ברפואה אותו מרפאים הבינונית לדרך שישוב ובעת הגוף ויברא הבינונית לדרך ישוב
 אל הנפש חולי כעל נטה אם כך האמצעית, הדרך באותה אותו שטשיבין הסטים והם

 טי כיצד והשנייה, הראשונה הגוף רפואות תקנתגז כפי אותו מרפאים מהקצוות קצה 80
 אל הוכית או קוללת שאם הרוח בשפלות כעצמך הנהג לו א]ו[טי חיטה בעל שהוא

 גבה הוא ואם מלבו, [a 33] החמה דרך שתעקר ער מרובה זמן זו בדרך וילד תרגיש
 לובשיחם את המבזים מלחים* בלויי סחבות לבוש בזית בדרך עצמך הנהג לו אוט׳ לב

 האמצעית לדרך שיחזור עד הללו בדברים וכיוצא מהכל למטה שפלים במושבות ושב
ואינו ברעב עצמו מסגף יד על קובץ היה ואם, מלבו. לב גובה )הלב( ויעקר 86

יי תקנת. נ״י b טטו. כ״י &

יט. ד שם ’ טו. יג שם 4 »ג. כ משלי ’ כ. ח ישעיח8 טו. טז א ששואל עיין 1
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S3 ( ד, משגה ב פרק

 חולה רעה וזו לו יספיק שלא בצער מועט דבר אלא למזונות טוציא
 כי מאומה לנפשו חסר ואיננו וכבור ונכסים עשר האלהים לו יתן אשר איש 1 כרכתי

 מעותיך פזר לו שאוטרי׳ רפואתו הוא רע וחלי הבל זה יאכלט נכרי איש אם

 הוא בנטותו חלף האחר הקצה לזה אותו ומטין עליו עינך תחוס ואל הרכה בפעמים
 6 ככל אותו מרפאים וכן היד וקכצות העין צרות טלככו יסור וטיטילא הקצה לאותו

 אל הליו שהטהו כמו האחר הקצה אל אותו מטין הדרך זה על הנפש “מחליי חולי
 בדרכי הלך לו ואומי אחרות רפואות אותו טרפאין כך ואחר שלעוטתו האחר הקצה

 חולי שהיא חיטה כעל תהא שלא צריך שאתה כשם לו ואומי הבינוניים היושר
 אל בינוני היה אלא הוא חולי שזה טרניש שאינו כמת תהי לא כך הנפש מחליי
 10 אשתך להחזיר כדי עליהם להקפיד שראוי דברים על אלא ודבר דבר כל על תכעום

 וכן לרצות. ונוח לכעוס קשה והיה מוסר וללמדם ליסרם כדי למוטב ביתך וכני ובניך

 והיה בינונית [b 33] דרך אחוז אלא חולי הנפש שפלות כך חולי הלב שטבה כשם
 תפזר אל בינונית לדרך חזר חולי הממון פיזור כך חולי העין שצרות וכשם עניו

 כלכל אלא והאביונים העניים מאחיך ידך תקפוץ ולא הנאה בהם שאין ברברים ממונך
 16 עד כה טרפאין אין האחרונה הרפואה וזו ולאביונים. לעניים ידך ופתח במשפט דבריך

 ולא מועלת אינה טתהלתה הרופאים רפאוה ]ו[אם הראשונה הרפואה לה שמקדימין
 שנטה לטי ואו׳ הבינונית בדרך החולים שטרפאים הטף רופאי כמות והוא כלום עשו
 והיובש והקרירות החמימות בין הביטניים דברים אכול היובש אל או החמימות אל לבו

 שנטה מה כשיעור האחד הקצה אל אותו שמטין אלא כלום לו מועיל שאין והרוטב
 20 מפזר שהוא כטןטי האחר הקצה אל נטה אם אבל הגרוע. הקצה אל הביטנית מדרך

 אותו וכשטחזרין עליהם לכעוס שצריך דברים על ואפילו כלל טעם היה שלא או
 הראשון הנפשות רפואת כמות מרובה וזמן הרכה פעמים צריך אין האחר הקצה אל

 היד מקפצות מחזרתו קרובה יותר הבינונית הדרך אל מפזר היה אם שחזרתו מפני
 שהם שאע״ס דעות הביטגיות הדעות מאלה ויש הדעות. שאר וכן האמצעית לדרך
 26 העטה כטן העודף הקצה אל ומתרחקים מהם פורשין החסידים היו הצדיקים דרכי

 שפלות עד מעלה עליה טוסיפין אלא [a 34] בה טהלכין לא ביטנית דרך שהיא
 עניו אט׳ ולא מאד עניו משה והאיש ע״ה* רכיט במשה כתוב מה ולמד צא הרוח.
 הכעס וכן הרוח. שפלות אל העטה מדרך שנטה מלמד מאד עליו הוסיף אלא כלבד
 בטל כאלו שיראה עד הטרה בזו הבינונית מדרך 1י מתרחק והיה מאד עד רבה רעה

 30 ההצוות אל מהם מתרחקין שהיו אילו בטן ביטנייות אחרות דעות ויש הכעס, בת מטנו
 לפנים הנקראים הם הדרכים ואילו לו הדומה ומן הכיעור מן ומרחיקים העודפות

הדין. משורת
 לזוז שלא וראוי היושר דרכי הם ר,אילו שהדרכים הלא ותאמר תקשה ואם

 אנשים הראשונים מהחסידים מציט מה מפני ושמאל ימין מעליהם לנטות ולא מהם
86 ומנודים יין שותים ולא אוכלים ואינם בתעניות ומסוגפים יטוחיהם כל צמים® היו

a וחולי. נ״י b מתרחקים. וחיו כ׳יי c נ״י D'tttM■

ג. יג במדבר 2 ב. ו קחלח *
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שסר טמר 34
הדרבים ואילו היישוב מן וברחו כמדברות ושכנו מנשותיהם ופרשו מעליהם שינ]ת[ם

מבארים. שאנו כמו הקושייא זו ותשובת הבינונייות. טהטדות אינם ונם בינוניים אינם
כשביל הבינונייות לדרכים שיחזרו כדי רפואה אלא אילו דברים ראשונים עשו לא

רעים מדינותיהם בעלי או לב גבוהי או ובנשים ובטשקים במאכלות תאור, נעלי שהיו
 נפלו שמא הרפואות לאלו נצטרכו ממעשיהם ילמדו שמא טשכונחם וחששו וחטאים 5

 והנופל [b 34] בהם יפלו שמא כיעורם מפני הרבה ונתרחקו הרעות הגרועות בקצוות
בהן. יושב אדם שם שאין מקום המדברות אל* ברחו לפיכך ינצל בטהרה לא בהם

 שראו ולפי אליה שיצטרכו למקצת אלא בה להתרפאת הבל על חק אינה הרפואה זו
להם וראוי בכל שוים האלה שהדרכים חושבים הללו הקדמונים מעשה הסכלים

 וראה הגוף ברפואות בקי שאינו לטי דומה זה למה הא כן אינו והדבר בהם להתפאר 10
 שנתקרר מי כגון הקרירות. אל האמצעית הדרך מן שנטו לחולים סטנין נחנו הרופאים

 בעצמו ק״ו האיש אותו נשא טחליים ונתרפאו שנתחט]ט[ו חטים סטנין להם ונתנו נופם
 וחזרו טחליים שחייו עד הסטנין באלו נתרפאו למות שנטו החולים אילו ומה

על החטים הסטטנין אלו שיעטידוני וכמה כמה אחת על בריא שאני אני לבריאותם
 הדעת עניי הסכלים אילו עשו כך שחלה. עד הרגיש ]ולא[ והולך אוכלם היה בוריי 16

 לא והתורה בטרברות ושכנו מנשותיהם ופרשו יפה ומטשקה טוב ממאכל עצמם מנעו
 שפירשנו כמו האמצעיים בדרכים הלך אמרה אלא הדברים מאילו דבר על הזהירה

 תבין תעשה לא וממצות עשה ממצות התורה אזהרות על תחקור ואם למעלה.
בינוניים. דרכים שדרביה ותשכיל

 ]לא|אטרה העניין. שיתטנן כדי שאמרנו מה על משלים בכאן זוכרים אט הרי 20
 אלא הטעין כל לרע טוב בין טבחינין שאין הנשמה מבעלי תאכל לא חורה

35 bj] טטאים קראתן שאסרה וטה טהורים אותם וקראה לבד מקצתם אכול אמרה 
 ירי על ביד אותם שממיתים אחר אותן והתיר חיים כשהם אסרתן שהתורה והמעין

שחיטה נקראת החמים אלו ידי[ על שהיא ו]הטיתה ידועים ובמשפטים בחקים כלי
 להרחיק הדברים ארו כל נבילה 1נקראתי אלו ומשפטים הקים דרך על שאינה והמיתה 26

 בטת שהן מקצתן אלא הנשים כל לבעול שלא הזהירה וכן העודפת. התאוה מקצת
 אחד וחלק וכל טכל אסרתן אחד חלק חלקים לשני חלקתן המקצת ואותן ברית

 וקידושין בכתובה לך שהתרתי אלו אמרה ועוד וקידושין. כתובה והצריכתן התירתן
דם או טמנה נרות דם יצא שלא בזמן ידועים בזמנים אלא זמן בכל מותרות אינן

 אמרה ועוד אסורה. היא הרי הללו מהזמנים באחד היתד, אם אבל לידה דם או זיבות 80
 ואפי׳ אסור כיום אבל בלילה אלא מותר אינו טהורים ביטים לבעול לך שהתרתי זו

 למעט כאור לא בלילה ואפי׳ הזהיר ועוד אסור הנר אור או הלבנה אור כנגד בלילה
 טילה גזרה לא ועוד האבר להחליש הערלה בשר לטול גזר]ה[ מעקר ועוד בתשמיש.

שתקבע עד התאוה טן להתרחק בדי החקים אלו בל וחלש. רך שהוא בקטטתו אלא
 טה כל וכן הבהמה. כטו ונהיה בהם ונשטף הנשים אל נטה שלא היושר דרך בלכיט 86

 והשמיטות והשכחה [SB b] והעוללות והפרט ותרומות המעשרות מנתינת שהזהירה
עבדים ושלוח אביונים והלואת לעניים יד וטתיחת הגז וראשית והמתנות והיובילות

a *על. ני b קראת. כ״י

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)55 מס עמוד יהודה בן יוסף אבן־עקנין, אבות< מוסר>פרקי ספר



35 ה משנה ב פרה

 ונמצא העין וצרות יד טקביצת להתרחק כדי הפזורים קצה אל לנטות צוה והענקתם
 תעזוב* ועזוב 1לימור ושלא ליקום שלא תורה שהזהירה ומה הבינונית. בדרך מהלך
 את וכבד תקום שיבה טפני 4שאמרה ומה הלב, מן הכעס להסיר כדי תקים' והקם

 שלא כדי תוכיח הוכח שאמרה* זה וכן פנים. עזות להסיר נדי תסור' ולא אביך'
 6 בדרך נהלך אלא במקומו שלא הרבה הפנים לבשת ולנטות ]ה[אחר הקצה אל תנטה®

 מהמאכלות תורה לו שהתירה מה ואסר עצמו על אדם הוסיף אם לפיכך הבינונית.
 לו שהתירה המלבושים עליו ואסר מהנשים ופרש המותרים המשקים ומן המותרים

 ומשפטים טובים לא חוקים עושה זה הרי לעניים או להקדש שמונו כל ונתן תורה
 הנודרים על אמרו* נדרים במסכת b ובירר תוסיף. ]בל[ על ועובר בהם' יחיו לא

 10 שאסרה מה דייך לא יצחק ר׳ נשם אידי ר׳ המותרים דברים עצמן על ואוסרין
 עליו וכפר ”בנזיר כתוב ועוד אחרים, דברים עליך אוסר שאתה אלא תורה עליך

 עצמו שמנע אלא הנפש על חטא מה וכי “ז״ל רבותינו אמרו הנפש. על חטא מאשר
 יתמהמה לא מהקצוות קצה אלגי הבינונית מהדרך[ שנטה ]וטי כפרה® צריך היין מן
 6חולה מאיבריו אבר ראה אם וכן עצמו, את וירפא ימהר אלא יחשה ולא [36 ]&

 16 האדם כך רפואה. כסממני אוחו ומחזיק ומרפא אותו f המזיקים מהדברים יתרחק
 שיראה טדה וכל ויום יום בכל מרותיו על לחקור צריך הנפש רפואת היודע הגדול

 ימהר אלא יחשה ולא יתמהמה לא מהקצוות קצה אל הבינונית מדרך ]ש[נזדעזעה
 שתקבע אותה יניח ולא ירפא מדולדל מאיבריו אבר ראה אם וכן עצמו. את ומרפא

 היושר לדרכי מכוונות בינוניות כלם טדותיו 8שכל אדם ימצא לא כי רפואתה ותקשה
20 יחטא. ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין אדם כי “דכת׳ דופי בהם ימצא ולא

 טובה פדה ראה אם כלוט׳ פי׳ מותך. יום עד כעצמך תאמן ואל פיס׳.
 קביעותה על קבע לו להוסיף לידו באה אם טעשותה יתעצל לא בנפש שנקבעה

נפשו. ותחלה מלבבו תסור בה יתרשל אם שאיפשר לפי בידי עלתה כבר יאמר ולא
 לחבירר אירע אם פי׳ למקומו. שתגיע עד חבירך את תדין ואל פיס׳.

 26 אילו שאיפשר מפני כלום עשה לא ותאמר אותו תננה אל בגפיון עמד ולא מקרה
 המקרה אותו לידך שיארע עד אלא בנסיון. לעטור יכולת לא המאורע אותו לך אירע

 כיצר יעמוד לא והוא [b 36] בנסיון אתה ותעמוד והוא אתה שתהיה או ממט ותנצל
 שמצווה להעבירו דעתם וכונו התורה ממצות 11אי על לעכור ואנסוהו גוים תפשוהו

 אם אלא נהרג שלא חכירי חטא תאמר אל נהרג ולא ועבר יעבור ואל שיהרג עליו
80 ונצלת. נס לך ונעשה עברת ולא עצמך ומסרת מעשה לידך בא

 אל פי׳ להשמע. וסופו להשטע אפשר שאי דבר תאמר ואל פיס׳.
וחטא לשמוע הדברים שסוף »אותי שומע מי ותאמר לרעה רעך על דבר תאמר

a ינטח. מי b = •ופיר׳(. )כ״י ונירוטלט c ספני אלא זח חטא נפט באיזו וני 
על. מי d ... כפרח צריך . . . :זח פסוק על ובספרי חוטא. נקרא חיין טן עצמו עציער

אני. ביי i עליו. מי h בבל. מי g חטחזיקים. מי f חלא. מי 6

יג. כ »טות 4 לב. יט ויקרא * ד. גב דברים 1 ח. בג ׳פסות ’ •ח. יט ויקרא 1
ב• עטור סא דןנ נדרים ירח■׳ • כח. נ יחזקאל • יז. יט ויקרא ’ יא. יז דברים •
נ. ז קחלת ט :כב נזיר 11 יא. ו נטדבר “
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זכרון יב א שרר, תשלה הלכותזכרו?ספר
 עושה שהיה למה רומה לעתיד החולי סמנה שידחה למה ומתעתדת שקדם מחולי סתיפאה

 החדשייע לרפואה עתיד יהיה כן ואחר כני חטאו אולי אומר שהוא כמו בבניו שביע בכל איוב
 תדע לא כי שאמר כמו הימי׳ וחדושי החדשים תולדות' ר״ל תילדותם לבל כשרה זמן שהיא

 מכל ינקה בו אשר הנכבד הצום אל כן ואחרי רגלים, לני עתיד יהיה תן ואחי* יום ילד פה
 מהבלבולים הנפש ותנוקה ובחדשים דבשבועים ביפים לו שחמר פח בו וישיג שקדם עוון

במעשה בין במחשבה, בין גמורה תשובה אליהם מנטות ותשוב והתאוים והכעפיים הפחשב״ם
 פה מזכרון לה שקדם במה הרעיונים גבורות:עבור

ותקבל הרעיתים על והתודה מהמעשה
 מהמחשבה התשובה תתכן לא ואם

״. תנק,, וזולתם והרות משירים הנעורים מיפי ששפעה
צום ההיא ביום וצופי שי. יעבור בל ומותי שנאמר וכמו שתעשה כ־ש בלשונה תזכים שלא

 ובקריאות ובעמודה ובשפלות בכניעה
 אין כאלו בתוריים מתעמקים הטבעיים מענינים

והלשון והשמע הראות בו שיענה שיצום

 שהוא משני כמלאכים להתדמות בו קי־וב שהוא
 צמים הניפיים כהותיו׳ וכל ותהלות ותושבחות

ולאעת בבל החסיד צום יהיה וכן בהמי טבע בו

ן

 ועם וזולתי ומחשבה מדמיון הפנימים הכהות וכן האלקים אל א־תו שקרב פה בזולת יטרידם
 הוא רצינו עיש־ משרתיו ליריאיו מחכמתו שהלק ברוך ע־כ הידועים הטובים המעשים יהיו זה

ובכ .שלם בלבב ולעבדו דרכיו את לידע ויעזרנו אליו לבבינו בחשבות יכונן הרבים ברחמיו
:ותחלה ברכה כל על המרומם השם בעזרת הזה הפרק נשלם

:למדני אורחותיך הודיעני ח׳ דרכיך
:חסדים נמילות בדבר ב.פר

 ואין עומד הוא ועליו נברא בו אשר הפרים גמילות דבר לקיומו דוא חזק ועמוד עולם יסוד
נפיליות גדולה דברים בז׳ ת״ר וערבה, לולב בשי כדהו״ל לו צי־יכה שאינה בריר, לך

 חסדים גמילות לעניים, צדקה בנופו, בין בממינו בין ניח בממונו שהצדקה הצדקה סן חסדים
 רבה למתיס^בשמות בין לחיים בין חסדים וגמילות לחיים צדקה לעשירים, בין לעניים בין

 מן והלילה הלילה מן לוה היום מזה זה לוין ה הקב של בריותיו בל וראה בא ל״א שרשה
 דמביות דאביי בענין ושנותיו ימיו יו מאריכין ובניה בתורה העושק שכל גיח גדולה וכוי היום
 איגד והוא בידו מסור צרו’ בשתיהן מהזיק ד נם ררי׳ה , בפיק כדאיתא .שנה ששים והי הוה עלי

 אלא" מים ואין צדקה אלא זריעה אין ונו׳ מים כל על זיורעי אשריכם כדחז־ל יצרו ביד ספור
 גמילות תחילתה תורה דסוטד, בקיק שמלא• ר׳ דרש שעליה חסדים גמילות ,חביבה תורה,

 ולאשתו לאדם אלקים ה׳ ויעש דכתיב הסדים גמילות תחילתה המדים, גמילות ומושה הסדים
 כמה גדולה פעלה כל ועל בגיא, איתו ויקשור דכתיב המדים גמילות וסופה וילבישם עור כתנת

 בי־ המא איר התם כדאיתא העולם והיה שאמר מי ונשתבח נתעמק שבה לה טובות כעלות
 נאמד בכך והלא שכינה, אחר להלך .לאים לו אששר וכי תלכו אלהיכם ה׳ אחרי ם־ד חנינא

 הלביש הוא מה הקב־ה של פרותיו אחר הלך אלא קנא אל הוא אוכלה אש אלקיך ה׳ כי
 • ערומים הלבש אתה אף וילבישם עיר כתנות ולאשתו לאדם אלקים ה׳ ויעש דכתיב ערופים
 קבר־ הקב״ח הולים בקר אתה אף ספרא באדוני ה׳ אליו וירא ד־בת־ב הילים שקר הקב״ה

 אחריי ויהי דכתיב אבלים ניחם הקביה מתים קבור אתה אף בגיא אותו ויקבור דכתיב פתים
 זאת יעשה איש אשרי ע״כ אבלים גחם אתה אף בנו יצחק .את אלהים ויברך אברהם מות
 - לכל והמטיב הטוב הקב״,*, של שדותיו אחרי כלכת טובה פדה לך שאין בה יחזיק אדם ובן

שהעתקנו כמו הפיכה מאמר בההוא דו־ל לנו שישות כבר המרים גמילות הוא מה ואמנם
 בעה׳ד שירותיהן איכל שא־ם דברים ואלו התש דתנינן שאה בריש ז״ל הרמגדש וכתב

 שש הוא חסדים וגמילות ולשון וכי׳ חסדים וגמילות ואם, אב כיבוד לעה-ב”לו קיימת והקרן
 שכרש ופדיון צדקה כגון בממונו לישראל ארם שיעזור האי מהמצוות, ענינים שגי עד נושל

 ודומה התנים לחופת ולבא המתים את וללוות אבלים ניחום כגון בגופו אותו שיעז־ר מני זה
 חולים מבקיר ונתחיל ובע״ה הללו בנינים שני על בקצרה זה כשרק עסקנו יהיה וא־מ וכו׳ לזה

 גודל"■ איץ״הפודר חזי^גש׳ י5םאם מכפה הוא הידוע אהש של שבגופו סהענין א* זזלק שהוא
 אצלי לילך צריך גדול .׳שאפילו לוסד שיעור לו אין חולים דבקוד ההיא ושט־־פ־-שו המבקר שסר
על שפ ד וע בעיה לשנינו יבא’כאשר כבוד שנס פשוש כאן ואין ביום שעפים סאה ואפילו יטון



גב זכררץ ב פרק הסדים נשילת לבית ה זברון ספר
 ובשביל עקיבא ר׳ ונכנס לבקי־ו הבסיס נכנס• ולא שחיה עקיבא ר׳ מתלמידי א׳ תלמיד
 כאלו חולים מבקר שאינו כל ודרש עקיבא ר׳ יצא החייתני רבי א״ל היה לפניו ורבצו שכבדו
 שיות השעית בל וייא החולים כל שלא הוא פשוט /ודברזז במצוד, רבות וכהנה דמים שופך
 חוליו כובד שלפי יש אבל ביום פעמים סאה אפי׳ שצריך במי אלא נאמרו לא חכמים ידביי

 צ־יך אם וידאה מבה;ץ בשלמו שואל אלא לבקי־ו לפנים ליכנם ראוי אין ביום א׳ פעם $פי׳
ושל יה רא היותר השעה בעצמו ישער אדם ובל רחמים עליו ומבקש צערו ושומע דבר לאיזה

הקביה לפני ומקיבלת רצויה מצותו שתהא בד• ־בקיר ושיעור לבקרו לילך לחולה ■וח

׳^•
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עלהמבקושמצי כשםשדסי ד י בטור זד, כל שכתוב כמו החולה עד למשא יהי ואל

מיושב שיהיה בזמן הוידוי אמירת על להעירו הוא אז הגדול ועיקר מסנה נכבד לאיש
שאין נפשו בצ־ב לעיין עליו מוטלת מצוד, כן גדולה בזריזות ההילה בצרכי ולפקח להשתדל

ובתרופות. בחולים ק-שיש M

 כן ם ד,נוהגי על מצטע־ים שמעתי וכבר דעלמא דתקיף לשעה שימתינו בלא נענינו ונכון
 לפני כ־אוי ולהתידות לכוון דוי ערש על ומוטל המסוכן התולה אז יוכל היאך כי עמם וג־סוקם

 מיושבת ודעתו בו כחו בעיד מתחנן מתודה והחולה למצוות מקדמי־ שזר־זין מקומות ויש . ה׳
 אדרבא ממית הוידוי אין כי בו. לאחוז ישראל לכל וראוי והגון כשר ותיקון מנהג והוא עליו
 אופן מבוא־ שליח ובסימן בסנהדרין במשנתנו כדתנן ,העהיב בחיי טוב והלק בעחיז חיים ניתן

יפות. פנים בסבר שיקבלנו בדי לחולה הקדמתו
 שת־עשנה כדי איבור צח בהן יש אם התרופות על לחולה שיזהיר הרופא על חובה גם

תשובת פי על זה על מזהיר שמעתי כן כי וכיוצא, שלהם וחומץ יינם סתם כגון בכשרות
 ובתשובה שים, ז״ל קליד בסיס ביי, בשם ה קג בסים החניה בעל הרב הזכירה זיל הרשב־א

 בידו הנעשם המשק־ן איתס לחולה שנותנין שערוריה ראיתי שאמרת ברןפא־ם כתב אחרת
 אליהם לב לשים ורא׳יה .וכו׳ בו שיסמוכו מה על ידעתי ולא וכו׳ ודבש שלהם וחיכץ גויס,
 איסור דב־ שום מת־רין ואין זיל ינזמר במי׳ ממנה העתיק ה־נייה בעל והרב הזכרנוה, וכבר

 שנמצא קויים קצת לשהות שצריך אעיפ באיסור, כמו בהיתי הרפואה לעשות •וכל אם לחולה
מת־פאין אין ובמה מת־פאין במד, מבואר ההוא ובסימן ע־-, בדבר סכנה שאין מאחר ההיתר

י• ו־ג\
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 מישראל ינדול קטן אשה או איש של נשמה יציאת בשעת. העומד בל על להזהיר יש גם
ממש ק־יעה בשיעור אלא י־ח יוצא איים ואין הפשוט הדין שהוא כמו עליו לקרוע שחייב

 ק־יטו שלא ק־יעה במקום הקרסים מן א׳ קרס לטיל שנוהנין ששמענו כאותם ולא טפח דהוי
. ברור והוא כלום בזה

וכיוצא הקבר וחפירת הכתף על ונשיאתו והלוייתו המת ושמירתההול־ שטירת בענין גם

בגמרא אמרו בפי׳ בדם, וחי האדם אותם שיעשה כלן המצוות בבל גדול עירן הוא

 ע״פ ם־יוצאים וא׳ א׳ לבל ראוי זה לבל מיוחדות חבורית ־ש ישראל קהילות בבל אשר
 להיות רצוני במלאכתי ינשב־ זריז להיות קדושיה והברה חבהח “ב־ של הסד־ כפי אי ד,י.ורל

 מכריח ם־נע או חולי איזה שם יהיה לא אם שלוחו ע-י ולא במצוד, ומתעסק זוכה עצמו הוא
כי ושמענו ידוע וכבר אמת של חסד בנופו לעשות האדם כל זד, כי לעשותה לילך יוכל שלא

:ריש

י

 מבשלוחו יותר בו מצוד, יוסח רב אמר ב־א מי בו מקדש בשלוחו השתא ובשלוחו בו מקדש האיש
 התם כדאיתא בפשיטות ללמוד יש וכן טפי. שכר מקבל במציה :.יפו עסיק דכי זיל ופרש׳־י

 ועוסק מכין היה וא׳ א׳ כל שבעיש כתבי כל בפ׳ שגזברו עליון חסידי חכמים איתם מכל נמי
 ומסיים רץ סי׳ באיה זיל הטור בדבתב השבוע ימות בבל כדרכו שלא בדבר שבת לכבוד

 .השבת את שמלבד כבודו היא זה כי כבודי אפנים לא יאמר ולא אדם כל ילמוד ומהם בו
 ובעיגיו לפית אדם םיף אבל. בבית לבו אל י,ת; שהה• מאד טוב בי מיתה של בד_רים וכיש

 ירבה כי אלד,תו ואל וירחמהו ה׳ אל וישוב יללה קול ישמע ובאזניו חיתו מה אנו מה יוראה
 הוא ווה מדחזת/ •ד־ע שהוא עמו אחרים מפי לשומע ממש ושומע הרואה דומה שאין לסלוח,

 גודל רדל בדבר• היא ידזע וכלה חתן שמחת .ץלענין נענינו, הולים בקור בדבר שבידינו מה
 העזר באבן הטור וכתב עיניו והנושא פיו המנבל עונש גודל נם טהור בלב המשמהן שכר
 כי בעלה על לחנכה כדי ראשון ביוב אפי׳ בה להסתכל שאס- ז״ל הרא״ש בשם ס־ה ‘בסי

 זה בענין מקומות בקצת שיש מנהגים קצת על בקיו ל־ון יש ומכאן שעליה *סבתכשתדם
לא
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י כ פרק חסדים גמילות הלכית זכרק

 ולא לקיים מכשילות כמה להרים ולבטלם לסלקם הדבר ה־ד, ■פה וכפה טובים לא
■ עיניכם ואחרי לבבכם אחרי

׳תתורו

 הם קדושים ישראל כל יצבויים ופדיון צדקה כגון' לממון הניגע נ״ח של השני בענין ואמנם
עיקר לערטיה חיים הניתנת צדקה של זו במצוד. היזזיקו לאל תהלה פקום ובכל

 פירשה הק־ושים אבותינו נחלת רבה במצוד. הלבבות להעיר ום־ם ובער,־ב בערת ה־ספת
 כי האחרון הפרק וכל עניים׳ ממתנות בפיח זיל דרמב״ם של א׳ לשון פה איות־ק יעקב קהילת

 חכם שמעתי וכבי■ בהם, המחזיק ואשרי אותם לשמוע וראוי רז־ל מאפרי כמה זיל כלל בו
 בעם מתנדבים והבלתי המתנדבים רוח את להעיר רביב לפני אותו שקרא נחוכש ותיק א׳

 בענין הלשון הוא וזה פה להביא ראיתי ולכן לשיש דרכו זת והיה להוסיף ואלו ליתן אלו
 הרי שהשבוי שבוים כפדיון גדולה מצוד, לך ואין ולכסיתם עניים לפרנסת קודם שבוים פדיון

 זה הרי מפדיונו עיניו והמעליב נפשות בסכנת ועימר והערומים, והצמאים הרעבים בכלל הוא
 •רדנה לא ועל ריעיך דם על תעמוד לא ועל את,ידך תקפוץ ולא לבבך תאפץאת לא על עובי
 כמוך לריעך ואהבת עמך אחיך וחי ומצות לו ידך את תפתח פתוה פצו׳ ובטל לעיניך בפרך
 הפרק יזהו עכיל שבוים כפדיון רבה מצוד, לך ואין כאלו דבי־ים והרבה למות לקוחים הצל

 הסדין ברוב ונעזרתי לבי בטח בו ״:J בחי יבטח וכן אנו חייבין מיפו ועד מראשו כלו האחרון
 ומצות מציה' כיל ולגמו* להתחיל’ תמיד יעזרנו ברחמיו הוא הזה הפרק את שהשלמתי עד

בו: ולדבקה בדרכיו ללכת הטוב כרצונו

ר

: הדי. בדבר פ״נ למדני ומשפטיך ה׳ נא רצה פי נדבות
הוי לאלהים המשפט כי איש מפני תגידו לא השופטים מינוי בעת מרעיד. דבר גדול דבר

להזיק יכולה בדיה ואין מקים של שלוחיו ואתם אמת ו־יין האדץ כל .שופט הוא כלומר
זריזות גודל ועל ישפוט, אלר,ים בקרב אל בעדת נצב אלהים אמר ע״ה הסרך ודוד אתכם
עליו ומעלה ההב:ה שי־ אהובו להיות טוב שם לו וקונה בדול שכר הדיין נוטל הדין וחרדת
 בשבת ספיק כדחז״ל א׳ שעה אפי׳ לאמתו אמת דין שדן כל לו שיתף נעשה כאילו הכתוב

 בידו תופס והיא ולכוננו לסעדו אלד,ים ברא אשר עולם של ובקיומו בישובו שעוסק לפי
 להם עוד בראשית מעשה תמיד יום בכל מהדש ובטובו המקיים יתברך הבורא של אומנותו

 ז׳ל רש״י הביאו ונו׳ הארץ את וירשת תהיה למען ת־דוף צדק■ צדה פסוק על בספרי לחדל
 כדי נם אדמתן על ולד,ושיכן ישראל את להחיות הכשרים הדיינם מינוי היא כדי בפירושו,

 הנביא דבר מלאי; ומק־אות קדמוניות וכשנים עולם כימי אדמתן על ישראל את להשיב הוא
 ועוד להגלית וצדקתי לבא ישועתי קרובה כי צדקה ועשו משפט שמרו ה׳ אמר בה ישעיהו

 עיר לך יקרא כן אחרי כבתחלד, ויועציך כבראשונה שופטיך ואשיבה נבואתו בתחילת לו
 דוד כסא ד,.ה העמודים אדו שני ועל בצדקה, ושביה תפדה במשפט ציון נאמנה קריה הצדק
 ה׳ מלחמות ■ ודוחס יושב הצבא על ויואב עמו לכל וצדקה משפט עושה שדיה לפי ונכון עומד
 חילו רב כי יכירו, רואיו וכל הזה העמוד של שבחיו מקצת ה: אלור כדחז-ל ומצליח וגוצה

 כפי סישבותיהם מקימות בכל ישראל רוב ולכן בו המחז־קם יד מצאה כרובה וזכות כביר כי
 נטילת אחר דיינים להם מושיבים מספריהם ברורה ועדות ראינו ואשד שמענו אשר שמעה

 :דלה לפי הגדולה יותר אי ב־ או א׳ ועיר עירו בכל •דיה השררה או המלך מאת הרשות
בין אשר דין פסק כל יהיה פיהם , ועל למשפט העדה דבר כל ועליהם קטני■• לפי והקטנה

הפרנסים אותם שדני[ מקומות מעוט ויש בשילום יבא מקומו על העם כד ובכן לחכירו אדם
 הרב מתיעצים.עם הענינים כפי לפעמים והם לכך עליהם קבלים שכבר הקהל על הממונים
 ויראת ענוה מדת והוא עושי[ הם ויפה ההוא בדין דעתו טמנו אלין ושי ביניהם תורה המרביץ

שיאחר ויש א׳ לו בורר וזה א׳ לו בורר שוה דינים ,הבעל ביד נתונה שהי־שית ויש חטא,
נותנים בעצמם הם ליומים ולא ליום לא שהעני[ ורואים המעמד ואנשי הפרנסים לפני שבאין

 ודומיהם הללו הדרכים וכל ביניהם, לדון ימים כך ' בתוך לו*א׳ יברור א׳ שכל רשות להם
 בקצת שנור,נין מה האמנם מזו ,לסעדו־ זו מעלות בהם יש כי הנש הת׳ורה, ■ע־פ הולכים כולם

 בפרהסיא שיש ומחללין ממש התורה כננד זהו גויס' של ־בערכאות בהדיא לילך מקימות
לאלהים המשפט כי ;.יש מבני תנורו לא הכתוב מכהנות א׳ ואולי הדין את ליתךעליו ועתידי(

הוא
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 כל שעשו ביחד החצות כל ולכן אחרות מצות
 4 האחד זה שעשה חהמצית יותר הן הזה הכלל

 בכלל להחצא וכו׳ סבה היא וזאת אח״כ וז״ש

 באיש שימצאו ממה יותר וכו׳ כמצות רטי
: זק״ל האחד ' ,

 ושאין )ב( עה״ב: שלי המדרגות• )א( ל פרק
. המצות כל עשית -י

שאין

 האחד האיש מן יותר מושגה ההם האישים , כלל ויהיה מתחלפים כללותם-באישים או המצות
 היא וזאת # המצות רבוי בו שימצאו )ו( האחד האיש במדרגת ישוב ההוא הכלל כי וזה )ה(

 יותר התורה מצות כלל או המצות רבוי בכלל להמצא מהפרט מושגת יותר לעולם הכלל שיהיה סבה
 מהמקרים ומוצלים וטושגחיס בתפלתם נענים לעולם הכלל יהיה ולזה ,האחד באיש שימצאו ממה
 לפי חרוא אהד כל מדרגת בעוה״ב אבל העוהיז; יהיה^בפצלהת אמנם וזה מהפרט. יותר

 פעל■ בעשית שאפי׳ הרבה במקומות נמצא/לרזל מזו וגדולה I! שיעשה המצות וגוד מעשיו
 כבוד או הש״י ולכבוד שמים לשם בעשיהו העושה יבוק אם אזהרה ואינו מצוה שאינו אחד

 ההוא על בכתובות ואמרו ,העוה״ב ממדרגות פה למדרגה כלומר העוה״ב לחיי פה יזכה תורתו
 כובם ההוא אף ואמרה קול בת שיצאה ומית ונפל לאגרא וסליק דרבי בשבבותיה רהוה כובם
 מתוך ומת במותו החכם כבד שלא על שנצטער מי שאפי׳ מזה שיראה ,העוה״ב לחיי מזומן
 ע״א במם׳ וכן היתהילש״ש, ומיתתו שצערו אחר העוה״ב •לחיי זוכה ההיא בכוונה ההוא הצער
 כדי מיתתו שקרב לפי כי ,תרדיון בן חנינא רבי את להמית ממונה שהיה השוטר על אמרו
 תעניות סדר בם׳ תענית במסכת וכן .העוה״ב לחיי מזומן שהיה ביותר חגינא רבי יצטער שלא

 ואע״ם לחייהעוה׳יב, מזומנין שהיו עליהם אליהו שאמר מאנשים מעשים הרבה מביא בתרא
 הסוהר בית שומר כמו טובות פעולות אלא אזהרה או מצות שיהיו מעשים עושים יהיו שלא

וכב־ר1הרבה שם זה לתוזו עבירה הרגל לידי . יבואו שלא כדי מהאנשים הנשים מפריש שהיה
המפורשות המצות מזולת העוה״ב חיי להשגת האדם המביאות הפעולותהטובות כלל ח״ל בארו..

 אתה אף רחום הוא מה חנון תהיה אתה אף חנון הוא מה כח( )דברים בדרכיו והלכת אמרו בתורה
 קובר אתה אף מתים קובר מההוא חסדים גומל היה אתה אף חסדים גומל הוא מה רחום תחיה
 בהלחייהעוה״ב, זוכה לש״ש אותה העושה שיעשה פעולה כל כי ■הוא הדברים וכלל וכו/ מתים

 ואפי׳ דעהו דרכיך בכל א(’יע ס״ג דף )ברכוש רז״ל אמרו רע שהוא בו יחשב ההוא הפעל אם ואף
 זה והב;.ך ע״א( כ״ג דף )גזיר לשמה אשל ממצוק לשמה עבירה גדולה עור ואמרו רה,עבי לדבר
 יב העוה לחיי זוכים ישראל כלל יהיו לא כן לא שאם משה לתורת הכרחי הוא כי ורעהו העקר

 ישראל את שחבביהקב״ה יתרה החבה ותהיה בדורו. יחיד או מעיר אחד אלא התורה ;ע״י
 לנקמה ס״ג( )הבוש חמדה.וכו׳ כלי להם שנתן ישראל חביבין שאמרנו כמו התורה להם לתת
 שזה שאמרנו מה הוא שהאמת אלא .כך על נענשים ויהיו כלה את לקיים יוכלו שלא מהם
 כלומר לעוה״ב חלק להם יש ישראל כל באסרם רז״ל כוונו שאליו משה לתורת פרטי עקר

 צריך כי ואומרים ע״ז חולקים החכמים מן שיש ואע״ם העוה״ב ממדרגות מדרגה ישיט שכלם
 תגדל המצות רבוי לפי כי אלא כן הדבר אין העוה״ב, לחיי האדם שיזכה כדי המצות מן גדול רבוי

 רז״ל שאמרו ומה ממנו. מה ישיג'מדרגה בלבד אחת בטצוה אבל שאמרנו כמו בו מדרגתו
 דור בא וכו־ בסיגי למשה נאמרו מצות תרי״ג שמלאי רבי אמר ע״א( כ״ד )דף מכות במסכת
 כדי המצות כל שצריך מזה שיראה ,וכו׳ שש על והעמידן ישעיה בא ובו' י״א על והעמידן

המאמר פירוש תדע ,עוד השאר וכן שש על וישעיה י״א על העמידן שדוד אלא השלמות לקנות
:• יתברך השם זה'בעזרתי• אחר הבא בפרק הזה , מצד ראשונה מפניםרבים. מתחלפות הן המצות ע״י שיושגו המדלגות )א( ל פרק

 יותר היא ירה על שתושג שהמדרגה מצור. יש כי המצות, התחלףT’'- י•- י, •’•״
 שאמרו ממה גלמוד וזה ,עשיתן בכוונת שוות שיהיו אע״ם אחרת יד על שתושג ממדרגה גדולה
 מזה שיראה ,מצות של שכרן מתן יודע אתה שאין כבחמורה קלה במצוד! זהיר הוי ב׳( סרק )אטש
 לזה הקודם בם׳ שאמרנו שהדרך ג״כ מזה ,וגלמוד קצתן על לקצתן מצות שכר במתן חלוף שיש

 זהיר הוי שאומר זה מה שא״כ כלם המצות בעשית תלוי השלמות קניית שאין ונכון אמתי תא !
 שמהר ראוי נודע השכר יהיה אפי׳ מצות של שכרן מתן יודע אתה שאק כבחמורה קלה במצוד!

 לשכת מיוחדת מדרגה יש ואחת אתת כל שעל ראיה מכאן יש אלא השכר שיקבל כרי בכלן
ושניות • בעוה"ב המיועד השכר לקבול הכרחי המצות בל עשית ושאע (3) שזה שכרן שאק

מ?ד י• י "• ׳ י ד • *■“ י שרשים
 :לשמוע או לראות יכול ג״כ היה אחת אוזן או

:מהכלל אחד כל וט/ ההוא הכלל כי מה )ה(
 שימצא כשם סי׳ .־< החצות רטי ט שימצאו )ו( י

 המצות רמי ימצאו כך האחד בזה המצות רמי
 אינן מצחן בחצות מ״מ אבל מהכלל אחד בכל

 עשר קייס האחד שזה כמו עד״מ ברכוק רק שוק
עשר אחד כל קייס מהכלל אחד כל כן כמו מצות
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וירא
 ?תח ישב והוא ממלא ?אלני יי אליו חרא א. יח.
 שלשה והבה: וילא עיניו ו!שא ב. :היו־ם ?חם האהל

 מ?תח לקראתם ו;רץ _חךא עליו בצבים אנשים
 מצאוני נא אם אדני ויאמר, ג. ארצה: ולנתחו האהל

 נא ?קח ד. ע?דף: מעל תעבר נא אל בעיגיף חן
 העץ: תחת והשענו בץליהם ולחצו מים מעט

 כי תעברו אחר ל??ם וסעדו להם פת ואקחה ה•
 כאשר תעשה כן ויאמרו ע?ך?ם על ם8עבך כן על

 ויאמר שרה אל האהלה אכלהם ו?מהר ו. דבלת:
 ת:1עג ועשי לועזי סלת קמח קאים שלש מהלי

 וטויב רך בקר ?ן ו!קח אברהם הבקר*רץ ואל ז.
 חמאה רקח ח. את׳ו: לעשיות ו?מהר הנער אל ויתן

 עמד והוא: לפניהם חתן עשה אשר הבקר ו?ן וחלב
 משם ויקמו 'טז. וגו׳ :ויאכלו העץ תחת עליהם

 עמם הלל’ ןאכלהם קדם ?ני על ויקזקפו האנשים
 גב3ה אלצה א?ךהם משם חסע א. כ. לשלחם:

 ויטע לג. בא. :ב;לר ויגר שור ובין קדש בין חעזב
 ע׳ולם: אל ” ?שם שם חקלא שבע ב?אר א#ל

צרכיהם. כל להם ולספק אורחים להכניס )ג( בזה )ב( נצטוינו )א(

מצותיך נתיב
 כשהולך רשות נטילת מצות :אברהם מעל אלקים ויעל אתו לדבר ויכל כב.

 כלה כאשר ה׳ וילך לג—יה וירא בפרשת לקמן מבואר מחבירו או מביתו
למקומו. שב ואברהם אברהם אל לדבר

 לקיש ריש אמר שבע בבאר אשל ויטע ו׳ דף סוטה וכו׳. נצטויגו )א(
 אמר חד נחמיה ור׳ יהודה ר׳ מגדים, מיני כל בו ונטע פרדס שעשה מלמד
 אלא ויטע, דכתיב היינו פרדס דאמר למאן בשלמא פונדק, אמר וחד פרדס
וגו׳. אפדנו אהלי ויטע י״א( )דניאל כדכתיב ויטע, מאי פונדק דאמר למאן
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המלך וירא יח בראשית ד

מצותיך נהיה

 אש״ל ולשון אורחים שם ללון פונדק, ושבים. עוברים להחנות בו, ונטע
 אותן מלווה כך ואחר ומשקן מאכילן שהיה לויה שתיה אכילה הוא נוטריקון
)רש״י(.

 לומר ויש חיים, אלקים דברי ואלו אלו פונדק, אמר וחד פרדס אמר חד
 ופרדס הגשמים לימות היה דפונדק אלא אורחים שם להכניס היו דתרוייהו

יעקב(. )עיון אורחיו עם בו לטייל החמה לימות

ר׳ ורמונים, וענבים תאנים תשאל מה שאל פרדס, אשל אמר יהודה ר׳
)מד״ר(. ביעין חמר קופד עיגולא תשאל מה שאל פונדק, אשל אמר נחמיה

 נמצא השואל ישאל אשר הפירות כל כי שאל, הוא האותיות בהפוך אשל,
 ביצים בעין, יין. חמר, בשר. קופר, פת. עיגולא, האורחים. בו להתנות """שם
 ובמצות בדרכיו והלכת במצות נכנם אורחים הכנסת מצות בזה. )ב( יוסף(! )עץ

 את להם והודעת מפסוק הנלמד חסד גמילות ובמצות כמוך, לרעך ואהבת
 שראינו כיון אבל כ(—יח יתרו בפרשת בעזה״י )שיתבאר בה ילכו ^הדרך
 אורחים מכנים עושה אוהבו אברהם היה שכן בפרטות השי״ת לנו אמר שכאן

יש שפיר לכן אנחנו גם נעשה שכן יתעלה וכוונתו צרכיהם כל להם ומספק
מיוחדת. למצוה אורחים הכנסת מצות כאן לעשות

 בפרשה המוזכר אורחים הכנסת הענין גמר עד ממרא באלוני ה׳ אליו וירא
 מקום מכל מצות מתרי״ג פרטית מצוה שאיננה אעפ״י מצוד, ׳הוא בפירוש זו

 ז׳ במצוה עשין בחלק סמ״ג לשון וזה בדרכיו והלכת עשה מצות בכלל היא
 אלקיכם ה׳ אחרי ואומר בדרכיו והלכת שנאמר והישרים הטובים בדרכיו ללכת
 ערומים מלביש ■הוא מה תלכו מדותיו אחרי דסוטה קמא בפרק ומפרש תלכו
 ורחום חנון שהוא שכמו ועבדהו אביך אלקי את ודע וכו׳ חולים ומבקר וכו׳

 ונראה הסמ״ג עכ״ל וכו׳ אתה תעשה כן בארץ וצדקה ומשפט חסד ועושה
 והלכת עשה מצות בכלל שהיא אורחים הכנסת מצות שכן שמכל פשוט בעיני

 שהאריכה האות לך וזה המדות, ממעלות גדולה מעלה שהיא על נוסף בדרכיו
 שכרה מענין לנו ורמזה אבינו דאברהם אורחים הכנסת בסיפור התורה

 ומה לבניו ובכבודו בעצמו הקב״ה עשה לאורחים בעצמו שעשה מה שכל
 ולא שליח. ידי על הקב״ד, עשה מים מעט נא יוקח שליח ידי על שעשה
 ויש בדרכיו והלכת עשה מצות מקיים אותה המקיים אלא מדד, שהיא תימא

 מכנים הקב״ה כי וזה מצות, תרי״ג מן מצוד, ככל ועושה כמצווה שכר לו
 מכנים היה לא אם כי רגע ובכל עת ובכל שעה בכל ועידן זמן בכל אורחים
 אורחים העולם כל כי לומר רצוני אבד, העולם היה כמימרא ברגע אורחים

 בד,שפע קיומם מכניס והוא אנחנו, גרים כי ללון נטה כאורח השי״ת לגבי הם
 הכל אז לקיום והכניסם עליהם השפיע לא אם עין וכהרף עליהם, שמשפיע

 באברהם שהיתר, אורחים הכנסת מעלת באורך הכתוב שפירש הענין וזהו אבד,
)של״ה מפנין בפרק שבת במסכת כדאיתא השכינה מקבלת גדול ושהוא אבינו
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מצותיך נתיב

 בר, יש אורחים הכנסת מצות וכו׳. אורחים להכניס )ג( וירא(! פרשת ריש
 וכתב האורחים, צרכי כל נכלל ובזה לויה לינה שתיה אכילה דברים- ארבעה
 מיד וישים ]ובשמחה[ יפות פנים בסבר האורחים את יקבל המאור במנורת
 ליתן צריך כן על לשאול ומתבייש רעב העני אולי כי לאכול לחם לפניהם

 לסעוד רגיל הוא במה ממנו לידע וצריך מאירות בפנים ומימיו לחמו מיד לו
 שצריך שכן וכל עכ״ד. הרגלו לפי לו שיתן צריך בעדונים רגיל הוא שאולי
 האורח כי לו ראויים האוכלים כל ולא מיחוש איזה לו יש אולי ממנו לידע

לו. לומר יתבייש בעצמו

 מפה ליה למפרם פרום מאי וגו׳ לחמך לרעב פרום הלא פתח יהודה ר׳
 פריסה סרים בדניאל דאמר כמה פרום הלא אחר דבר למיכל, ומזונא בנהמא

 דלא בגין קמיה דנהמא פריסין למפרס דבעי ושבירה( חיתוך )לשון וגו׳
ויקהל(. )זוהר טבא בעינא קמיה ויפרוס ליכסיף

 כי להם הראוי כפי מטותיו במיטב ישכיבם אצלו לנים כשהאורחים לינה.
 היטב המשכיבו רוח נחת לו עושה ויותר בטוב שוכב בהיותו עיף מנוחת גדולה

המאור(. )מנורת ומשקהו המאכילו מן

 לדרך צידה פת להם ויתן אותם ילוה ממנו יוצאים כשהאורחים לויה.
 ממנו בהפרדו פת לדוד יהונתן נתן לא אשר על גבר יפשע לחם פת על כי

המאור(. )מטרת נוב כהני ונהרגו הדבר נתגלגל
 תימא אי ייסא ר׳ אמר לויה, לון למיעבד לשלחם. עמם הולך ואברהם

 אליעזר ר׳ אמר אלא לויה, לון אעביד אמאי אינון דמלאכין ידע דאברהם
 ואלוי בהו עבד גשא בני עם למעבד רגיל דהוה מה וכו׳ ידע דהוה גב על אף

 בהאי כלא דהא לאושפיזין לויה למעבד נש לבר ליה אצטריך דכך בגין לון,
 דכתיב דאברהם עליה קב״ה אתגלי עמהון אזיל הוה דאיהו ובעוד תליא,

 בגין דיניה ובית הוא וה׳ עושה, אני אשר מאברהם אני המכסה אמר וה׳
 אמשיך איהו לחבריה לויה עביד נש בר חזי תא עמהון, אזיל הוה דקב״ה

 בעי כך ובגין ליד« לשזבא באורחא עמיה ולמהך בהדיה לאתחברא לשכינתא
 לאתחברא עליה ואמשיך לשכינתא ליה דחבר בגין לאושפיזא ללויי נש לבר ליה

ק״ד(. וירא )זוהר בהדיה

 ההיא העיר זקני וכל ו—כא שופטים הפסוק על מ״ו דף בסוטה גרסינן
 ואמרו וענו בנחל! הערופה העגלה על ידיהם את ירחצו החלל אל הקרובים

 דין שבית עלתה לבנו על וכי ראו! לא ועינינו הזה הדם את שפכו לא ידינו
 והנחנוהו ראיטהו ולא מזוטת בלא ופטרנוהו לידינו בא לא אלא דמים, שופכין

 שיעור לה אין הלויה ששכר ללויה כופין אומר מאיר ר׳ היה תניא לויה, בלא
 ברגליו הלך ולא בפיו דיבר שלא זה כנעני ומה וחומר קל דברים והלא וכו׳
 אחת על ברגליו לויה שעושה מי הדורות כל סוף עד ולזרעו לו הצלה גרם
וכמה. כמה
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מצוותיך נתיב

 אינו בעיר אמות ארבע חבירו את המלוה כל רב אמר יהודה רב אמר
 היזיקא לידיה מטא בעיר אמות ארבע יצחק בר לרבא אלויה רבינא ניזוק.

 משום יוחנן ר׳ אמר וכו׳ עיר של עיבורה עד לתלמיד הרב רבנן תנו ואיתציל,
שם(. )סוטה וכו׳ דמים שופך כאילו ומתלוה מלוה שאינו כל מאיר ר׳

 החסד ודרך אבינו אברהם שחקקו החק והוא הכל, מן מרובה הלויה שכר
 הכנסת וגדולה אותן, ומלוה אותן ומשקה דרכים עוברי מאכיל בה שנהג

 יותר וליוויים אגשים, שלשה והנה וירא שנאמר השכינה פני מהקבלת אורחים
 הלכות )רמב״ם דמים שופך כאילו מלוה שאינו כל חכמים אמרו מהכנסתן,

י״ד(. פרק אבל
דמים. שופך כאילו ומתלוה מלוה שאינו כל איתא בגמרא לפנינו

 ללות ■שלוחין מתקנין היו דין ובית לצדקה. שכופין כדרך ללויה כופין
 שפכו כאילו עליהם מעלה זה בדבר גתעצלו ואם למקום, ממקום העובר אדם

שם(. )רמב״ם דמים

 שיעור וכמה הרבה. שכר לו יש אמות ארבע חבירו את ד,מלוה אפילו
 עד לחבירו והאיש עיר, של עיבורה עד לתלמיד הרב בה, אדם שחייב לויה

 פרסאות שלשה עד מובהק רבו היה ואם פרסה, עד לרב והתלמיד שבת, תחום
— )שם(.

 ומצאתי וברמב״ם בגמרא המפורש לויה בשיעור שמקילים הוא פלא
 דמוחלין משום פרסה עד לרב תלמיד אפילו גוהגין אין דהאידנא הד״מ בשם

 אמות. ד׳ לפחות או השער עד חבירו עם אפילו או עמו לילך ויש כבודם על
 שבח תחום עד או פרסה עד זהירים שאינם על זכות ללמד הוא זה וכל
 דבר שהוא משמע מגמרא כי לגמרי לויה ממצות עצמו לפטור חלילה אבל

חסד(. )אהבת בדרך אסון לו יארע שלא להמתלוד, סגולה

מצוד, נתיבות לכמה מתפרש והדרך הדרך את היטב יודע איבו האורח אם
 שלא כדי היטב לו לברר פנים כל על או לו ולהראות אתו לילך היא רבה

חסד(. )אהבת בה יכשל

 למלוה מכאן ראו לא ועינינו הפסוק על שופטים בפרשת ד,חזקוני כתב
 השל״ה דבריו והביא מעיניו, שיתעלם עד במקומו לעמוד שצריך חבירז את

חולין. במסכת

 בספר שכתב כמו עשירים באורחים אף נוהג אורחים הכנסת דמצות דע
 הקבלה הכי אפילו לטובתו צריכים שאין ואף ז״ל. מהרי״ל בשם נוחלין יש

 מצוה. היא כבודם לפי ולכבדם לשמשם ומשתדל יפות בפנים אותם שמקבל
 מצות גם בזה שמקיים כפולה מצוד, היא עניים הם האורחים אם •שכן וכל

שאמרו כמו ויותר יותר הרבה שכרו חכם תלמיד הוא האורח ואם צדקה,
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מצותיף נתיב

 עליו מעלה מנכסיו ומהנהו ביתו בתוך חכם תלמיד המארח כל בברכות
חסד(. )אהבת תמידין מקריב כאילו הכתוב

 מפני דקתני המדרש׳ בית בהשכמת אורחין הכנסת גדולה יוחנן ר׳ אמר
 בית מהשכמת יותר אמר מנהרדעא דימי ורב המדרש, בית בטול ומפני האורחין
 יהודה רב אמר המדרש, בית בטול ומפני והדר האורחין מפני דקתני המדרש,

 אם ה׳ ויאמר, דכתיב שכינה פני מהקבלת אורחין הכנסת גדולה אממ«רב
קכ״ז(. )שבת עבדך מעל תעבור גא אל בעיניך חן מצאתי נא

 המדרש, בית מהשכמת יותר הדדי. כי להו מדשוי המדרש, בית בהשכמת
)רש״י(, האורחים לקבל והלך והניחו תעבור, נא אל ברישא. דאקדמה

 מאברהם ללמוד יש זה לביתו, הבאים האורחים עם האדם ינהג כיצד
 יחזיק רק עמהם הוצאותיו על עצמו יצער ולא לקראתם שמח שיהיה ־־אבינו,

 הנאה קבלו לא והם מהם, הנאה מקבל הוא כאילו לביתו שבאו על טובה להם
 שימלאו להם והשתחוה לקראתם רץ שהיה אבינו אברהם שעשה כדרך ממנו,

מלשרת ימנע לא אבינו כאברהם גדול הוא ואפילו עמו, שיאכלו מהם בקשתו את
החיים(. )ספר עצמו הוא אותם

 עליהם עומד והוא לפניהם ויתן עשה אשר הבקר ובן וחלב חמאה ויקח
 מסובין שהיו צדוק ור׳ יהושע ור׳ אליעזר בר׳ מעשה ויאכלו: העץ תחת

 עליהם, ומשקה עומד גמליאל רבן והיד, גמליאל, רבן של בנו המשתה בבית
 אליעזר ר׳ לו אמר וקבלו, יהושע לר׳ נתנו נטלו ולא אליעזר לר׳ הכוס נתן
 אמי עלינו, ומשקה עומד ברבי גמליאל ורבן יושבין אנו יהושע זה מה

 עומד והוא בו וכתוב היה הדור גדול אברהם ששמש ממנו גדול מצינו דיה
 ואיו לערביים, אלא נדמו לא לו, נדמו השרת כמלאכי תאמרו ושמא עליהם,

 מתי עד צדוק ר׳ להם אמר עלינו, ומשקה עומד ברבי גמליאל רבן יהא לא
 משיב הקב״ה הבריות, בכבוד עוסקים ואתם מקום של כבודו מניחים אתם

 כל לפגי שלחן ועורך אדמה ומצמיח מטר ומוריד נשיאים ומעלה רוחות
ל״ב(. )קידושין עלינו ומשקה עומד ברבי גמליאל רבן יהא לא ואנו ואחד, אחד

 שער פתח אל לך זו, מצוד, תקיים כן גם ממון, ולא בית לא לך אין אם
 בסבר אורחים המקבל הבית בעל אל אותו נחה לך מאחיך אחד ולכשיבוא העיר
 הבית בעל עם ותדבר מנוחה להם לתור האורחים לפני ותרוץ יפות, פנים

 מאוכלי והם לביתך הכנסתם כאילו לך ויחשב צרכם, כל להם ותתקן בשבילם
 )ספר אורחים הכנסת מצות בקיום לעשיר כמו לעני תקנה יש ובזה שלחנך,

הברית(.

 אכילה )לגימה לגימה גדולה קסמא בן יוסי ר׳ משום יוחנן ר׳ אמר
 דבר על שנאמר מישראל משפחות שתי שהרחיקה רש״י( אורחים. שמאכילין

הקרובים את מרחקת אמר דידיה יוחנן ור׳ ובמים, בלחם אתכם קדמו לא אשר
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המלך וירא יח בראשית «יע
מצותיך נתיב

 נביאי על שכינה ומשרה הרשעים מן עינים ומעלמת הרחוקים את ומקרבת
 את ומקרבת ומואב׳ מעמון הקרובים את מרחקת זדון, עולה ושגגתו הבעל

 בניו בני זכו לחם ויאכל לו קראן בשכר יוחנן ר׳ דאמר מיתרו הרחוקים
 עדוא של מחבירו הבעל נביאי על שכינה ומשרה וכו׳ הגזית בלשכת וישבו
 השיבו, אשר הנביא אל ה׳ דבר ויהי השלחן אל יושבים הם ויהי דכתיב הנביא

 לדוד יהונתן הלווהו אלמלי רב אמר יהודה רב דאמר זדון עולה ושגגתה
 נהר: ולא האדומי דואג נטרד ולא הכהנים עיר נוב נהרגה לא לחם ככרות שתי

ק״ג(. )סנהדרין בניו שלשת1שאול..
11234547 אוז״וז

 ועשן המערכה עשן והיה מילין שלשה לשילה מגרב אומר נתן ר׳
 הקב״ה להן אמר לדוחפו, השרת מלאכי בקשו בזה, זה מתערבין מיכה פסל

 בגבעה, פלגש אנשי נענשו זה דבר ועל דרכים, לעוברי מצויה שפתו לו הניחו
)שם(. מחיתם ודם בשר של כבודו על מחיתם לא בכבודי הקב״ה להן אמר

 היה ובשילה קבוע מיכה של פסלו הוה בגרב מיכה של מקומו גרב
 ישראל מיחו שלא מיכה של פסלו על זה דבר ועל למיכה. לדוחפו המשכן.

 אלף ארבעים מהם והרגו בנימין ביד שנפלו בגבעה פלגש אנשי נענשו בידן
)רש״י(.

 לושי סלת קמח סאים שלש מהרי ויאמר שרה אל האהלה אברהם וימהר
 כל בעשותו האדם אותם יעשה אשר טובות הדרכות שתי הורנו עגות! ועשי
 יגיח ולא יעשה בעצמו בכבודו לעשות שיכול מה כל ב. הזריזות. א. מצוה.

 אליה בדברו וגם אברהם וימהר אמר הראשון שעל וזהו רצונו, עושי למשרתיו
 מהרי אמר הציווי גלותו טרם אם כי במהרה, עוגות ועשי לושי .אמר לא

 אמר כך אחד והמהירות הזריזות פניה נגד תשים דבר כל קודם כי לומר
 לושי אומרו אל לב בשים והוא עוגות ועשי לושי אמר השנית ועל הציווי,

 לישה ידי שעל ידע לא מי כי אברהם בא הפת עשיות סדר ללמדה האם כי
 יעזרוני הן וחברותיה הגר שפחתי הנה תאמרי אל כיון אך העוגות, יעשה

 במצוד. אחזי אליה אמר כן על העוגות, ועושה מקטפת ואחת לשה אחת ותהיה
אלשיך(. )מהר״מ העוגות עשי וגם לושי את כי עצמך ידי על

 לושי כיון אפשר ויאכלו אפה מצה לוט כן שעל היה פסח כי דאמר ולמאן
)שם(. העוגות ועשיית לישה בין תאחרי ואל עוגות עשי ומיד

 אברהם, וימהר בו כתוב אברהם במהירות תמיד צדיקים של מעשיהם כל
 במדרש אמרו וכן כדה, ותער ותמהר רבקה וימהר, הנער אל ■ויתן מהרי, ויאמר

 צדיקים של מעשיהם שכל מלמד האשה ותמהר יו״ד פרשה רבה במדבר
 השלמתה אל ולא המצוד. התחלת אל לא זמן הפסק יתנו לא אשר במהירות,

ז׳(. פרק ישרים )מסלת

אברהם, של שיעור לחצי הגעת לא עדיין איוב לאיוב הקב״ה לו אמר
פת לאכל שדרכו את אצלך נכנסים ואורחין ביתך בתוך ושוהה יושב אתה
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יתרו ית שמות עבד

שביכלתו. מה בבל לחבירו ולהיטיב חסד לעשות )ג( בזה )ב(

מגותיד גתיב
 לקראת משה ויצא ! ,ח ויצילם כדרך מצאתם אשר התלאה כל את ישראל אודות
 אף אומרים ויש ישראל, מזקני ושבעים ואביהוא נדב אהרן יצא אמרו חותנו

)מכילתא(. עמהם יצאת שכינה
 אומר כשהוא למי נשק מי או למי השתחוה מי יודע איני לו וישק .^.וישתחו

 הוי מאד, עניו משה והאיש שנאמר משה הלא איש קרוי מי לרעהו איש וישאלו
 מוכן אדם שיהא אמרו מכאן לחמיו משה אלא נשק ולא השתחוה לא אומר

)מכילתא(. חמיו לכבוד
וחמותו. חמיו כבוד מצות בביאור אמך ואת אביך את כבד יב—כ לקמן ^עיין

)מכילתא(. המדרש בית זה האוהלה ויבואו
)מכילתא(. לתורה ולקרבו למושכו לחותנו משה ויספר

 אצל יתרו כששב מצינו שכך הקב״ה של לשבחו קודם שהוא השלום הוא גדול
 ולא הדברים בעשרת ולא מצרים ביציאת לא תחלה לו פתח לא רבינו משה

 לרעהו איש וישאלו שנאמר בשלום אלא בשליו ולא במן ולא סוף ים בקריעת
 הדעת את מיישב שהשלום מפני מה מפני לחותנו, משה ויספר כך ואחר לשלום,
רביעית(. פרשה אליעזר רבי )משגת אלו כל את לשמוע

 והסמ״ק חסדים גמילות זו הדרך את להם והודעת ל׳ דף ב״מ וכר. נצטויגו )א(
 בה ילכו הדרך את להם והודעת דכתיב חסדים לגמול עשה מצות מנה מ״ו מצוה

 מצות היא חסדים גמילות יונה רביגו כתב ובן בדרכיו, והלכת אומר הוא וכן
 זו שמצוה הרמב״ם כתב בזה. )ב( !בה ילכו הדרך את להם והודעת שנאמר עשה
 בדרכיו, והלכת במצות נכנס שזה כתב ורמב״ן כמוך לרעך ואהבת במצות נכנס
 מ״ט דף בסוכה גרסיגן וכו׳. חסד לעשות )ג( תרי״ג! במנין זה מנו לא ולכן

 בגופו בין חסדים גמילות בממונו צדקה הצדקה מן יותר חסדים גמילות גדולה
 לחיים צדקה לעשירים בין לעניים בין חסדים גמילות לעניים צדקה בממונו בין

 כגון בגופו בין חסדים גמילות ופירש״י למתים בין לחיים בין חסדים גמילות
 מעות לו מלוה ובממונו בדרך, חבירו מלוה חתן משמח קוברו נושאו למת מספיד

ובהמה כלים משאילו

 עניני בל כולל הוא אלא ממון הלואת רק דוקא איננו חסד גמילות שגדר לדעת
 כגון בממונו עמו שמתחסד יש בחנם לחבירו ומטיב חסד עושה שאדם הטוב

 בממונו טובה שעושה בזה כיוצא וכל ממון הלואת או כלי או בהמה לו שמשאיל
 אורחים שמכנים כגון בגופו עמו שמתחסד ויש חסד גמילות נקרא וזה לחבירו
וכלה חתן שמחת וכן אותם שמלוה לויה מצות וכן לפניהם עצמו ומטריח לביתו
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מה המלך יתרו יח שמות

מצותיך נתיב

 ויש החי לחבירו כגופו שמטיב דברים גוגא כהאי וכן אבלים וניחום חולים ביקור
 צרכי בכל והתעסקות המת הוצאת דהיינו למתים שעושה שבגופו חסד גמילות
 בשם מכונים אלו כל ולקבור ולחפור ולספוד לפניו ולילך המטה לשאת הקבורה
חסד. גמילות
 חפץ שהקב״ה הוא החסד ממדת הכל כי חפציו ושאר כליו להשאיל מצוד, ב.

 בזה להטיב יכול שהאדם ענין כל כלול ובחסד הוא חסד חפץ כי כדכתיב בו
 ושאר כלי איזה ממנו לשאול שבא בעני אבל בעשיר אמורים דברים במה לחבירו,

 עתה לו אין פן לו להשאיל הדין מצד גדול חיוב עליו יש לו הנחוץ חפץ
לקנות. במה

 לנצת בזה עמו שמטיב בו ללמוד לחבירו ספר להשאיל שמצוה שכן וכל ג.
 ועושר הון הכתוב על חז״ל שאמרו כמו לנצח זה עבור כן גם יהיה וצדקתו וזכותו
לאחרים. ומשאילן ספרים הכותב זה לעד עומדת וצדקתו בביתו

 לבבו ירע ולא פעמים׳ מאדי עד אפילו חסד גמילות למצות שיעור אין ד.
 שאינו כמו ובפרעון המעות בלקיחת תמיד הזה האיש עלי מטריח כמה לחשוב

 כי וידע בעסקו, ריוח לו ליתן חנותו פתחי על תמיד דופק שהוא מי על כועס
השי״ת. מאת ברכה אליו ויבוא דאורייתא עשה מצות מקיים הוא פעם בכל

 לשונא בין לאוהב בין חילוק אין התורה אותנו שהזהירה חסד מצות ה.
 שלא עבור כגון כדין שלא שונאו הוא אם מבעיא ולא פעמים, מאה עד ואפילו
 עמו מלהטיב זה עבור כך אחר מונע הוא אם בודאי דבזה טובה באיזה עמו הטיב
 תקום לא של דאורייתא לאו על עובר הוא עוד דחסד עשה מצות מבטל שהוא לבד
 זה עבור אותו לשנוא מצוד, שהוא בדבר שונאו הוא אם אפילו אלא תטור ולא
 בישראל שמפורסם מהאיסורין בזה וכיוצא עריות איסור על שעבר ביה דחזא כגון

 בעיקרי מאמין שהוא כיון דחקו בעת עמו חסד לגמול מצוד, הכי אפילו לאיסור
 נזדמן אם כדין שלא שונא שהוא דלמי דינא, לענין ביניהן חילוק יש אך הדת,

 להטיב ביכלתו ואין לטובה צריך אוהבו וגם טובה לאיזה צריך ההוא שהשונא
 אם אותו לשנוא צריך מדינא אם אבל יצרו, את לכוך כדי בשונאו מצוד, לשניהן

הגון. מבשאיגו בד,גון יותר מצוד, ביחד שניהן לו נזדמן
 חייו מימי אחד יום אפילו החסד מדת לו יחסר שלא ליזהר האדם וצריך ו.

 וכתב יום, בכל לתורה עתים קביעת לענין ליזהר הישראלי איש שצריך כמו
 שהלך לי אוי ולומר יום בכל להתאונן צריך שאדם קדושה בשערי ז״ל הרוז״ו

 מדת השבת ביום לקיים יוכל איך לפלא יהיה ולא חסד, וגמילת תורה בלי היום
לעיל. שנתבאר וכמו מהלואה לבד סוגים הרבה עוד כולל חסד דבאמת החסד

 חבירו תקנת על נפשו בעמל ולשקוד לעמו טוב בדרישת לטרוח האדם חייב
 שנאמר האדם מן הנדרשים העיקרים ומן החמורות מן וזאת עשיר ואם דל אם

 וחייב חסד, ואהבת משפט עשות אם כי ממך דורש ה׳ ומה טוב מה אדם לך הגיד
 אחד וזה לחבירו ומתוקנות הגונות עצות נר להעלות מחשבות לחשוב האדם

מעצת רעהו ומתק לב ישמח וקטורת שמן שנאמר חסדים גמילות דרכי מעיקרי
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פצותיף נתיכ

 הוא בדבריו לו וממתק מקרבו שחבירו מי רעהו מתק ופירש״י יונה( )רבינו נפש
יועצתו. שנפשו ממה טוב

 המות ואת הטוב ואת החיים את היום לפניך נתתי ראה נצבים בפרשת כתיב
 ולשמור בדרכיו ללכת אלקיך ה׳ את לאהבה היום מצוך אנכי אשר הרע ואת

 דברים שגי הרי הקב״ה אמר 0ט* )פרק אליעזר דר׳ בפרקי ואיתא וגו׳" מצותיו
 חיים של היא טובה של רעה, של ואחת טובה של אחת לישראל להם נתתי הללו
חסד" של ואחד צדקה של אחד דרכים שני בה יש טובה של מות" של היא רעה ושל

 פתחו ואומר מבריז אליהו ליכנס אדם וכשיבוא ביניהם" ממוצע לטוב זכור -ואליהו --
 הללו דרכים שני בין עמד הנביא ושמואל אמונים, שומר צדיק גוי ויבוא שערים

 אני מעיד אלא ממנה טובה חסד של צדקה בשל אלך אם אלך דרך באיזו ואמר
 אתה שמואל הקב״ה אמר לעצמי, ואקחם שתיהן את מגיח שאיני וארץ שמים עלי

 טובות מתנות שלש לך נותן אני אף חייך האלו טובים הדרכים שגי בין עמדת
 מתנות שלש יורש חסדים וגמילות צדקה ועושה רוצה שהוא מי שכל ללמדך.
וכבוד. צדקה חיים ימצא וחסד צדקה רודף שנאמר כבוד צדקה חיים הן ואל טובות

 בפדר״א פירש ולמה כולה התורה כל כולל הטוב ואת הפסוק הלא להבין וצריך
 בסייעתא ונראה חסד, גמילות ומצות צדקה מצות אלו מצות שני על דוקא דקאי

 למקום אדם שבין מצות א. חלקים שני בהם יש התורה מצות כל דהנה דשמיא
 מצות הוא דצדקה כ״א( )משלי ז״ל המלבי״ם וכתב לחבירו, אדם שבין מצות ב.

 הרמב״ם כתב וכבר לחבירו, אדם שבין חסד גמילות הוא וחסד למקום אדם שבין
 שפיר יובן ובזה חסד גמילות במצות בכלל לחבירו אדם שבין המצות שכל ז״ל

 דרך לאיזה הבונה וכו׳ אלך דרך באיזו שמואל שאמר ומה הפדר״א, דברי
יותר. יתמסר

 ואחד ובכבודו חברו בנכסי יגע לא שהוא אחד ענינים ב׳ לו יש אדם דכל ודע
 הוא בה רוצה יתברך שהשם הנכונה הדרך והנה ובכבודו, בנכסיו יגע לא שחבירו

 אפילו בו לנגוע שלא המשפט בדרכי לילך צריך חבירו בנכסי ליגע לעגין כך
 פרוטה שוה חבירו את הגוזל שכל גזל איסור חומר לידע וצריו קצהו באפם
 אופן איזה ידי על בכבודו לנגוע שלא וכן חז״ל שאמרו כמו נפשו את נוטל כאילו
 ואם עמיתו את איש תונו לא בלאו עובר בדברים אותו מאנה הוא אם כי שהוא

 דברי עליו מדבר הוא ואם חטא עליו תשא דלא תעשה בלא עובר מביישו הוא
 ולישנא חוצפא איבא בפניו ואם הרע ולשון רכילות באיסור עובר בפניו שלא גנות

 בכבודו בין גימא כמלא אפילו בחבירו לנגוע שלא ליזהר יש הדברים כלל בישא,
 בו נוגע חבירו אם ולהיפך התורה, לגו שהזהירה המשפט דרך וזהו בנכסיו בין

 ושלא וחסד צדקה בדרך להתנהג צריך וטוב ישר אדם שהוא מי בכבודו או בנכסיו
 שהעמידו אלא ירושלם חרבה לא חז״ל ואמרו הדין קו על ודבר דבר כל להעמיד
 על המעביר כל חז״ל אמרו גם הדין משורת לפנים עשו ולא חודה דין על דבריהם
 מאד בזה והתעמק ודוק בפתיחה( חסד )אהבת פשעיו בל על לו מעבירין מדותיו
השי״ת. בעבודת גדול כלל הוא זד, דבר כי וזכרהו
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מו המלך יתרו יח שמות
}בד

חולים. לבקר )ג( בזה )ב( נצטויבו )א( י^כו. כ.

מצוותיך נתיב

 חייהם בית ופירש״י חייהם בית זה להם והודעת צ״ט דף קמא בבבא גרסינן .
 בספר שכתב וכמו בתורה רבות פעמים נצטוינו התורה לימוד ועל חורה׳ -י^תלמוד
בעזה״י. במקומו אחד כל יבואר המלך בעבד ולפנינו י״א עשה ־""המצות

בו. להתפרנס אומנות להם ללמוד חייהם בית פירש״י ל׳ דף מציעא בבבא
 דבר הוי לסחורה דהולך מגלתין אלו בריש דאמרו הא יראת הזהב ברביד וכתב
כן. שלמדו הוא מבאן מצוה

 לראות או לסחורה הולך שאדם מה כל אומרים יש רמ״ח סימן או״ח ובשו״ע
 ועל לטייל כשהולך רק הרשות דבר חשוב ואינו מצוד. דבר הכל חשוב חבירו פני
 שלשה תוך שיירא והליכת הספינות הפלגת בעניו להקל מקומות במקצת נהגו כן

 מי על להם ויש הואיל בידן למחות ואין מצוה לדבר הכל חושבים כי ימים
 לכתתלה כדאי אין להקל נהגו שלא במקום אבל ברורה במשגה וכתב שיסמוכו,

גמורה. מצוה דבעינן סוברים פוסקים דכמה להקל

 כמו האמתיים חיים על הוא הכונה חייהם בית זה להם והודעת יתפרש עוד
 בא דבר להם יהיה כי ואמר פרטים הפרטי על מוסר תוכחת חיים ודרך שכתוב

 האלקים את חושב שהוא אלקים לדרוש שאמר ]וזהו לבבו נגעי ידע אשר כל אלי
 ישראל לכל הודיעם חייהם דרכי כללי אבל דרכיו[ לתקן ואחד אחד כל עם בדברו
יב(.—א דברים אליהו )אדרת

 הדבר ויבוא הגר״א פירוש עם רש״י של הפירושים שני ביחד לשלב ויש
והבן. חומר כמין

 לא חסדים, גמילות היינו חולים, ביקור זה ילכו ל׳ דף ב״מ וכר. נצטויגו )א(
 הכי ואפילו בחליו מששים אחד נוטל גילו בן מר דאמר גילו לבן אלא נצרכה

 בזה. )ב( »חולים לבקר מצוד. מנה מ״ז מצוד, והסמ״ק לגביה, למיזל ליה מיבעיא
 בסוטה ואמרו בדרכיו והלכת ובמצות כמוך לרעך ואהבת במצות זו מצות ונכנס

 בקר אתת אף ממרא באלוני ה׳ אליו וירא דכתיב חולים ביקר הקב״ה י״ב דף
 שלא ובלבד ביום פעמים כמה אפילו חולים לבקר מצור, חולים. לבקר )ג( !חולים
 רחמים עליו ביקש ולא שביקר וכל רתמים עליו שיבקש וצריך החולה על יטריח

 לו נא רפא גא אל ויאמר בקצרה אז שיתפלל וטוב של״ד.( )יו״ד המצוד, קיים לא
בפניו. שמתפלל כיון החולה שם להזכיר צריך ואין ישראל, חולי שאר בתוך במהרה

 מרים על שהתפלל מרע״ה תפלת והיא ונשגבה נוראה היא זו קצרה תפלה
 כמו ונוראות עמוקות סודות בזה יש נא רפא נא אל תיבות ובארבע חליה בעת

הקבלה. חכמי בזה שגילו
 להשתדל וראה חליו, להקל גורם והמבקרו החולה את לבקר זהיר הוי בגי

 מכובד לו די כי ישיבתו עליו תכביד אל וצא, עליו והתפלל לקונו, לשוב עמו
הגדול(. אליעזר ר׳ )צוואת חליו
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מצוותיו נתיב

 על ועיניו לבו בי בשמחה עמו ותדבר בשמחה אצלו תכנס לחולה כשתכנס
)שם(. אליו הנכנסים

 ולהטיב לו לעזור החולה בצרכי שישתדל החולה את כשמבקר האדם ,!ריך
שיכול. מה כל עמו

 עקיבא רבי מתלמידי אחד בתלמיד מעשה ,מ דף בנדרים הגמרא ולשון
 וריבצו שכיבדו ובשביל לבקרו עקיבא רבי ונכנס לבקרו חכמים נכנסו לא שחלה׳
 הולים מבקר שאין מי כל ודרש עקיבא רבי יצא החייתני, רבי לו אמר היה, לפניו
דמים. שופך כאילו

 אלא כסא גבי על ולא מטה גבי על לא ישב לא החולה את לבקר הנכנס
 יסעדנו ה׳ שנאמר חולה של מראשותיו למעלה ששכינה מפגי לפניו ויושב מתעטף

מ׳[. דף בנדרים הגמרא לשון בזה ]ועיין י״ב(. )שבת דוי עשר על
 פונה ואין באימה היושב כאדם שכינה מאימת לפניו ויושב מתעטף

י )רש״י(. לצדדיו
 דהיושב הארץ על שוכב כשהחולה דוקא הוא כסא גבי על לישב דאסור הא

של״ה(. )יו״ד וספסל כסא על לישב מותר המטה על כששוכב אבל ממנו גבוה

וכו׳ ישב לא החולה את לבקר הנכנס איתא י״ד פרק אבל הלכות ברמב״ם
ממראשותיו. למטה ויושב מתעטף אלא חולה של ממראשותיו למעלה ולא

 המבקר מתגיתין מארי אוקמוה דא בגין רל״ד דף פנחס בפרשת הזוהר ולשון
 דמלאך לרגלוי ולא רישיה, על דשכינתא משום למראשותיו ליתיב לא החולה את

 על יסעדנו ה׳ גמור לצדיק אבל לבינוני אלא נש בר לכל לאו האי לרגלוי, המות
.,וכו רגלוי עד גופיה אסחר ושכינתא רישיה על דוי ערש

 החולה כלפי ופניו יוצא היה החולה מחדר יוצא כשהיה אחד לחכם ראיתי
השכינה. כבוד מפגי

 את לבקר רש״י פירש אליו וירא :כתב וירא פרשת ריש התורה על הרא״ש
 עמו ידבר לא ואפילו החולה לבקר לאדם לו שיש ארץ דרך ללמד ובא וכו׳ החולה

 עושה לראותו פלוני בא כי לחולה לו יגידו כאשר לו וניחא ישן שמצאו כגון דבר
רוח. נחת לו

 למימר יוסף רב סבר שיעור לה אין מאי שיעור, לה אין חולים בקור תניא
 והא שכרן למתן שיעור יש מי מצות וכל אביי ליה אמר שכרה, למתן שיעור אין
 אלא מצות, של שכרן מתן יודע אתה שאין כבחמורה קלה במצוה זהיר הוי תנן

ל״ט(. )נדרים ביום פעמים מאה אפילו אמר רבא קטן, אצל גדול אפילו אביי אמר
 שיעור לו אין כמוני. גדול אלא אבקר לא יאמר שלא קטן אצל גדול אפילו

)רש״י(. בגדול כמו בקטן דמצוה

 לתליו שלישי ביום חולה כשאדם קדושות נקהלות המנהג אדם בחכמת כתב
כל אצל והמנהג התקון הוא שכן ידעת אתה לו ואומרים אנשים אליו הולכים
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מזהמלךיתרו יח שמות

 זקן הוא ואפילו המת את לקבור )ב( בזה נצטוינו )א( בה. כ.

כבודו. לפי שאינו

 )א(נצטוינובזה)ב(לעשות !?®ון. א#ו־ ה^83 ואת כ.

הדין. משורת לפנים

מצוותיך נתיב

 שאתה ומה שתרצה מה צוואר. תעשה ולכן כלום מזה לדאוג לך אין ולכן התולים
 חטאיו על המתודה כל כי התודה לו אומרים ועוד לך, חייבים אחרים או חייב

 ראוי וכן כלום מזה דואג החולה אין כן המנהג התחלות שבאותן וכיוון לו מוחלין
 יבקש או יום בכל יתודה בעצמו שהוא לחולה לו וטוב עכ״ל ועיר עיר בכל לתקן

 קיצור או יבק מעבר ספר בביתו לו שיהיה לאדם לו וטוב עמו, שיאמרו מאחרים
יבק. מעבר

 נצרכה לא חסדים גמילות היינו קבורה, זו בה ל׳ דף ב״מ וכו׳. נצטוינו )א(
 לקבור )ב( «שם חדשות ובהגהות מ״ח סימן סמ״ק ועיין כבודו, לפי ואינו לזקן אלא
 וכאן תקברנו, קבור כי כג—בא תצא כי בפרשת מבואר קבורה מצות המת. את

לקבור. מחויב כבודו לפי ואינו זקן דאפילו דרשו בה מתיבת

 לפנים זו יעשון אשר הדין זה המעשה ואת ל׳ דף ב״מ וכו׳. נצטוינו )א(
 עבדו ולא תורה דין על דיניהם שהעמידו על אלא ירושלם חרבה ולא הדין משורת
 הדין משורת לפגים לעשות מצוה מנה מ״ט מצוה והסמ״ק הדין, משורת לפגים
 לפנים מקרא דלמדינן מאחר קדושים בפרשת של״ה וכתב יעשון. אשר דכתיב
 כתבו הדין. משורת לפנים לעשות )ב( דאורייתא! הוא ממילא הדין משורת

 פטור והיא חייבין שאחרים במקום הוא הדין משורת לפגים כ״ד דף בב״מ התוספות
 למילף דבעו דאחרים דינר במראה כמו וישלם הדין משורת לפנים שיעשה צריך

 אחרים כמו שילם הדין משורת ולפנים פטור למילף בעי דלא תייא ורבי חייבים
 הדין משורת לפנים ועשה הוה כבודו לפי ואינו דזקן ישמעאל דרבי בעובדא וכן
 לבתר למרייהו ואהדרינהו במדבר חמורים דמצא דשמואל דאבוה והא אחרים, כמו

 משום מקום ומכל הכא קרא מייתי לא לכך פטורים עלמא כולי שתא ירחא תריסר
 בסוף אבל מממונא מתחסר שאינו כיון לאהדורי ליה בעי הדין משורת לפנים

 לפנים משום גדול הפסד לו ועשו החבית לו ששברו שקולאי בהנהו האומגין
טובים. בדרך תלך למען קבלה מדברי קרא מייתי לכך להפסיד לו אין הדין משורת

 דילפינן כיון הכל יתורץ דרכי ולפי כתב התוספות דברי שהביא אחר בשל״ה
 לומר רוצה הדין משורת ולפנים דאורייתא הוי הפסוק מן הדין משורת לפגים
 ישמעאל ור׳ חייא ר׳ בעצמו בחן וכן דין הוא ואצלו וטבעו ענינו לפי ראוי שהוא

 מועט בדבר לסלק מקום מכל כבודו לפי ואינו זקן התורה דכתבה אע״ג יוסי בר׳
דשמואל עובדא היד, וכן התורה חייבה בזה ודאי בדרך עני ולאיש דזוזא בפלגא

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)91 מס עמוד זאב מרדכי בן שמואל הומינר, )שמות( ב - המלך עבד



המלךתבא כח דבריםעבד

 פי לך נישבע כאשר קדוש לעם ליו יי יקימך ט.

 תשמור כי בדרכיו: והלכת אליהיך יי מצות את תשמר

 כל לעשות התורה כל קיום על בזה הוזהרנו )א( אלקיך ה׳ מצות את

שהוזהרנו. מה מכל נזהר ולהיות שנצטוינו מה

 השם בדרכי ללכת )ב( בזה נצטוינו )א( בדרכיו. והלכת ט.

 הטובות לפעולותיו יכלתנו בכל ולהתדמות והישרים הטובים יתברך

והטהורות. הקדושות הנכבדות והמדות

מצותיך נתיב

 בהר עמהם כרת אשר הברית שבועת יקרא לך, נשבע כאשר וכו׳. הוזהרנו )א(
קדוש, וגוי כהנים ממלכת לי תהיו ואתם נאמר שם כי האלו הדברים כל על סיני

 זה, יכלול אחריך ולזרעך לאלקים לך להיות אברהם עם כרת אשר שהברית או
 לך דבר כאשר לאלקים לך יהיה והוא לעם לו היום אותך הקים למען אמר וכן

)רמב״ן(. בברית בא לכולם כי וליעקב, ליצחק לאברהם לאבותיך נשבע וכאשר
 התורה כל לקיים הוא קדוש עם לך. נשבע כאשר קדוש לעם לו השם יקימך

 מן פרושים ולהיות שהוזהרנו, מה מכל נזהר ולהיות שנצטוינו מה כל לעשות
 יט—כו תבא כי לעיל יתברך השם בעזרת כמבואר וטהור נקי ולהיות המותרות,
דבר. כאשר אלקיך לה׳ קדוש עם ולהיותך

 וגוי כהנים ממלכת לי תהיו ואתם ע״ב מ״ט דף יתרו המלך עבד היטב ^ל^ועיין
קדוש.

 חמא רבי אמר י״ד דף בסוטה הגמרא ולשון ח׳ עשה םה״מ וכו׳. נצטוינו )א(
 אחר להלך לאדם לו אפשר וכי תלכו אלקיכם ה׳ אחרי דכתיב מאי חנינא ברבי

 של מדותיו אחר להלך אלא הוא אוכלה אש אלקיך ה׳ כי נאמר כבר והלא שכינה
 כתנות ולאשתו לאדם אלקים ה׳ ויעשה דכתיב ערומים מלביש הוא מה הקב״ה

 ה׳ אליו וירא דכתיב חולים ביקר הקב״ה ערומים, הלבש אתה אף וילבשם אור
 אחרי ויהי דכתיב אבלים ניחם הקב״ה חולים, בקר אתה אף ממרא באלוני

 מתים קבר הקב״ה אבלים, נחם אתה אף בנו יצחק את אלקים ויברך אברהם מות
מתים. קבור אתה אף בגיא אותו ויקבור דכתיב

 אסים ארך וחנון רחום אל ה׳ ה׳ שנאמר הקב״ה דרכי אלו דרכיו. בכל ללכת
 אשר כל ואומר ונקה, וחטאה ופשע עון נושא לאלפים חסד נוצר ואמת חסד ורב

 מה אלא הקב״ה של בשמו ליקרא לאדם לו אפשר איך וכי ימלט, ה׳ בשם יקרא
 הקב״ה מה לכל, חנם מתנת ועשה וחנון רחום הוי אתה אף וחנון רחום נקרא המקום

 חסיד נקרא הקב״ה צדיק, הוי אתה אף דרכיו בכל ה׳ צדיק שנאמר צדיק נקרא
י־■׳ בשם יקרא אשר כל נאמר לכך חסיד, הוי אתה אף מעשיו בכל וחסיד שנאמר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 619 מס עמוד {18}זאב[ מרדכי בן שמואל ]הומינר, ־ברים(



קכז המלך תבא כח דברים עבד

מצותיך נתיב

 פעל כל ואומר עשיתיו אף יצרתיו בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא כל ואומר ימלט
כב(.—יא עקב )ספרי למענהו ה׳

 נקרא המקום מה אלא הקב״ה של בשמו ליקרא לאדם לו אפשר איך וכי
 ועל צירי, קמץ בחיריק קרי יקרא יקרא׳ לספרי, ליה דסבירא פירוש וכו׳ רחום

)של״ה(. הקב״ה של בשמו נקרא להיות לאדם לו אפשר וכי אמר זה

 אלקים להם ויאמר אלקים אותם ויברך דכתיב חתנים מברך שהקב״ה מצינו
 )מד״ר הצלע את • אלקים ה׳ ויבן כלות ומקשט הארץ, את ומלאו פרד^ורבו

ח׳(. פרשה בראשית

 ארחות כל דכתיב ואמת חסד חסד. וגמילות ואמת חסד הם הקב״ה של דרכיו
 לאדם אלקים ה׳ ויעש חסד גמילות התורה שתחילת חסד וגמילות ואמת, חסד ה׳

ה׳ אליו וירא חסד גמילות תורה של ואמצעיתה וילבישם עור .כתנות ולאשתו.
1החכמה רואוצ

 מדותיו אחר תלכו אתם אף בגי אותו ויקבור חסד גמילות וסופה ממרא באלוני
 ז״ל רבותינו למדו כך השי״ת. בדרכי ללכת )ב( וישלח(: )תנחומא הקב״ה של

 רחום נקרא הוא מה חנון היה אתה אף חנון נקרא הוא מה זו מצור, בפירוש
 קראו זה דרך ועל קדוש היה אתה אף קדוש נקרא הוא מה רחום היה אתה אף

 גבור תמים וישר צדיק חסד ורב אפים ארך הבנויים אותם בכל להשי״ת הנביאים
 עצמי להנהיג אדם וחייב וישרים טובים דרכים שהם להודיע בהם וכיוצא וחזק
א׳(. פרק דעות )הלכות כחו כפי אליו ולהדמות בהם

 יגבה ולא כלל יכעוס ולא אפים ארך ורחום חנון שיהיה האדם צריך ולכן
 דבר לשום יקנא ולא יתאוה ולא לב וטהור קדוש ויהיה ביותר עניו ויהיה לבו

 חסד ורב אכזר, יהא ולא כל על רחום ויהא להון נבהל יהא ולא בחלקו וישמח
 לכבוש גבור דבורו, ישנה ולא צדק ולאו צדק הן ואמת חסדים, ויגמול חבריו עם
 לבטלה דבור שום יוציא ולא גבור יהיה ובדבורו וביאות ומשתה במאכל יצרו את
 שנאמר שמים לשם שיהיו מעשיו בכל גבור ויהיה בשתיקה וירבה גבלה דבר ולא
תרי״א(. מצוד, השם )מצות דעהו דרכיך בכל

 מיני בכל הוא קדוש הקב״ה א׳ הלכה ט׳ סרק ברכות בירושלמי איתא
 דבר אלקים בקדושה דבורו דרכך, בקדש אלקים דכתיב בקדושה דרכו קדושות
 חשף בקדושה זרועו חשיפת קדשו, כסא על ישב אלקים בקדושה, וישובו בקדשו,

 בקדושה הלוכו בקדש, נאדר כמוכה מי בקדושה ואדיר נורא קדשו, זרוע את ה׳
בקדש. מלכי אלי הליכות

 הקב״ה זה צדק ופועל פעלו, תמים הצור שנאמר הקב״ה זה תמים הולך
 שנאמר הקב״ה זה אמת ודובר פנימו, יחזו ישר אהב צדקות ה׳ צדיק כי שנאמר

 האסף עד נסע לא והעם שנאמר הקב״ה זה יכבד ה׳ יראי ואת אמת, אלקים וה׳
ט״׳ו(. מזמור תהלים )מדרש הענן עמוד לה שנתעכב מלמד מרים

 ויעבור על השנה ראש במסכת אמרו זו כונה על כי הגאונים משם שמעתי
לאומרו אפשר אי כתוב מקרא אלמלא יוחנן רבי אמר ויקרא פניו על ה׳

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 620 מס עמוד {18}זאב[ מרדכי בן שמואל ]הומינר, )דברים(



המלך תבא כח דברים עבד

מצותץ* נתיב

 שישראל זמן כל לו ואמר למשה והראהו צבור כשליח הקב״ה שנתעטף מלמד
 שכמה רואים אנו שהרי קשה והדבר עכ״ל להם מוחל אני הזה כסדר לפני יעשו

 כונת כי הגאונים אומרים אלא נענים ואינם מדות י״ג מזכירין אנו פעמים
 המדות סדר שיעשו אלא טלית עטיפת על לבד הכונה אין הזה כסדר לפני יעשו

וכו׳ רחום תהיה אף רחום הוא מה דהיינו וחנון רחום אל שהוא למשה הקב״ה שלמד
א׳(. פרק הענוד. שער ור״ח מדות י״ג לכל וכן

 ויעשו שילכו הזה כסדר לפני יעשו שישראל זמן כל אמת הגאונים פשט
 משמעות כפי טוב הוא המדות שהזכרת אמת זה גם מקום מכל מדות׳ י״ג מעשה
)של״ה(. המדות הזכרת על קאי שזה צבור כשליח הקב״ה שנתעטף מלמד פשוטו

 עצמך על לקבל שלמה בכוגה אותם תאמר מדות י״ג אמירת בשעת ולכן
 שהשי״ת רחמים לעורר בזה תכוין גם שמו, יתברך למדותיו כחוחיך בכל להתדמות

תקס״ו. סימן אברהם מגן ועיין ישראל. לכל וברכה טובה שפע ישפיע
וקדוש מרום שמו וקדוש עד שוכן ונשא רם אמר כה כי נ״ז בישעיה כתיב-------ז1254567אח׳׳ח1

 ואמרו נדכאים, לב ולהחיות שפלים רוח להחיות רוח ושפל דכא ואח אשכון
 וחד דכא אתי אמר חד חסדא ורב הונא רב רוח ושפל דכא ואת ה׳ דף בסוטה

 כל הניח הקב״ה שהרי דכא, את אני דאמר כמאן ומסתברא דכא, את אני אמר
 רב אמר למעלה, סיני הר גבה ולא סיני הר על שכינתו והשרה וגבעות הרים
 והשרה וגבעות הרים כל הניח הקב״ה שהרי קונו מדעת אדם ילמד לעולם יוסף

סיני. הר על שכינתו
 דכא את אני דכא, את אשכון והיינו אצלי ששוכן עד מגביהו אני דכא אתי

)רש״י(. הנמיכות את לאהוב קונו מדעת אדם ילמוד אצלו, שכינתי מרכין אני

 מחויבים ואגו מעשיו, כל על ורחמיו לכל ה׳ טוב קמ״ה בתהלים כתיב
 שיגיע צריך כמה עד וראה אחי ובא ורחום, טוב להיות השי״ת בדרכי ללכת

 דף מציעא בבא במסכת ז״ל רבותינו שלמדונו מה והוא האדם, של רחמנותו
 דרבי בכנפיה לרישיה תליא אזל לשחיטה ליה ממטו קא דהוו עגלא ההוא פ״ה
 יסורין, עליה ליתו מרחם קא ולא הואיל אמרי נוצרת לכך זיל ליה אמר בכי וקא
 בני שדיין הוה ביתא דרבי אמתיה כנשא קא הוה חד יומא הלכו מעשה ידי ועל

 אמרי מעשיו כל על ורחמיו כתיב שבקינהו לה אמר להו כנשא וקא כרכושתא
עליה. נרחם ומרחם הואיל

 והלכת עשה מצות בכלל היא אורחים הכנסת שמצות פשוט בעיני נראה
 שהאריכה האות לך וזה המדות, ממעלת גדולה מעלה שהיא על נוסף בדרכיו
 מה שכל שכרה מענין לגו ורמזה אבינו דאברהם אורחים הכנסת בסיפור התורה
 ידי על שעשה ומה לבניו ובכבודו בעצמו הקב״ה עשה לאורחים בעצמו שעשה
 מקיים אותה המקיים אלא מדה, שהיא תימא ולא שליח ידי על הקב״ה עשה שליח
 תרי״ג מן מצוד, ככל ועושה כמצווה שכר לו ויש בדרכיו והלכת עשה מצות
 ובכל עת ובכל שעה בכל ועידן זמן בכל אורחים מכניס הקב״ה כי וזה מצות,

לומר רצוני אבד, העולם היה כמימריה כרגע אורחים מכנים היה לא אם כי רגע,

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 621 מס עמוד {18} זאב[ מרדכי בן שמואל ]הומינר, ברים(



קכח המלך וזבא כח דברים עבד

 ורב וחנון
))שה״ל בדרכיו

כל על פרטיהם

מצותיך נתיב

 והוא אנחנו גרים כי ללון נטה כאורח השי״ת לגבי הם אורחים העולם כל כי
 ומכניסות עליהם השפיע לא אם עין וכהרף עליהם שמשפיע בהשפע קיומם מכנים
 אורחים הכנסת מעלת באורך הכתוב שפירסם הענין וזהו אבד, הכל אז לקיום

 שבת במסכת כדאיתא השכינה מהקבלת גדול ושהוא אבינו באברהם שהיתה
וירא(. ריש )של״ה השכינה פני מהקבלת אורחים הכנסת גדולה

 וללכת לאלהים לד להיות היום האמרת ה׳ את יז—כו תבא כי בפרשת כתיב
 הפסוק מזה בקולו: ולשמוע ומשפטיו ומצותיו ומצותיו חקיו ולשמור בדרכיו

 רחום להיות הקב״ה של מדותיו בדרכי לילך המתחזק מדריגת גודל למדין אנו
 והמשפטים והמצות החוקים שמירת קודם זו מעלה הכתוב מנה שהרי וכדומה וחנון

 השמירה וגם הזה׳ בענין להתחזק צריך ומאד במעלה קודמת שהיא למדת הא
 בזה מקיים הרי בזה[ שיש העצמית מהמצוד. ]חח הרע לשון מאיסור והזהירות

 שאמרו וכמו הקב״ה, של מדותיו מדרכי זה שגם בדרכיו והלכת מצוד. גם
 קום יהושע אל ה׳ ויאמר בחרם מעל שמעל דעכן במעשה י״א דף בסנהדרין

 אותם צויתי אשר בריתי את עברו וגם ישראל חטא :פניך על נופל אתה למה לך—י
 בני יוכלו ולא :בכליהם שמו וגם כחשו וגם גנבו וגם החרם מן לקחו וגם

 אוסיף לא לחרם היו כי אויביהם לפני יפנו עורף אויביהם לפגי לקום ישראל
 רבש״ע השי״ת לפני יהושע אמר :מקרבכם החרם תשמידו לא אם עמכם להיות

 בדבר ואפילו לך ויתודע גורלות הטל לך אני דילטור וכי לו אמר חטא מי
 מה כל הכי אפילו החרם לבער מחויבים שהיו דעכן זו כמעשה להתברר שמצוה
כן. לעשות יש בפה לומר ולא ממילא להתברר שיכול

 להבורא להתדמות יש בתורה ככתוב בצלמו הקב״ה שבראו כיון ובאמת
 בעבודת הגדול העיקר שהוא הזאת המדד, גדולת ובעבור שיוכל, מה בכל יתברך

 כל את תשמור כי ט—יט שופטים בפרשת בפירוש הכתוב לנו פרט יתברך השם
 בדרכיו וללכת אלקים ה׳ את לאהבה היום מצוך אנכי אשר לעשותה הזאת המצוד,

רחום טוב איש במקרה האדם שיהיה די שלא והיינו הימים כל
 ללכת הזו הקדושה כמדד, זהיר יהיה הימים כל אם כי וכדומה

תבא(. כי פרשת שני חלק

ופרטי פרטיהם וכל הטובות המדות שכל וראה אחי לך ודע
 להגאון ראיתי שוב בדרכיו, והלכת בתורה מפורשת עשה יש מהם ואחת אחת

 נכללות טובות המדות שכתב כ״ד פרק האדר״ג על רחמים בכסא ז״ל חיד״א
הטוב. עכ״ל בדרכיו והלכת ובמצות ובלאוין בעשין

 דף בכתובות ואמרו בעתו אכלם את להם נותן ואתה קמ״ה בתהלים כתיב
 פרנסתו הקב״ה נותן ואחד אחד שכל מלמד בעתו אלא נאמר לא בעתם ס״ז

 בעתו לו המצטרך כל לו להמציא דל אל להשכיל עליך החיוב אחי ולכן בעתו,
מאד. והבן שביכלתך. מה כל לו מלתת תאחרהו ואל ובזמנו

אצל פקדון דהמפקיד מבואר הזוהר מדברי כתב ד׳ סימן החשן בקצות

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 622 מס עמוד {18} זאב[ מרדכי בן שמואל ]הומינר, ברים(



המלך תבא □ח דברים עבד

מצותיך נתיב

 המפקיד לו שחייב חוב מפני ידו תחת הנפקד שיעכב הוא גמור איסור חבירו
 לאקדמה בעי נש ובר וכו׳ וישעי אורי ה׳ ואמר פתח במדבר בפרשת שם דאיתא

 דאע״ג לאחרא פקדונא דיהיב נש דבר כפקדונא דנפשיה פקדוגא בידיה ולמיפקד
 הואיל ביה לאתאחדא כדאי לאו פקדונא מההיא יתיר לגביה אתחייב דאיהו

 קדישא מזרעא דלא אבתריה נבדוק ודאי ביה יסרב ואי לגביה אתמסר ופקדונא
מהימנותא. מבני ולאו הוא

 ולמחרתו אותה ממשכן והקב״ה ולילה לילה בכל יוצאת אדם של נשמתו
 חד וקורא ליוצרו נשמתו להפקיד האדם צריך לפיכך אדם, של לחיקו אותה משיב

 והיא והואיל אמת, אל ה׳ אותי פדית רוחי אפקיד בידך כגון דרחמי פסוקא י
 אדם, של לחיקו אותה משיב הקב״ה חובות בכמה מחויבת שהיא אעפ״י בפקדון
בדרכיו והלכת דכתיב בדרכיו וללכת הקב״ה של במדותיו להתנהג צריך זה כענין
פ״ט(. דף רות )זו״ח

 בן כל עם גדולה בחמלה תמיד להתנהג אתה שצריך איך ראה גם אחי וראה
וציערך. והכעיסך כנגדך שחטא מי עם אפילו אדם

 פועל גם מזכיר אז אדם עון שפוקד בעת כי הוא הקב״ה של ממדותיו אחת
 מי אם האדם הוא מחויב כן ואם שם, עיין ע״ח דף ביבמות וכדאיתא צדקותיו

 איזה לו ויעשה שעשה, הטובים מעשיו אז לו שיזכור כשורה שלא לו עשה שהוא
 בספר ז״ל סלנטר ישראל רבי הגאון על נפלא ספור בזה ועיין זה, בשביל טובה

אור. נתיבות ישראל אור

 למי ומתקרבים עצמם ממציאים היו זירא ור׳ שרב פ״ז דף ביומא איתא
 יבקש אפשר לטרוח יצטרך ולא אותם יראה החוטא כאשר אולי כנגדם שחטא

 שמתנהג הקב״ה של מדותיו הוא כך כי הוא, זו חסידות לדרך ושורש מחילה, מהם
 בהמצאו ה׳ דרשו הפסוק על י״ח דף השנה בראש וכדאיתא ישראל עם כן

 ומצות תשובה שיעשה תשובה ימי בעשרת ויחיד יחיד לכל הוא מצוי שהקב״ה
 זירא ור׳ רב גם התנהגו לכן הקב״ה של למדותיו ולהתדמות ללכת הוא עשה

 עיין ה׳ מאמר אור בכוכבי ישראל אור בספר בארוכה זה דבר ומבואר זו, במדה
 ימי בעשרת התשובה חיוב ותוקף גודל שמבאר נפלאים דברים ותראה היטב שם

 ולהתעורר תשובה ימי עשרת מהו ולדעת להרגיש מאד הלב מעורר והוא תשובה
לתשובה. מאד

 בכל והטוב היושר בדרך מעשינו כל לעשות בזה נצטויגו בדרכיו והלכת
 הרחמים החסד דרך על זולתינו ובין בינינו אשר דברינו כל ולהטות כחינו
 יזכו למען מבריותיו חפצו חה השי״ת דרך הוא שזה מתורתנו ידענו כאשר
 ובכל עניניו בכל האדם לו שיבחר הוא כלל דרך וכו׳, הוא חסד חפץ כי לטובו

 בתפלה בין תורה בדברי בין ובמתן במשא בין בשתיה בין באכילה בין מעשהו
 לעולם, הקצוות אל יתרחק ולא והממוצעת הטובה הדרך דבר ובכל בשיחה בין
שיחשוב כלומר תמיד דעותיו שם אדם שיהא ז״ל אמרו הזה הענין כלל ועל
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קכט המלך תבא כח דברים עבד

מצדתיך נתיב

 ושם דכתיב לקרא הדבר וסמכו והיושר, המיצוע דרך על אותם לעשות בעניניו
 ושם אלא שמאלית( )בשי״ן ושם תקרי אל הם דרשו אלקים, בישע אראנו דרך

 על והעובר ונקבות, בזכרים זמן ובכל מקום בכל זו מצוד, ונוהגת ימינית( )בשי״ן
 כמדות ומעשיו מחשבותיו ולתקן יצרו ולכבוש דרכיו לד,יישיר משתדל ואינו זה

תרי״א(. מצוה )חינוך זו עשה בטל הזאת, המצור. ולקיים הוא ברוך האל
החכסר, ■אוצר

 זה לפני בפסוק :ממך ויראו עליך נקרא ה׳ שם כי הארץ עמי כל וראו יוד.
 אתה אף רחום הוא מה השי״ת בדרכי ללכת שנצטוינו מבואר בדרכיו והלכת

 נקרא יהיה האדם של דמותו ועל חנון, היה אתה אף חנון הוא מה רחום היה
 יושבי לכל להועיל ומלמד המורה האדם יהיה ובזה הקב״ה של שמותיו מעצמו

 ומדות טהורה ותורה צרופה אמונה לארץ ולהאיר עורות עינים לפקוח חלד
 כל ויראו ואז עליך נקרא ה׳ שם כי הארץ עמי כל וראו שאמר וזהו המודות,

*/'הו - אליהו(. )קול יהיה ממך זה כל ממך השי״ת, את לירא הארץ עמי שישיגו מה

------אליעזו רבי תניא ממך. ויראו עליך נקרא ה׳ שם כי הארץ עמי כל וראו
ואו(. )ברכות שבראש תפילין אלו אומר הגדול

 הכונה שבראש, תפילין אלא הראש שעל או ראש של תפילין אלו אמר לא
 תפילין מצות קדושת כי בתפילין הכתוב כל יהיה האדם של ומוחו שבראשו הוא

תפילין מצות בכונת שמים מלכות עול עליו שיקבל בפנימיותו להיות צריך

 זירא רבי אמר וכן לאביי )רבה ליה אמר למ״ד דף ברכות הגמרא ולשון
 שממשלת עדות והם מנחנא תפילין רש״י ופירש מנחנא תפילין אנא ירמיה( לרבי
עלי. ומשרתו קוני

 האדם שצריך איך מבואר תמיד מצחו על והיה לח—כח תצוד. המלך בעבד
 ובשמחה שמים במורא בשלימות תפילין מצות לקיים להתחזק מאד להתעורר

גדולה.

 ואות תפילין אות ממך. ויראו עליך נקרא ה׳ שם כי הארץ עמי כל וראו
כ״ט(. דף צו )זוהר שקילין ברית ואות טבין דיומין ואות שבת

 ממנו מתייראת אשתו אז טובים ובמעשים בתורה עניו הוא שהאדם בזמן
 כל וראו שנאמר ממנו מתייראין העכו״ם ואפילו וקרוביו ושכניו ביתו בני וכן

ט״ו(. פרק זוטא )תנדב״א ממך ויראו עליך נקרא ה׳ שם כי הארץ עמי
 בבבא שאמרו כמו מקובל אינו ביתו ובני אשתו על אפילו המתגאה אבל

דגורא(. )זקוקין מיקבל לא ביתיה אאינשי אפילו דיהיר מאן האי צ״ח דף בתרא
 אפילו דוחות אפילו כל הארץ, עמי כל וראו יוחאי בן שמעון רבי תני

ה״א(. פ״ה ברכות )ירושלמי שדים
 ונשא רם אמר כה כי נ״ז[ בישעיה ביה ]כתיב דקב״ה דשמא למנדע לך אית

 שסלים רוח להחיות רוח ושפל דכא ואת אשכון וקדוש מרום שמו וקדוש עד שוכן
 בין לעילא בין דאשתכח מה כל על מלכא בלחודוי והוא נדכאים, לב ולהחיות

כתרין שבעין אית וסחרניה אתתקן, באמצעיתא דיליה קדישא והיכלא לתתא
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יט המלך י פרק התורה יסודי הלכות מדע, עבודת
 נון בן ויהושע בקרא ברכה הספרי דברי מבוארים כזה

 וישמעו עליו ידיו את משה סמך כי חכמה רוח מלא

 את משה סמך כי מה מפני הספרי וזיל ישראל בני אליו
 ה׳ צוה כאשר ייעשו מזה גדול משמע לך אין .עליו ידיו

מוראו נתן לא ועדיין משה את
 ה׳" גדל הזה ביום שג׳ עליהם

 נתן שעה באותה ,יהושע את
 ולסייד .מובן ואינו עליהם מוראו

 שסמך שמפני , יפה מבואר רבנו

 וישמעו להכי מליו ידיו את משה

 אותו שהאמינו ר״ל בניי אליו

 שוס ממנו ראו שלא אף לנביא

 גדול משמע לך אין אבל אות

 משה את ה׳ לוה רק שהרי מזה
 ניתן ומוראו בנבואה עליו והעיד

 האותות את גם כשראו אח״כ לו

.הירדן אח בעברם

בירושלמי דאמרו הא והנה
 בכרך שנחנבאו נביאים שני ה״ו דסנהדרין פי״א

 ליחן צריך אי אושעי׳ ורבי יצחק ר׳ שם דפליגי אחד

ובזה חבירו על מעיד שאחד דאיירי המפרשים ופרשו אות

 פעם בדבריו והאמינו נבואתו שנודעה נביא
 הולך והיה נביא לו שהעיד או פעם אחר

 ולהרהר אחריו לחשב אסור הנבואה בדרכי

 לנסותו ואסור אמת. אינה בנבואתוישמא

 לעולם ומנסים הולכים נהיה ולא מדאי יותר

 נסיתם כאשר אלהיכם ה׳ את תנסו לא שנאמר

 אלא אין. אם בקרבנו ה׳ היש שאמרו במסה

 ה׳ כי וידעו יאמינו נביא שזה שנודע מאחר
 כענין .אחריו יחשבו ולא יהרהרו ולא בקרבם

בתוכם: היה נביא כי וידעו שנאמר

 כשאין דהחם ל״ל שס העדה וקרבן מראה יפה ועי׳ פליגי

 א״ל מוחזק דאחד היכא משא״כ , לנביאים מוחזקים שניהם

.לאות השני

 אסור כו' כדבריו והאמינו נבואתו שנודעה נביא למש״ר
 ואסור כו׳ אחריו לחשב

 מהא תמוה ולכאורה כו׳ לנסותו

 אות מה לישעי* שאמר דחזקי׳

 אולם מוחזק, נביא הי׳ ישעי׳ והרי

 מתיב לעיל שהבאנו בירושלמי עי׳

 צריך אינו למ״ד צריך דאמר מאן

ישעי׳ אל חזקי׳ ויאמר כתיב והא
 חמן היא שנייא א״ל אות, מה

 יחיינו המתים בתחיית דועסק
ונחי׳ יקימנו השלישי ביום מיומיס

 אמר כבר שהרי ור״ל לפניו,

 ממט בקש ולהכי אתה מת כי לו

 אוח צריך הי׳ שלא אף אות

על גם קושיא עוד אין ולפייז

 ז״ל הפריח שכתב כמו צ״ל ע״כ דגדעון ונסיון רבנו,
 הוא כדאי אס ולהוכח לראות שעשהו אלא נסיון הי׳ דלא

. לישראל ותשועה נם ידו על שיעשה לכך

דעות הלכות
:פרטן וזהו . תעשה לא מצות ושש .עשה טצות חמש . מצות עשרה אחת בכללן יש

 שלא ה( .הגרים את לאהוב י( .ריעים את לאהוב u .ביודעיו להדבק ב( .בדרכיו להדמות אז

 להלוך שלא ט( אמללים. לענות שלא ח( פנים. להלבין שלא ה .להוכיח 0 אחים. לשנא

לנטור: שלא יא( לנקום. שלא e רכיל.

:אלו בפרקים האלו המצות כל וביאור

המלך ראשון פרק עבודת

 אדם מבני ואחד אחד לכל יש הרבה דעות ,״א(ך ת״א

הפרקים משמונת הרביעי בפרק בזה היטב עי׳ כו׳
 פרצופיהן שאין כשם חכמים אחרו וע״ז בזה האריך לרבנו

 בקרא "ז ט כ׳יז במד״ר עי׳ שוות דעותיהם אין כך דומין

ועי׳ הרוחות אלהי ה׳ יפקוד

 סנהדרין וירושלמי ל״ח סנהדרין

 פ״ח. שם ותוספתא ה״ע פ״ד

 מהן יש הדעות ובל ,ה״ב
 סתחלת לאדם שהן דעות

שבת עי׳ ,גופו טבע לפי ברייתו

 האי כו׳ רגזן גבר יהא בשבא דבתרי מאן האי קנ״ו

 שם ועוד חסדים נוחל גבר יהא בשבא דבחמשא מאן

 בפרקיו לרבנו ועי׳ כו׳ מאדים דבמזל מאן האי ובכ״ע

השמיני. בפרק

 לארם שאינן מהן ויש ומש״ף
אלא ברייתו מתחלת

 כגק ועל טאחיים, אותם למד
 ז׳ דסוטה במתניתין אמרו דא
. עושים הרעים שכנים הרבה א׳

 מבני ואחד אחד לכל יש הרבה דעות א

ממנוי ורחוקה מזו משונה וזו אדם
• תמיד כועס חמה בעל שהוא אדם יש ביותר.

 כועס ואינו עליו מיושבת שדעתו אדם ויש

.שנים בכמה מעט כעם יכעס יכעס ואם כלל

 נפשו תשבע לא תאוה בעל שהוא ויש .ביותר רוח שפל שהוא ויש .ביותר לב גבה שהוא אדם ויש

 .להז צריך שהגוף מעטים לדברים אפילו יתאוה ולא מאד טהור לב בעל שהוא ויש .בתאוה מהלוך

 ויש .כסף ישבע לא כסף אוהב שנאמר כענין ,העולם ממון מכל נפשו תשבע שלא רחבה נפש בעל ויש

 עצמו מסגף שהוא ויש צרכו. כל להשיג ירדוף ולא לו יספיק שלא מעט דבר אפילו שדיו נפשו מקצר

 לדעתו בידו ממונו כל מאבד שהוא ויש .גדול בצער אלא משלו פרוטה אוכל ואינו ידו על וקובץ ברעב

 וכיוצא לב ואמיץ לבב ורך ורחמן ואכזרי ושוע וכילי ואונן מהולל כגון הדעות כל שאר אלו דרכים ועל

 יש הדעות וכל .מזו רחוקה זו בינונית דעות האחר בקצה ממנה הרחוקה ודעה דעה כל בין ויש ב :בהן

 ועתיד מכוון זה אדם של שטבעו דעות מהן ויש .גופו טבע לפי ברייתו מתחלת לאדם שהן דעות מהן
 מאחרים אותם למד אלא ברייתו מתחלת לאדם שאינן מהן ויש הדעות. משאר יותר במהרה אותם לקבל

 והנהיג לילך ראוי ובה לו טובה הדעה שזו ששמע או • בלבו שעלתה מחשבה לפי מעצמו להן שנפנה או

עצמו
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 הפטה במרת לנהוג שאסור כ׳ר שאח״ז בפרק דהא טובא

 הדברים ישוב מ״ש ועי׳ תמיהות! ועיד בינונית במרה
. ה״ג בפ״ב לקמן

 טדרך שלהם דעות מטין היו הראשונים וחסידים ומש״ר
 הקצוות שתי כנגד האמצעית

הדין משורת לפגים ווהו כר׳

 ,בדרכיו ,־הלכת של והישרים
 אלה בד״ר היטב להתבונן יש

 ,עליהם שעמר מי ראיתי ולא

 היא דחנאי פלוגתא באמת דהנה

 המעשה ואת יהושע לר׳ דס״ל

 ור״א הטוב מעשה זה יעשון אשר

 זה המעשה ואת ס״ל המורעי

לפנים יטשון אשר הדין שורת

*T שם להיח״תיובל׳ וב״מ'”צ״ט הראשונים חכמים צוו רפיכל •לזו איל זול איי להם? 
אותם ומשער תמיד דעותיו שם אדם שיהא שכח עי׳ ,בזולתן להיות אפשר

n'P °. שלם שיהא כדי האמצעית בדרך אותם ומכוין ׳לי יאפפי !מא האי
nr םי" ׳ר, ע ל נוח חמה בעל הא לא צד כ בגופו• חמרא ,ןשח שכרא ,למשת ,ט ,זלמיח יי" ״״״ "",ז ״u י״יי יייי״י מייח ואכיל ישעיי גהמא למיכל

משוה. לפנים שס יוסי נר כעוםי לא בינתי. אלא מרגיש שאינו כמת ולא .תשחיח לב משום עבר

 ודעה, דעה שככל , בינונית טרה היא הישרה הדרך ,ה״ן*
באמצע ארם יהלך לעולם ז״ל אנזרט רבנו לרפת זהו

 דומה הזאת התורה ה״א פיב חגיגה ירושלמי ועי׳ הדרכים

,עיי״ש באמצע יהלך יעשה מה כו' שבילין לשני

בנופו שלם שיהא כדי ומש״ר
 קצוות שתי ג‘י בלבי שנקבעה עד בה עצמו אחלי אברבנאל בכיי

 האלו' בדרכים ללכת אנו ומצווין דרך אינן ודעה דעה שבכל מיו זו הרחוקות שיהא כדי אלא !בגופו לתיבת

הטובים הדרכים והם הכינונים אןל ןבה ללכת אדםל רל ראוי ץוא בהטן רבנו ודברי ישר והוא שלם

~־L~  לאחת נוטה טבעו מצא ואם לעצמו. ללמדן חכמים זכרו וכבר שם בפרקיו

אחת למד שכבר או מהן לאחת מוכן או מהן בהם ןמשגיח ארחיתין השס

 בדרך וילך למוטב עצמו יחזיר בה ונהג מהן מרק) ה.3הק של משועתו אה1ןר

 הישרה הדרך ד :הישרה הדרך והיא הטובים דרך ושם שנאמר ה׳( וסוטה ה׳
 הדעות מכל ודעה דעה שבכל בינונית מדה היא והשימה ,ו*ם אלא ושם תקרי אל

 רחוקה שהיא הדעה והיא לאדם. לו שיש והסברא. השיעור הוא

לא קרובה ואינה שוה זריחוק הקצוות משתי לרבדים אלא יתאוה ולא ומש״ר

 שם משמע והנה ,יוסף רב דתני
 עביר שם בב׳ק חייא ר׳ דווקא

ישמעאל ר׳ וכן משוה״ד לפנים כן

החכמים דרך וזרע ומש״ר
 הר״מ פסק וכן דעביד, הואכדי עליו לכעוס שראוי גדול דבר על אלא

וי״ז ה״ז גזו״א מהלכות בפי״א

 חו״מ בשו״ע ופי׳ יוסף דרב
 וישר מוב העתיק רנ״ש סי׳

 יבש׳ק הדין משורת לפנים לעשות

 והראב׳ן הראבי״ה דעת הביא שס
 במרדכי ופי׳ ט״ז דכייפינן ז״ל

 נרמ״א והעתיקו שס דכ״ח פ״ב
 ובעל עני המוצא הי׳ דאס שס

 ועי׳ מחויב איני עשיר האבידה

בשס הביא שם לב״ע בשטמ״ק

 ותלוי משוה״ד לפנים לעשות

 שיפור ולפי״ז האדם בחשיבות

 הראשונים דחסידיס רבנו דברי
 אבל משוה׳ר לפנים עושק היו

 אלו בדרכים ללכת מצווי! אנו
 הדין משורת לפנים ולא הבינוניס

 חנה ממ״ט בסמ״ק זה ראה אכל

 משורת לפנים לעשות פשה חלית

 ואתר יעשון אשר דכתיב הדין

 סי ראיתי ולא כו׳ יוחנן רבי

דבריו. שיביאו

 לפגים גס לעשות דמחויב הכין ג״כ לרבנו דס״ל ואפשר
רק ביטני דרך נקרא זה וגס הדין משורת

 מדבריו קלת משמע וכן האחרון קצה כנגד קלת שמטין
 קצת שנוטה אף המיצוע דרך נקרא שזה פרקיו בשמונת

לצד

 ר׳ הרב בשם שס בשטמ״ק שכתבתי מה ועי׳ ומתפללין

.עי״ש יהונתן
 נקרא עניו ויהי׳ בלבד האמצע עד נתרחק ואם למש״ר

ע״ז שתמה לח״מ ועי׳ ,חכמה מדת היא וזו חכם

inn ורך u’ojnn 11 1/ • ז a wsw ז ז׳ 1׳  והישר הטוב בדרך לילך דהרזצה אל ווכ אחיי*• פעם בו כיוצא יעשה שלא ההלכה סיום צ״ל כאן

 מחזיר הדין משירת לפנים ועושה ייא לח! צריך שהגוף לדברים אלא יתאוה מתחלת הממשית וההלכה הרביעית

 טכו״ס הפיר ברוב האבידה את אוכל צדיק שנאמר כענין בזולתן להיות אפשר בינונית דעות שדעותיו אדם כל

 ג״כ כתב כבודו לפי ואינה ובזקן אלא בעסקן עמל יהיה לא וכן נפשו. לשובע שהוא וטי חכם נקרא ממוצעות

 כו׳ והישר הטוב בורך ההולך שנאמר .כעני שעה לןץ" רל ךשצרי דבר ןןשיג1, ישר והוא כר עצמי על מדקדק
S± ולא בעוזר• ידו יקפוץ ולא לצדיק. מעט טוב '»־י היפנ׳ס »״־״ ניאה ז־ן

 ויתבאר הטוב בדרך ההולך כתב ייי מסת כפי צדקה נותן אלא ממונו יפזר הלכיח>' חלןקח ננלל זםרן;י
בשם שם בהגמ״י ועי׳ במקומו( מהולל יהא ולא שצריך. למי כראוי ומלוה

 משוס ע״ז דכופין ז״ל הראני״ה ימין כל שמח אלא ואתן עצב ולא ושוחק דעות שדעותיו אדם ,*(כל ה״ה

דעותיו. שאר וכן .יפות פנים בסבר בנחת נקיא ממוצעות ניגונית

 שדעותיו אדם כל c החכמים דרך היא זו ודרך על ״*?יק■5 וא־שר י0 וכל וזכם

ומי ה חכם: נקרא ממוצעות בינונית דעות

3, Jp, מדעה ויתרחק ביותר עצמו על מדקדק שהוא גר 'א3דר "קמ תנא 
 .חסיד נקרא זה לצד או זה לצד מעט בינונית סירבועק נחשים ההורג הוגא רב

 הקצה עד הלב מגובה שיתרחק מי כיצד נוחה חסידים רוח אין בשבת

 חסיד נקרא ביותר רוח שפל ויהיה האחרת אין יס'יחם ואיתן א״ל הימנו
האמצע עד נתרחק ואם חסידות. מדת תיזז וזו ״״־״־־•״״ ״־־י־ י«

 מתייבינן לא חשוב אדס שאינו מדת היא וזו חכם ראקנ ניר^ ויהיה בדלב חחסידו מדת שאמרו מקום בכל

 וחסידים הדעות. כל שאר זו דרך ועל חכמה. ממדח וחר,אחד ללד ה,כנמ וא-

מדרך שלהן דעות מטין היו הראשונים ק״ל וחולין ג״ב ב״מ עי׳ הרין

 דעה יש .הקצוות שתי כנגד האמצעית ל׳ בב״ק ואמרו והא ר,״כ ושנת
ויש האחרון הקצה כנגד אותה שמטין חסידח למהוי ובעי מאן האי

 הראשון. תקצה כנגד אותה שמטין דעת "י "כ?1'1™’»»־א ־מ

אנו ומצווין הדין. משורת לפנים וזהו ךלוסיוןיזא ,מיל אמרינ] ,מהנ

הדרכים והם הבינונים האלו בדרכים ללכת מצנימין הראשונים חסידים בנזיקין

 בדרכיו: והלכת שנאמר והישרים הטובים ושלך שלך שלי האומר ובאבות

כך חסידים ובברכות חסיד שלך

אחת שפה שיהין היו הראשונים
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 וכבר וז״ל ואבות פ״ד בפיה״ח רבנו כתב וכן ,הטוב לצד

 הקצוות חן לאחד שיטה לו צריך שאדם הרביעי בפרק ביארנו

 כאן כתב וכן ,הסייג צד על המעשים באמצע שיעמוד עד

 מה זו מצוה בפירוש למדו כך בדרכיו והלכת שנאמר להלן

ובודאי כו׳ חנון נקרא הוא

 משוה״ד לפנים מתנהג שהקב׳ה

 כו' מצלי מאי ז׳ ברכות ועי׳

 הרחמים במדת בני מם ואתנהג
 הדין משורת לפנים להם ואכנס

 נראה אולם זה בכל טובא וצ״ע

 הלכה וסוף ט״ס קצת כאן דגם

 משורת לפנים וזהו היא ה׳

 ה״ו מתחלת ואח״כ ,הרין

 אלו בדרכים ללכת אנו וטצווין

 בדפוס משמע וכן כו׳ הבינונים
רס״ט. קונשטנדינא

 והלכת שנאם־ רבנו וכתב
הסמ״ג, וכ״כ בדרכיו

 בדרכיו ללכת הכתוב ובאמת

 באמת הביא והיראים מוקדם הוא

 ושמרת ו׳( ח׳ )בדברים המקרא

 ללכת אלקיך ה' מלוות את

 אמנם שם( קצת )וט״ס בירכיו

 קרא הביא ע״ח בסהמ״ל רבנו
 כפל וכבר ואמר בדרכיו דוהלכת

 דרכיו בכל ללכת ואמר זה לווי

 בלשו; הזה הצווי נכפל וכבר כו׳

 תלכו ה׳ אחרי ואמר אחרת

 להדמות שענינו ג״כ בפירוש ובא

.כו׳ הטובות בפעולות

 מצור, בפירוש 1לםר כך ה״ן,
חנון נקרא הוא מה זו

 כ״מ עי׳ כו׳ חנק היה אתה אף
 מ״ר וסוטה קל״ג משבת שהוא

 רבנו מלשון משונה הלשון ושם

 לשון העתיק שם בסהמ״ל ורבנו

 ועי' לפנינו שהוא כמו הספרי

 ה’ד א׳ בשרש ז״ל להרמב״ן

 שהרמב״ס שכתב ג׳ והחשובה
 וביאור בספרי השנוי לשון תפס

 ולא אתה אף הוא מה הדיוק

 גס כו׳ חנון היה בפשוטו אמר

 עצמו להנהיג אדם וחייב מש״ר
 עי׳ כחו כפי אליו ולהדמות בהן

 מה פלד ח׳א במורה היטב

.משם קחנו בזה שם רבנו שביאר

 אבל גורס ז״ל חשה ורבנו שכתב שם זיל יונה לרבנו

 לרבנו מנלן ידעתי ולא כו' ומפרש המעשה עפ׳י לא

 לא אכל שסיים ומה רבנו ני׳ היחה שכך ז׳ל החסיד

המשנה, בלשון ז״ל רבני של דיוקו זה המעשה גודצ לפי

דברים לא ספכ״ב באדר״נ ומי׳ ,
 .מעשה אלא חכמה מביא גקרא הוא מה .זו מצרה בפירוש למדו כך ך

רחום נקרא הוא מה .חנון היה אתה אף חנון

 אף קדוש נקרא הוא מה .רחום היה אתה אף
 הנביאים קראו זו דרך ועל .קדוש היה אתה

 חסד ורב אפים ארך הכנויין אותן בכל לאל

 בהן. וכיוצא וחזק גבור תמים וישר צדיק
 אדם וחייב וישרים טובים דרכים שהן להודיע

 כהו: כפי אליו ולהדמות בהן עצמו להנהיג

 עד אלו בדעות עצמו ארם ירגיל וכיצד ז

 במעשים וישלש וישנה יעשה בו. שיקבעו

 בהם ויחזור האמצעיות הדעות פי על שעושה

 ולא עליו קלים מעשיהם שיהיו עד תמיד

 .בנפשו הדעות ויקבעו עליו טורח בהם יהיה

 והם היוצר בהן נקרא האלו שהשמות ולפי

 נקראת .בה ללכת חייבין שאנו הבינונית הדרך

 אבינו אברהם שלמד והיא .ה׳ דרך זו דרך

 יצוה אשר למען ידעתיו כי שנאמר לבניו

 וברכה טובה מביא זו בדרך וההולך וגו׳.

 אברהם על ה׳ הביא למען שנאמר לעצמו

:עליו דבר אשר את

 עצמו אדם ירגיל וכיצד ,171
יעשה כו׳ אלו כדעות

 ויחזור כו׳ במעשים וישלש וישנה

 הדברים חקור כו׳ תמיד בהם
 ג’פ בפיה״ח עצמו רבנו הראה

 רוב לפי והכל טיו מ׳ דאבות

 לאדם יגיעו לא שהמעלות המעשה
 לפי אבל המעשה גודל רוב לפי

 שהאריך עי״ש המעשים מספר רוב

לפי אחרו מנין וזה וסיים בזה
גודל לפי לא אבל המעשה ריב

שני פרק
 ומתוק מתוק המר טועמים הגוף חולי א

שמתאוה מי החולים מן ויש .מר

 כגון לאכילה ־ראויין שאינן למאכלות ותאב

 כגון השובים המאכלות ושונא והפחם העפר

 בני כך החולי• רוב לפי הכל והבשר הפת

 ואוהבים מתארים חולות שנפשותיהם אדם

 הטובה הדרך ושונאים הרעות הדעות
 עליהם כבידה והיא בה ללכת ומתעצלים

 באנשים אומר ישעיהו וכן . חליים לפי למאד

 שמים רע ולטוב טוב לרע האומרים הוי הללו

 למתוק מר שמים לחושך ואור לאור חושך

 ארחות העוזבים נאמר ועליהם .למר ומתוק

 תקנת היא ומה .חושך בדרכי ללכת יושר

 רופאי שהן החכמים אצל ילכו הנפשות. חולי

 אותם שמלמדין בדעות חליים וירפאו הנפשות

 בדעות והמכירים הטובה. לדרך שיחזירום עד

 החכמים אצל הולכים ואינם שלהם הרעות

 ומוסר חכמה שלמה אמר עליהם אותם לרפא

 שהוא מי רפואתם היא וכיצד ב :בזו אוילים

 שאם עצמו להנהיג לו אומרים חמה בעל

 בדרך וילך כלל. ירגיש לא וקולל הוכה

מלבו. החמה שיתעקר עד מרובה זמן זו

ואם

 אבי־הם שלמר והיא ומשיר
שנאמר לבניו אבינו

 יצוה אשי למען ידעתיו כי
 פמ״ט בראשית מ״ר מי׳ כו'

 אלכסנדרי ר׳ בשם יודן ר׳
 נח׳ח זו ומשפט צדקה לעשות

 חולים בקור זו אמרי ורבנן
 וביבמות ,וירא בילקוט ועי׳

 כי דכחיב חסדים גומלי עיט
כו׳ יצוה אשר למען ידעתיו

ומשפט. צדקה לעשות

 טועמים הנוף חולי ,ה״א 3״—
כו׳ מתוק המר

 חולות שנפשותיהם בג״א כך
 משמונת בפ״ג בד*ר עי׳ כי'

 ת״א במורה ועי' פרקיו

.עישיה פפ״ג

 חולי תקנה היא ומה ומשיר
אצל ילכו הנפשות

 הנפשות רופאי שה; החכמים
 ירושלמי פי׳ כו׳ חליים וירפאו
 נש בר חד ה׳א פיא תענית

לקחי׳ אתא בלישני׳ איחטא הוי

 חנינא ר׳ גבי ושלחי׳ יוחנן ר׳

 ולעי בך תהי איזיל ליה אמר

 ט״ו בערכין ועי' באוריתא

 בר חמא ר׳ שם דאמר ב׳

 מספר של תקנתו מה חנינא
 חנינא ב״ר אחא ור׳ ,לה״ר

 לידי יבא שלא תקנתו דמה סיל

 של בניו המה וכנראה להיר,

 שס בירושלמי הנזכר חנינא ר׳

 שרוצים יש אבל שס, גליון ועי׳

 ברפואות בקי דר״ח משוס לומר

 מ״ט ביומא שאמרו כמו הי׳

 ברפואות דבקי חנינא ר׳ וח״ש

 איחטא שם מ״ש וא״כ כו׳ הוא

 וא״כ ממש חולי ר״ל בלישני׳

 והמכירים וכ״ר ,לכאן פנינו אין

 ואינם שלחם הרעות בדעות

 לרפא החכמים אצל הולכים

 חכמה שלמה אמר עליהם אותם
לח' ובג׳ ,בוו אוילים ומום־

 רבנו כתב שזכרנו פרקים
 נמשכים והם המרגישים אבל
 בהם אמרה הנאותיהם אחר

 דבריהם טספרת האמיתית ההורה
כו׳ אלך לבי בשרירות כי

 באנשים מדבר דכאן להיות וצריך

אחר. מגדר

 האחד לקצה רחוק הי׳ אם נו׳ רפואתם היא וכיצד הב,
ירחיק

ועי׳ כ’ע המעשה
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 הרבה בבזיון עצמו ינהיג לב גבה היה ואם

 סחבות בלויי וילבש הכל מן למטה וישב

 עד אלו בדברים וכיוצא לובשיהם את המבזות

 האמצעית לדרך ויחזור ממנו הלב גובה שיעקור

 האמצעית לדרך ולכשיחזור .הטובה דרך שהוא

 כל בשאר יעשה זה קו ועל ימיו. כל בה ילך

 ירחיק האחד לקצה רחוק היה אם הדעות

 עד רב זמן בו וינהוג השני לקצה עצמו

 בינונית מדה והיא הטובה לדרך בו שיחזור

 לו שאסור דעות ויש ג ודעה: דעה שבכל

 מן יתרחק אלא בבינונית בהן לנהוג לאדם

 .לב גובה והוא .האחר הקצה עד האחד הקצה
 אלא בלבד עניו אדם שיהיה הטובה דרך שאין

 למאד. נמוכה רוחו ותהיה רוח שפל שיהיה

 ולא מאד ענו רבינו במשה נאמר ולפיכך

 מאד חכמים צוו ולפיכך בלבד. ענו נאמר

 המגביה שכל אמרו ועוד רוח. שפל הוי מאד

 ושכחת לבבך ורם שנאמר בעיקר כפר לבו

 דאית מאן בשמתא אמרו ועוד .אלהיך ה׳ את

 הכעס וכן מקצתה. ואפילו הרוח גסות ביה

 לאדם וראוי למאד עד היא רעה מדה

שיתרחק

 משמונת ברביפי בדיר טי׳ כו׳ השני לקצה עצטו ירחיק

 בריבית מלוי גבי ב' כ״ה בסנהדרין מבואר והוא פרקיו

 ראפילו גמורה חזרה בהס ויחזרו כו׳ חזרתו ואימתי
 נא נמי במדבר דאפילו יוניס במפריח וכן יזפי לא לעכו״ס

בפי״ב רבנו פסק וכן טבדי
 שישתכח שס רש״י ועי׳ ערות מה'

 לא ודאי דתו מפיהם רביח שס

.עי׳ש לקלקוליהן הדרי

 ינהיג לב גבה הי' ואם ומש״ר
כו׳ הרבה כבזיון עצמו

 עי׳ ,הלב נובה שיכקור ער
 מפני מצורע פ׳ זוערתא פסקתא

 ואזוב ארז בפן מעהר מצורע מה
 הנגע לו בא כארז שהנביה לפי

 כאזוב טצמו ישפיל תקנתיה מאי

פייש. כ״נ מ' בסמ״ק והביאו

 לו שאסור רעוה ויש ,ה״ג
בבינונית בהם לנהוג לארם

 האחד הקצה מן יתרחק אלא
 לב, גובה והוא האחר הקצה עד

 יתרחק אלא אברבנאל בכת״י

 לח״מ ועי׳ האחרון הקצה פד
 בפ״א בזה לתמוה שהאריך מה

 " להכא מהתם ד״ר בסתירח

 שיתרחק מי כילד כתב דבפ״א
 האחרון הקצה מד לב מגובה

 נקרא ביותר רוח שפל ויהי׳

 ואס חסידות מדת וזוהי חסיד
 יהי" בלבת האמצע מר נתרחק

,חכמה מדת וזוהי חכם נקרא מניו
 שאין הבינונית במדה גובה בחרת לנהוג שאסור כתב וכאן

 ועוד כו׳ רוח שפל שיהי׳ אלא בלבד פניו שיהי׳ העונה דרך
 בחרי לישב שכתב מה אבל כאמת תמוה והוא ,לתמוה הרבה

 למשנה כפירושו בד״ר המעיין כי תמוה ג״כ הוא ש’עי אנפי

 הקודמים בפרקים וזכרנו להדיא כתב מיד דאבות פ׳ר
 ושפלות הגאוה בין והיא.מחוצפת המרות ממפלת היא שהטנוה

 שאדם בארנו וכבר כו׳ טנוה רק אחר שם להם ואין הרוח

 באמצע שיעמוד פד הקצוות מן לאחד מטע שיטה לו צריך
 המרות שאר כין לבדה הזאת אבלבמדה הסייג צד על המטשים

 ודפתס החסידים אצל המרה זאת חסרון לנדל ,בגאוה ר״ל
 הרוח שפלות אל ונעו האחרון הקלה עד ממנה רחקו בנזקה

 דלאו הלח״ח תירוצי שני נסחרו הרי ובזה ,פ״כ לגמרי

 כאן רבנו אמרו הנפש בחולי חולה כבר שהוא במי דוקא
 .לגמרי האחרון הקצה אלא ממוצע דרך זה שאין וכן

 כייל כללא רבנו דהנה , רבנו דברי כישוב נראה ואשר
 ראוריתא מלוה היא הרעות ששלימוח הראשון בפרק

 העטה, מדת גס הרי זה ובכלל בדרכיו, דוהלכת מקרא
 ז״ל להבה״ג מלאנו והנה ,בדרכיו דוהלכת ח״ע בה שיש

 כ״ב סי׳ ביראים ועי׳ , רוח שפל והוי מיוחדה מ״ע שמנה
 מצאתי ואח מלוה ,ולעיר רוח שפל שכתב רל״ב סי׳ ובחדש

 מששבחה אלא ,מיקר מצאתי ולא גאון יהודאי רב של בהלכות

 שחצוה למדנו מאד עניו משה והאיש דכתיב העניו התורה
 עצמו המשפיל כל חכמים ואמרו רוח ושפל פניו אדם להיות

 הוי מאד מאד אומר יבנה איש ליישם ר׳ אבות וחנן כו׳
 ס״ד( )ל״ת הל״ת במספר הדבר מנה והסמ״ג כו׳ רוח שפל

 בפיקר כפר לבו המגביה כל ממאמר והוא להתגאות שלא

 הסח״ק מנה וכן ה׳ בסוטה והוא ושכחת לבבך ורם שג׳

משאר ענוה של זו מדה דיצתה לפנינו הרי כ״ב כ״ח בל״ח

 בדרכיו והלכת ע’מ בכלל נכללת שהיא שמלבר המדות, כל

. מיוחדים צווייס עליה באו עוד המדות כשאר

זו למדה מיוחדה מ״ע בעינן דלמה ביאור צריך והוא
 המדוח כל כשאר בדרכיו דוהלכת בח׳ע לן סגי ולא

 לומר אפשר להסח״ג ובשלמא

לשי׳ אבל ע״ז ל״ת להוסיף

)ועי׳ קשה והיראים הבה״ג

סי׳ ובחדש ד׳ סי׳ ביראים
 ללכת ע’המ שהביא שאחר ח״ח

 שפל ואמפ״י כתב המקום בדרכי
 עשה נאמר ומלוה מלוה כל

 עשה הכתוב לך הוסיף במקומה
 והבה״ג עיש״ה שכר לקבל אחר

 להלביש בדרכיו וללכת כתב

 לנחס מתים ולקבור ערומים

 וס׳ל כו׳ חולים בקור אבלים
 דכל הראשון בשרש ז״ל להרמב״ן

 מ״ע היא כאן ז״ל הבה״ג מ״ש
 ומרבנו ,היראים כדעת שלא אחת

 בדרכיו דוהלכת דמ״ע ג״כ נראה

 הרעות לתיקון מיוחדה מ״ע היא

הבינוניס( בדרכים ללכת והמרות

.יותר הדבר יקשה שפור וכמדומה
 למנוה דיש ס״ל רלא רבנו לדעת

 ל״ת ולא מדאוריתא מיוחדה מ״ע
 )ואפשר מדרבנן רק הוא אבל

 והיראים להבה״ג גם ס״ל דהכין

 בסמ״ג ועי׳ מדבריהם כנראה

 ולמה שם( בשיטתו שהאריך מה

 מיוחד דין לחדש חכמים בעו

 העטה במדת מיוחד ואיסור

דוהלכת כמ״ע להו סגי ולא

.המרות לכל כמו בדרכיו

 חסרון לנדל זו דבמדה ס״ל ז״ל דרבנו נראה ע*כ ואשר
 חדשו לרבנו מפיה״מ לעיל שהבאנו כמו המדה זאת

 מ*ע בה דאיכא שמלבד המרוח כל מכלל דיצחה חכמים בה

 החכמה מרת שנקראת הבינונית המדה והיא בדרכיו דוהלכת

 מ״ע על עובר הגאוה של אחד לצד ונוטה ע״ז והטובר

 סדה שם שנתן הראשון בפרק איירי ובזה כדרכיו דוהלכת

 ללכת בזה דהכונה ,בדרכיו והלכת של התורה לדין וקצב

 מדת גס זה ובכלל החכמה מדת שהיא הגינונים בדרכים
 ח״ע חובת ידי יצא הממוצע בדרך הלך ואם לב, גובה

 בכלל זו מדה גס רננו מגה ולהכי בדרכיו והלכת של

 שיש חכמים אמרו אבל הבינונית במדה בה יצא רמדאוריתא

 האמצעית במדה גם כזה לנהוג שלא מיוחדה מצוה בזה

 כל בה ילך האמצעי לדרך ולכשיחזור בהיב לפיל )ומ׳ש

 ,חייו ימי כל בה שילך רבנו קאמר דוקא לאו חייו ימי

 גובה שיעקור הרפואה דדרך הוא כך הדברים שימור אבל

 האמצעית לדרך אח״כ לכשיחזור דאפילו בטוח שיהי׳ עד הלב

 להתרחק מחויב שהוא אלא ופשוט( חייו ימי כל בה ילך

 חכמים שאמרו מה זהו ואולי האחרון. הקצה פר ממנה

 ומביא כפיפתו על כפיפה הכתוב לך הוסיף ק״ר בשבת

 פניו משה והאיש משבחו שהכתוב מחשה הלימוד ע״ז רכנו

 מה וכן היראים כמ״ש גאון יהודאי רב של הלימוד וזהו
 הלימוד ג״כ ומביא .רוח שפל הוי מאד מאד החכמים שצוו

 כרנב״י לרבנו וס״ל ושכחת לבבך דורס מקרא הסח״ג של
 הביא שם בפיהמ״ש וטי׳ מקצתה ולא מינה דלא שם כסוטה

.בזה לחז״ל מאמרים מערכת עוד

 את גם שכלל שאף בדבריי רכנו דייק כמה וראה ובא

 ע״ז איסור שם הזכיר מ״מלא זה בגדר הכעס מדת

אלא
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 עצמו וילמד .האחר הקצה עד ממנה שיתרחק

 לכעוס שראוי דבר על ואפילו יכעום שלא

 ובני בניו על אימה להטיל רצה ואם עליו.

 ורצה פרנס היה אם הציבור על או ביתו

 יראה למוטב שיחזרו כדי עליהן לכעוס

 ותהיה ליסרם כדי כועס שהוא בפניהם עצמו

 שהוא כאדם עצמו לבין בינו מיושבת דעתו

 כועס. אינו והוא כעסו בשעת כועס מדמה
 עובד כאילו הכועס כל הראשונים חכמים אמרו

 חכם אם הכועס שכל ואמרו .כוכבים עבודת

 הוא נביא ואם ממנו מסתלקת חכמתו הוא

 חייהם אין כעם ובעלי .ממנו מסתלקת נבואתו

 עד הכעס מן להתרחק צוו לפיכך חיים.

 לדברים אפילו ירגיש שלא עצמו שינהיג

 ודרך הטובה. הדרך היא וזו המכעיסים
 שומעים עולבים ואינן עלובין הן הצדיקים

 ושמחים מאהבה עושין משיבין ואינם חרפתם

 כצאת ואוהביו אומר הכתוב ועליהם ביסורים.

 אדם ירבה לעולם ד בגבורתו: השמש
 או חכמה בדבר או אלא ידבר ולא בשתיקה

 על אמרו גופו. לחיי להם שצריך בדברים

 בטלה שיחה שח שלא הקדוש רבינו תלמיד רב

 ואפילו אדם. כל רוב שיחת היא וזו ימיו. כל

 זה ועל .דברים אדם ירבה לא הגוף בצרכי

 מביא דברים המרבה כל ואמרו חכמים צוו

 אלא טוב לגוף מצאתי לא ואמרו חטא.

 יהיו חכמה ובדברי תורה בדברי שתיקה.וכן

 והוא מרובים. ועניניהם מעטים האדם דברי
 לתלמידיו אדם ישנה לעולם ואמרו חכמים שצחי

 מרובין הדברים היו אם אבל קצרה. דרך

 כי נאמר זה ועל סכלות זו הרי מועט והענין

 דברים: ברוב כסיל וקול ענין ברוב החלום בא

 ימהר לא לפיכך שתיקה. לחכמה סייג ה
 לתלמידים וילמד לדבר. ירבה ולא להשיב

 לשון. !אריכות ובלא צעקה בלא ונחת בשובה

 בנחת:נשמעים: חכמים דברי שלמה שאמר הוא

 חלקות בדברי עצמו להנהיג לאדם אסור ו
 בלב ואחד בפה אחד יהיה ולא ופיתוי.

אלא

 לפי האחר, הקצה עד ממנה שיתרחק לאדם ראוי אלא

 איסור בה כתב ,מדבריהם ול״ת עשה על מיוסדת שהגאוה

 הקצה ער להתרחק חכמים מדת רק הוא בכעס משא״נ

כראוי. ומיושבים ברורים והדברים האחרון

שלא עצמו וילטר ומש״ר
ד׳ תענית עי׳ יכעום

 לאינשלמילף לי' בעי מ אפייה א׳

 והסר שנאמר בניחותא נפשיה

.כו׳ מלבך כעס

טרטה שהוא כאדם ומש״ר
 והוא כעסו כשעת כועם

 פנ״ד במורה עי' כועס, אינו

.לעיל שהבאנו

 הראשונים חכמים אטרו ומש״ר
עובד כאלו הכועם כל

 הדברים מקור נודע לא ע״ו
 להא מציינים ויש לחוד, בכעס

 פ״ט נדרים בירושלמי דאמרו

 השומע כל ינאי דא״ר ה״א

 קאי ושם פ״ז עובד כאלו ליצרו

 זה ואין כעס, משוס בנודר
 מקור הראו וכבר רבנו ובמקור

 לסולם במדרש בלשונם הדברים

 בראשית בס׳ בזוה״ק וכ״ה פמ״ו

ועי׳ עי״ש פנחס ופ׳ קרח ופי
 טורף איהו חצוה בזוה״ק עוד

 ואשרי רוגזי׳ בגין נפשי׳ ועקר

 הגר״ח ידידי והעירני זר אל בגויה

סי׳ הרשב״ש שבתשו' ניי הלר

 כלשונו זה מאמר הביא ש״ע

הי׳ וכנראה דנדרים מגמרא

 כן זיל הראשונים רבותינו לפני

 מאמרים והרבה שלגו סגמ׳ בנוסח

נשמטו. בו כיוצא
 אדם ירבה לעולם ,ה״ך

ועי׳ ,אבות ,כשתיקה
 פ״ז זוטא זד״א א׳ צ״ט פסחים

 מ׳יר ועי׳ ,ספכ״ב זבאדר״ג

כו׳ מגדת אסתר אין פיו אסתר

 בעצמה שתיקה שתפסה מלמד
 שתיקה פלך שתפסה זקנתה יי"/רחל

ע״ש. שאול וכן בנימן, וכן כו׳

*

 או אלא ידבר ולא מש״ר1
ירושלמי חכטה, בדבר

 בישי! פימטיא כל ברכות סוף

 כל מנין דאוריתא ופימטיא

גוסחא. לחד ט׳ יפה שתיקותא

 רב על עליו אטרו ומש״ו*
הקדוש רבנו תלמיד

יטיו, כל בטלה שיחה שח שלא

 הראו והמחברים רב על לא אבל ריב״ז על כן שמצא עכ״מ

גי׳ שעפ״י לציין אפשר הי׳ לפי״ז ובאמת שונים, מקורות
 עובר חולין שיחת השח כל רב אמר צ״ל י״מ ביומא ר״ח

 חולין שיחת באמת אבל לפנינו, שהוא כסו רבא ולא במשה
 היותר והמקור לקמן שיבואר כמו בטלה שיחה זה אין

 הגאונים הביאוה באגדה שהוא זיל הגרדיל הראה לזה נאמן

 ומונה קע״ח ס׳ דמשק נהרות ס׳ שבסוף בתשובתם זיל

אחת וזו בהם נוהג הי׳ שרב חסידות של דברים עשרה שם

ואו

 ובכ״י מימיו בטלה שיחה שח שלא הנוסח ושם מהם

 האורה בס׳ )ועי׳ בדיר מעולם בטלה שיחה אברבגאל

 ושם דחסידזתא, מילי משרה הנך ג״כ הניא ז״ל לרש״י

 להגאון ועי׳ שנויים עוד שם ונמצאו במספרם זה נחנה לא

 פינים פתח בספרו ז״ל חידיא

 במנחות הביא יעקב עין על

 באורך שמצא כ״ח סי׳ פי״ג

 רב נוהג שהי׳ קדושות מעשר
 אצלו וכיה כו׳ הפרדס בספר

.בהאורה( כמו

 שיחה שח שלא רבנו וכתב
וזוהי ימיו כל בטלה

 דשיחה ריל , אדם כל רוב שיחת
 חז״ל שקראו מה אינה בטלה

 פירש״י זה דעל חולין, שיחת

 הבאי דברי דר״ל כ״ח בסוכה

 בפרק יוגה לרבנו ועי׳ ושחוק

 חולין ושיחת שכתב קורא הי׳

 עייש הבאי דברי כשמדבר מקרי

 דברי שפי׳ קניו סי׳ מגיא ועי׳

 מיושב ובזה ראש/ וקלות גנאי

 על שאמרו מה רבנו הניא למה

 הגאונים הביאוה מאגדה והוא רב

 מפורשת גמרא הביא ולא ז״ל

 עליו אמרו כ״ח סוכה בריב״ז

 חולין שיחת שח שלא ריב״ז על

 ר״א על שם אמרו וכן מימיו

 דלפי״ז פי׳ש חולין שיחת שח שלא

 חסידות מביא דרבנו שסיר ניחא

 שיחת על ילא בטלה שיחה על

הדין. מצד שאסור חולין

 ובדברי בד״ת וכן ומשיר
 רברי יהיו חכמה

מרובים, ועניניהם מעטים האדם
 שם דרייק נ׳ קכיד שבת עי׳

 לכהנא שותא אייתו דאמר מהא

 שמלאכתו דדבר עליה ליתיב

 לצורך אין גופו לצורך לאיסור

 דאיר מהא וכן ,לא מקומו

 כולי טעחא יהיב קי״א בחולין

 נ״ט בר ניט לענין דייק האי

מקומות. בכמה ועוד דאסורעייש

 שתיקה לחכמה סייג ,היה
להשיב יטהר לא לפיכך

 לרבנו טי׳ ,לדבר ירבה ולא
 פ״ג דאבות במשנה ז״ל יונה

 לחכמה סייג שכתב שם מי״ג

 לחכמה בין סייג זה שתיקה

 שאינו כיצד למרותיה בין עצמה

 כל כו׳ חבירו דברי לתוך נכנס

לא פכ״ב אדר״ג ועי׳ העגין

 חכמה. מביא דברים ולא דברים מביא חכמה

 א׳ מיט ב״מ עי׳ בלב, ואחר בפה אחר יהיה ולא ה״ך,
 בלב ואחד בפה אחד ירבר שלא ההוא אביי אמר

 אמנה מחוסרי משום בהם יש דברים דסיל יוחנן דלר׳ ואף

 מ'מ צדק שלך הן שיהא לומר אלא לזה הכתוב בא לא

 ובראיש שם במאור ועי׳ ז״ל הרי״ף גס זה מאמר העתיק

 דמה ז״ל והרין הרשביא הראביר בשם שם שטמיק ועי׳

 לר׳ גס קאי צדק שלך הן דיהא מדרשא בגח׳ שם דמקשה

יוחנן



המלך ה״ר ופ׳יי ה״א פ״ט התורה יסודי ה׳ ...... ״ עבד
 יקוה״ת כ׳ על בהי׳ לפי״ד דהלי ןןןס ״לז ן״מ^כ

כמהיח נביא בדין לא כשקל נביא בדין מיירי שם דמינו
to, p,s ״״, '״ >0נ

כה np כדי בו דים זה הוא כי מאמר אשר ט״ז
ו׳ בענ שכתבנו ע״ד ז״ל דבריו ליישב מקום והיה ,

 דמיירי יסוה״ת דבה׳ אמרי דהיינו לעיל
 מקצח למבטל ככל טוקר בין אי* לא השקל נביא בדין
בה שהדיה בנביא דכ״ב מובן ממילא א״כ בע״ז, וכוי
P6 יסמו ׳שכ כיא וזי וכ קשלל קין ™
כ וא חילק, לא ועכ״ז השקר נביא בדין מיירי דשם ל״ל

 ׳ייכב\ ? כיה כן קלמל יזיא lfe5 ’דה״ ממילא
 באופן לפרושי כו״ל הא כי דכל דבריו במשמעות זה אין

 לעיין נשובה שם ע״ז בה׳ ובע״ה כעת צל״ע דבריו
 כיר״א. לאמיתו האמת להבי! בתורתו עינינו יאיר וה׳ בזה
טובה בדבר שמזר מצינו ולא וכף דברי ןק״ן* ״י2

 ז״ל מהרא״ם במ״ש כלח״מ בדברי עי׳ לזכף“ייבתי1*"
 דעד מההיא קף על ז״ל הוא שתי׳ ומה וישלח בם׳

 זצוק״ל כרמ״ז לעט״ר בזה ועי׳ ע״ש וכף כ׳ ממך יעבור
הרא״ם ע״ד מ״ש מ״א דכ״ט ז׳ דרוש יאיר בן בס׳

מ״ש. כללו

דעות הלכות
 בינונית מדה היא הישרה הדרך לה' ה״ד פ״א

עכ״ל וכו׳ ודעה דעה שבכל
 רבינו בדברי לדקדק בזה האריך ז״ל למ״מ כר׳ כנכ

ועי״ע. פנים בב׳ ויישב
 הם תמוכים ז״ל הר׳ שכ* דרבים הב׳ ללפקע״ד א(

לחלק פכי הראשון לדרך דהנה בעיני
 שבמדת כמצוע שדרך המדות לשאר הענוה מדת בין

 לא אמצעית נקראת והיא המרות כשאר אינו המנוה
 בזה ליה דל״ש רבינו בדברי רואה עין כל ט״ש בינונית

 כמדות בשאר גס דהרי כמדות לשאר כמגוה מדת בין
 צוו לפיכך כמ״ש אמצעית בשם שלהם המצוע דרך קרא
 יהיה לא כיצד וכף כאמצעית בדרך אותם ומכוין וכו׳
 ממל יהיה לא וכן וכו׳ ישאוה לא וכן וכף חמה בעל
 מדרך וכו׳ מטין היו כרא׳ ומקידים כ׳ ובכ״ה וכו׳

 כמצוע מדת קרא המדות לשאר דגם כרי וכו׳ האמצעיים
 שדרך מציגו ג״כ כענוה במדת וכן אמצעיח, בשס שלכם
 שהוא ומי וכמ״ש בינונית בשם אותה קרא שלה כמצוע
 מי כיצד וכו׳ בינונית מדעה ויתרחק וכו׳ מדקדק

 וכף ביותר רוח שפל ויהיה וכו׳ כלב מגובה שיתרחק
 בינונית בפס אותה קרא ענוה של כמציע לדרך שגס כרי

 לקצה מעט שלה המצוע מדרך שיתרחק שמי פלה וקאמר
 של כפנוה דמדת שפי׳ מה גם הקיר נקרא כאחרון

 דלפי״ד הדא תמוה הוא כדין מצד כיא רבינו משה
 בלבד האמצע מד נתרחק ואם כענוה במדח רבינו צ״ל כיה

 ומל עניו רק כ׳ לא והוא הכם נק׳ מאד עניו ויהיה
 שמדת נר׳ ביותר רוח שפל שיהיה ,כ החסידים מדת

 כמקידים מדת היא ביותר רוח שפל שהיה מרע״ה
 כמדת נוהג היה לא דמרע״ה נמצא לפי״ד דא״כ ועוד

 עליה קמקכיד יתקדקרא דלא ודאי וזה מ״ו החסידים
 דמדת איתא ואס כאדם מכל מאד מניו משה וכאיש
 נמצא לא דאיך תמוה הדבר מדינא רק אינה שלו ענוה
 מתנהג היה דלא ממרע״ה מוץ ישראל מק״ר אמד איש

 הכי עלייכו דתימא למרייכו ומס כדינה כמנוה במדת
 חסידות ממדת רק אינה ע״ה מ״ר דמדת כגמור ובודאי

דאגות בפ״ד נסיה״מ עצמו רבינו ממ״ש מבואר ןכן

׳ «.•X " ״ (Cf■/ <;?<■/& ע
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 בגאוה( )ר״ל וכו׳ לבדה הזאה במרה אבל ""ל ׳שכ
 בניזקה ודעתה החסידים אצל המדה זאת חסרון לגודל

 ללמוד לך ויש וכו׳ האחרון קצה פד ממנה קומל
 ושבחו וכו׳ השכליות מעלות בו נשלמו אשר ממרע״ה

 משה וכאיש עליו אמר הטנוה במדת אדם כל על כי״ת
 ענוחנוסו לרוב מופת מאד ואומרו כאדם מכל מאד עניו

 שתינו מבואר כרי מכ״ל וכו׳ כאחרון קצה לצד ושפלותו
 ולא כחסידים ממדת מרע״ה למדת חושב עצמו ״לז

 שכולה באבוח מרע״ה מרת התנא מדסידר וכן מדינא
 וכו׳ רוח שפל כוי מאד מאד ואמר דמסידותא מילי

 חסידות ממדת אלא מינה מרע״ה דמדת יוצא מבואר
 היא שלה כמצוע דרך הענוה דבמדת ז״ל דלדעתו ”וע״ק

 כשט בפ״ב א״כ כאמצעית דרך ונקראת מרפ״ה כמדת
 יתרחק אלא בבינונית בהם לנהוג שאסור דעות ויש
 לא וכו׳ מאד עניו בו שכתוב כס״ר כאחר קצה עד

 אלא צ״ל כיה אלא כאחרון קצה עד לומר לו היכ
 מרע״ה מדת שלדעתו כיון כמרט״ה כאמצעית בדרך

 באומרו קמייהי ראיה מה גם אמצעית דרך נקראת ג״כ
 מה דהרי רוח שפל הוי מאד מאד חכמים צוו ולפיכך

 מילי דכל חסידות מדרך רק כוא באבות חכמים שצוו
 מדינא מיירי והוא דחסידותא מילי הם דאבות

 מדבר בפ״ב שתינו הב׳ בדרך עוד שפי׳ מה גם כ(
בפי׳ עצמו דרבינו חדא תמוה כוא כנפש בחולי

 שיתנכג אדם לכל טוב דמכיות יוצא מבואר דאבות לפ״ד
 בחולי המולה רק ולא כחסידים כמדת כטנוה במדת
 ויש אומרו זאת מה הוא דכן איתא דאס ועוד הנפש
 לנהוג אסור כדעות בכל הנפש בחולי דכלא וכר דעות
 שביאר כמו והכעס הגאוה במדה רק ולא בבינונית בכם

 מלמולי לצוות למהדר תו טרח אמאי ועוד בה״ב, שם
 ראיה מאי דא״כ ומ״ק בכא״ב ביארם כבר דהרי הנפש

 כנפש חולי בלא דמרמ״ה ממרע״ה כנפש למולי קמייתי
 למ״מ הר׳ דברי באופן כאחרון בקצה מהנהג כיה

רב. וצל״ע ממני שגבו
 דמינו נלע״ד מס״א רבינו על הקוש׳ יקר ולע 0

דעתו על שעמד באיש מדבר בפ״א כאן
 להורות שראוי כ׳ וע״ז כמדות בכל להתנהג איך ושאל

 כסקידיס שמדרך כגם בינונית במדה המדות בכל ללכת לו
 רק לו להורות ראוי עכ״ז הקצוות מב׳ לאחד לנטות
 כמסף הממוצע בדרך ללכת מצווין שאנו הדין כעיקר
 אורחותיו כשה כל ואריב״ל ט״ב( )ד״ה דקוטה בפ״ק

 לו להורות ראוי והכעס הענוה במדח ואפי׳ מ״ש, וכו׳
 לנהוג הכומ״י במעלה לעלות כראוי מן אין כי כן

 ל״ל וכו׳ מדקדק שהוא ומי ומ״ש כחסידים, כמדת
 מליו תבוא וכו׳ יותר לדקדק רצה הזה כאיש דאס

 נהג שכבר באיש מדבר בפ״ב אך חסיד ונק׳ ברכה
 החסידים כמדת התנהג ולא המדות בכל בינונית במדה
 שאיש ר״ל וכו׳ שאסור דמות ויש באומרו כוין ומליו
 וככטס כמנוה במדת בבינונית לנהוג לו אסור כזה

 כמ״ש "ללכת* כ׳ ולא "לנהוג" ׳וכ שדייק וזכו ימיו כל
 מל הקפידא באה דבפ״ב ונו׳ ללכת אגו ומצווין בפ״א

 בבינונית אלו מדות בב׳ יתנהג שלא ימיו בכל הנהגתו
 שיתרחק מרע״ב וכדרך כחסידים כדרך בהס יתנהג א/א
 שום אין ובזה גנותם מרוב כאחרון קצה פד בכס

כלל. לפ״ב מפ״א מינו בדברי סתירה  כחסידים שמרח במ״ש ז״ל כלח״מ עוד שהק׳ ומה י(
שב׳ כ׳ כפ׳ ובתחי׳ הקצוות מב׳ לא׳ לנטות

 וקצה זה לצד או זה לצד מ״ש וכן טובות, אינם הקצוות
 ובפ״ה פרקים בה׳ רבינו בדברי כמעיין הנה וכו׳ הרח׳

 כ״ז לו יתבאר רוח, שפל הוי מאד מאד במשנת דמבות
ובק׳ ד׳ בדרוש לאיש כבוד בק׳ בזה וט״ע היטב באר

אוצר תכנת ע״י הודפס 22 מס עמוד שלום בן עובדיה האדאיה, המלך
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 הצדקה שבזכות עצה לה המרךןזך\ונחן הגדול המנוני
 לה רמז וזה ומשכלת ממוח היאובניה ניצלת אהיה

 ע״ד ריק לכלי דומה העני כי רקיס כלים על ביציקה
שכל לה ורמז ט' הצגנו ריק וככלי בסליחוח שנמצא

 אז העניים דהיינו רקים הכלים על יוצקת שהיהה «^מן
 ויעמוד כתיב וכשפסקה והולך מוסיף הברכה שפע

ממונו נוח! האדם כאין שבזמן נפלא רמז וזה השמן
 , הברכות ממקור השפע סקתהפ מרס הוא אז בים/"לענ

 שהאדם החובות הס נשייכי את ושלמי לה אמר ולסוף
 כד״א בנותר תחיי ובניך ואת המקיף המנוני אל חייב

 שבזכות עוד ורמז לעולליהם יתרם והניחו בניס ישבעו
 אשר הגדולה באשה שמצינו כמו לבנים יזכו הצדקה
 עלית נא נעשה שנאמר הצדקה •מעשה שעשתה בשונם

 חיה כעת לה שנאמר לבנים וזכתה וגו' קטנה קיר
 אהלו פחח על כשישב באברהם וכן בן חובקת אח

 חיה כעת אליך אשיב נתבשר מיד אורחים להכניס
 מונבז שאמר למה עצומה ראייה זה וכל ■ בן ולשרה

 לאחרים שיעזוב חשש שאברהם לפי לעצמי גנזתי ואני
 אותי יורש ביתי בן והנה לי חתן מה שנאמר חילו
 לבניו ממונו מניח וכשהוא בזרע שנתבשר עד וגו׳
 בנים ישבעו שנאמר וזהו לאחרים גונז נקרא זה אין

 אז לבניו יתרי מניח וכשהוא לעולליהם יתרם והניחו
 יזכה הצדקה שבזכות אמרנו וכבר לעצמו גנז כאלו הוא

ובניך ואח זה״ש לעצמו גונז נקרא הוא ואז לבנים
:צדקה תהיה ולך הה״ד בנותר תחיי

:נפשות גנזתי ואני ממון גנזו אבותי ה

 בצדקה תקר באיתן מדבר הוא פשוסו ®'1י׳
גונז הוא 1 הזה בעילם שהחיה עניים

נפשות הבא לעולם בעדו יליצו מממונו
 לו להיות בעדו ילין לא הממון כי

 הנפשות אך ר״א שבפרקי מפל באותו כנזכר לסניגור
 אפר צדקתו ויגידו לעה״ב יבואו המה בעה״ז שהחיה

 במסכת ארו״ל זה וע"ד • בעדו ויליצו ויגינו עשה
 לעתיד בי מעיד מי וש״ת דורשי! אין סרק חגיגה

 מעידין אדם של ביתו ורהיטי ביתו וקורות ביתו אבני
מקיר אבן כי שנאמר בו

 ביתו רהיטי תקרא ׳ יעננה זמע וכפיס תזעק
עליו מעידין בג' באה שהצדקה לפי

ובנותיו בניו הזן א • דרכים
 וכי עת בכל צדקה עושה רז״ל כמ״ש קטנים כשהם
 הזן זה אלא עת בכל צדקה לעשות לאדם לו אפשר

 צדקה הנותן ב • כו׳ קטנים כשהם ובנותיו בניו
 כל על זורעי אשריכם מפסוק שלמדו כמו תורה ללומדי

 שאמר כההוא עניים לסתם צדקה הנותן נ ׳ וגו׳ מיס
 אלו כיתות ושלשה י כו׳ וכעורב ככלב פרנסני לר'

 צדקך לפניך והלך כמ״ש האדם על לעתיד מעידין
 כמ״ש ביתו באבני המשיל הבנים א • יאספך ה׳ כבוד

 י יקר לאבני שנמשלו הבנים סי׳ קודש אבני תשתפכנה
 הבית על המגי! הקורה כמו לקורות המשיל החכמים ב

עניים סתם ג ־ דורם בני על מגינים החכמים כך

 העניים הס ביתו ורהיטי זה״ש לבית מבית הרצים
 והס הכלכלה ועל המחיה על ביתו בתוך רהיט רהיטי
 לדקדק צריך פנים כל על אך 4 לעתיד עליו מעידין
 הגונים שאינן אדם לבני יחן שלא הנתינה באופני

 מוכשלים יהיו מ״ר רבא דרש קמא דבבא בפ״ק כדאיחא
הקב׳ה לפני ירמיה אמר בהם עשה אפך בעת לפניך

 הכשילם צדקה לעשות יצרם את הכשילם הלבב שכובשים בשעה אפי׳ רבש״ע
 שלא הגונים שאינן אדם בבני אדם בבני 1

ונראה שכר• עליהם יקבלו הגונים שאינן
 בסתר מחן שנאמר לפי לפרש

 יכפה וכהלכה כדין נחונה שהיא בזמן נמצא אף יכפה
 אפיך בעת אמר לכך נכפה האף אין זה ובהפך אף

 תעשה וכן אבידה בפרשת שנאמר וזהו • בהם עשה
 וארז״ל כו׳ אותו אחיך דרוש פד וגו׳ אחיך אבידח לכל

 אומרו פשוטו ולפי • לא או רמאי הוא אס דרשוהו
 בנתינת שמדבר לומר ונובל מיותר אחיך אבידח לכל

 לזה שמביא באף מרומם אף משפיל רז״ל כמ״ש הצדקה
 א' חלק זה בחיבור זה מדרש עיין זה את מרומם
 •אחיו אבידת הוא שבידו שהממון נמצא • י״ב מאמר
 תחילה שידרוש להורות ובא לזה ונמצא מזה שנאבד

 ר׳ בשם אבהו ר׳ אמר וכן • לא או הוא רמאי אס
 שאחד לרמאיס^מכיזן טובה להחזיק אנו צריכין אלעזר

 הוא מיד ריקן מחזירו והוא האדם מן תובע מהם
 ר״ל • חטא בך והיה ה׳ אל עליך וקרא שנאמר נענש
 מסופקים שאנו לסי העניים מן עין מעלימים שאנו שמה
 תחלה לדרוש שיש ראייה זה וכל • הוא רמאי שמא
 הרי להגוגים יחנה ואם רמאי ואינו הנון הוא אם

בעדו להלין שסופם נפשות תהומות באוצרות גונז הוא
:חכם נפשות ולוקח כאמור

 גנזתי ואני הזה לעולם גנזו אבותי ך
: הבא לעולם

 כתיב שארז״ל ע״ד הוא גנזתי הצדקה
וצדקה פעמים פני הבא לעולם ’

ש־י־ילי" mb ממוס ש־יל ךנריס ,ננ
 י "יה5 ’י™ ג״ח נתלה 1

של מדינה שמצילתו ואחת הצרכה טן
גמילות זה ובדבר גיהנס י1 1

 הצדקה מן ג״ח גדולה כמ״ש הצדקה מן גדולה חסדים
 בגופו בין ונ״ח בממונו אלא אינה צדקה י דברים בג'
 לעניים בין ג״ח לעניים אלא אינה צדקה ־ בממונו בין
 בין ג״ח לחיים אלא אינה צדקה " לעשירים בין

 הצדקה ששכר זה במאמר הורה • למתים בין לחיים
 כישעיה כמ״ש בגופו לרפואה ויזכה לעושר שיזכה הוא

 תצמיח מהרה וארוכתך ■ליה וסמיך נפשך לרעב וחפק
 של מדינה ניצול להיות לעה׳ב ויזכה ימליץ ועצמוחיך

 שבין ההפרש וזה • הג״ח מדת לה בשיצרף אך גיהנס
 וסתס^״ח • בממונו עשויה צדקה סתם כי לג״ח צדקה
 מתברך י לעני פרועה י הנותן רז״ל כמ״ש בגופו עשוי
הוא שהפיוס לפי בי״א והמפייסו ברכות בשש

בגופו



ספר
אפרים עוללות

 כל אכי ,הגדול התייר ,התורה שר ,האמיתי הגאון חיבר אשר
 הרזים חכם ,שמו וגורא קדוש צדיק איש ,בדורו התורה תופשי ן
אפרים ורבגא מרגא הגולה מאור ישראל רועה ,לחשים ונבון ®

 רביגו של רבו שהי׳ לוגטשיק איש זצ״ל אהרן מוהר״ר בן
.זצ״ל התוי״ט בעל הגדול

 תוכו ־ לעפרו שובו יום עד העולם לאויר צאתו מיום האדם הנהגת כל כולל דרוש 'והוא
.ה׳ מועדי מענין המדברים רז״ל מדרשי ע״ד כוללות בונות פי על נחמד מופר רצוף @

 , ופורים , חנוכה ,שבת , כפור יום , השנה ראש , סוכות , שבועות , ספירה , פסה
, מצוה ובר ,הבן פדיון ועל , מילה בריח ועל , חתונתם לימי לחתנים כוללות ודרשות

 על ורמזים , מינן בר והספד , חסדים וגמילות , עבודה , תורה , עמודים שלשה ועל
מאמרי על נאה ופי׳ ,נאמרים ונביא נביא בבל הם באשד ,העתידה הגאולה

רבה
 , נאמרים ונביא נביא

.חנה בר בר

 כל כולל דרוש נראה לא וכמוהו האיכות ורב הכמות גדול זה חיבור שתועלת ובהיות ®
 לחפש יצטרך לא אשר ער ,וזמן עת בכל רצון בעת לדרוש , ואיש איש כרצון הבונות
 הקדוש ספר גרפם וכבר ,איש לכל מספיק הספר זה אם כי מדרש בשום עיונו ולשום
השיבוהו ולרוב ג׳יע, ארין איתני עולם גאוני בהסכמות פעמים איזה הזה והנורא

 העליתי לכן , תעודה ותופשי ה׳ יראי יבלעוהו בכפו בעודו כי , עוד נמצא לא ותועלתו ׳»<
©•} שנפלו השגיאות מכל היטב באר ומוגה ,מעלות בכמה הדפוס מכבש על מחדש אותו

, מהוראדנא מיללער דוד שראל י ע״י לאור יצא .מספר לאין הראשונים בדפוסים ■><

א נ ל י ו ו
סץ נ״י מ״ץ ליפמאן אליעזר מו״ה המחוקק בן ליב יהודא ר בדפוס

לפ-ק אפרים עוללות טוב הלא שנת
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קעט אפרים ג״ח עמוד תקנט תקנח מאמר ו ח עמוד ד חלק עוללות
 בחשובה להיות משתדלים הס זו ובסיבה עיניהם לנגד

 הרשעים אלו מאומה יודעים אינם והמתים " ימיהם כל
 בעה״ז מאומה יודעים אינם כמתים בחייהם החשובים

 ואין המות יום זוכרים ואינן יחיו שלעולם יחשבו כי
 העה״ב אל לילך אדם לכל המסילה־שיש אורח אל לבם

 לו עוז אדה אשרי נאמר לכך ברשעתם נשארו לפיכך
 למסילה לבך שתי אמר ירמיה וכן׳ בלבבם מסילות בך

 השובה ימי בעשרת יפה זה מקרא שבארנו ובדרך
וגו' הבכא בעמק עוברי י ע״ש רכ״ז מאמר ל׳ג עמוד

 הגורס ־ בשאול עכור בעמק יעברו מיתה בשעת כי
 יודעין שהם ר״ל ישיתוהו מעין ■ דורות לדורי בכייה

 לצילוחה יחזרו ולסוף שעה לפי אה כי אינה זו שעכירה
 צדיק משחת ומקור נרפש מעין כמ״ש בעה״ב ולמהרחם

 מת צדיק לפעמים רואה אתה אם ר׳ל רשע .מש-לפני
 אל לו קודם ר״ל הרשע לפני מת והוא ימים בקוצר
 זה עכור בעמק הצדיק יעבור אס גיס החסן על חתמה

משחת ומקור נרפש כמעין לקדמותו ישוב מהרה עד
על כי והמקור המעיין וכל מכל להשחיתו אפשר שאי .

 מקור שהוא לפי כבראשונה צלול להיות יחזור פנים כל־
 ונמשלה במקרה ומתה בעבע חיה הנשמה כך חיים מיס

 כאמור נצחית השחתה מקבל שאינו חיים מים למקור
 מורהשהקב׳ה יפעה ברכות גס ישיתוהו מעין זה״ש

 זה על ברכות יעטה לחעאיס דרך מורה י שנקרא
למרק כדי עכור בעמק אוהו .מעביר הוא.. שלשובתו

I י ;123ז567;אה״ת
• וטהור ונקי זך האלהים אל שישוב וכדי החומר זוהמת
 עליהם מצדיקין שהרשעים זה ממקרא דרשו ורז״ל
 שנאמר לרשעים גיהנם תקנת יפה ואומרי׳ בגיהנם .הדין

• לכננהינו צד מכל מסכים והוא מורה יעטה ברכות גס
 זה מקרא דרשו שרז״ל אמרנו כבר חיל אל מחיל ילכו

 הזה בעולה חיל לעשות זוכים שהשלימים העה״ב על
שבא מי אשרי כמ״ש מעלה של בישיבה הבא ובעילה

 • מעלה של בציון אלהיס אל יראה בידו ותלמודו לכאן 1
 אלהיה ראה מנינינו וגו׳ תפילתי שמעה צבאות ה'

 אחה אמר לכך הדור בעד יגין מי כן אם תאמר שמא
 בקול לשמוע משיחך פני הבט ומ״מ למגן לנו תהיה

 יפה שארז״ל ע״ד מאלף בחצריך יוה טוב כי בקשתו
 ואמר העה״ז חיי מכל בעה״ב אחת שעה רוח קורת
 הסתופף בחרתי • וגו׳ שניה אלף חיה ואלו ע״ד מאלף
 בעה׳ב בחרתי ר״ל רשע באהלי מדור אלהי בבית
 כי • הרשעים בין בעה״ז ממדור אלהי בית שהוא
 שהוא להיות יכול או • בארנוהו כבר ל ומגן ;זמש
 והיה שמשך עוד יבא לא ישעיה שאמר ע״ד ממש

 שלא העתיד על דוד שמתנבא וזהו עולם לאור לך ל
 לשמש לישראל יהיה ל אם כי יומס לאור השמש יהיה
 בהיותם מבעליו טוב ימנע ולא וכבוד חן יחן והוא ומגן

 שנחבאר בדרך ישעיה מ׳ש דוגמח ממש וזה תמים הולכי
 השייכים בנחמות לבאר שמצינו מה שיעור זה ־ למעלת
 העגומים לבות לשמח כדי ההספד בסוף ברבים לדרוש

ישראל כל אח ינחם ול לבס ומרכז מעצבונס ו,ויתנחמ
: אכי״ר בימינו במהרה ציון אבילי הח

 ותנחומי• אבילים בתנחומי מדבר
, :ציון אבילי

 ריב״ז של בנו כשמת תניא ו עמוד
לנחמו תלמידיו נכנסו

 היה הראשון אדם לו אמרו נט?ת מאמר
 תנחומין וקבל ומת א׳ בן לו רז״ל מאמרי

אמר תנחומין קבל אתה אף אבילי׳ בתנחומי
 מצטער שאני די לא להם

 הראשון אדם של צערו שהזכרתני אלא בעצמי
 בן לו היה המלך דוד א״ל ש ר" אצלו נכנס

 בן אלעזר ר' שבא עד בו׳ די לו השיב ומת
 לאדם למה״ד משל לך אמשול ר׳ אמר עזריה

 היה ויום יום בכל הפקדון המלך לו שהפקיד

 הזה הפקדון מן אצא אימתי ואמר וצועק בוכה
 קורא בן לך היה אתה אף ליה אמר בשלום
 א׳יל טוב בשם העולם מן ונפטר כו׳ בתורה
אדם שבני כדרך נחמתני יפה בני אלעזר

: עכ״ל ’ מתנחמים

למה יודיעהו ולא עבדו את מכה האדון לפעמים אם
®י? כי מזו גמולה סכלות לך אין זה מה ועל זה

 על שלא ללון מקים לי יש ויאמר החפץ על יתמה העבד
 לפניו ואין פעלו תמים והצור בי נחתו חיציו בכפי חמש
 צריכין וא״כ דינא בלא דינא עביד לא ספק ובלי עולה

התלונהכאמור: בעלי להשקיט התשובה אמר לחקור אנו

 אשר את פעלו חמים שהצור מבואר זה ענין הקדמת
רשעתו כדי יהן רע ולרשע יוכיח יאהב

 ושבעתים שתים ועברה אחת אפו עליו יעשן אז כי
 דרכיו לידע יחכמו רבים שלא לפי אך * לו וקם יוקם

 נכספה אפר הנוסף דבר על צועקים הס ע״כ ומשפטיו
 שקבע ככה ה׳ עשה מה על לידע נפשם כלתה וגה
 מיוחד עין איזו בעצמם שירגישו מבלי נפש קובעיהם את

 • לבקרים ותונחתס היום כל נגוע־ס לשיהיו הגורס
 העומדים השלימיס בפי ועצה חכמה רוח ה׳ נתן ע״כ

 לבם על לדבר הנסתרים ה׳ דרכי להכריז הפרק על
או~ן דעתם שתתקרר באופן וניחומים טובים דברים

 בניחומים האמת ע׳ד ררביס^יחכמן^ד^?נחס55ךש
 זולתם בצרות לנחמם המנחמים רוב דרך כי שלימים

 תתקרר לא ובאמת זה כוס עבר לבד עליך לא לומר
 אמר )ע״כזולתר לצרת לו מה ני אלו בדברים הדעת
 ואין העשוקים דמעת ראיתי השלים עליו המלך שלמה

 כאילו בדעתם עשוקים הנראים הס מנחם להם
 לנחמם יודע אתנו ואין חלילה בדין עול להם נעשה

 הנחם מאנה אומר הוא וכן • כאמור דעתם ולקרר
 מנחם אין וכתיב מצאתי ולא ולמנחמיס וכתיב נפשי

 המנחמים שכל זה על המורים רבים פסוקים וכן לה
 חנחומיך דוד אמר לכך הנזכר בדרך יהמיון הבל

 שאין רמז ציון את ה׳ וניחם וכתיב ,נפש ישעשעו
גמילות בכלל הס והניחומיס הקב״ה כנחמת נחמה

חסדים
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 המעט שאמר כמר היא זוטרהי מלחא ולאו לחסדים

 למלך זה ערן לדמות וראיתי • אל תנרוומות ממך
 עשה לימים אוצרותיו כל על ממונה גיזבר לו שהיה
 וגבה לו חייב נשאר שהגיזבר ופסק חשבון המלך
 הניזקין כדין וכרמו שדהו ממיטב חובו את המלך

 וצועק הולך ההוא והממונה העידית מן להם ששמין
 • לנפשיה דינא עביד והמלך בדין עול לו שנעשה

 עלי גס לו השיב המאורע לפניו וסיפר באחד פגע
 שהדין ואראך בא לו והשיב בשני פגע • זה כוס עבר
 ובזה פסק שכדין הספר מחוך לו והראה המלך עס

 המלך לו והשיב בשלישי פגע • קצת דעתו נתקררה
 זו קטנה בשדה וצורך חפן לו ואץ הוא ונאמן ישר

 כל דרכו בזה אך רב נו יש המלך כי ממך שלקח
 בזה לו ויש עליו יתרעמו אס עבדיו את לנסות הימים

 עבדיו לב אם באמת הוא שידע כדי א * מעמיס ג׳
 זולתו כנגד בהם להתפאר כדי ב י אתו הם שלימים

 שכר ליתן כדי ג ־ אתו ותמימים שלימים עבדיו שלב
 עיניו יחן שדהו שלקח .מצד כי החמימים לעבדיו טוב
 המלך אוצר בחשבון יותר לדקדק והלאה מכאן ולבו

־ ספק בלי דעתו נתקררה זו ובתשובה פכרו יכפל והמלך
 איש כל הוא והגזבר עולם של במלכו המנץ הוא כך

 כמ״ש והתורה החכמה אוצר על נתמנה אשר מישראל
 האדם עם חשבון עושה וכשהמלך אוצרו היא ה׳ יראת

 חקות ועבר ברית שהפר ממה לו נתחייב והאדם
 השחית כי מינו מחמד ממנו לוקח הקב״ה אזי התורה

לו* נוכה והניזק מזיק הוא והרי הארץ על דרכו את
 בג׳ פגע לו שקרה על נתעצב והאיש כאמור העידית מן

 המה כן עשה לי שגס אומר א • המנחמים כיתות
 מה כי כלל תנחומין זה ואין אחרים בצרות המנחמים

 כתוב לו המראים הכיתות הס ב • זולתן ולצרה לו
 נעשה ובדין עול ואין אמונה שאל התורה מן וחתום

 בחטאו הוא א’כ הרעות תצא לא עליון מפי כי לו
 כנודע למקרים ונעזב פניו ה׳ שהסתיר הרעה הביא

הג׳ בו פגע י קצת דעתו התקרר ובזה ה׳ מדרכי
 מנסה ב״ה שהקדיש האומרים השלימים המנחמים הם

 והנסיון ית׳ • מדותיו אחר יהרהר אס הצדיק לפעמים
 בדוק שיהיה המנסה לתועלת א ־ דרכים בשלשה הוא

 בידי הכל כי לבבו עם אשר אח ולדעת אצלו ומנוסה
 לכל צדקתו להודיע ב • שמיס מיראת חון שמיס

 שאברהם שאמרו מה על הרמב״ס שפירש כמו עולם באי
 ר״ל אברהם של חיבתו להודיע נסיונוח עשרה נתנסה
 לתועלת ג׳ • יעשו וכן יראו שממנו לזולתו להודיע

 לו וישוב וירחמהו ה׳ אל וישוב מוסר שיקח כדי המנוסה
 לאיוב אשר כל את ה' ויוסף כמ׳ש שכלו לי ויכפול אחריתו
 להטיבך וגו׳ לנסותך ענותך למען שאמרו וזה למשנה

 פסוק על במדרש אמרי אלו נסיון מיני ג׳ ועל * באחריתך
 הסשחני משל א ■ שונות משלים ג׳ יבחן צדיק ה׳

 שאינו היוצר משל ב • כו׳ דוקא ביפות בפשתן שמכה
 הפרה בעל מפל ג ־ כו׳ מרועעיס בקנקנים בודק

 וכבר ,הטובה ■הפרה על כ״א העול מכביד שאינו
 בחיבורינו אלו משלים ג' כנגד אלו נסיון מיני ג׳ בארנו

• ע״ש שבו האחרון בסימן התשובה שער גבוריס עיר

 נרמזה השואל דעת בה שתחקרר זו נחמה והנה
 שהפקיד למלך משל עזריה בן ר״א של במאמר היטב
 המדרש ע״ד יתבאר זה סקדון ומהות " כו׳ פקדון

בעלי כל מנחס היית אחה וגו' רבים יסרח הנה וז״ל
 לו ואומר מנחמו היית אצלך רז״ל מדרש תמס בא סומא כשהיה כשלון

היית לא בית בונה היית אס תנחוכוין מהות ׳
 כך מלונים לו. לפתוח רוצה

 עיני תפקחנה אז שג' בך להשתבח הקב״ה עתיד
 לעשות רוצה היית לא קיתון עושה היית ואס ־ עוריס

 וראיתי * עכ״ל תפקחנה חרשים ואזני שנא' אזניס לו
 זה מדרש שהביא למשה חפלה נקרא חדש בספר

 אוחו שיעשה יה׳ במקו עול נראה שזה עליו והקשה
 לפרש הרב ראה ע״כ • לעתיד בו שישתבח כדי סומא

 רואה היה ולא עליו באין שיסורין מי הוא הסומא כי
 איש ייסר כאשר כי אחריתו לו להשיב באו שלטובתו

 היה אס שאמרו וזה ־ מייסרו ה׳״נ/להיך בגו את
 שהם רואה ואינו מוכת שהוא מי אצלך בא סומא

 היית אס לו ואמרת מנחמו היית אז לטובתו
 נמצא ובתוכו צד מכל ונאה טוב בנין בית בונה
 שוה אינו זאת כל החמדה שכיות מכל רב אוצר
 מעלת תגלה שלא וחושך אפל ביח• כשהוא לבית
 כן כמו חלוניס לו יפתחו לא אס ההוא הבית
 השליטות בתכלית שלס יהיה אס אף השלם האדם
 חראהשלימותו ולא חגלה לא מ״מ וחסיד צדיק ויהיה
 אותם וסובל עליו באין כשיפולין רק שבתוכו במה

 .הבנין ויתעלה שבתוכו מה העולם לכל יראה אז באהבה
 במי להשתבח הקב״ה ועתיד לבית האור בהכנסת

 עיני תפקחנה אז שנא' בעט ולא בייסורין שעמד
 שהביא יראו ולעתיד היסורין תועלת רואין שאינן עורי׳

 לחרש אמר וכן • לטובתם היסורץ עליהם הקב׳ה
 וביאר היסורין בתועלת נכונות טענות שומע שאינו

 שלואין הרבים מזכה שהוא ממנו הנמשך התועלת לו
 נמצא יעשו וכן יראו וממנו ובנסיון ב־סורין שעמד

 בהס להשתמש העשרין הקיתון לאזני ממש שדומה
 שישתמשו לאחרים הועלת הס שלו היסורין כן כמו■

 דרכו לפי והנה • הרב לברי הורף כאן עד בשלימחו
 עזריה בן ר״א של במאמר הפקדון מהוה לנו נתבאר

 ואינו האדם בתוך והשמור הפקוד לדבר רמז שהוא
 הפקדון מן bib אימתי וצועק בוכה והוא לזולתו נראה

 בתוכו מוסקדין ויושרו שלימתו יהיה שלא ר״ל הזה
 לבוזה* צד מכל ממש דומה כל לעין נראין יהיו רק

 שביאר ובדרך כו' חלוניס נו לעשות ומצטער בית
 היו לא וצדקתו האדם שלימות כן כמו • הנזכר הרב

 והוא יסורין עליו מביא שהקב״ה עד לזולתו נראין
 כל לעין צדקתו ותראה הגלה בזאת באהבה מקבלם

 כדבר שלימתו יהיה שלא ההוא הסקדון מידי ויצא
 איש כ״ש בו משתמשין אין הבעלים שאפילו הנפקד

 והמשכיל הקיתון לאזני ממש דומה וזה זולתם אחר
 הרב בדברי ביאור להוסיף לי נראה אמנם ־ יבין

 אז שאמי ומה הסומא בענין לפירושו פירוש וצריך
כי המשיח לימות מדבר הוא עוריס עיני תפקחנה
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מהרש״א ט דף בתרא בבא ראשון פרק השותפין יש״י
 /ךפשל נילזמא שטמן השחד כעין היא הצדקה ני ענ״ל ט׳ בסתר צדקה ששה שהוא פרש״י • ט׳ בחיק ששחד אע״פ :ודו״ק לעיל כמ״ש ט׳ צדקה העושה גדול ס״ל ולא

 : W S ow וםתבר :ק"לי יבסה יקבפרהסיא זנור, איט לדיין שחד טתן שדרו סתר לשון בחיק יהיה ט׳ שחד שנוטל דיין כל לדרוש וכן סתר מקום הוא ובחיק לההב״ה
י« משלי •צי\ט i לך אין אס אר״ל נפשך לרעב והסק בילקוט מפורש והכי לו ניתן לו באין דמיירי צ״ל צדקה בנותן קרא איירי דלא התוס׳ שפירשו מה כפי • ט׳ ברטת בי״א

א״ר וא״ד »*עזה חמה בחיק ששחר אע״פ עזה .בחיק ששחר אע״פ :החוטאים מן
 עזה חמה :בסתר צדקה עושה שהוא
 סבר אלעזר ורבי בתוקפה היא עדיין
 ושחד קאי ארישא בחיק ושחד דהאי
 לרעב ותפק :עזה חמה יכסה בחיק
 :ניחומין דברי פיוס הוא • נפשך

תוספות
 והמפייסו :הרגו משה דחמה אמרינן

 מגיהים יש בי״א• מהברך בדברים
 משוס והמפייסו לעני פרוטה והנותן

 צדקה בנותן איירי דקראי להו דמשמע
 נענה ונפש נפשך לרעב וחפק דכהיב
 נענה דנפש היא מילהא ולאו השביע

תשביע

 נפשי תצא לו אמור בדברים נחמו ליחןלו
 בגופו לנפשך דהיינו ט׳ לי שאין עליך
 דלא פשיטא לימן ממון לו שיש מי אבל
 לא על ועובר בדברים בפיוס ליה סגי

 המפייסו גדול ט והענין ידך תקטן
 שזהו לסי מפייסו ואינו מנותן בדברים

 ג״ח גדול דמה״ט בממונו וזהו בגופו
סוכה במסכת כדאמרינן הצדקה מן יותר

:תחקנ״ע

 גאונים חדושי
 הרקיע כמעלת

 יק שיהיו .וטננים
 ואמצעיים מקנלים

 יניאו ידם על אשי
 . לנו האור והי•

 העם לפני ויתראו
 צריכים רק .הקנונים

 גמלי', כעצמם להיות
 המהמם ויו מלאים

 חנונה נוגה ומפיקים
ואיי .ענייהם מהל

 עזה חמה מביא שחר הנוטל דיין בל יצחק

ר׳ ואמר • עזה חמה בחיק ושחד שנאמר לעולם
 בשש מתברך לעני פרוטה הנותן כל ־ יצחק

ברבות. בי״א מתברך בדברים והמפייסו ברכות
 דכתיב ברכות בשש מתברך לעני פרוטה הנותן
 תראה כי ונו׳ בית תביא מרודים ]ועניים וגו׳ לחמך( )לרעב פרום הלא נח( )ישעי"
 צדקך לפניך והלך תצמח מהרה וארוכתך אורך כשחר יבקע )אז )שם( ונו׳[ ערום

 בדברים והמפייסו ונו׳( הנני ויאמר יענהתשוע וה׳ תקרא אז יאספך ה׳ כבוד
 וזרח תשביע נענה ונפש נפשך לרעב ותפק 0*0 דבתיב ברכות בי״א מתברך
 ננל צדק "־פט 6הפ *( ^!י׳ נפשך בצחצחות והשביע תמיד ה׳ ונחך כצהרים ואפלתך אורך בחשך

־־־יבצירד . v גןרר ורא^ק ומםקת ודור דור מוסרי עולם חרבות ממך ובנו

דרורף משום וכבוד צדקה חיים ימצא וחסד צדקה רודף «»( ^ מ״ד ג יצחק וא״ר לשבת( נתיבות משובב
.נצ׳ל יכני נפשך הניח ני׳ *( הרי״ף

 נמעשה אומי הוא אין יקשה לחימה משה יהרגו לי״א אנל מצלת היא נלכד דלעצמו
 הרגה עצמו להציל והשהיה הוו מימה תיי ותירצו והתימה האף מפני יגורתי גי העגל

 התפלס וכהת לעצמו שעשה כצדקה נכח לו יכול לא לישראל להזיק השנית התימה וכשבא
 שאע׳ס זטת אוהו פשק שעה נאותה שמא כאן שאמדו ווהו לגמרי ונפה שכך ולא חמתו השיג

 הצדקה משונה מיתה לידי נא לא כשעדיין כיינו משונה ממיתה עולם עד מצלת כהצדקה
 אם הצדקה נכח וניצול משינה מיתה לידי שנא כיין אנל לכן מקידה שהיתה אע״ס מגינה

 הצדקה נכח לשענר ניצול שמשה וטון אחרת לצדקה צרין משינה מיתה לידי לנא עוד יטב
 מעשה וטת נצטרף ולא בהפלתו הימה השיג ולפיכך אחרת פעם מיד מגינה אינה עכשיו
 ויכסם שמשכן הציקה נמעשה היחיד שעושה כמו לגמרי המימה לשכך התפלה עם הצדקה
 החימס אח השיג רק האף את משר ימל ולא מחימה גדול הוא שאף מצינו ולר״א לגמרי

 משם של כמו גדול זה וכפי עוה כמימי; חוק כ׳כ כאינו כופה אף דאמר יצחק דמני ופליגא
 אינו נאף עמי לא שמשה ואע׳ס להשיג: יטל צדקה העושה שאין מה עזה המימה שהשיג

 ונס חזק היותר למח ולכך יחד ישנים כנגד לעמוד יכול היה שלא אלא קשה שהוא מפני
 כי׳ יצחק דר׳ וסליגא צדקה •ותרמהעושה בתפלת•■ משה גדול ונמצא ולהשיגו נפניו לעמוד

 שנשגיהם הגדיל הוא פחימה דויש הור, שאיך ■יצחק ר׳ כדברי התוספות הקשו ולכך
 י' ולא לחימה ומדהרגו הרגו משה דחייה אמרינן והא הציקה עושה מליו פלט

יכפה נסתר ומתן הגדול הוא שהאף וכיון מאף קטן הוא שחימה מודים שניהם
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 שהשביע הצדקה נשביל שהרי ניכית כ' אלא הפיוס נשכיל מוצאות נדנרי אץ דא׳כ בלמה משניע ואינו נדברים תפניע נענה נפש דדריש נרל־ .נו׳ ברכות ני׳א מתברך והטפייסו
 טיא מתברך מא תנחומי! בינרי השביע נענה ונפש נפשן לרעב והפק נמפ״סו מיידי קרא טלה אלא כסיום ע׳ד נרטת ה' ונשארו ברכות מהי׳א כרכות נשש מתברך נענה נפש

 ראו• היה כך כן אם וכו׳ צדקה ימצא צדקה דרודף מטס וני אח׳כ מ׳ש טא לו שהוקשה מה ואם מ״י שאמר לו הוקשה מם לדקדק ויש .וגו׳ וחסד צדקה רודף ט׳ד :נרכות
 מדרשה הד כל )"די אמאי אמוראי ג׳ יהג׳ ועי׳ק . קרא בהאי יכתיב במאי אחרת קושיא לו שמקשה דמשמע מ׳ד שאומר וה ומהו נו׳ ורודף משום ונו׳ צדקה רודף נתיב לומר

 שהקנ״ה צדקה ימצא הכי דדריש ניחא יצחק רבי לדרשת דנשלמא קרא בהאי מטגנים אנשים ימיוא והינא כמטגנים אדם בני לו ממציא שהקנ״ה נחמן לרב מר׳ל וס׳ק .דמנריה
 ורב רנא דדילמא וט' לפניך מוכשלים ויהיו מ׳ד רנא מדייש לאפיקי מ־׳ש וע״ק ימו טס אין זו לדרשה אנל אמרת פעם צדקה נהן לעטת צדקה שנתן המטת דהיינו ונו׳ לו ממציא

 מהוגנים שאינם אדם גנני להכשילם שקלל ירמיה מקללת לאפוק׳ היל״ל וכן מהוגנים שאינם אדם בבני הכשילם ואמר ירמיה אותם שקלל דרכה נההיא מודו עלמא וכולי פליגי לא נממן
fcLn ומשפיק הרגיל כל לומד מזר למה ועוד יצחק. רני צדקהכמ״ש הרודף כל אמר ולא צדקה לעשות הרגיל כל רינ׳ל מ״ש לדקדק יש ועוד ומסי צדקה לרודף כן אלהים ק׳ ימתק

, יעקב עיון
 .נשש מתברך לעני פריטה המתן כל :זה את וה פותרים שטם ה ;נ'כ* שהה ומשפט צדקה

 אצבעות ה' ונגד המלך מוננו גני י׳א דף לקמן נדאיתא לצדקה מעלות שש ננד דכייט
 והוא פיו מתוך שמוציא ההי״א עליו עושיף ג׳כ נדברים והמפייט השש הוא והפרוטה שכיד
 המפייהו דלכך התוספות לדעת אכן שם שבתוספות גורסין היש לדעת הוא וזה קלילא אות

 מקללה הפיוס ע׳י שמהפך תנא ני פנס׳ ארורים י״א נגד ברכות ני׳יא מתנרך נדברים
 לא אס שהיה ה׳א עד מוי״ו שכם נהנים שבתורת אתונח: נמדרש דאיתא וע׳י לברכה
 הידים נ׳ פלס השם נעשה נטע הצדקה דע׳י המקובלים ולסמ״ש קונה ואץ טי תשמעו

 אץ נעוה׳ז ובאמת יו׳ד הוא והפרוטה טי׳ו הוא והיד אצבעות משרה שהם ה׳א שני כס
 ו׳בבשהתי׳א .מליו וסיףגהצדתה-גפנטבג וצרי י״ה תל תם שהוא תיותאו בשני יק משתמט!

 קאמר[ נסמוך שהרי בדברים לפייסו וראוי .בדברים והמחיי&ו :מדתיג כנגד שכרי לכו
 איה גיהנם של מדינה בהם אנו להציל נדי אלא נעצמו לפרנסם וראוי טנ״ם חוהב 1

 הסול! וכמעט נעוט נענש והוא גיהנם של מדינה ניצול פע׳י כיון נדברים לפ״שו ראוי
י וזה בנופו שזה ממון מאונאת דברים אונאת גדול אמרינו נ׳ח דף הזהב נפרק דהא שכרו

 הצורך נפי . פעם
 נפי . הזמן ונתיצה
 מחכמתם להם הנראה
 ולפי דעתם והכרע
 על . השעה הוראת

 טהר נאמר לא אלה
 מנחתי. הרקי׳נאשר

 השמש כצאת רק
 להם נוגה .בגבורתו

 וענר צד מכל מסביב
 להעם לטוב לעשות

 לרגלם המתנהלים
 : משה( )דרכי

 הנותן יצחק א׳ר
 לעט *( פרוסה
 ברמת בשש מתברך

 מתברך והמפ״שו
 ..וכו׳ ברמת ני׳א
כך השש מנין ומה

 ופסוק כשתים תקרא
 אורך כשחר יבקע אז

 הרי שתים שהה פשוט
 הי״א אמנם שש

 המפ״סו של נרטת
 אמנם נדור מניינם

 שש הברכות כוון טעם
 פרוסה טוחן של

 ■כמו כי הוא למט
לעג׳ פרושה שהטתן
 נפשו מקיים נטבע

 קרוב מטין שכרו כך
 מ״ש הוא הטבע אל
 אורך כשחר יבקע או

 נענע שהשחר נש
 נהגיעעתו אורו יאיר
 והוא הצלחתך ע

 יבקע באורך הנמשל
 שמי ולפי . כשחר
 בולמוס שאחזו

 אפילו אותו מאכילי!
 מד טמאים דבריה
 כן עיניו שיאירו
 עיניו אור הזה הרעב

 אתו אי! הס גס
 ראוי לכך הרעב מצד

 פרוסה שהמאנילו
 ראוי עיניו מאיר
.כשחר יבקע שאורו

 ג׳ה יהיה ארוכתך וכן
 ה ז ה כצמח טבעית
 נמ1ננ הצימר.

הרוסה הגירפא-נגמרי* הי? שלסתו כנראה *(

 ליה דטיץ בקרא רמיזא הינא לבאר צרינין אט ועוד וט׳ נניס ליה ט״ן אמר ריניל הילי׳ל כך ממציא צדקה הרודף כל לומר מזר ולא וט׳ ממציא הקנ״ה נחמן רב :מ׳ש
 נא זה ולתרץ ומשפט צדקה לעשות ה' דרך ושמרו יכתיב וגו׳ ומשפט צדקה עשה כדכתיב וחסד צדקה עושה דהיל׳ל דנקע צדקה רודף לכתוב מאי לו הוקשה יצחק דר׳ ונלע״ד , בנים

 נדי לו מוומטת שאינם אע'פ מעות לבקש ומחזר הרודף הל לומר הכתוב שטנת כראשון הדקדוק גס יתורץ ובביאורו צדקה •מצא צדקה דיודף מטם דאטו נכתוב שיש אחר בדקדוק
 כ• הצדקה מהם לתת כרצוט ויעשה טורח טם בלי בנקל המעות לו וממציא כצדקו ׳גמלט נ״ה הקדוש נריוח מעות לו לכשיזדמנו הצדקה לעטת ממתין ואיט בצדקה העני סם לוטת

 המעות לבקש רודף שאינו במי משא״ה ויגיעה טורח בלי צדקה לעשות מעות דהייט צדק: ימצא המעות לבקש שרדף מה שנשכר רודף אמר ונזה אותו מסייעי! לטהר הסא
 יצחק דרבי דרשה מהאי נ״ד נחמן ורב .השנה מראש עליו שנגזר מה אלא צדקה לעשות מעות לו ממציא איט שהקנ״ה מעות לו לנשיזדמט ממתין טא אלא צדקה לעשות נדי

 דרש לכך וכבוד ח״ם ואודה צדקה ימצא לומר ראוי היה צדקה נמלת נדמו והוא מעות "לו ממציא שהקניה הוא השכר שעיקר כיין וחיים צדקה ימצא וחסד צדקה שרודף דהיל׳ל משוס
 עלמא כולי אעו נגמ׳ ודרשו מ• איש בן יהוידע בן ובניהו נדכתיב מ״ס שנקראים צדיקים אנשים ימצא לומר שריצה ח״ם ימצא נמ׳ש גרמו וזה מהוגנים אדם בני לו ממציא שהקמה

 אלא אצלו שיבואו עד ממתין ואינו עמם לזכות הגונים אנשים לבקש הצדקה נענץ ומחזר הרודף כלומר צדקה רודף כאן וז׳ש חי נקרא במיתתו שאפילו הצדיק נ! אלא טנהו מתי נט
 המפרכים פירט זה ונפי ומהוגנים צדיקים אנשים ח״ם וימצא טורח בלא לו ממציאם שהוא טובו נמית לו יתן ה׳ גם צדקה להם לתת כדי ההגונים העטים מקים לבקש מחפש כוא
 מא הגון שאיט נאדה נכשל אני שאס רצון של או ועם של פנים הס אם פניך אחזה אני ט עמו לזטת לפט מזמין שאתה כעני כאופן אני לומר שכטנה פטך אחזה נצדק אט

 צדקה שהרודף הכי דדריש נחמן רב דרכת לפי ני מבואר הוא רנא מדדרש לאפיקי ורש .יתברך לפניו מרוצה שאני סימן טא הגון אדם לי יזדמן ואס עמי רצוי שאינן סימן
 נהם שיהיה אפשר שהרי מטגנים שאינם אדם נבט הקנ׳ה שיבטלם נפט את המבקשים את מקלל היה שירמיה לומר אין א״כ מטגנים אדם נט לו ממציא שהקב'ה אש הרה'שכרו

 דרנא אדרנא גחמן דרב פליגא ודאי אלא ח״ו פלסתר תורש עושה הקנ״ה שאץ לסי ירמיה של קללתו שתחול וא׳א מטגנים אדם בני להם ממציא שטא הבטיחם והקנ׳ה צדק דודתי
 מ׳מ צדקה לעשות מעות הקניה להם ויזמין צדר, רודפי הס שאפילו נפט את המבקשים סל ירמיה התפלל ולכך מעות לו להמציא »א צדקה הרודף ששכר יצחק כרבי קרא דרש

 עניים לבקש ומחפש רודף או לצדקה מעות לבקש ברגליו ורודף המחזר על צדקה רודף פירוש שאין וט׳ צדקה לעשות הרגיל כל הכי דריש וריניל מהוגנים שאינם אדם נבט יכשילה
 עשיית אחר רודף אלא נ׳ או א׳ פעם הצדקה בנתינת ד»ש מתיישב ואיט חמיד אחריה רודף טא אלא באקראי טתנה ואינה תמיד הצדקה בנתינת הרגיל היק אלא צדקה לכם לתת

 אחר פעם והתמיד עצמו הרגיל שמא כשם לעולם הצדקה במעשה ויתמידו עו:ר נעלי יהיו בניו שגם מדה כנגד מדה אתו שנדו הנה רגיל שטא באופן לעולה יעזבנה ולא הצדקה
נדכתיב המת משיב נטם לו שאץ שמי שידוע חיים ימצא דקאער במאי הבנים דרעיזי ואפט עושר נעלי נטה ליה מיץ וגם לעושר אנה מא כלומר גטה ליה וטיץ זוכה ורש »ס >זעס

הרזכסה! ואוצר

יזהרא לשם שלא ובצנעא בסתר כתקנה צדקה
יוסף עץ

והשניע • תמיד ה׳ ונחו • כצהרים ואפלתךאורך כחשו וזרח גרנות י׳א צדקה פשה במי דמשה ואע׳ג
יכזבו לא אשר מים וכמוצא ■ רוה כנן והיית • ׳חלין ועצמותיו • נסשך גצי,צחות כאן יש • ט׳ וזרח : זכות אותה פסק כגר שעה אומה ושמא חוס' כחט נסחר
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קה יצחק אה״עסימזסב עין
 אנס מקרי לק מדרבק לייבמה m דאין כיון ולק .בידו אן הא

 להטיל בידו אין דאס י״ג סי׳ בסוף המג״ח למש׳׳כ ודומה סכ״פ
 יטל אזי העיר בכל נמצא ואין ציצית לו דאין עק בבגד ציציה
 ציצית להטיל בידו דאיט דכיון משוס ציצית בלא הטלית ללבוש
 בידו דאין כיון הכא וה״ה .ציצית מצות טל עובר אט לק בבגדו
 לה לחלון מחריב איט לכן .ע״ז לי׳ מחינן דאנן משום לייבם
 מליו יש לה מייבס דלא כ״ז רק מצוה. איט בעצמה חליצה דהא
 יסל באיט אבל .מייבום להפטר כדי חליצה א ימם מצות חיוב

 לי׳ כפיק ולא חליצה חיוב עליו ליכא לכן בזה אטם והוי לייבמה
 מקשה־; ולכן ט'. לידא חוטרא בטענת באה אם רק החליצה על

 אט דאזי אחרונה למשנה דמיילי דנימא דאף בפשיטות ׳הגמ
 כו׳ חוטרא בטענת מיירי דארוסה כיון הא עכ״ז . לחלצה מחויב

 מה וט״פ .ט' מ״ט בבאה ניכון! נמי יבם שומרת ה״ה א"כ
 ס״ד( )דן! בכתוטח התום׳ קושית לתרץ מקום יש שכתבתי

 ל״ט( )ק! דיבמות מהא שהקשו ׳כו לחלון תבע ד׳ה הנ״ל
 ולפמש״כ .פטור או כטס לו ואומרים למכסיי׳ גדול אצל דחוזרין

 דהא ימס מצות טהג שהי׳ בעת מיירי התם דהא מאד ניחא
 או ראשונה למשנה דמיירי אלמא .פטור או כטס או אמרינן
 לכן ע״ב( ל״ט )דן! ביבמות התום׳ וכמש״כ מצוה לשם במסין

 חלצה דלא כץ עליו דחל יבוס מצות מחמת לי׳ כפינן ודאי אזי
 מצות כל טל כמו לו מפין לכן יבוס מצות לקיים דיטל וכיון

 מחמת שחבא דוקא בעי לק אחרונה למשנה משא״כ עשה.
 ומצאתי בטז״ה. הנ״ל החום׳ קושיות ברווחה וניחא טענה.

 טשה דמצות ג״כ תצ״בדכתב סי׳ מלוטענטרג מהר״ס בתשובת
 דאיתאבפרק עשה מצות משארי דמ״ש לייבם או לחלון היבם על

 בסי׳ הב״י כתב וק עכ״ל. נפשו שתצא פד אתו דמטן הזרוע
 .לחלון פשה מצות מש״כ אך .כנ״ל בזה״ל מ״כ בשם קס״ה

 יטס מחוב להפטר כדי לחלון דמצוה הוא ג״כ דהכוונה י״ל
 דחוזרק מהא דהקשו החום׳ על צ״ע ובאמת .בארוכה וכש״כ

 ולא תמיד מפין דבאמת מתחילה ותירצו למכפיי׳ גדול אצל
 ואפשר מרד עליו לכתוב כדי רק לידא חוטרא טענת בעינן

 שארי על כמו דטפין משוס דזהו שכתבתי כמו ג׳׳כ דכוונתס
 מ״ט בבאה מיירי דההיא דחירצו הב׳ בתי׳ אן״ .עשה מצות

 שיקיים לכטתו ראוי ג״כ מ״ט באה לא אס אן! דהא מאד תקשה
 אמרינן דהא יבוס מצות טהג שהי' בעת מיירי דהא יטס מצות

 מה ג״כ לתרן התום׳ דכוונת י״ל אך כנ״ל. פטור או כטס לו
 מיבמה הנאה בטדרח קי״א( )דן! יבמות ממשנה להקשות שיש
 יכול דאיט טון החם והא .לה שיחלץ אותו דכופין בעלה בחיי

 לעשה ודחי דייטם עשה אתי דלא משום יטס מצות לקיים
 באר בספרי מזה ועיין .דברו יחל דבל ול"ת ט' שפתיך דמוצא

 ולכן לו. טפין דאמאי תקשה החם א״כ .כ׳ סי׳ יו״ד חלק יצחק
 א״כ מ״ט. בבאה נ״כ מיירי דההיא די״ל לתרץ התום' הוכרח

 .מ״ס בבאה ג״כ מיירי מיבמה הנאה דטדרח הא ק כמו
 שומרת דקאמר הא על זו בסוגיא לכתוטת בחידושיו והרשב״א

 דיבמות הנאה דטדרת הא להקשות כתב ם׳ מ״ט בבאה נמי יבם
 שהקשה הנ׳ל הרשב״א דברי מדוקדק מש׳׳כ לפי ובאמת .הנ״ל
 לממיי גדול אצל דחוזרין מהא מקשה ולא הנאה דנודרת מהא
 ל״ט( )בדן! הוא גדול אצל דחזזרין הא דהא החום' שהקשו כמו
 משוס מש״כ לט אך .קי״א( )בדן! הוא הנאה דטדרת והא

 משא׳׳כ .יבוס מצות מחמת דטפץ י״ל גדול אצל דמוזרין דהא
 י״ל בלא״ה אך .וכמש״כ ק למימר ליכא הנאה דנודרת בההיא
 משנה דהוי הנאה דטדרת מההיא להקטת להרשב״א לי׳ דניחא

 לחכטי' גדול אצל דחחרין הא משא״כ .דספין להדיא מטרשת
 .המשנה בפשט שם אמרו ׳בגמ רק במשגה. זה מטרש אט

:מטרשת ממשנה יותר להקשות לי׳ ניחא לכן למכפיי' דחוזרין

ד ענף
אלא. מצוה הוא חציצה למקראי תחלה למש״כ נחזור (1ט

י״ח( )דף דיבמוח מהא להוכיח יש ולכאורה
 דחליצה מזה דמוכח יבחין מצות לבטל דאסר דוכתא ובשארי

לו נתנה דהחורה דחזינן דכיון תקשה דאל״ב בעצם מצוה הוי

 ואפ״ה יטם מצות ומבטל בעצם מצוה איט שזהו אן! לחלון רשות
 נ״כ התם דמיירי יבמין מצות בביטול היה א״כ התודה. התירה

 התורה שהתירה נזהיכ הוי בחליצה דלוק( ייל אן .מותר יהי׳
 י״ל וגם .נטולים שארי יד על ולא בחליצתו יטס מצות לבטל

 דס״ל משום טעמא יטם מצות לבטל מושר דסיל למאן דאדרבה
 דמבטל אף לחלון רשות לו המרה דנתנה מהא מוכח דזה

 לו נחנה וטכ״ז .מצוה הוי לא בעצמה חליצה והא יבוס מצות
 יסם מצות לבשל דיטל דה״ה יסם מצות לבטל רשות התורה
דייל כש״כ ס״ל לבטל דאסור דס׳ל מיד אך .עניניס בשארי
 משוס יטס מצות לבטל רשות לו התורה נתנה בחליצה ""-•־"דדוקא
 דוכתי בכמה דמציט כיון אך .העניניס שארי עיי ולא גזה״כ
 על דקאמר )דףל״ט( ביבמות כמבואר מצוה. לחליצה דקרי
 מצות אמרו דברים בשאר וכן .משהינן לא מצוה שהוי חליצה
 מש״כ ולפי .בעצם מצוה הוי דחליסה דמשמע הרי .חליצה

יתחייב שלא פטור הוי רק מצוה הוי לא בעצמה חליצה הא
:י״א ענף בהשמטה לקמן ועיין .צ״ע אכתי א*כ ביבוס

 דבאמת והוא .בעז״ה מחודש דבר לומר נלפנננ״ד ולכן (1ט
שאסורה היכא ולק .מצוה הד לא בעצמה חליצה

 ובחליצה .להנשא שמותרת היכא רק .מלוה החניצה אין להנשא
 גרע דלא מצד .מצוה החליצה הוי אזי .לשוק מותרת תהא

 כמבואר בממונו ובין בנוט בין חסדים גמילות דהא .גמ״ח מן
 לה אין דנמ״ח הא אבל ה' פי״ד וברמב״ס דפאה א׳ במשנה
 ולכן .ועי״ש כמוך לרעך ואהבת בכלל והוא .בגופו הוא שימור

 החליצה טל אחו מפין דאזי ט׳ לידא חוטרא בטענת מבע״א לא
 א״כ מ״ח( )דף בב״ב כמבואר חכמים דברי לשמוע מצוה מטס

 מצוה דמקרי ודא .חז״ל תקנת מחמת לחליצה דמחדב כיון
 אביך שחל א תסור לא בכלל דהוי .מז״ל תקנת מקיים דהא

 דמקרי נכון ודא א״כ .מ״ו( )דף בסוכה כמטאר ט׳ רגדך
 חין דאי ט׳ חומרא בטענת באה דלא היכא אף וגס .מצדה

 .עמה חסד שגומל גמ״ח מחמת מצוה מקרי עכ״ז .לכטתו
 טוענת שאנה כ״ז החליצה על לכטתו שאן ואף .חתעגן שלא

 כל וכמו שיעור לה אן גמ״ח הא עכ״ז .לידא רזטרא בעינא
 אס ועכ״ז .אתו טטן ואן שיעור לו דאן דכיון גמ״ח
 מאמרי טדוע .מאד הרבה ששכק מהרבריס נחשב זה הרי עושה

 ובין לעניים בין וזה לעניים שזה הצדקה מן גדול שגמ״ח חז״ל
 בלא להנשא שאסורה כיון לק חז״ל. מאמרי ושארי ט' לטטרים

 שמקיים מצוה הוי גק .לשוק מותרת תהא ובחליצה חליצה
 כמבואר מצות בכלל לגמ״ח דמנו נמ״ח כמו כמוך לרעך ואהבת

 )דף בהחולן יוסף הנימוקי מונח דזהו וי״ל הנ״ל. ברמב״ס
 5בחכ״ והובא אחה נענן ולא משהינן לא מצוה דטהד ל״ט(

וקצרתי: א' ט'
P) דחלצה חליצה. גבי דאמריק מה ניחא שכתבתי מה 

להטת״נתט. לא דמצוח משום דכטרה ע״ג של בסנדל ׳
 במקום לעירובו נתט גבי ל״א( )דף בפירובין מציט דהא מטם

 מנות אמריק מצוה לדבר אלא מערכין אן דא בהנאה שאסור
 המשחה ולבית האבל לבית ללכת רש״י וסי׳ .נחט להטת לא

 מצוה דבר בכלל נחשב והתם הרחבים j כמש .׳ח גמ בכלל *זו^ו/
 לבית לילך או .הדרך מן שבא חבירז מי להקביל סלך גס

 כמבואר שממה 0 טש בפרדם ויו״ט בשבת לטייל א האבל
 דגם אלמא מזה. ס״ב( )דף בעירובין ועיין חט״ו ט' בא״ח
 פגי ולקבל .בפרדם דטיול הא כגון לכפותו מציגו דלא פנינים
 מצות בזה ואמרינן למצוה נחשבו מעצמו בעשאן ואפ״ה .חבירו

 בגופו מעשה דהעושה דסק בחליצה ק כמו .גחט להטת לא
 מטת בכלל זה הד עכ״ו .ע״ז סטן שאן ואף עמה ונמ״ח

 ומה״ט .ע״ג של בסנדל החליצה כשירה ולק נתט להטת לא
 דכשר הנאה אסרי מל לגנו בכתבו כ׳( )דף דגיטין בהא ניחא

':h ם*ק קכ״ד סי׳ ®טס בנם ועיין וקצרתי ס׳

pp) בשם חליצה מצות נקרא דלק מש״כ על לפקפק יש אף 
דהא מטם ט׳ למוח לא מצות בזה ואזרינן מצוה "

טיך לא ץה7ב היבמה אסל היבם על דסט׳נח גמ״ח מצד מצוה

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)208 מס עמוד איסר ישראל בן אלחנן יצחק ספקטור, ב ־ יצחק עין
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 שום מקיימה לא הא איהי א״כ נמ״ח מצד מצוה דהוי לומר
 ע״ז של בסנדל חליצתה כשירה אמאי עדיין ותקשה .כלל מצוה

 דהאשה מצד בזה לדק רצוני )ואין .שניתרתלטק קמתהניא הא
 וכמש״כ ק ס׳יל כ״ע דלאו לפי .יצרה דשבש מצוה על מצורת
)דן! ביבמות ועי׳ .לפקפק עוד ויש .ב׳ ס״ק א׳ בסי׳ הב״ש
 חיישינן דלא כשישתם ומשמע ט׳ מיפקדח לא זיל דאיל ע״ב( ס״ה

 אך .לקצר( הוכרחתי וכעת הארכתי ובמק״א .כו׳ לשבת
| :ניחא ט׳ ליהנות לאו מצות אמרס בכלל זהו מס לעיל ^לפמש״כ

 לרשב״א דמצאתי והוא .בזה אמרת סברא נלע״ד וכלת יט(
ע׳יג של לולב גבי ל״א( )דן! בסוכה בחידושיו ׳

 לו יש דהא והקשה .להנות לאו דמצות משום יצא דלכן שכתב
 לא דזהו משוס ותי׳ ועוה״ב בעוה״ז שכרו שמקבל מרובה הנאה

מקרי לא מיד ניכרת ההנאה דאין וכ״ז ההנאה על גרס רק הוי
 טבילת 0 דטובל ממעק הנאה דמודר הא מן כן והוכיח "הנאה
 ובע׳׳כ עניניס וכמה מטומאתו לטהרו מכשירו דהא ואן! מצוה
 על גרמא רק הוי ולא מיד ניכרת הנאה הוי דלא כיון מוכח

 סייס וגס שם הר׳׳נ וכ׳׳כ הרשב״א עכ״ל מותר לק ההנאה
 אפ״ה לשק מותרת דתהא אן! ג״כ בחליצה דמה״ט שם הרשב״א

 גרמא רק הוי דלא משום טעמא מהאי הוא וג״כ המליצה כשירה
 הר׳׳נ בשיטת קאי שס בסוכה והרשב״א ע״ש ההנאה על בעלמא
 דברי ולפי כו׳ להטת לאו מצות דיינינן לא נהנה דהגון! דהיכא

 בסכין לשמוט דאסור מה בפשיטות ניחא ז׳ל הרשב״א של קדשו
 כמו כו׳ להטת לאו מצות דהא אמרינן ולא למסוכנת ע״ג של

 הבהמה בשווי מיד טכרת הנאה הוי דהתם משום הכרו״ס שכתב
 בת הר ולא בדמי׳ מקמה תפחת תמות ואם לאסלה דקיימא

 והוי יותר הרבה מרובין ודמי׳ לאכילה שהוכשרה כשחוטה דמים
 אס מן יותר הרבה שוה היא שחיטתה שמחמת מיד ניכר שבח

 זה והוי מקודם שריה מידי הרבה טחתת נבלה דהא חמות
 ניכרת הנאה הוי דלא ממעין הנאה בטדר משא״כ ניכרת. הנאה

 מטומאתו דמוטהר עכשיו גס דהא מטומאתו שיוכשר מה "."מיד
 בחליצה ק וכמו וכה״ג. וקדשים תרומה יאכל שלא להיות יוכל
 רק הוי לח ולכן המליצה אחר תיכן! לשוק שתנשא מוכרח אין הא

 מסוכנת בבהמה משא״כ .כנ״ל ממעק טדר וכמו בעלמא גרמא
 ולק מיד ניכרת הנאה הוי מיד בשווי׳ ומשביחה לאכילה דקיימא

 תמרים הכטת לשיטת ובפרט החליצה על נצטוית לא דאיהי אן!
.כלל דיבוס עשה על מצורת אינה דאשה לעיל הבאתי אשר
 לאו מצות לאמר דידה גבי שייך דלא דאן! החליצה כשירה עכ״ז

 הנאה הוי לא דהא משום החליצה כשירה מ״מ כנ״ל להנות
 כשירה חליצתה דלכן לפרש וש׳׳פ רש״י דהוצרך והא כנ״ל. ניכרת
 להטת מצות דאי משום הייט .נתט להבות לאו דמצוח משום

 דהא החליצה בעת החליצה גון! מן היבם נהגה הא א״כ נתט
 כל כמו מצוה דהוי לשק שמתירה במה הבורא מצות מקיים
 דמצוח משוס רש״י מסיים לק וכמש״כ. הנ״ל בעירובין וכמו גמ״ח

 דלא מצוה לדבר רק מערבין דאין הך כמו וזהו וט׳ להטת לאו
 להטת לאו מצות ג׳׳כ בזה דאמרינן נמ״ח מצות מצר רק הוי

 קעבדא דלא ואן! כשירה דהחליצה בדידה ניחא ולק .כנ״ל נתט
 נרמא רק הוי לא להגשא שתוכשר הנאתה הא עכ״ז מצוה

 דיש דלהיבס אן! רק .לגבה הנאה איסור שוס הוי ולא בעלמא
לאו מצות משום החליצה כשירה אפ״ה נמ״ח מצד מצוה עליו

:לעיל וכמש״כ נחט להטת
 סברת בפשיטות טחא הנ״ל בסוכה הרשב״א סברת ןיע״£ כ(

מילה גבי אמרינן דלא דס״ל ק״ו( )ק! בשבת ר״ש ׳
 ובסיכת לאכילה דמכשירו דאן! משוס וכו' גברא מחקן לי מה

 לא בעלמא נרמא רק הוי לא דזה סק אפ״ה .וכה״ג תרומה
 מחשבת מלאכת דעכ״ם שבת דשאני ם׳׳ל ואידך .מתקן כקרי

 לא הנאה באיסורי אך .לעיל זכמש״כ מקלקל נקרא ולא הוי
 שנתבאר מה וע״פ בעלמא. גרמא רק הוי סקדלא מתסרבכה״ג

 ג׳ ס״ק י׳ סי׳ ביו״ד ופלחי הכרחי בדברי לדון יש למעלה
 למעוטי גט ק״מ( )דף בתולין התום׳ בדברי לדק יש וכן .וקצרתי

 ט׳. להטת לאו דמצות שם לדק התום׳ דכתבו הנדחת עיר צפרי
לא שחיטה דהא כלל מוכרח אינו הכרו״ם דברי ועיקר .וקצרתי

 מזה ועיין קצרתי. לאסלה להתירה הכשר רק מצוה טי
 מזה להעיר יש ולכאורה . י״ב ענף בהשמטה לקמן
 הכא כו׳ רבא אמר הדר שם דאמרו ע״ב( כ׳ )דן! דיבמות בהא
 דחליצה מטאר הרי כו' ול״ת עשה דמקיים בחליצה אפשר נמי

 דלא וזהו בעצמותה מצוה הוי דחליצה משוס חט עשה מקרי
 דאמר שם הש״ם מסקנת לפי דכאמת לומר יש אכן כמש״כ.

 מליצה הכא אבל מצוה דמקיימי היכא אנא אמינא ס לקיש ריש לך
 חליצה דבאמת משמע דלפ״ז .עכ״ל היא מצוה לאו יבוס במקום

 מצוה דמקיימי היכא אנא אמינא ס כדקאמר מצוה הוי לא
 שם בסוף דאמריק והא .מצוה מקיים אינו דבחליצה דמשמע
 לא יבוס במקום דרק דמשמע .מצוה לאו יבוס במקום דחליצה

 אבל מחליצה רבתא מצוה הוי דיטם משוס מצוה חליצה הוי
 דרזליצה מש״כ לס שטר אתי דזה י״ל .מצוה ג׳׳כ הוי חליצה

 זה נחשב לא יטס במקום ואפ״ה נמ״ח מצד מצוה נ״כ טי
 מצי הוי ובאמת .מש״כ לכל משם לסתור אין וע״כ .למצוה
 מקיים חליצה דע״י לומר רבא דרצה מה על למיפרך הש״ם
 אינה מלך דאשח פ״ב דסנהדרין במשנה מוכח דהא .עשה

 יותר אך .וט׳ מצוה אינה בעצמותה דחליצה מוכח דמזה חולצת
 דאס הענין באותו להדיא דמטאר ממקומה ע״ז להקשות לי׳ ניחא
 מזה ועיין לקצר והוכרחתי בזה לדק עוד רש קנו לא בעלו

וע״ם פ״ה ט׳ ח״ב טפר ובחתם א׳ ט׳ צבי הכס בתשובת
:וקצרתי בדבריהם להעיר יש מש׳׳כ

ה ענף
.מצוה הר לא בעצמה דחליצה זה מכל תתבאר בא(

חולצת דאינה מלך מאשת מסנהדרין כדמוכח
 וגס חולצת אינה להנשא דאסורה טכא ולק .שם רש״י וכט׳
 ולכן .בלא״ה להנשא אטרה דהא מצוה הר לא גמ״ח מצד

 החליצה על מטן מ״ט בבאה דדקא בכתוטח אמרו שפיר
 התום׳ שכתבו כמו טענה מחמת דבעינן מרד בכתיבת וכמו
 אך .ביניהם טלקו ולא לכפיי' מרד כחיבת דדימו ב' בתי׳

 לכפיי׳ מרד כטבח בק ביניהם חלקו בתום׳ שם הראשון בטרון
 בחידושיו הרשב״א כתב וק כופק לידא חוטרא טענת בלא ואן!

 אך הנ״ל. הטם׳ של תירוצים שני זו במגיא ס״ד( )דף לכטבוח
 דנודרת מהא הקוטא לתרץ בכטבות שם הרשב״א שכתב במה

 בבאה מיידי החם דגם לה טחלון אותו דטפין מיבמה הנאה
 לי קשה ע״ש[ אחר באופן זה תיק המדיר ם״פ ]והרי׳ן .מ״ט
 החס דמסקי קי״ב( )דף ביבמות הסוניא בטף התם דהא

 לחלון אותו וכופק בכלל יבם דגם היטדים מן אני דנטולה
 מחמת באה לומד שייך לא החם הא וקשה .ש“יע כרב והלכתא

 איטר משום לכל להנשא אטרה נדרה מחמת דהא כו׳ טענה
 טטרא מענת בזה שיין איד א׳׳כ .לה יחלק אס אן! שלה קונם
 החליצה על דכופין דס״ל להפוסקיס אן! להקשות יש וביותר .לירא

 דמעגנא מטס חט לקרון טתבאר כמו מ״ט באה בלא אף
 ס״ד( )דף ביבמות והטם׳ ביבמות הרשב״א וכמש״כ ויתבא

 על לו טפין לק ותשמיש מזועת לה דאין ע'( )דף ובכטבות
 להיבס אגידחה בלא א״כ כל מל א״ע באסדה משא״ה .החליצה

 בנטלה לחלון כופק אמאי קשה א״כ להנשא לה אפשר אי ג׳׳נ
 הנ״ל קי״ב( )דף בבמות רש״י לשיסת והתינח טטדיס יק אני

 להחוס׳ אבל מט. ליבם טהודיס מן דנטלה להא בפירושו
 קשה לחלון איט דספק שכחט ביבמות שם והרשב״א דהתם

 דכחב מטס ק הרשב״א דכחב דמה ]ואפשר .שם ברשב״א ועי׳
 הא מן דחקשה ועוד דוחק[ זה אבל רש״י דשיטת אליבא זה

 בשם כמש״כ להנשא ראוי׳ שאינה מטס חולצת דאינה מלך דאשח
 שאסורה מהיטדיס אני בנטולה ה׳*ה ח׳׳כ לק1נ>.י0ד רש׳*י

 לחלון >אט יכוסו ולא חולצת דאינה להיות מבעי ג״כ להנשא
 תמצא דשמא משום אני בנטלה לחלון כופק דלק לומר ואק

 לנדרה בתמצאפתח דהא ז״א להנשא. ראוי׳ ותהא לנדרה פתח
 ד׳ ס״ק קס״ה בט׳ הב״ש וכמש״כ ג״כ לטבס מותרת חט׳
 יכול א׳׳כ לנדרה פתח כעת דליכא מיידי ע*כ3ו .התשב״ן בשם
לי מותרת תהי׳ אזי לנדרה פתח תמצא אי ממנ״פ לומר טבם

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)209 מס עמוד איסר ישראל בן אלחנן יצחק ספקטור, ב - יצחק עין
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:בעז״ה דנ״ד השאלה בעירך

 ישועות ספר לידי הגיע זמן לאחר זה כל כתבי אחל ©
הרמ״א דברי שהניח קס״ה בסי׳ ראיתי יעקב

בעז״ה: שהעליתי מה בכל כלל העיר ולא ובקצרה. בצ״ע

השמטה עוד יב ענף

 מנון סנאהמן m 1x0 להמיר נחנוי ג' מנן׳ לעיל (TB,״
בעצם דטבילה אן מצוה. של טבילה בו מובל

קכ״א( )דן בשבח רש״י לדברי שם שהבאתי כמו מצוה הוי לא
 במק מבוחד ק באמת הראשון באופן שם שכתבתי וכמו והו׳

 טמח כל חייב שיהיה המצוה שאין ק״ט מצוה להרמב״ס המצות
 מצוה החינוך כתב וק .וכו' יטבול לטהר ירצה אס רק לטהר
 והובא אמור פ' מהרמב״ן נראה וכן .ע״ש ביאור ביתר קע׳יה
 ע״ז להקשות שיש ]ומה .ע״ש קכ״ד סי׳ יו״ד ח׳ במ״ח בט״ב

 על איתן נחל בספר זה תירץ כבר מקואות ה׳ ריש מהרמב״ס
 לעיל הוכחתי ועפ״ז .ע״ש[ אסורות מאכלות ה׳ בפ״א הרמב״ס

 שינצל הכשר רק המצוה עצס איט הענין דעיקר היכא דגס
 ע״ז דתקשה אך .ניתט ליהטח לאו מצות קרנן ג׳׳כ מאיסור

 אסור הרשות לדבר מטרבין דאי שס דאמרי ל״א( )דן מטירובק
 וחתן ניחט. ליהטת לאו מצות בזה אמרינן ולא הנאה באיסורי

תסמין. מאיסור ומצילו לילך מותר שיהיה הכשר הוי דעירוב דאן
 קשה א״כ .ניתט ליהטת לאו מצות בכלל הוי דלא אמרו זה בכל
 ם׳ ס״ק כ״ח סי׳ מלואים אבני בספר וראיתי .מטבילה זה מ״ש

וע״ש מטבילה הרשות לדבר עירוב דמ״ש זה כעין שהקשה
בצ״ע: שנשאר

 בגליקליו״ד אינרזצ״ל עקיבא ר׳ בחידושי ראיתי וכלת ©3
z ופלחי הכרתי לדברי שהביא א׳ ס״ק י׳ סי׳

 דהשחיטה אן ניתט לימות לאו דמצות בשחיטה לדון שס שכתב
 ותמה .כו׳ נבלה איסור מן להצילו רק בעצם מצוה הוי לא

 עם מכון לדעתי אמנם .הנ״ל ל״א( )דן דעירובק מהך עלי׳
 דמשמע כו׳ מהמעין דטדר מהך כסברתו להוכיח דיש הכרויפ

 וכיוצא וקדשים תרומה אכילת משום איט דמבילתו היכא דאן
 כמה כדמציט לטמא שאסור הרשות בדברי מותר שיהי׳ למען רק

 זה דע״י לפי מצוה של טבילה הטבילה מקרי זה בכל .גווני
 לאו מצות בזה וקרינן עניניס לכמה הכשר והוי מטומאתו ינצל

 בטצם מצוה הוי דלא אן בשחיטה ה״ה וט״כ .ניתט ליהנות
לאו מצות שייך בזה דנם נבילה מאיסור ינצל השחיטה דע״י רק

:בסברתו מוכרח הכרו״ס דברי א״כ .ניתט ליהטח

 ל״א(דהאידוע )דן דעירובק הא דשאכי לסלק מוכרח לע״ב ©
z דבמצות כ״ח( )דן ר״ה המאור לבעל הרז״ה שיטח

 בסי׳ אפרים והשער .ניחט ליהטת לאו מצות אמרינן לא דרבנן
 לדבר דמערבין ל״א( )דן דעירובין מהך הרז״ה על הקשה ל״ח

 במשנה דמבואר המשחה ולבית האבל לבית ללכת הייט מצוה.
 שם ל״א( )דן עירובק ברש״י והובא וכו׳ פ״ב( )דן נלרובין
 ושמחת חבלים דתנממי העניטס דהא כ׳׳כ קשה זה אין ובאמת

 כמוך לרעך ואהבת ובכלל בנופו גמ״ח מלל הם וכלה חתן
 פיאה בריש וכמבואר ה״א אבל ה׳ י״ד פ׳ הרמב״ס כמשיכ
 והודעת בפסוק ע״ב( ל׳ )דן שסובב״מ והרע״ב והר״ש בהר״מ

 ב׳ משנה פ״ג בברכות יו״ט ובתום׳ .,וכו גמ״ח זו וכו׳ להם
 הוי נמ״ח דבכלל ד^רייתא אבלים דתנחומי יונה ר׳ בשם מביא
 ס׳ גמ״ח ז הדרך אח להם והודעת כדאמריק מה״ת וגמ״ח
 ין)דןל״וע״ב(3דעירו ומכירו רבו פני דלהקביל הך וכן .עכ״ל

 )דן בר״ה אמרו דהא דאורייתא כעין הוי דזה ס״ל דהרז״ה י״ל
 ודרשו רבו סר להקביל דחייב ע״ב( כ״ז )דן ובמכה ע״ב( ש״ז
 חייב ושבת דמכללדבמדש היום שבח ולא סיש דלא פסוק מן זה

אבן הסורי ?,וכמש דמי חורה כשל קבלה ודברי .רבו »י לקבל

נשאלתי
סג פיק

 תורה למוד ובענק מרבו טסי בחברי׳ ליה דניחא זימנק ע״ב(
 חורה ללמוד דמטמא י״ג( )דן בע״ו וכדמציט גדול טנק זה דהוי

 עמים דסס אשה ונישא מרה ללמוד בד״ה שם החום׳ וכמש״כ
 במים אדם דעובר ע״ב( ע״ז )דן ביומא ]ועיין ע*ש. גדולים

 דיש מה וידעתי וקצרתי[. בזה לדון יש אך וכי' רבו פט להקביל
 מקומו }אן אק אך הנ״ל ל״א( )דן דטירובק בהך עוד טפ״ז לדק
 טל חלונה בזה דאין הוא כלל בדרך אך הפרט בזה בארוכה לבא

נ כן בשיטתו לומר ויש קדמא* מן חד דנזא כ״כ הרז״ה

 הכרו״ס לדברי שפיר אתי ודאי הרז״ה לשיטת ק אם א(0
וס׳ המטין p טדר p להוכיח שכתבתי למה וכן

 חה איסור מן להצילו הכשר רק מצוה עצם הוי דלא היכא דאן
 דע״י היכא רק הוא דזה לפי .מ׳ להטת לאו מצות בכלל ג״כ

 .וחליצה וטבילה דשחיטה הך כמו דאורייתא מאימר ינצל זה
 לא הרשות לדבר מערבין ראם ל״א( )דן דפירובק בהך משא״כ
 מאיסור רק מצילו דאיט משוס .נתנו ליהטה לאו מצות דיינינן
 ליהטח לאו מצות בזה דיינינן לא הרז״ה דלשיטת דתחומק דרבק
 להפוסקיס ואן .הנ״ל כל במיטות שפיר אחי ולשיטתו נתנו.

 מצוה שוס יעשה דלא דהיכא לחלק יש מ״מ הרז״ה על החולקים
 מודו דכ״ע י״ל בזה .דרבק איסור p להצילו הכשר בתורת רק

 מוכרח זה וכל .ליהטח לאו דמצוח כלל להך בזה דיינק דנא
 .הנ״ל ל״א( )דן דעירובין ומהך כו׳ המעק p דטדר הך ע״פ

 דרבנן איסור מן להצילו רק הוי דלא דהיכא מוכח זה דמכל
 לכ״ע דייכינן לא דבדרבנן לדרבנן דאורייתא בק חילוק יש לכ״ע
 p להצילו הכשר דהוי היכא אבל ליהטת. לא דמצות להך בכזה

 כו׳ ליהטת לא דמצוח להכלל בזה דיינינן ודאי דאורייתא איסור
 אבל הראשון לאופן רק הוא זה אך הרבה זה בכל עוד לח ויש

 לבא מקמו כאן ומן .זה לכל צורך לט אין שלו השני לאופן
 ח׳ סי׳ ס״ד עירובין ועיקברא״ש קצרתי. וע׳׳כ יותר בארוכה
 )דן לעירובק ובריטב״א ד׳ במטרכה רע״א של וחדיש ובדרוש
: לטיל כמש׳׳כ לשאלחיט נצרך כ״ז שאין לפי וקצרתי מ״ו(

 שו״ח ספר ליד הגיע הזה הקונטרס כל כותבי לאחר □0
הוי דחליצה שהוכיח ט״ז בסי׳ וראיתי מהרי״ט

 הכרח אין בטז״ה בארוכה שהטליחי מה לפי אכן .בטצס מצוה
 עלי׳ והשיג א׳ סי׳ צבי חכם בשו״ת דברו שהובא וכמו לדבריו

וקצרתי: ט״ש ג״כ

 קנ״ד סי׳ באה״ט תשובה הפתחי שכתב למה וידעתי 00
במונע אן אשר .אנשים גבורת בשם ז׳ ס״ק ׳

 הוא אמזה .טכ״ל ט׳ בשועי כופק אין אישות ערני כל ממנה
 השו״כג לדברי רק לשמוע לט אין ואט ימידאה דטת רק

 דפסקי הפוסקים רוב כשיטת שהכריעו שותק אט מימיהם אשר
.יר״ה הממשלה מקי ברשות יהי׳ אך גמורה בכפיי׳ דכייפינן בכזה

:קצרתי בכ״ז להאריך רש בעז״ה כתבתי שפיר וט׳׳כ

 בשבעה כי ז״ק הרח ולא בסלה שמח אשה פ״ד ]י
 ממט זכר בן לה טצד בעלה מיתת אחר חדשים

.בנה מת המילה אחר ולמחרתו כד״ח השמיני ביום אומ ומלו
 במחנס אשר מהאחים הגדול והנה .במלה אחי שר שם רש

 שצריק רק בגדל ומצוה חדשים לשני קרוב שנה י״ג ק נעשה
 אחיו מיתת אחר שנחלה החולי מחמת הזה והאח .בביש לבודק

 טל משענתו על והולך ימין מהרגל השוק גידי לו נחכווצז הנ״ל
 מהלך כשהוא באיר תלויה היא ימיט ורגלו .ידם של סלעם

 לעמוד ברגליו כח יש אס אחו ונע .בארץ עקבו טגע ואינו
 צד על א״ע וכפה ממט משענתו אח ומולו בארן עקבו את

זה* יי ^ק*מ׳\ףי*י מידי ׳פינלי״טהי ׳^קיי>נינעייי״אד

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס)218 מס עמוד איסר ישראל בן אלחנן יצחק ספקטור, ב - יצחק עין



לט( )לח נדרים עינים פב

 וע״ע הי״ד׳ אישות מה׳ ופי״ב במזונותן, חייב שהוא
ע. סימן אב״ע טחש״ע הי״ז, שם סכ״׳א

 היא מצוה בניו אבל קאי דאאשתו בפירושיו דירא״ש כתב
 ליכא שבקטנים וב׳ שם(, לה דף )חעימש״ל חייויבא לא אבל דאיכא

 צ״ל וע״כ בו׳, היא מתגיתין ולאו היא חוסמים דתקנת לאוקמי
 ולא אושא מתקנת הוא שש עד היינו קטנים קטני שיגם דס״ל

 שיביא עד דקטנים סט( )נתחבות ספרש״י וכנראה ממתניתין
 דאל״ב קיבא סימן )אב״ע בסוד ז׳כ״ד, מהתקנה הוא שערות ב׳

 כתום׳ דלא והוא קטנים, בקטני למתניתין לאוקמי הל״ל
 וכ״נ ע״ש, אושא מתקנת ולא היקב לב״ע שש העד שם נתחבות

חסמים. מתקנת הוא זה זמן ואתר חייב שש דעד שם בר״,מ

 שאמרו קטנים הקטני מזונות אם נזה שתלוי ואפ״ל
 שהם כיון ביה נגעו אמם מזונות מדין הוא סה( )׳בכתובות

 הוא ולפ״ז ע״יש לידינא ונפ״גז שם הר״ן וכמ״ש אחריה נגררים
 בר״מ וכ״ג לתקנה׳ צורך ואין אשתו מזונות של החיוב בכלל

 בניו במזונות חייב כך אשתו במזונות שחייב כשם שכתב שם
 הב״ח וכ״ב שם במ״ז המגיה וכמ״ש הר״ן כד׳ והוא הקטנים
 שם בכתובות הרא״ש שהביא מהר״ם ד׳ ושגם עא( )בסימן

 בשיטת חמ״ל וכמ״ש ביה נגעו אמם מדין שלא או כידיר״ן, נראה
 באב״מ הוכיח וכן שם( עא )בשימן ד,ח״מ וב׳ש והרא״ש הר׳׳מ

 להרא״ש דס״ל י״ל עכ״פ למ״ש, הכרה שאין נאמר אם ואף שם,
 בד׳ ונמ״יש התקנה נכלל הכל מזה למעלה וכן שש דעד והטור
רש״י■

 שהוא הדירו שאביו מפרש הר״ן בנו, המדיר ב.
ולכן מת״ת לבטלו שלא סדי מבנו יחנה לא עצמו

 מותר אמרו ויע״ב שרי, ידם על מתבטל שאינו אלו קטנים דברים
 בהשגות( )ע״ש הראס״ד וכד,"ד )רדב׳-ז( המהדר ול״א המדיר

 וכ״ג בשטמ״ק והרי״ץ והריא״ש פנמיק״י( )עי׳ והרמנ״ן
 כנו את שהדיר כתבו וסמ״ג ר,ר׳׳מ אולם ובירושלמי, בתוספתא

 והפרוש ובפרש״י בתורה עויסק שאיינו מפני מאביו ייהנה שלא
 שאינו ת״ת בשביל היינו לת״ת ומ׳־ש הרא״ש שתביא השני
ללמוד. רוצה

הא: שאם וכד( )הראב׳/ד השניה שלדיעה לדינא ונפ״מ
 אף לו לחנות לאו: אסור מאביו יהגה שלא לביו הנאה הדיר

 והט״ז והפרישה הב״׳ח וכ׳־כ בגט׳, הא,מורים הקטנים סחברים
 כתב שהרדכ״ז וצ״!ע בשטמ״ק, הרא״ם כ״כ וביבר בש״ך ומיבא

 דתשמיש־ן הדין לגבי אמת הפרושים שני ומ״מ ומסיק נהר״מ
 האב עליו לאוסרן ולא ת״ת לבטל חשובים אינם כאלו קטנים

ע״כי

 חבירו את במדיר ה״ה אלא ל״ד בנו ורש״י הר״מ ולד׳
 שאף וכ׳ ע״ז חולק ד,מאירי אולם בנו, נקט דמילתא ואורחא

בו. להוסיף ואין הוא הדוש האב

 אף בשו״ע והמחבר והראיב״ד, כהרא״ש נראה הטור וד׳
כתראב״׳ד. כ׳ מ״ימ הר״מ יד׳ ליישב האריך שבכ״מ

ב. סע-ף צ״ל אבל, בית של כוס ה. יד.

 משל דידוקא הראב״ד וכ׳ ראובן" משל "כוש כ׳ "׳מ הר
 הר״מ ד׳ מ״ש חזהו הר״ן, וסד׳ המדיר משל לא אבל המגדר

 הרדב״ז מ״יש !ע“,)וצ הכ״ס וכ״כ .משמעון המודר הוא דדאובן
משל בר״ס .כתוב שהיה להראב״ד מהסנה ׳משובשת דנחסחא

למשפט

 המדיר משל שאפי׳ דס״ל המאידי הביאם כתום׳ ודלא ראובן(,
 מועט, דבר שהוא כחס רק ומ״מ איניש •סדר לא דאנלות דאהעתא

 שאף וי״מ ע״ש, המרחץ ׳בית של כחס על אף די״ד ׳בתוס׳ וכ״ב
 ולשתית לנחמו באים ש״רםה שירצה מי לסל מפקי׳רו המביאו

והראב״ר. כהר׳׳מ וטיש״ע עמו,

השמוש(, )היינו הגאה בו שאין משום הר״ס וכתב
 ושל מצוד, בזה שיש משום אלא הנאד, יש דודאי כ׳ והדאיב׳ד

 הר״מ כד׳ ׳•שמתקשה רשב״א ועי׳ ינכש, ׳חיי ■משום המרחץ בית
מאירי. וע״ע

שלו. סימן שם וטור כו׳, ומרפאו בו׳ המודר ז.

 כשמואל פיסק יהר״מ מבקר, בשנכסי א. ט, ל דף
אסור הישיבה על שכר שנוטלין במקום ודוקא

 □מקום שאף כאב״א -דס״ל כהר״ן ׳ודלא כטוש״ע, וכ״ד, ש: ל
 ברא״ש וכ״נ ישהא, ושמא לישב אסיר ישבר נוטלין שאין

כן. אינו שלשמאל להר״ימ שס״ל ומשים ובמאירי,
 ויבין בטור וכ״ד, לחומרא נעולא שפסק כהרא״יש ודלא

 על אסורין חולה בנכסי ויבין החולה על אסורין מבקר בנכסי
 אבל שמואל על פליג לא העויליא יושב לא אבל עי־מד המבקר
המבקר. על אסורין יחיל־ דנבוסי בהא עוילא על פליג שיני־אל

 דילמא חיישיגן מ״מ לל״ג דמצות דאע״ג הריטב״יא וכתב
 שאסור המעין מן פיידר ׳והו״ל מהכניסה מתחנה אורחיה אגב

 למה יקשה ולכאורה המצה, מן וכנודר החמד, בימות בו לטבול
 הר״ן קו׳ ויתירץ לזה, תשו ילא יטז:( )לעיל עלי סובה ישיבת גבי
 מצור, ישל בישיבה אסור עלי סוכה ישיבת באומר שהקשה שם

 שדיגמ־ די״ל יע״ש, בו׳ כלל מהסוסה נהיגה דאינו לל״ג מצות והרי
 כח( ןר׳׳ד, בהיס׳ וסמ״ש הישיבה מעצם גם נהנה שאמנם מ־ירי
 שם, לשיטתם אכיר מהמצוד, לבד הגיף הנאת גם דא־כא וכיון
 ויבכלל המצור, בכלל הוא ההנאה שנם סיכה גבי דש״ד, י״ל אולם

 חיילים בקור גבי סשא״ס ילל״נ מצות חשיב תדורו כעין תשבו
 דא ובכגון עצמה׳ מציד הכניסה ולא הכקור הוא המציה שעיקר

 שגם כיון דמותר אסור, במצוד, הניף שהנאת דס״ל אילו גם יחדו
 הנאת אין ידיד,תם ימצה לאכילת גם ול״ד ■בהמיצוה, נכלל ההנאה

 ופסחים שם )ר״ה יצא מצד, ואכל בלע ■שהרי המצור, היא האכילה
 בכך אכילה דדך שאין משוס היא יצא דלא ביסי׳ב וכרכן קטו!(
 ועי׳ קלד קלג סיימן או״ח ימ״ת וניו״ב שם ר׳־יד, טו״׳א ועי' ע״ש,
ולה. טז ליעיל מ״ש

 דנפסי הא כתב לא והר״מ שם, טויש״ע כף, אמר עולא
 אהד כפירוש שמפרש דאפשר ב״י זב׳ המבקר. ,על ׳אסודין חולד,

הלח״מ. כמ״ש קשה ■ועדין הר״ן, שדחה

 העיף שלד סיימן שם וטוש׳״ע מהעתיד, אדריה דלא
למנודה(. ב״יב שסוש לגבי ההשב״א יחד׳ הריאב״יד )יד׳ ובהגה ב

 הוא הנס )מהות ליקרב, בו׳ פומא מקריב■ לא ע״ב,
הגדה על הגאולה שירת יעי׳ ■והזמן המקום מן למעלה

פיסח(. של

כו׳ בצאתם "שמחים )חאועפ״ב כף. חצים בהם יורין
באהבה(. יסורין קבלת — קונם״ רצון לעשות —

 דאע״ג הושטמ״ק כתב לקטן, גדול אפילו ב. א.
 מפני חייב כאן מ״מ פטור, בבורו לפי ואיינו זקן אמדה שבהשבת

הקב״ה מד, סופ״א( )סוטה ואמרו החלים ׳ביקר שהקב״ד, שמצינו
מבקר



פג ם י נ י ע מ( )לנו נדרים למשפט

שכאן ל״ר ■בלא״ד, אך ע״ש, !□מ׳דותיו והדבק כו׳ חולים מבקר
 שבגופו גמ״ח הן "ואלו ד,ר״מ וכמ״ש ביה, נסע גופו השבת •מטעם
 שאמרו מקבורה הוא וכ״ש פטור הזקן ואין שעור" להם שאין
 כל אמרו ממון באבדת )ואף כר, לזקן אלא !נצרכה !לא ל:( )ב״מ

 הפסד הוא אם סמי ,ממון באסדת ולכאורה כר(, ■מחזיר שבשלו
 לאכל מה !האבדה !ע״י לו יהיה שלא או החבה, שיצטער גדול

הזקן. ,גם יתחייב

 פעמים .מאת אפי׳ מ״ש יעל רירא״ם ■שהקשר, בשטמ״ק ועי׳
 ליטול שמותר אמרו והרי ממלאכתו, שמתבטל אעפ״י המשמע

 על משא״ב ,מלאכה ,ביטול הרבה בה שיש הישובה על שכר
 משים תקנו לא מלאכה ביטול מעט אלא בד, שאין העמידה
 וצ״ע ע״ב, תלכו ד,' מאחרי למדים שאנו חולים דבקור הומרא
 לז.ז )לעיל שאמרו ובמו ליטול !□כ״ג מותר ׳בטלה שכר דו,דאי
 ובכ״ד( ב סעיף שלו טימן יו״וד )בטוש״ע רופא ובבי למוד לגבי
 בחנם שמחויב ודאי דחולד, חיותיה זהו החבים תפקוירים ואם
 הי׳ובא מדאורייתא ה( )בקדושין ובמ״ש •לשלם לתולה אין ■אם ג״ב

 וסמ״ג הי״ד( רוצח מה׳ )פ״א ■בר״מ ונבבק לאצילן מחייבת
 החמ״ה הראשונים וכל תכו( סימן ■יחו״מ ■ויטוש׳■,ע קמח( )לאוין

 שם, בחו״מ •הטור והביאו ותרא״ש יעג( )ובסנהדרין והמאירי
 לו יש שאם העור, המרחבי בשם ת!ב( )סימן ביוחד והרימ״א
 אין אם אבל שהוציא, כמה ליהמציל לשלם צריך לשלם להנייצל

הנם. להצילו כ״א מחויב לו

 ומבואר מפורש ובטוש״ע בסמ״ג גילו, ובבן ג.
 א׳ ונוטל בשעתו שנולד זה גילו שבן וש״ך, בט״ז בפרישה
 הנולד גילו בן בז:( )ב״מ רש״י וכ״ב הר״ן, וסמ״ש מששים
 ובמ״ש גילו בן שדוקא 'משמע אחד, במזל שנולדו בשעתו

 בן ידעינן הוי ואי גילו, בן שדוקא מדעתו הוז״ס וב״כ הדרישה
 ויעמיד אחת כפעם גילו בני ששים ■נכנסים יהיו מיהו גילו

 חליי שוב מכביד שיבינתים מתני לא זה אחר בזה אבל מהליו,
 "לא אמרו !בגס׳ שהרי ל״ד הוא ששים שמ״ש וצ״ל ע״ש, כו׳

 בני סשושים יותר החבה אלא רבי" דבי בעישורייתא אלא אמרו
 זה חשבון לפי אחת בבת יכנסו דאפיילו שכ׳ שטמ״ק ■ועי׳ גילו,

 מיותר הוא ה״אופילו" או ,מתרפא, אינו וצ״ל ט״ם ואולי מתרפא,
כמ״ש. ובינתו

 את המנקר "וכל וכתב ,גילו בן הזכיר לא הר״מ אולם
 שב׳ רדב״ז יעי׳ מעליו", והקל ■מתליו סלק נטל כאילו החולה
 הר״מ אבל בו׳, חלק נטל כאילו הר״מ שב׳ ,זהו גילו ■בן דמ״ש

 של דרכו שאין מזלו, בן לא גילו ■הבן שס״ל וצ״ל פירש, לא
 במקו״א וכמ״ש ושכלי טבעי אל שהוא הבר ,בוז,בורו ■להביא ד,ר״מ

 לזקן" יקן או כמותו "בתור מאן רש״י ובדמפרש שכלי דבר אלא
 וכונתי ע״ש(, שומא לגבי ג״ב התם רדוקא פב״מ ,ממ״ש )ול״ק

 שמצד עליו ערב שבקורו גילו "בבן המאירי כמ״ש רש״י של
 אם לחולה ההצלה ■סבת שהסקור פעמים מיקל הליו ממנו הנאתו

 לי גורם בו׳ ■המבקר סל ■מ״ש וזהו סבות לכמה אם בחכמתו
 ד,ר״מ למ״ש ומתאים הרי״ץ, בשם בשטמ״ק זה וכעין שיחיה,
 אוצר בסכר ,מובא " ת ו א י - ב ה ״הנהגת שבכת״י בספרו

 לחולים לבכר וז״ל: שליט״א .נחום הרה״ג מבני החמב״ם"
 ולחדש לבו, את ויחחי׳בו נפשו את שירחיבו משמחים ספורים

 חבורתו, וכל הוא מהם עליהם ויצחק דע,תו את ■שיסיחו חידושים
 מחויב זה בל — בו שישמח חי לפניו ולעמוד לשמשו ויבחרו

שם( מובא כח״י רפואיות )!בתשובות אוזר ובמקום חולי" בבל

 וזה לו גאה שיזזתו אשר עם ישוחח חולה( )לגבי ח״ל: כתב
 הן □שיחתו דורש שהיא אדם עם ■השיחה בלומר ביותר הראוי
 קלות השנון שבלו בכלל הן וד,מנעימים המעדנים ■דבוריו בכלל
 המחשבות את ומפיה לב מרחיב זד, כל בי !מחשבותיו דרגי

הקודרות".

 שלד. סימן יו״ד טוש״ע לפניו, וריבצו שכיבדו מ. דף
עי׳ וריבצו כ״בדו ר״ע של שלכבודו )י״א ה. סעיף

 הרא״ש, וכ״ב בשיטמ״ק וע״ש כו׳ לכבד צוד, שר״ע וי״א מאירי
לכל(. רמזו שם וטוש״ע

שם. טוש״ע רחמים, עליו מבקש

 א סעיף שלה סי,מן יו״!ד טוש״ע לאיניש, תיגלו לא
 וכדאיתא מיד נכנסים הקרובים רק ע״ב ■וט״ז, ב״ח וכמ״יש

 ימים ג׳ אהד הדחוקים אבל מ׳יש וצ״ע שמתות, במם׳ בירושלמי
 ושם שם וכ״ה והלאה ג׳ מיום אלא מבקרים •שאין הר״מ וכ״ב

 בגמ' אבל שם( הכ״מ תמה מיד שהקרובים הזכיר שלא למ״ש
 היא ד,גמ׳ בונת שיגם ואבשר מבקרים■ שני שביום ■משמע שלנו

 וכמ״ש בכך להחזיקו אין מקודם אבל בחלי׳ו הוחזק ימים דמשלש
ועי׳. המאירי

 אד,ר טעם כ׳ והר״מ ליסח, דלא כו׳ ליסעוד לא ב.
 כתב י המאיר והנה בו׳. שהשכינה מפגי ש מ" טיים לא והר״ש

רהב״ז. ועי׳ כ״מ ועי׳ החולה בצרכי מתעסק־ן שאז מפני

ה, וסעיף שהשכינה, מפני לבקר, הנכנס ג.
 ומתפלל תשובה -בלבו מהרהר שהחולה מפני ישב דלא הטעם

 מן מתיאיש הגבוהים ■במקומות יושב זה וכשרואה לבו בבל
 שהשכינה מפני אחר טעם אמרו בגמ׳ הרי ולכאירה כר, התפלה
 החולה אם שכ״ז ,כתבו (3י )שכת בתים׳ ובן ויהר״ן בו׳ למעלה

 ברמ״א ומובא חוילה של מראשותיו גבוה יושב שלא נמוך שובב
 ד״גמ׳ של זה סיום היד, ■שלא המאירי מד׳ ונראה גוהנין, ושבן

 מפני היא מילתא שתדא וקי״ל הר״מ, גרטת יהיה וכן בגרסתו
 לשכינה צופיות ועיניו תמיד ומתפלל בתשובה מהרהר שההולד,

 אליך" אבא שמי את אזכיר אשר "■בכ״מ במו שרויה השכינה ע״ב
ממנו. תסתלק והשכינה התפלה מן יתייאש כי יקב לא וע״ב

 מטעם אם אבל מתפלל, שאינו רושע בהולה ונ,פ״מ
 וכמ״ש כן ברשע אפי׳ הרי החולד, של בצערו משתתף שהשכינה
 מה שכינה ■מצטער מישראל כשאדם טו:( ובחגיגה ימו )סנהדרין

 מהכלל )יוצא בך, רשעים של ■בדמן ואם כו׳ מראשו קלני אומרת
 חובה ואין בו׳ מורירין אלא להחיותו מצוין שאין גמור ברשע
 אמר קד( )בשבת ואמרו ועי׳, אצלו קבועה השכינה ואין ליקרו
ברשע(. להסתכל' יכול אני אין הקב״ד,

כר. קמא אמר ולא כו׳ איו ד״ה הרא״ש פי׳

 שו״ע ועי׳ ר״ת(, ד׳ ניד, ■בכורות תום׳ ועי׳ כה. שבת ■בתום׳ )וכ״ה
ובהגר״א(. בהגה •ו סעיף צט טיימן יו״ד

קיא. ולאוין ■דשמואל אבוה א. ע״ב,
 ראב״ד רי״ף, וכר״זז, ורב דשומיאל כאבוד, יפסק ר״מ ד.
 אלא דתשרי ביומי אפי׳ בזההלין מטהרין המים דאין ודמב״ן

 במקום ■בינתרכר, שרוקא הי־״ן( )לסמש״ב להר״& וס״ל בלמד, סרת

 המים כל ומבטלין ■מימיו חשיבות הוא ששם יעצמו המעיין גומת
 שריבה כל למטה גהר משך במקום רבר, אבל עליהן הבאים
ואינו בתחלתו מהלכו □מקום אפי׳ כולו נפסל הזוהלין על נויטפין

מטהר



אחת רגל על

 הם - עשרה פעמים עשר הם הרי באלו, אלו כלולים הם שהעשרה מפני כמשמעו, ממש מאה כולם,

 כל זה מטעם וכן מאה. שכר לו יש הוא מאה, יבואו אפילו לכן ממאה, כלול מהם אחד וכל מאה,

 עצמו פוגם האחד וכשחוטא מחבירו, אחד חלק אחד בכל יש שממש מפני לזה זה ערבים ישראל

זה: עם זה שאר הם כן אם עליו, ערב חבירו ההוא, החלק מצד נמצא בו, לחבירו אשר חלק ופוגם

 עליו חביב יהיה וכבודו חבירו טובת על טובה ועינו חבירו של בטובתו חפץ להיות לאדם ראוי לכך

 חבירו בכשרות שירצה וראוי כמוך". לרעך "ואהבת נצטוינו: זה ומטעם ממש. הוא - הוא שהרי כשלו,

 הקורבה, מטעם בצערנו, ולא בגנותם רוצה הקב״ה שאין כדרך בו. ירצה ולא כלל בגנותו ידבר ולא

 באותו שרוי היה ממש הוא כאלו ממנו לו וירע בקלקולו ולא בצערו ולא חבירו בגנות ירצה לא הוא אף

טובה: באותה או צער

בו ולדבקה

 פרשת ברש״י דומים. מעשים מחייבות אשר אחרות מצוות ישנם כמוך, לרעך ואהבת מלבד מ״מ,

 בו ולדבקה חסד. גומל ואתה חסד, גומל הוא רחום, תהא ואתה רחום, הוא - דרכיו בכל ללכת עקב:

w - נדבקת כאילו עליך ומעלה ובתלמידים, בחכמים הדבק אלא: הוא? אוכלה אש והלא איפשר, אי

 שעשה כמו חולים, בקר מתים, קבור חסדים, וגמול בדרכיו הדבק - תדבקון ובו ראה: פרשת בו...

כך שמתוך האלה, הדברים והיו האהבה: היא מה - וגו׳ הדברים והיו ואתחנן: פרשת ושם הקב״ה.

M אעשה והוא, אני אנוהו: ולשון - לו דומה הוי :178שבת - רש"י בדרכיו. ומידבק המקום את מכיר אתה 

בדרכיו. לדבק כמותו עצמי

 רבי ואמר :179ובסוטה לפנינו. בחז״ל מפורש מצאנוהו שלא מחודש, הים תדבקון ובו בכתוב פירושו

 ברוך הקדוש של מדותיו אחר להלך אלא תלכו?... אלהיכם הי אחרי דכתיב: מאי חנינא, ברבי חמא

 אתה אף חולים... ביקר הוא ברוך הקדוש ערומים; הלבש אתה אף ערומים... מלביש הוא מה הוא,

מתים... קבר הוא ברוך הקדוש אבלים; נחם אתה אף אבלים... ניחם הוא ברוך הקדוש חולים; בקר

מתים. קבור אתה אף

 לשון מעין סופו מפרש רש״י עכ"פ תדבקון. ובו ומסיים תלכו ׳"א באחרי שמתחיל פסוק באותו מדובר

תלכו. אלהיכם ׳"י אחרי פתח סימון ברי יהודה ר' :180קדושים פרשת - רבה ויקרא בראשיתו. הגמרא

 במטע אלא נתעסק לא שלעולם ברייתו מתחילת אלא תדבקון... ובו אלא סימון... בר יהודה ר' אמי

תחילה... במטע אלא תתעסקון לא ישראל לארץ נכנסין כשאתם אתם אף תחילה...

 למה אומר רבי לבבך, על היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיו :181ואתחנן פרשת - ובספרי

לומר תלמוד המקום, את אוהבים כיצד יודע איני לבבך, בכל אלהיך ה' את ואהבת שנאמר לפי נאמר,

בי. עמי קל״ג 178

קע״ח. עמוד מצווה נר עיין אי. י״ד,179

כ״ה. פרשה 180

בשכינה?... לדבוק׳ אפשר וכי - היום כולכם ה״ם אלהיכם בהי הדבקים ואתם בי: קי"א, ובכתובות ל"ג. פיסקא 181
 מעלה מנכסיו, חכמים תלמידי והמהנה הכמים, לתלמידי פרקמטיא והעושה חכם, לתלמיד בתו המשיא כל אלא,
 לאדם אפשר וכי - בו ולדבקה אלהיך ה' את לאהבה אומר: אתה בדבר כיוצא בשכינה. מדבק כאילו הכתוב עליו

 תלמידי והמהנה חכמים, לתלמידי פרקמטיא והעושה חכם, לתלמיד בתו המשיא כל אלא, בשכינה?... לידבק
בשכינה... מדבק כאילו הכתוב עליו מעלה מנכסיו, חכמים
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אחת רגל על

 אתה כף שמתוך לבך, על האלה הדברים תן לבבך, על היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיו

 אומרים הגדות דורשי בו... ולדבקה :182עקב פרשת בדרכיו. ומדבק העולם והיה שאמר מי את מכיר

 העולם והיה שאמר מי את מכיר אתה כך שמתוך הגדה למוד העולם והיה שאמר מי את להכיר רצונך

בדרכיו. ומדבק

 דכתיב אחד, במקרא שניהן על ראה בפי יוצרים צוה חולים. ולבקר אבלים לנחם :183יראים בספר

 דרש פ״א בסוף ואמרינן בדרכיו. הדבק אלא לידבק, לאדם לו אפשר וכי וגוי, תלכו אלהיכם ה' אחרי

 הב״ה מה הוא, ברוך הקדוש של מדותיו אחרי הלך אלא אפשר, וכי תלכו, ה' אחרי חנינא. בר חמא ר'

 בית זו להם והודעת יוסף רב תני מציאות באלו ואמרינן וגוי. מות אחרי ויהי דכתיב אבלים מנחם

חולים. בקור זו בה ילכו אשר גמ״ח, זו הדרך את חייהם

 תירא אלהיך ה' את דכתיב המקום בדרכי האדם שידבק הוא ברוך הקדוש צוה לשם. להדבק :184שם

 לאדם לו אפשר וכי פ״א בסוטה ותניא בו. ולדבקה וכתיב תדבקון ובו וכתיב תדבק ובו תעבוד אותו

 הב״ה מה המקום בדרכי הדבק אלא הוא אוכלה אש אלהיך ה' כי נאמר כבר והלא בשכינה לידבק

 פי על ואף ותלמידיהם בחכמים והדבק וכוי חולים בקר אתה אף אליו ה' וירא דכתיב חולים מבקר

אחת. מצוה כאן הכתוב לך הוסיף במקומה, עשה נאמר ומצוה מצוה שבכל

 ערומים מלביש הוא מה הוא ברוך הקדוש של מדותיו אחר הלך תדבקון, ובו :185סוטה מסכת - אגודה

 אתה אף מתים קבר הוא ברוך הקדוש כוי חולים ביקר הוא ברוך הקדוש ערומים. מלביש אתה אף

מתים. קבור

 שנשבע מצוה תדבק ובו הזה הכתוב כ׳ אלי והנראה :186לרמב״ם המצוות לספר הרמב"ן בהשגות

 עבודתו ואל מצותיו אל נפשך שתדביק תדבק ובו העבירות... מן ולהזהיר ית' מצותיו לקיים בשמו

 וכפל דבר. כל לקיים בשמו להשבע רשות לך ויש חפצו לקיים ואסרים בשבועות אליו אותה ותזרז

 דרשו וממנו בו. ולדבקה דרכיו בכל ללכת אלהיכם י"׳ את לאהבה אמר הדביקה בענין מצוה עוד

 את מכיר אתה הגדה שמתוך הגדה דברי למוד שם אמרו ועוד ובתלמידיהם. בחכמים הדבק בספרי

 החכמות וילמוד לחכמים שיתחבר הזו בדבקות שירצו והכלל בדרכיו. ומתדבק העולם והיה שאמר מי

 האלו הפסוקים בשני חלוקים שהמדרשים פי על ואף בדרכיו. וללכת ית' השם את לאהבה המועילות

 y בכל יתב' בו להדבק אחת מצוה נמנה אבל אחרת מצוה בו ולדבקה אחת מצוה תדבק ובו נמנה לא
הדביקה. מיני

 מעצמו אדם ביציאת היא ,187כולה נעמדת התורה עליה רע, אהבת במעלת דווקא המיוחד היסוד

 טובות, מידות גם נפרד. יבקש ולתאווה עצמו סובב ויצרו מטבעו האדם בעולמו. לאחר מקום ותפיסת

הוא העיקרי שבתורה החידוש ובעצמו. בגופו אדם אצל שייכות עליונות ומעלות קדושות מצוות

מ״ט. פיסקא 182

ר״כ. רי"ט סימן 183

ת״ז. סימן 184

די. סימן המקנא - א' פרק 185

זי. עשה מצות 186

תרפ״ו. עמי ל״ח מקבציאל ועיי187
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אחת רגל על

 כתוב רעך דווקא. כמוך רעך אהבת קיום דרך שמתאפשרת סופי, האין עצמו ממעגל אדם ביציאת

ומידתו. בוראו אל ודבק מתעלה הוא הרי רעהו, מצד עצמו מבטל כשאדם כמוך. מלפני

 והיושר, ההגינות ודרכי שבחוקתיות, צדק המשפט תרומתה. ועיקר משה, שבתורת החידוש מכאן

 על כ׳ להודיע כן גם והוצרך תמימה: השם תורת בדרשת הכותב הרמב״ן ראה באומות? אף שייכים

 כל השחית כי וכתב האדם, בנות את האלהים בני ויראו דכתיב נענשו, דרכם והשחתת העריות עוון

 באלו מצווים היו כבר רבותינו דעת ועל חמס, הארץ מלאה כ׳ דכתיב הגזל, ענין ועל דרכו. את בשר

 אלא לאמר, האדם על אלהים הי ויצו הכתוב מרמז אותן והוציאו הראשון, מאדם מצוות ז' ובשאר

 מכיר נברא וכל הן שכליות מצות אלו הפשט וע״ד בהם. מצווים מסיני שאנו מפני להם. האריך שלא

 מחמס שלא אע״פ ומשפט, צדקה לעשות הי דרך ושמרו באברהם וכמ"ש מהן, ליזהר צריך בוראו את

 גם בזכותן או בזכותו ונשותיהן ובניו בצדקתו נח הצלת וכתב בתוכם, נקי דם שפכו אשר יהודה בני

ברור... דבר זה וכל ה' דרך לשמור ביתו ואת בניו את מצוה שהצדיק כן,

 ישראל של פעמותיהן יפו מה - נדיב בת בנעלים פעמיך יפו מה דכתיב מאי רבא: דרש :188בסוכה

 עם נאספו עמים נדיבי שנאמר נדיב, שנקרא אבינו, אברהם של בתו נדיב בת לרגל, שעולין בשעה

 רש״י: לגרים. תחילה שהיה אברהם אלהי אלא: ויעקב? יצחק אלה׳ ולא אברהם אלהי אברהם. אלהי

להתגייר. לבו בנדבת - לגרים תחילה בוראו. את להכיר לבו שנדבו - נדיב

 כתב שנאמר: ולזרעו, למשה אלא תורה ניתנה לא ]בתחילה[ חנינא: ברי יוסי רבי אמר :189בנדרים

 הכתוב ועליו לישראל, ונתנה עין טובת בה נהג משה שלך, כתבן אף שלך פסולתן מה לך, פסל לך

 צוה, ואותי אתכם! ללמד ההיא בעת ה' צוה ואותי חסדא: רב מתיב וגוי. יבורך הוא עין טוב אומר:

 כתבו ועתה לכם. ואני צוה, אות׳ אלה׳! הי צוני כאשר ומשפטים חוקים אתכם למדתי ראה לכם. ואני

 פילפולא אלא ישראל! בבני לעד הזאת השירה לי תהיה למען לחודה. השירה הזאת! השירה את לכם

בעלמא.

 תחילה לגרים ותחילה בוראו, את להכיר ליבו שנדבו נדיב, בת משום היא כולה התורה שכל נמצא א״כ

 ומשה ולזרעו, למשה אלא תורה ניתנה לא תחילה ומוחלטת. תקדים מחוסרת לבו נדבת שבה דווקא,

 הנה עין וטוב נדיב בת וגוי. יבורך הוא עין טוב אומר: הכתוב עליו לישראל, ונתנה עין טובת בה נהג

אצלנו. המקוימת תורה תשתיות הם

בדרכיו והלכת

 יכלתם, לפי יתעלה בו להדמות שצום היא השמינית והמצוה עשה: מצות - לרמב"ם המצוות בספר

 ברוך הקדוש מה זה בפירוש ובא דרכיו, בכל ללכת ואמר זה צווי כפל וכבר בדרכיו. והלכת אמרו והוא

 הקדוש מה חנון היה אתה אף חנון נקרא הוא ברוך הקדוש מה רחום היה אתה אף רחום נקרא הוא

 וזה חסיד, היה אתה אף חסיד נקרא הוא ברוך הקדוש מה צדיק היה אתה אף צדיק נקרא הוא ברוך

 שענינו כן גם בפירוש ובא תלכו, אלהיכם י״י אחרי ואמר אחר בלשון הזה הצווי נכפל וכבר ספרי. לשון

 על יתעלה המשל צד על יתעלה האל בהם שיתואר החשובות והמדות הטובות בפעולות להדמות

רב: עילוי הכל

בי. מ״ט, 188

אי. ל"רז, 189
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 הלכות בעל משבושי קטן חלק על שהרגיש ראיתי 190המפורסם המצוות ספר שבעל עד בהקדמה: שם

 אי: שורש ההלכות. בעל שמנה כמו אבלים ונחום חולים בקור שימנה )בהקדמתו( והרחיק גדולות

 ברכות מאה וכן עשה מצות בכלל מגלה ומקרא חנוכה נר ומנו רבים בו שטעו מפני עליו העירונו אבל

 יום עשר ושמונה תקופות וחשוב ערומים והלבשת מתים וקבורת חולים ובקור אבלים ונחום יום בכל

 כ׳ בישעיה שמצא בעבור ערומים הלבשת ומנה מזולתנו שנעלם הוא וזה ההלל... את בהן לגמור

 הצווי זה ענין כי לו. יחסר אשר מחסורו די ית' אמרו תחת נכנס זה כ׳ ידע ולא וכסיתו ערום תראה

 כסות לו שאין למי וכסות מצע לו שאין למי מצע ונתן הערום ונכסה הרעב שנאכיל הוא ספק בלא

 שזה התלמוד בלשון מפורסם שהוא כמו לרכוב שדרכו מי ונרכיב להנשא יכולת לו שאין הפנוי ונשיא

מחסורו. ד׳ אמרו תחת נכנס כלו

 וקבורת אבלים ונחום חולים בקור עשה מצות בכלל מנו זו במחשבה ונסמכים :191בשורשים ושם

 יעשון אשר המעשה ואת בה ילכו הדרך את להם והודעת יתעלה באמרו הנזכר הדרש בעבור מתים

 המעשה ואת מתים קבורת זו בה חולים בקור זה ילכו חסדים גמילות זו הדרך את בו אמרם והוא

 בפני מצוה הפעולות מאלו ופועל פועל כל כ׳ וחשבו הדין. משורת לפנים זו יעשון אשר הדינין אלו

 הכתובות המצות מכלל אחת מצוה תחת נכנסות להם והדומים כלם האלו הפעולות כי ידעו ולא עצמה,

כמוך... לרעך ואהבת יתעלה אמרו והוא בבאור, התורה

 עשה מצות שהיא בדרכיו מוהלכת האלו למצות הוציאן ההלכות בעל אבל :192הרמב״ן בהשגות

 אחת ומצוה חולים. לבקר אבלים לנחם מתים לקבור ערומים ולהלביש בדרכיו וללכת כתב באמת,

 וכי תלכו, אלהיכם י״י אחרי דכתיב מאי חנינא ברי חמא רבי אמר סוטה בגמר שאמרו ממה וזה הן.

 אתה אף ערומים מלביש הוא ברוך הקדוש מה אלא הוא, ברוך הקדוש אחר ללכת לאדם לו איפשר

 קובר הוא ברוך הקדוש מה חולים, בקר אתה אף חולים מבקר הוא ברוך הקדוש מה ערומים, הלבש

 מכאן אבלים. תנחם אתה אף אבלים מנחם הוא ברוך הקדוש מה מתים, תקבור אתה אף מתים

 בדרכיו, והלכת שני והוא יכלתנו, כפי ית' בו להדמות ח' מצות מנה והרב מצוה. ומנאן אותם הוציא

 אחר בלשון המצוה זאת וכפל ואמר וגוי. רחום היה אתה אף רחום הוא ברוך הקדוש מה מ״ש והביא

 על־-בעל יתמה למה וא״כ הטובים. בפעליו אליו להדמות עניינו בפירוש ובא תלכו, י"י אחרי שני

193בגמ'... השנוי הלשון לו תפש ההלכות ובעל הזאת, במצוה בספרי השנוי הלשון תפש הוא ההלכות.

.19 עמי ע״ש ...יצליח בן חפץ רב של המצות לספר הכוונה קאפח: ר"י בביאור 190

 ובקור אבלים נחום ההלכות בעל שמנה היא הרביעית והתשובה שם: אי. שורש - לרמב"ם המצוות לספר 192
עלומים. ההלכות בעל שדברי מפני תמימים הזאת בתשובה הרב ודברי ערומים. והלבשת מתים וקבורת הולים
 המלבוש ומצות המזון מצות השב אולי כי וכסיתו ערום תראה כי בישעיה שמצא מפני הערום הלבשת שמנה אמר

 ד׳ בתורה ׳תעי שאמר מה בכלל נכנס כולו שזה נפסדת סברא באמת היא כן ואם בקבלה, הכתוב מזה שתים
 אשה להשיאו אפילו וכן לפניו לרוץ ועבד עליו לרכוב סוס אפילו שאמרו כמו כלם החסרונות כולל שהוא מחסורו

 בפני מצות אותן שמנה אמר חולים ובקור אבלים נחום וכן זצ״ל. הרב שכ' כמו הכל כתובות. במסכת שנתבאר כמו
 צריכא לא והשיבו הסדים גמילות הייני הקשו ושם הולים בקור זה בה ילכו אשר בתלמוד נדרשות שהן מפני עצמן

 כבודו. לפי ואינה לזקן דאפי' צריכא לא והשיבו הסדים גמילות הייני והקשו קבורה זו בה דרשו וכן גילו, בבן דאפילו
 להתוכה אני עתיד עוד גבוהות פארות מסעפת גדולים עיקרים עוקרת תשובה השני בעיקר זה על הרב ותשובת

הבורא... בעזרת בהן

 בגמילות שנתרבה וכל נכנסים הם כמוך לרעך ואהבת ובכלל הם הסדים גמילות אלו שכל זה בכל והנראה שם: 193
 ולפי האה. עם הסד לגמול היא אהת מצוה הכל שיתרבה מקום זה מאי גילו ובבן כבודו לפי ואינה בזקן ההסד
להם ולדרוש לישראל אותם להודיע באילו רבינו למשה יתרו אזהרת משום מצוה שום למנות ראוי אין כ׳ עוד דעתי
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 תלכו... אלהיכם י״י ארורי ואמר אחר בלשון הזה הצווי נכפל וכבר רמב"ם: מזכיר המצוות בספר אמנם

 ודעות, מידות ר״ל דווקא לדרכיו מכוון בדרכיו והלכת מצוות כי מחלק, שהרמב"ם מסתבר ומ"מ

 אף חנון נקרא הוא ברוך הקדוש מה רחום, היה אתה אף רחום נקרא הוא ברוך הקדוש מה כלשונם

 נקרא הוא ברוך הקדוש מה צדיק, היה אתה אף צדיק נקרא הוא ברוך הקדוש מה חנון, היה אתה

 מתים וקבורת חולים ובקור אבלים נחום מעין ממשיים, מעשים ואילו חסיד, היה אתה אף חסיד

 מכלל אחת מצוה תחת נכנסות להם והדומים כלם האלו פעולות חסדים, גמילות וכל ערומים והלבשת

כמוך... לרעך ואהבת יתעלה אמרו והוא בבאור, התורה הכתובות המצות

 אלו בדרכים ללכת אנו ומצווין דעות: מהלכות בפ״א ח״ל החזקה, יד בחיבור גם ניכר זה דבר

 מה זו: מצוה בפירוש לימדו כך בדרכיו". "והלכת, שנאמר והישרים, הטובים הדרכים והם הבינוניים,

 קדוש, נקרא הוא מה רחום: היה אתה אף רחום, נקרא הוא מה חנון; היה אתה אף חנון, נקרא הוא

 צדיק חסד ורב אפיים ארך הכינויין, אותן בכל לאל הנביאים קראו זו דרך ועל קדוש. היה אתה אף

 עצמו להנהיג אדם וחייב הם, וישרים טובים דרכים שאלו בהן־-להודיע וכיוצא וחזק גיבור תמים וישר

 חולים, לבקר דבריהם של עשה מצות ח״ל: כתב אבל מהלי י״ד בפרק ואילו כוחו... כפי ולהידמות בהן

 לשאת הקבורה, צורכי בכל ולעסוק האורחים, וללוות הכלה, ולהכניס המת, ולהוציא אבילים, ולנחם

 צורכיהם. בכל ולסעדם והכלה, החתן לשמח וכן ולקבור: ולחפור, ולספוד, לפניו, ולילך הכתף, על

 בכלל הן הרי מדבריהם, אלו מצוות שכל פי על אף שיעור: להם שאין שבגופו, חסדים גמילות הן ואלו

תלכו. י״א אחרי מדרש כלל מזכיר אינו הרמב"ם התורה משנה בחיבור כמוך"... לריעך "ואהבת

 תלכו, להיכם[ - ]א ה' אחרי ונאמר בדרכיו והלכת שנאמר בדרכיו ללכת :194גדול מצוות בספר מאידך,

 שנאמר והישרים הטובים בדרכיו ללכת עשה מצות :195שם בארץ: וצדקה ומשפט חסד לעשות ]והוא[

 הוא מה תלכו מידותיו אחר דסוטה בפ״ק ומפרש תלכו, להיכם - א הי אחרי ואומר בדרכיו, והלכת

 אליו וירא שנאמר חולים ומבקר וילבישם, עור כתנות ולאשתו לאדם הי ויעש שנאמר ערומים מלביש

 וקובר בנו, יצחק את להים - א ויברך אברהם מות אחרי ויהי שנאמר אבלים ומנחם ממרא, באלוני ה'

כך: עושה אתה אף בגי, אותו ויקבור שנאמר מתים

 ורחום חנון שהוא שכמו ועבדהו, אביך להי - א את דע המקרא זה של פירוש ספרד לחכמי פירשתי וכן

 שאכל עליו שנאמר ביאשיהו עדים, שני לך והא אתה, תעשה כן בארץ וצדקה משפט חסד ועושה

 ונאמר הי, נאם אות׳ הדעת היא הלא טוב אז ואביון עני דין דן לו טוב אז וצדקה משפט ועשה ושתה

 עושה הי אני כי אותי וידוע השכל המתהלל יתהלל בזאת אם כ׳ וגוי בחכמתו חכם יתהלל אל עוד

הי: נאם חפצתי באלה כ׳ בארץ וצדקה משפט חסד

 והדינין התרעומות יתמעטו בכך כי וריעות, שלום ואחוה אהבה ביניהם לשכן כדי תמיד המצות באלו זריזים שיהיו
 שהזהיר כמו בשלום יבא מקומו על הזה העם כל וגם אליו מעצתו וזה עת בכל למשפטים יצטרכו ולא ביניהם
 מי ואין והדינין, הגזלות יתמעטו כן גם בה כי ממנה, יהיו אומנות שילמדו ופירושו הייה□ בית זו לה□ והודעת
המצות... בחשבון זו שיביא

עשה. מצוות רמזי - עשין 194

זי. סימן - עשין 195
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 חסדים גמילות תתלתה - תורה שמלאי: ר' דרש :196בסוטה שם בגמרא אשר ברמב"ם, נוסף דקדוק

 עור כתנות ולאשתו לאדם אלהים הי ויעש דכתיב: חסדים, גמילות תחילתה תסדים; גמילות וסופה

בגיא. אותו ויקבר דכתיב: הסדים, גמילות וסופה וילבישם;

 בראשה ובסופה, ובאמצעיתה בראשה בתורה םסד גמילות ברכיה רבי אמר :197רבה בקהלת אף

 ונעשה האדם אל והביאה להוה הוא ברוך הקדוש שקילעה מלמד הצלע את אלהים הי רבן דכתיב

 ממרא באלני הי אליו וירא דכתיב ובאמצעיתה בניאתא, לקלעיתא קורין הים בכרכי שכן להם שושבין

בגיא. אותו ויקבור שנאמר בסופה אבלים, ברכת זו בנו יצחק את אלהים ויברך שביקרו מלמד

 החסד ברכיה, שלרבי הבדל עוד ,198הנ״ל שמלאי רבי במדרש ההסר םסד, אמצעה הוספת מלבד

 תסד שתחילתה הנ״ל, שמלאי רבי ממדרש בע"א הצלע, את י"א רבן מהכתוב הוא בראשה המופיע

וילבישם. אור כתנות ולאשתו לאדם ׳"א ויעש מהכתוב

 הי ארחות כל זש״ה :200שרה וויי פרשת - תנהומא מדרש ע"פ ,199ג"כ בע"א מצאנו האמצעי רוסד

 תסד שגמל הסד, תהילתה הסד, וסופה הסד, ואמצעיתה הסד, תורה של תחילתה ואמת, םסד

 תסד הי ארוזות כל הוי הצלע... את אלהים ה' ויבן שנאמר ולחוה, לאדם חסד גמל ולכלות, לחתנים

כיון רבקה, מינקת דבורה ותמת שנאמר ,201מנין םסד ואמצעיתה םסד, תורה של תחילת הרי ואמת,

אי. ד, ", 196

 הקדוש של דרכיו שכל לידע אתה מבקש שמלאי ר' אמר אי: סימן וירא פרשת - תנחומא במדרש ע״ע זי. פרשה 197
 את שקיבר חסד ובסופה הצלע, את אלהים ה' ויבן שנאמר הכלה, את קישט תורה של בראשה חסד, הוא ברוך

 משבח דוד וכן די: סימן ושם הי. אליו וירא שנאמר החולה, את ביקר ובאמצעה בגיא, אותו ויקבר שנאמר המת,
 חסד, ואמצעיתה חסד, וסופה חסד, תחלתה התורה ואמת, חסד ה' ארחות כל מהו ואמת, חסד ה' ארהות כל

 את אלהים ה' ויבן שנאמר לאדם, והביאה קישטה חוה הוא ברוך הקדוש כשיצר מוצא אתה מנין, הסד תחילתה
 חסד באמצעיתא בגי, אותו ויקבור שנאמר בכבודו, לו נטפל כשהקב״ה משה במיתת חסד וסופה וגוי... הצלע

תש״ב. רמז תהלים - שמעוני ילקוט .״באברהם...

 עור כתנות חסדים גמילות תהילתה תורה שמלאי רבי דרש די: סימן המקנא - א' פרק סוטה מסכת באגודה 198
 הלך תדבקון ובו בגיא. אותו ויקבר הסדים גמילות סופה ממרא. באלוני אליו וירא הסדים גמילות אמצעה וילבישם.

 ביקר הוא ברוך הקדוש ערומים. מלביש אתה אף ערומים מלביש הוא מה הוא ברוך הקדוש של מדותיו אחר
קט״ז. עמוד א' מצוריך סמ"ק ועיין מתים. קבור אתה אף מתים קבר הוא ברוך הקדוש כוי הולים

 הצלע את אלהים י"׳ 'ויבן חסדים, גמילות תהילתה והתורה בי: משנה א' פרק אבות על לרשב״ץ אבות במגן 199
 אלהים ויברך אברהם מות אהרי ויהיה? לבקרו. ׳"׳', אליו 'וירא הסדים, גמילות באמצעיתה האדם', אל ויביאה

 באי שאמרו כמו בגי, אותו ויקבור חסדים, גמילות סופה אבלים, ברכת אותו. ויברך ביעקב וכן בנו, יצחק את
.121 עמי ג' בשם ערוגת הסי ראה קהלת. ובמדרש מסוטה

 היינו ברכיה, כרבי האמצעי חסד עם יהד שמלאי רבי עייר הראשון חסד המצרף מצאנו אהר מקור בי. סימן 200
 בשעה ואמת, חסד ה' ארהות כל זש״ה יעקב, אל אלהים וירא יי: סימן וישלה פרשת )ורשא( תנחומא מדרש
 והכתיב בדרכיו, ללכת יוכל מי לו אמרו בדרכיו, ללכת ואומר וחוזר תלכו, אלהיכם ה' אחרי לישראל משה שאמר

 אש וכתיב נודעו, לא ועקבותיך רבים במים ושבילך דרכך בים וכתיב רגליו, אבק וענן דרכו ובסערה בסופה ה'
 וגמילות ואמת חסד דרכיו אלא כך לכם אמרתי לא לישראל, משה להם אמר מאד, נשערה וסביביו תאכל לפניו

 הלביש תחלתה ג״ח, וסופה ג"ח ואמצעיתה ג"ח התורה שתהלת וג״ח ואמת, חסד ה' ארהות כל דכתיב חסדים,
 ה' אליו וירא שנאמר חולים בקור אמצעיתה וילבישם, עור כתנות ולאשתו לאדם אלהים ה' ויעש שנאי ערומים
ע״ש. הוא... ברוך הקדוש של מדותיו אחר תלכו אתם אף בגי, אותו ויקבור שנאמר מת קבר וסופו ממרא, באלוני

חסדים. וגמילות הצדקה שער - המנהיג ספר

 כלות ומכשט חתנים מברך שהקב״ה מצינו שמלאי, ר' אמר חי: פרשה בראשית פרשת - רבה בראשית על עיין 201
ויבן דכת' כלות מכשט אלהים, אותם ויברך דכת' התנים מברך אבלים, ברכת ומברך מתים וקובר חולים ומבקר
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 יהא הוא ברוך הקדוש אמר עליה, ובוכה יושב יעקב והיה בכות, אלון שמו ויקרא כתיב, מה שמתה

 ממשה, הסד וסופה וגוי. עוד יעקב אל אלהים וירא שנאמר פנים, לו נראה ומצטער, יושב יעקב

ואמת. םסד ה' ארחות כל הוי מואב, בארץ בגיא אותו ויקבר שנאמר אותו, קבר שכשנסתלק

 אור כתנות ולאשתו לאדם ׳"א ויעש הכתוב וכן נאמר, בתחילתה הצלע ויבן שאם להעיר, יש מקום

 וירא או ממרא, באלוני השם אליו וירא הכתוב הנה בסופה, מופיע בגיא אותו ויקבור ואילו וילבישם,

 אפשר בראשית. באמצע אלא הוא, תורה ספר באמצע לא אך ביניהם, נכתב אמנם יעקב, אל אלוהים

 תורה. המסיים ומשה תורה בתחילת אדם בינות ממוצעים שהאבות בדורות, לאמצע היא שהכוונה

 ובאמצע קדושים בפרשת אשר השם, אני - כמוך לרעך ואהבת לנאמר גם המכוון שאולי לומר ויש

ממש. ס״ת

 פ״ו: שבתחילתו דעות בהלכות כמוך לרעך ואהבת מצוות שמפרש לפי ,202כן נהג ברמב"ם אף מ"מ,

 לפיכך כמוך". לריעך "ואהבת שנאמר כגופו, מישראל ואחד אחד כל את לאהוב אדם כל על מצוה

 ובהלכות עצמו... בכבוד ורוצה עצמו ממון על חס שהוא כמו ממונו, על ולחוס בשבחו שיספר צריך

פ״ח. באמצעו אשר עניים מתנות בהלכות וגם שבסופו, כנ"ל אבל

סופה אמצעה תחילתה

בגיא אותו ויקבר  לאדם אלהים ה' ויעש

 עור כתנות ולאשתו

וילבישם

שמלאי ר' ־ סוטה

בגיא אותו ויקבר באלני ה' אליו וירא

ממרא

 את אלהים ה' ויבן

הצלע

ברכיה ר' - רבה קהלת

בגיא אותו ויקבר  יעקב אל אלהים וירא

וגוי עוד

 את אלהים ה' ויבן

הצלע
שרה ח" - תנחומא

בגיא אותו ויקבר באלנ׳ ה' אליו וירא

ממרא

 לאדם אלהים ה' ויעש

 עור כתנות ולאשתו

וילבישם

 - )ורשא( תנחומא

וישלח

תלכו אלוהיכם השם אחרי

 אלהיכם ה' אחרי אנכי ראה בפי שניהם על ה הב" צוה מתים. לקבור ערומים, להלביש :203יראים בספר

 כתיב והלא השכינה אחר לילך לאדם לו אפשר וכי חנינא בר חמא ר' דרש פ״א בסוטה ואמרי' תלכו.

 וגוי, אלהים ה' ויעש דכתיב ערומים מלביש הוא מה הב״ה של מדותיו אחר הלך אלא הוא אוכלה אש

 ערום תראה כ׳ בישעיה נמי וכתיב הוא, אחיך וחי בכלל ערומים והלבשת עמך אחיך וחי נמי וכתיב

 הקדוש ]מה[ מתים קבור אתה אף בגי אותו ויקבור דכתיב מתים קובר הוא ברוך הקדוש מה וכסיתו,

 ברכת ברכו ]מה בנו יצחק את אלהים ויברך אברהם מות אחרי ויהי דכתיב אבלים מנחם הוא ברוך

חייהם בית זה להם והודעת יוסף רב תני מציאות באלו בב״מ ואמרי' אבלים, נחם אתה אף אבלים[

 אף אמר נחמן בר שמואל ר' בגי, אתו ויקבר מתי□ קובר וגוי, ׳"■ אליו וירא רוולי□ מבקר הצלע, את אלה■□ י״י
אבלים. ברכת ברכו, מה אתו, ויברך ארם[ מפדן ]בבאו עוד יעקב אל אלהים וירא דכת' לאבל פנים מראה

אי. עמי ג' שופטים - פשוטה יד עיי 202

קנ״ד. קנ"ג סימן 203
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 זו המעשה את קבורה זו בה חולים בקור זה ילכו אשר חסדים גמילות זו הדרך את המדרש בית פי'

הדין. משורת לפנים זו יעשון אשר הדין

 ה' אחרי דכתיב אחד, במקרא שניהן על ראה בפי יוצרים צוה חולים. ולבקר אבלים לנחם :204שם גם

 בר חמא ר' דרש פ״א בסוף ואמרינן בדרכיו. הדבק אלא לידבק לאדם לו אפשר וכי וגוי תלכו אלהיכם

 אבלים מנחם הב״ה מה הוא ברוך הקדוש של מדותיו אחרי הלך אלא אפשר וכי תלכו ה' אחרי חנינא.

 הדרך את חייהם בית זו להם והודעת יוסף רב תני מציאות באלו ואמרינן וגוי. מות אחרי ויהי דכתיב

חולים. בקור זו בה ילכו אשר גמ״ח זו

להם והודעת

 אומר הוא וכן בה. ילכו אשר הדרך להם והודעת דכתיב חסדים לגמול מ״ו: מצוה קטן מצוות בספר

 שנעשה כמו בדרכיו. והלכת בכלל וזה וזה אבלים. לנחם וגם וכלה... חתן לשמח וזהו בדרכיו... והלכת

 חולים. לבקר מ״ז: מצוה לויה... ולעשות אבינו. יצחק ונחם הראשון לאדם שושבין הוא ברוך הקדוש

 שהקב״ה ומצינו גילו... לבן אלא נצרכה לא ומשני חסדים, גמילות היינו ומקשינן בדרכיו. והלכת דכתיב

 ואת דכתיב מתים לקבור מ״ח: מצוה החולה. לבקר ופרש"י אליו וירא שנאמר אבינו אברהם ביקר

 מוכיחים ויש רבים משה קבר שהקב״ה ומצינו החיים. בית זה רבותינו ודרשו יעשון. אשר המעשה

...יעשון אשר דכתיב הדין משורת לפנים לעשות מ״ט: מצוה בדרכיו... מוהלכת

 וכן בהן... נזהרים העם המון שאין החמורות מן עשה במצות ויש :205יונה לרבינו תשובה שערי ספר

 חסדים. גמילות זו - בה" ילכו הדרך את להם "והודעת שנאמר: עשה, מצות שהיא חסדים גמילות

 בין לעניים בין חסדים וגמילות לעניים שהצדקה הצדקה, מן יותר חסדים גמילות גדולה ואמרו:

 חסדים. גמילות ועל העבודה ועל התורה על עומד: העולם דברים שלשה על אמרו: כן על לעשירים.

 לעמו טוב בדרישת לטרוח אדם חייב כי בממונו, בין בגופו בין חסדים וגמילות בממונו הצדקה והנה

 מן הנדרשים העקרים ומן החמורות מן וזאת עשיר, ואם דל אם חברו תקנת על נפשו בעמל ולשקוד

 וכן חסד". ואהבת משפט עשות אם כי ממך דורש ה' ומה טוב מה אדם לך "הגיד שנאמר: האדם,

 לברכה: זכרונם רבותינו ואמרו יעשון", אשר המעשה "ואת שנאמר: הדין, משורת לפנים להכנס מצוה

הדין... משורת לפנים זה

 והסמ״ק יונה רבינו דבריו. העתיק יונה שרבינו ואפשר בפנים, לשונם על עיין הנ"ל, לסמ"ק דומה לשונו

 יונה לרבינו מיוחס עולם, חיי בשם אף הנקרא היראה ספר באיוורא. היו אחד מדרש מבית שניהם

 שיסדו יצחק רבינו מיסוד בספרד, והפיצו העתיקו יונה שרבינו האפשר ומן כאחד, סמ״ק לבעל וגם

 מאיוורא, משה רבינו מיסוד שהיא הנודעת, רמב״ן איגרת לגבי גם נכון הנראה כפי בצרפת, וכתבו

 ושלחו, העתיקו והרמב״ן ס"ו, סימן כלבו ובספר מתשובה, אחרים ענינים א' חלק חיים האורחות ראה

 מפורש הנמצאת המסורה לבד רמב״ן, מפטירת שנים י"ז שהיא מ"ז, משנת 206!,בכי המופיע ראה

 דרשה ע״ן מאיוורא, הביאו יונה שרבינו לומר נוכל בזה גם .207רמב״ן משם קדמונים ספרי בשאר

ר' הרב אל צרפת רבני לפני הדבר והרציתי בילדותי חדשתיו אני זה ודבר לרמב״ן: השנה לראש

ר״כ. רי"ט סימן 204

׳"ג. אות גי שער 205

.2784 פרמה 206

קדושה. שערי הרדים, חכמה, ראשית עיין 207
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 יונה ר' הרב קרוב• ידי על בפריש יחיאל ר' הרב ואל שמואל ר' אחיו ואל במונלפיאן שניאור ברי משה

משם. בהם הושפע יונה שרבינו מסתבר החסידות דרכי מידות עיקר אף שם... שלמד ז״ל

 לכאורה אך האדם, מן הנדרשים העקרים ומן החמורות, מן שהיא ופירש גמ״ח, הציג כאן ר״י מ"מ,

 וימת אומר אחד כתוב :208רבה בקהלת ממש. שבעיקרים כעיקר משמשת בהם וצדדים פנים נמצאו

 הדברים אין שמואל וימת ודאי, מיתה מת ושמואל אסי א״ר מת, ושמואל אומר אווז־ וכתוב שמואל

 וטופתין סופדין הכל נחמן בר שמואל א״ר במעון, ואיש ]וגוי[ שמואל וימת שנאי נבל לענין אלא אמורים

 כאילו חסד בגמילות הכופר שכל ללמדך יהודה ר' אמר מרזיחין, לו עושה הרשע וזה הצדיק מיתת על

 נהרג או הורג אפיי כן אומר לכל, הסד גומל עושה היה מה השלום עליו המלך דוד אבל בעיקר, כופר

 אשירה בישועתך לבי יגל בטרותי בחסדך ואני הה״ד לצדיק, כמו םסד לו אני גומל נרדף או רודף או

עלי. גמל כי לה'

 אסי רבי אמר מת ושמואל אומר אתר ]וכתוב שמואל וימת אומר אחד כתוב :209שמואל במדרש כך

 שמואל וימת ]שנאמר[ נבל, של לעניינו אלא אמורין דברים אין שמואל[ וימת ודאי, מיתה מת ושמואל

 על לבו על וטופםין סופדין הכל הוא ברוך הקדוש אמר בכרמל ומעשהו במעון ואיש ליה וסמיך וגוי,

 או רודף נהרג, או הורג אומר, מהו דוד אבל מרזהים, ועושה יושב הזה והרשע צדיק, של מיתתו

 שכל ללמדך וגוי, בטרותי בווסדך ואני דכתיב הוא הדא לצדיק, םסד גמילות ועושה אני הולך נרדף,

בעיקר. ככופר חסדים בגמילות הכופר

 הוי ירובעל, בית עם םסד עשו שלא למה, ה', את ישראל בני זכרו ולא :210שופטים - שמעוני בילקוט

 שעשה הנסים בכל מודה כאלו הסד עושה שהוא מ׳ כל הוי ה', את זכרו ירובעל בית עם חסד עשו אילו

כופר: כאלו םסד עושה שאינו מי וכל ממצרים, ישראל שיצאו מיום הוא ברוך הקדוש

 ולא מסביב אויביהם כל מיד אותם המציל אלקיהם ה' את ישראל בני זכרו ולא חז״ל כמ"ש :211מוריה

 שעשה הניסים בכל מודה כאילו חסד שעושה מי כל הוי ה', ברית את זכרו ירובעל בית עם חסד עשו

בע״ז... מודה כאילו םסד שאינו״עושה מי וכל ממצרים, שיצאו מיום הקב"ה

 ידוע, מאמר וע״ד טובה, ובכפיות טובה בהכרת דווקא או גמ"רו בכל הוא זה מדרש אם היא השאלה

 סופו הבירו של בטובתו הכופר כל יוסף, את ידע לא אשר ובמדרש שמות: פרשת - בתיי רבינו זכרו

 ידעתי "לא אמר ובסוף יוסף", את ידע לא "אשר כתיב שהרי הוא, ברוך הקדוש של בטובתו שיכפור

 למתר ראשו, את התיזו המלך אמר דוכוס, של איקונין שרגם לאדם דומה, הדבר למה משל הי", את

כן... בי עושה

זי. פרשה 208

.,רו סימן כ״ג פרשה 209

ס״ד. רמז 210

טי. עמי שנ"ג-שנ״ה 211
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 על עולם ועד מעולם יי' וחסד דכתיב חסידות לידי מביאה חטא יראת :212שקלים - בירושלמי ע"ע

 ואחת אחת כל בצדיקים מעלות עשר חכמים מנו הללו דברות עשרת וכנגד :213ויטרי ובמחזור יריאיו...

 שחקי מכולן. למעלה שמגיע עד בהן מתעלה ואדם חמורה. לידי מביאה והקלה מחבירתה. גדולה

 זריזות זריזות. לידי מביאה זהירות לברכה. זכרו' רבותיי ששנו והוא הימנה. למעלה ]שהקב״ה[

 חט. יראת ענוה. קדושה. טהרה. כוי. מביאה נקיות נקיות. לידי מביאה פרישות פרישות. לידי מביאה

 עד מביאו הזה הדבר קדוש היה ואם זהירות... ראשונה. הקודש: רוח לידי מביאה חסידות חסידות.

 הבריות. לכל חסדים וגומל חסיד ויהיה למקום. ואהוב שמים וירא קונו. לפני רוח ושפל עניו שיהא

 מה חסיד היה ואם הימנה... למעלה שאין העליונה. המעלה וזו עליו. שורה הקודש רוח כך היה ואם

לחסידיך... בחזון דברת אז שנאמ' הנביאים ככל אליו ומדבר הקודש רוח עליו משרה הק' שכרו.

 שנאמר חסד, כולו העולם כל מילא כאילו - ומשפט צדקה העושה כל אלעזר: רבי ואמר :214בסוכה

 יקר מה לומר תלמוד - קופץ לקפוץ הבא כל תאמר שמא הארץ. מלאה ה' חסד ומשפט צדקה אוהב

רבי אמר •ראיו. על עולם ועד מעולם ה' וחסד לומר תלמוד - כן שמים ירא אף יכול וגוי, אלהים חסדך

 על עולם ועד מעולם ה' חסד שנאמר שמים, ירא שהוא בידוע חן עליו שיש אדם כל פפא: בר ־־־חמא

 על עולם ועד מעולם ה' וחסד ואומר הרשב״ם... בשם ובמד"ש :215אבות - טוב יום תוספות יראיו.

 ה' וחסד ואומר :216,ויטו־ מחזור שמים... ירא שהוא בידוע חסד. של חוט עליו שמשך מי שכל יראיו

רבינו פי' שמים... ירא שהוא בידוע חסד של חוט עליו שמושך מי שכל יראיו. על עולם ועד מעולם

ג׳. פרק 212

 .435 עמי לירחמיאל דה"׳ זיכרונות בסי ט', עמי ד' מדרשים ילקוט א', ג' עמי רוכל אבקת בסי ע"ע תקל"ג. סימן 213
 מזורז שיהי' מביא וזה חטא, לידי המביאים הדבר׳' מכל אדם ליזהר - ראשונה אזהרה זי: בעמוד ע״ו במוריה
 ]במעלות[ במעלת זריז יהי' ובאם טובות. ]פעולות[ פעולת ועושה חסדים, ]ולגמילות[ ולגומלת טובות למעלות

 מזיו להנות מביא ]הזאת[ זאת והמדה רשעות, ומכל ופשע עון מכל נקיות לידי מביאו ]ובת״ת[, בת"ת טובות
 ליד׳ מביאו קדושה של זאת מדה בו יהי' ובאם ]גדולה[. וגדולה קדושה לידי לבוא זוכה זה ידי[ ]ועל ולידי השכינה,

 ממדרגה הוא וזה שכינה, עליו שתשרה זוכה זה וע״י חסידות, לידי מביאו ענוה ומדת בוראו, לפני וענוה יראה
 ועתה העליונה. למעלה ]התחתונה[ התחתון ממעלה ויתרומם יתעלה ה' והירא הימינה. מעלה שאין ]מדרגה[

 מכל ]יצילו/יצילהו[ יצילה הקב״ה שכרו זהיר הוא אם הנזכרים, מעלות ביי יזהר הוא אם שכרו, יהי' מה לך אפרש
 לבבו ה' שירחיב שכרו יהי' ה' בעבודת וזריזות חסידות מדת בו יהי' ובאם שברון, ומכל חבלנית ומכל וצוקה, צרה

 הקב״ה שכרו והיי פרוש יהי' באם לבי, תרחיב כי ארוץ מצותיך דרך כדכתי' תורה, של באור ]עיניו[ עניו ויאיר
 שכרו יהי' טהרה מדת בו יהי' ובאם סגולה, לעם לי להיות העמי' מן אתכם ואבדיל כדכתי' ]מחבבהו[ מחביהו

 ילעג ]ונקי למו לעג ונקיים וישמחו, ישרים יראו דכתי' במפלתם, וישמח חללים ישראל שונאי לפניו יפיל שהקב״ה
 מלך, רעהו שפתיו חן לב טהור אוהב דכתי' הקב״ה של רחימא שנקרא שכרו יהי' הזיו מדת בו יהי' ובאם למו[.
 לו, יאמר קדוש בירושלים והנותר בציון הנשאר והי' דכתי' הבא עולם ח" לידי מביאו קדושה מדת בו יהי' ובאם

 חכמות ושאר התורה ]בסודות[ בסודת להבחין שיודע שכרו יהי' ענוה מדת בו יהי' ובאם בינה(. לו נותן )שהקב״ה
 עליו שתשרה זוכה [,]יהי יהי החסידות מדת בו יהי' ובאם ליריאיו, ה' סוד דכתי' בינה[ לו נותן ]שהקב״ה הנסתרים

 לחסידך, ]בחזון[ דברת אז דכתיב ]הנביאים[, הנביא□ כל ע□ ]שדיבר[ שידבר כמו פה אל פה עמו וידבר השכינה
 והקב״ה המשיח, בימות לעתיד הקב"ה עשה מידות הי' כאן נזכרים שכנגדה, מעלות )וה"י( והיי מידות היי ונגד

אמן. במהרה בימינו לגאלינו ימהר

צ״ב. עמוד א' שור עלי '0 עיין בי. מ"ט, 214

יי. משנה ג' פרק 215
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אחת רגל על

 חסד עליו שיש אדם כל פפא: בר חנינא רבי אמר התם: נמי ואמרינן :217המאור מנורת אבות. - בחיי

יראיו': על עולם ועד מעולם ה' 'וחסד שנאמר: שמים, ירא שהוא בידוע

חסדים. גמילות כעניין החסד, ובמעשה במידת דווקא ולאו וחסד, חן של בחוט מדובר בפשוטו מ״מ

 חייהם בית זה להם והודעת דרשינן מציאות אלו בפרק בי: דרבנן עשה - עשין גדול מצוות בספר

קבורה, זו בה גילו, בבן אף חולים ביקור זה ילכו חסדים, גמילות זו הדרך את אומנות\, זו \פירוש

 שהעמידו מפני אלא ירושלים חרבה ולא הדין, משורת לפנים זה ׳עשון אשר הדין, זה המעשה ואת

:218אבל מהלי י״ד ר"פ הרמב"ם לשון מעין היא דרבנן בגדר אלו מצוות העמדת תורה: דין על דבריהם

 האורחים, וללוות הכלה, ולהכניס המת, ולהוציא אבילים, ולנחם חולים, לבקר דבריהם של עשה מצות

 החתן לשמח וכן ולקבור; ולחפור, ולספוד, לפניו, ולילך הכתף, על לשאת הקבורה, צורכי בכל ולעסוק

שכל פ׳ על אף שיעור: להם שאין שבגופו, חסדים גמילות הן ואלו צורכיהם. בכל ולסעדם והכלה,

 אותם שיעשו רוצה שאתה הדברים כל כמוך". לריעך "ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם, אלו ,,,מצוות

והודעת הכתוב כאן מוזכר אינו ברמב״ם אך ובמצוות: בתורה לאחיך אתה אותן עשה אחרים, לך

להם. י**׳

ואנוהו

 חנון היה אתה אף - ורחום חנון הוא מה לו: דומה הוי - ואנוהו אומר: שאול אבא דתניא... :219בשבת

 ודם לבשר אפשר וכי אומר, ישמעאל ר' ואנוהו, :220בשלח - ישמעאל דרבי במכילתא מקורו ורחום.

 גם וחנון... רחום אתה אף וחנון רחום הוא מה לו, אדמה אומר, שאול אבא אלא... לקונו, להטות

 בוראו, את לנוות לאדם לו איפשר וכי ואנוהו, אלי זה ישמעאל, רבי תני :221פאה מסכת - בירושלמי

ורחום... חנון תהא את אף ורחום חנון מהו לו, אדמה אומר, שאול אבא אלא...

שלום גדול בעניין

 אדם שבין שלום הבאי זה ובכלל כמוך, לרעך ואהבת דכתיב חבירו את לאהוב :222קטן מצוות בספר

 כתב המלך ודוד לחבירו. אדם שבין שלום הבאת יש זו מצוה ובכלל זכות... לכף ומכריעו לחבירו

 נחרב למה ראשון בית יוחנן רבי דאמר השלום, גדול מאד כ׳ והבן ודע ורדפהו. שלום בקש בספרו,

 ובגמילות בתורה שגדולים אנו מכירים נחרב. למה שני בית וש״ד. וג"ע עכו"ם עבירות ג' בו שהיו על

 "ישבה" "איכה" תיבו': בראשי ונרמז חינם. שנאת בהם שהיה מפני נחרב מה מפני כן אם היו. חסדים

 שנאת עונש גדול כי לעינים הנראה דבר הוא וזה רעייה. איב״ה - "היתה" "עם" "רבתי" "העיר" "בדד"

לא חנם שנאת רק בהם שהיה ואותם שנה. ע' אחר נגאלו עבירות ג' בהם שהיה אותם כי מאד חנם

]רכ״א[. אות 217

 תנחומי כגון מדרבנן ואפילו מצוה, שהוא דבר ואמרו בי: משנה חי פרק סנהדרין מסי - לרמב"ם המשנה בפירוש218
אבלים...

בי. קל״ג, 219

 לו אפשר היאך וכי אומי ]ישמעאל ר'[ ואנוהו יוחאי: בר שמעון דרבי במכילתא ע״ע גי. פרשה דשירה מסכתא 220
ורחום... חנון היה אתה אף ורחום ]חנון הוא[ מה לו הדמה אומי שאול אבא ]אלא... קונו[ את לנאות לאדם

אי. פרק 221

חי. מצוה 222
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בעד,"י

 בא חסד אהבת הם׳ של החדשה למהדורה כהוספה — הזה הקונטרס
 ע״י זצוק״ל תיים" ה״הפץ בעל מרן הגדול רבנו של ההסד לתורת נדבך להוסיף

הסד. אהבת בם׳ מופיעים ואינם הקדוש מפיו ונמסרו שנאמרו ושיחותיו אמרותיו
 שנרשמו חיות עובדות מכמה החסד ורבת האצילית דמותו משתקפת כמו־כן

 של חייו דרכי על ולספר למסור שיש ממה המקצת מן מקצת אך והן בקונטרס
שבדור. המעש וגדול החסד עמוד

 יבדוקים נאמנים שיהיו המקורות על בעיקר דקדקנו החומר לקט עם
 ספר כלשונם(, )שהעתקנום זצ״ל רבנו מספרי קטעים ובראשונה בראש והם

 רבנו, של בכורו בנו זצ״ל הכה! לייב ארי׳ מוה״ר להגאון חיים" החפץ .מכתבי
 סודי ואגש" מנאמניו אחד שליט״א גרינימן להגר״ש התורה" על חיים .חפץ ספר
שליס״א. ישר רמ״מ להרה״ג הת״ח" .תולדות וספר רמי של

 חזכה נשמתו לעילוי נערך זה קונטרס
טהורה שמים ויראת בתורה המופלג הבחור גיסי של

הי״י הורי ט יהושע הקדוש

 הי״ו( מהורי ונחמה פינחס אליעזר הר׳ יבלח״ם של יקירם )בגם
 פרוץ עם חנה, ופרדס חיפה, בירושלים, הקדושות הישיבות תלמיד

 מדמו ותרם הראשונה לקריאה נענה תש״ח בשנת בישראל המלחמה
 התנדב עיה״ק ירושלים על המצור בימי הפצועים, גפשות להצלת
 עציון בגוש העיר למגיני הצטרף האויר ודרך בגבורים ד׳ לעזרת

 נפשו כחות שאת ביתר נתגלו שסה עיה״ק, לחברון בדרך אשר
 לחברים בעזרה למופת, לב באומץ התרומיות ומדותיו הנעלים
 שכמו על שנשאם לפצועים ותרופה מזור בהגשת מצוקה, בשעת
 מתוך לתורה עתים וקבע מגירסי׳ פסק לא וכן נפש חרוף מתיד

 ספר ידו מתוך מש לא הנצולים עדות )לפי מיוחדת התעמקות
יד בי שנגעה עד תורה( חדושי כתב ממכתביו ובאחד המשניות

 והנמהר המר ביום הגוש בנפול ונפל הטמאה המרצחים
במותו. עשרים ■בן והוא ה׳תש״ח, באייר, ד׳ יום

ישראל. עם קדושי כל נשמות עם החיים כצרור צרורה נשמתו תהא

שמורות הזכויות כל
העורר



ד & ft ה עמוד*

ד׳ חפץ - החסד מצות א.

 ישמרו אשר לסריסים ד׳ אמר כר, כי יבש, עץ אני הן הסרים יאמר ואל
 ,ובחומות בביתי להם ונתתי בבריתי ומחזיקים חפצתי באשר ובחרו שבתותי את
נ״ו( ,)ישעי יכרת לא אשר לו אתן עולם שם ומבנות, מבנים טוב ושם יד

 ולא הכתוב לנו וסתם הפצתי באשר ובחרו הכתוב לנו פרט השני הענין
האדם. מן ד׳ חפץ את בעצמנו שנתבונן כדי ביאר

 בין אשר המדות )בעניני כי מפורש נמצא בכתובים נחפש כאשר והנה
 ונאמר הוא חסד חפץ כי שנאמר כמו חסד בענין הוא חפצו עיקר לרעהו( איש

 הגבור יתהלל ואל בחכמתו חכם יתהלל אל ונאמר זבח. ולא חפצתי חסד כי
 כי בארץ וצדקה משפם חסד עושה ד׳ אני כי וגר בזאת אם כי וגר בגבורתו

 שיתנהג האדם מן השי״ת חפץ עיקר כי הכתוב לני הורה .,ד נאם חפצתי באלה
 ]וזהו אחד ענין ושניהם והסד צדקה דהיינו הדברים אלה הוא י רעיו עם בהם

 להם לומר צריך לרעהו איש בין לדון אותו מבקשים כשהיו אבל עצמו בענין
וגי׳[. דל פני תשא לא דכתיב כסה משפט דברי

 הספר מן וג׳ בודב ביארנו כאשר הרבה דברים כולל הוא חסד וענין
חסד. אהבת

 לנו להוויות חפצתי, אשר את ועשו אמר ולא ובחרו הכתוב שאמר ומד.
 לזה יבחר כאשר רק הוא ומבנות מבנים טוב שהוא מעלה לזה יש שאימתי

 שהוא בחירה שם שייך שע״ז ימיו כל בה וסתדבק הולך שהוא דהיינו הדרך,
 היינו וחסד צדקה רודף דכתיב וכמה בחיים ובחרת שנאמר ומנין תמידי עניו

 בנים במקום לו הוא דהרי בדין, וכן הזו הקדושה המדה אתר תמיד שרודף
 וכל הייו ימי כל אודותיו ישקוט ולא ינוח לא בן לאדם לו וכשיש ובנות

 וגדל הולך כשהבן הוא ושמחתו תמיד ולגדלו להחזיקו רק הוא וחפצו תשוקתו
 צריך זה בענין נסי כן ממדרגתו יורד כשהבן הוא ועצבונו ובמדות. במעלות

 כשישתלמו רק לו תהיה שמחתו וכל הזה לענין תמיד דבוקים רעיונותיו כל שיהיו
 ובעוה״ב. בעוה״ז עולם שם לו קונה שעי״ז הזה במקרא המבוארים הענינים כל לו

כחו לפי בביתו קבוע גמ״ח לו שיעשה לו הוא טוב מה זה לפי והנה
 ואין עושר ברוב ד׳ עזרו ואם זו למצוה חייו מימי אחד יום לו יחסר שלא כדי
 שרוצה ויר״א בעיר נאמן איש איזה אתר יחפש זה לענין בעצמו שהות לו

ע״ש. פי״ד ח״ב חסד באהבת שהארכנו ונמו . בזה לעסוק
בגופו הסד גמילות לקיים יראה לזה בכחו ואין הוא עני איש אם ואפילו
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 מד. בכל לסייע אחרים ידי לזרז וכן בח״ג. שם שכתוב וכמו שיוכל מה ככל

החסד. מדת בעניז שיוכל

 תמיד להתחזק שצריכים האנשים, לכל שייכים הענינים אלה שכל ואף
ך cfy צריך שהאדם ז״ל למהרח״ו הקדושה שער בספר שנמצא וכמו והחסד הטוב במדח

י( מקרא ]ובאמת .והסד תורה בלא היום שפנה לי אוי לומר יום בכל להתאונן
/ ׳ אלקיך ד׳ אה לאהבה וגר המצוה כל את תשמרון שמור שנאמר בתורה הוא מלא

 מה הוא בדרכיו דהליכה בספרי דאיתא מה וידוע הימים. כל בדרכיו ללכת
 צריכים הסריסים אלה מ״מ הסד.( ורב אפים ארך והגון רחום ,א ד׳ ד׳ שנאמר

ביותר. זו במדד, ולהתדבק להתחזק

 שנתגברה הזקנה לימי כשהגיע וכ״ש בכחו בעודו אפילו כתבנו זה כל והנה
 איך מוכנת צוואה לעשות בנפשו עצות לשית מחוייב בודאי החולשה עליו

 אג• איו אם באבות התנא מאמר שייך בודאי ועליו פטירתו אחר בנכסיו יתנהגו
 ינחלו •:ם אף הרוב פי על מעצמם קרוביו יתעוררו לא צוואה בלא כי לי מי לי

 “בצע מרגיש אינו החי כי נשמתו לזכות איך עצות לחפש רב הון ממנו
 משחיתו כלי ואחד אחד וכל והמקטרגים המסטינים עליו אז שרבו איך הנפטר,

 רוע על ומתאונן בוכה והוא שאחז״ל כמו לידם, למסרו עליו דין ותובע כידו
הייתי לא אז מעשי לתקן רשות עתה לי והיה יתן מי בעצמו ומחשב מעשיו
בלילות משכבי על שאמר השירים בשיר בקרא רמוז זה וכל כמקדם. שוטה
נפשי שאהבה את בקשתי ללילה[ שדומה בקבר פטירתו לאחר ]היינו
בבית בזה הורגלה כי בעצם הנפש תשוקת הוא שזה ומצוות לתורה ]היינו
 בעצמו הנפש ]כי מצאתיו ולא בקשתיו החומר[ עם שנתחברה קודם אביה
 לעשות נכון בצוואה התנהגותו ואופן הגוף[ עם בעודו כ״א לתקן יכול אינו
 ע״ש. רביעי פ~ק ח״ג חסד אהבת בם׳ העתקתיו גוחלין, יש בספר שמבואר כמו

ז׳(. פרק עולם )שם

חסד בעניו נורא מעשה ב.

 האנשים אודות שם כתבנו זוכה ד״ה בהג״ה פ״ה ח״ב הסד באהבת
 ראיתי ובעיני חז״ל עצת היא שבעולם טובה היותר והסגולה סגולות, המחפשין

4זז בענין שהיה נורא מעשה

 עצה לו שיתו חכם לפני בא ר״ל כולן ומתו בנים לו שהיו אחד איש
קבוע גמ״ח שתעשה עצתי אך סגולות יודע איני לו והשיב זה לעניו וסגולה
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 עמך השי״ת יתמסד אנשים עם שתתנמג המסד סדת שבזכות ד׳ יתו אולי בעיר
בנים. לך ויתן

 בעיר קבוע גמ״ח שעשה עד זה כענין הרבה ועסק לעצתו שסע האיש
 ועשה משכונות על להלוות זה בעגין להתעסק המצוה את עצמו על קבל והוא

 לשלש אחת שסעם כתוב היה התקנות ובתוך כנמוג, זה לעניו תקנות עם פנקס
זו. למצדה חיזוק שיהא סעודה ויעשו הכל יתאספו תלוה כסף אם בפרשת שנים

 אירע המצוד, בזכות שהוא ולאות בן לו נולד השנים ג׳ בכלות ויהי
 מנ״ל האיש ועסק לאסיפתם זמן מקדם כתוב שהיה ביום למילתו שמיני יום

בנים. כמה לו נולדו הללו השנים ובמשך שנים וכמה כמה זו במצוה הרבה

ממנו, ובקש החכם לפני ובא הקב״ד, של טובותיו שכח הימים ברבות אך
 ידאו ע״ב עליו מפקפקין אנשים יש וגם נתגדל והגמ״ת גדול מוטרד שהוא .היות

 לא אתר שבודאי באסרו בזה מיאן והחכם בהגמ״ח שיעסוק אחד נאמן למנות
 היער. כאשר אח״כ שנים איזה בעוד אך מנהיג, הוא כאשר בטוב הגמ״ח יגהוג

 ונבחר מחדש קלפי ועשו לדבריו להסכים הוכרח בקשתו שיעשה בחכם להפציר
 ממחרת ויחי הלילה בתחלת היה זה ומעשה בהסצוה לעסוק תהתיו אחר נאמן

 לו שנחנק בסוסו, הלילה בזד. נורא דבר שקרה איך לו ויספר החכם אצל בא
 נולדו החסד שבזכות בעליל רואה הנך זו. במצוד. ויאחז ויחזור אחד, קטן ילד
 עליו להתגבר תיכף הדין מדת התחילה החסד מדת נסתלקה וכאשר בנים לו

בהג״ה(. )שם ממנה להרפות ולא זו במצוה להחזיק האדם יראה וע״כ
 זצ״ל רבינוביץ הגרי״ם בשם לסרסם הדבר ניתן רבנו של פטירתו אחר

 רבנו באמת הוא הנזכר והחכם בראדין קרד. הנ״ל שהמעשה ים" "אפיקי ם׳ מחבר
בעצמו... הח״ח

עצמו באדם לאביונות הסבה ג.

 תיבת ד׳(. ט״ו, )דברים וגו׳ יברכך ברך כי אביון, בך יהיה לא כי אפס
 פירש ורש״י הקודם לפסוק זה שייך ומה הכתוב פשט לפי באור לה אין "אפם"
שאחריו. אפסוק קאי אפם דהאי

 תעשר עשר הקודמת בפרשה התחילה התורה כפשוטו. לבאר ונראה
 בשני סיירי דהכתוב ברש״י, עיין דגנך, מעשר אלקיך ד׳ לפני ואכלת וגר

 דמיירי לעשר תכלה כי פרשת מתחילה ואח״ב ושני. ראשון מעשר מעשרות,
 הרי שם■ כדפירש״י שני מעשר במקום השלישית בשנה עני מעשר בהפרשת

 נשאר העולם הנהגת דעפ״י וידוע השדה, מן חומש להפריש צריך שנד, דבכל
כדמוכזזי פועלים ולשכר לזריעה הוא הידות דארבע לפרנסתו, חומש השדה לבעל
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 מקץ הפרשה- מתהילה ואח״ב עיי״ש. לפרעה, חמישית ונתתם ויגש, בפ׳ קראי
 שני לבד שביעי חלק השדה מעסק דנגרע הרי שמיטה, תעשה שנים שבע

 א״כ השדה, לשלישית קרוב בס״ה מפסיד. השדה דבעל נמצא הג״ל, מעשרות
 השדה בעסק להשתכר האדם יוכל לא ה׳תורה מצוות שע״י ח״ו, האומר יאמר

 ואמרה כספים שמיטת דין התורה ביארה אח״כ והנה להרויח, יכול בכסף ורק
 הכספים עסק שגם הרי וגו׳ רעהו את יגוש לא וגו׳ שמוט השמיטה דבר וזה
 קיים ע״י אביון להיות מוכרח שהאדם זדו האומר יאמר ופן תועלת, בו אין

 מקלקלת השמטה ממונות, ובעסקי לשליש, קרוב נגרע שדה בעסק כי התורה,
 ר״ל וגר, אביון בד יהי׳ לא כי אפם ואמרה, תיכף התורה סיימה ע״כ אותם,
 האדם גורם דברים בהרבה כי לאביונותך, הסבה בעצמך אתה תהי׳ שלא הזהר

 בכל ד׳ יברכך ברך כי זדו, אביון תהי׳ לא בגללי אבל אביון, שיהיה בעצמו
 תשמע שמוע .אם בתנאי הכל, את לך ותשלים ברכה לך שאתן הייגו מעשיך,
התורה. בקיום דוקא תלויה שברכתי היינו, בקול',

 לו תסובב לא התורה קיום שע״י לדעת האדם ועגיןצריך ענין ובכל
 ע״י הפסד לו נגרם הזה שבמקום לו, נראה עיניו לפי ואם ריעותא, שום זדו

 חז״ל בדברי זה להמתיק ונוכל אחר ממקום טובה בודאי לו תסובב התורה קיום
 עמל אתה לו, עמלה עמל נפש ט״ז במשלי הפסוק על שאמרו ב׳( צ״ט )סנהדרין

אחר. במקום לך עומלת והתורה זה במקום התורה על

רע כל יאונה לא החסד ממעשה ד.

 והשתתף ווינא בעיר רבנו של שהותו בזמן תרפ״ג בשנת הדבר קרה
ישראל". .אגודת של הראשונה הגדולה בכנסיה

 הבית על צבאו כרגיל שרייבר. עקיבא ר׳ הנכבד בבית התאכסן רבנו
 סגולה יחידי ורק רבנו את לכהפ״ח לראות היה חפצם שאדיר אנשים אלפים

פנימה. להכנס זכו
 באנגליה החרדית היהדות של מפורסם עסקן האכסניא לבעל אז פנה

 ספורים לרגעים הודח נמצא בו לאולם הכניסה את לו לאפשר שטוחה בבקשה
בו. תלויים עתידו חיי וכל אליו לו חשוב דבר כי בלבד

הכבירים, מעשיו ואח אותו העריך כי הג״ל לעסקן האכסניא בעל נענה
 לפניו אותו להציג לו והבטיח זצ״ל הודח סעד שעליו השולחן יד על הושיבו

המזון. ברכת אחרי מיד
אחסר" לא רועי ד׳ לדוד ,מזמור הפרק את לומר רבנו החל בינתיים

וחסד טוב .אך הפרק של האחרון הפסוק את סיים הסעודה, בזמן בקודש כדרכו
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 ולא ראהו לא )שרבנו הנ״ל העסקן האורח אל ופנה וגו׳ היי* ימי כל ירדפוני
כדלהלן: הפסוק כבאור מעודו( הכירו

 והסד שטוב אומר, זה איד ישראל" מלך דוד על היא עצומה "פליאה
 וחומס רוצה הלא לרודפים, יהפכו האלה הטובים הדברים ששני היתיבן ירדפוהו,

ז אתמחה וחסד? טוב אכל האדם, לחיי ויורדים הרודפים המה
 לו נעשה והחסד הטוב שעסק לאדם לו נדמה שלפעמים מינה, שמע

 להפסדים לו וגורם בעסקיו מפריע לו, היקר יומניו את גוזל לחייו, ויורד כרודה
 הטוב כעשה את להזגיח מפתהו והיצר ובו׳ הבית שלום את משבית ח״ו,

 ישראל, זמירות נעים מיעצהו וכאן ז אז לעשות אדם לבן לו יש ימה והחסד.
 תעזבם, אל באמת אותך רודפים והחסד הטוב דעתן• לפי אם אפילו בני, שמע
 כאלה "רודפים" רק תיי" ימי כל ירדפוני וחסד טוב ש-אד לד׳ התפלל אלא
 לא בודאי וחסד טוב של ומ״רודפים אחרים.( רודפים יישנם וצי ה״ו אחרים ולא

ימיים"". לאורך ד׳ בבית "ושבתי• בו יקויים ורק און, יכל לצדיק יאונה

 ופנה נרגש האירה קם הנ״ל הפסוק על באורו את רבנו סייס כשאר
פרדה... ברכת עם הבית בעל אל

 רשות לקבל מקודם שהתאמץ לאירח תיייהתו את הריע האכסניא בעל
 כל לו אין לפתע יוחנה השובה חיים שאלת לשאול בכדי רה "לררגו כניסה

 נדרש הה״ה כי שפתיו, על צחוק בבית עגה האירה אבל זוז כשאלה צירי
 'והסביר בחלבה תשובה קבל שאלתו דברי את לפניו הרצה וטרם שאלה. ללא
דבריו: את מיד

 בעצמו, מנהלם שהוא גמ״ה וקופת תורה תלמוד בעירו הקים השואל, הוא
 באמה גוזלים האלה השטהים בשני ׳והעבודה בע״ה יפה התפתחו המימרות

 החלה רעיתו סובלים... והם הפרטיים עסקיו את להזניח נאלץ היא זמנו• את
לאחרים. הנ״ל המוסדות הנהלת את שימיסר במפגיע ודורשת יד על לו להעיק

 'ומשום אשיתו לדרישת להכנע רוצה אינו שמים לשם הותיק העסהו הוא
 הח״ח לרבנו העניו הכרעת את למסור החלטה לכלל שניהם הגיעו בית" "שלום

יקום. כן יגיד וכאשר זצ״ל

וחסד" "טוב אם אך י5 גדול כהן מפי יוצא ׳מפורש' עתה ששמע מיכיון
 וימשיך הניחם אל בכ״ו הפרטיים בעסקיו לו ומפריעים באמת לאדם רודתייב

 וממהר חהשוביה, החיים שאלת — לשאלתו מספיקה תשובה יקבל בהם, עסקו
זצ״ל... הה״ה רבנו הכרעת את לרעיתו לבשר עתה
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הבריאה יסוד - מסד ת

 החיה הרוח והוא חסד הוא הבריאה יסוד יבנו;", חסד "עולם כי ידוע
 ברא כך ובשביל חסד עושה היקום וכל היצור כל כולה, המציאות שבאופני

 מגרעותיהם, עם כולם הצבור כן כיחיד חסרונותיהן, עם הנפשות את הקב״ה
 לו משלים לאחד לו שחסר ומה להם, החסר בכל מזולתם ליהנות יוכרחו למען
 :כשית ,בירא הברכה כונת היא וזו העולם קיים שניהם ע״י ונמצא השני
 ולא חברה חיי יחד שיחיו חי" בל נפש ,להחיות בשביל וחסרונן" רבות

בחברו. תלוי האחד של שחיותו מפני בהתבודדות

לשמה הסד ו.

 חסדך שמים מעל גדול כי וכתיב תסדר שמים עד גדול כי כתיב רמי רבא
 שנים מ״ב( ׳1 )פסחים לשמה שלא בעושין כאן לשמה בעושין כאן כיצד תא

 הראוי למקומח המצות את ומעלה מחשבה קצת מוסיף אחד החסד. מצות שקימו
 אם פשוט, הוא והענין גרועה. מאיכות היא אבל מצוה אמנם עשה והשני
 לדמה ■שלא ואם השמים מעל ומקומה שמים עסקי זה — לשמה היא המצוה

יותר... ולא מגיע שמים ועד פשוט ארצי מצרך זה

 שסחורה בטלן חנוני ישנו סוחרים, של סוגים שגי ישנם אומר: היה הוא
 פעוס דבר כל שאת חנוני וישנו 'כשיריים אצלו מתגלגלת וטיבה מפוארת

לסיהר. עוברת סחורה ממנו ועושה יפה יפה מסדרו ערך והסר
 משלם אם לגדולות, פשוט מעשה כל את לרומם יכולים ד׳ בעבודת

 מצוה קיים וכדו׳ שכרו" חתן "ביומו של המצוה קיום על ותושב לפועל שכר
כלום... בידם נשאר ולא מצוות חבילות שעושים וישנם רבה

ישראל עם ילדות5ה חסד ז.

 ואומרת ישראל בנות את עשו שהמילדות ההסד את מציינת התורה
 ולפרוש המלכות וידי שמים ידי לצאת ביכלתן היה הלא 'כי הילדים", את -יתחייו
 כמילדוה אחרות נשים פרעה ימנה פן שחששו מפגי ורק מילדות, עוד מלהיות

 עצמן ומסרו ישראל בנות עם התחסדו ע״כ מיראה, פרעה לעצת ותשמענה
 כמו העניות ליולדות ומזון ימים מספקות שהיו אלא עוד ולא עבורו לסכנה

שם. שפירש״י



גהחסדד נדו ע

מדה כנגד מדה ת.

 והיא וכר ויושיען משד, ויקם כדכתיב הרועים מיד צפורה את הציל משה
 וחקה כתוב, משה. את להרג רצה שהמלאך בזמן סדר, כמד מדד, לו שלמה
משד. חיי הצילה ובזה בנה ערלת את ותכרות צור צפורה

 כדאיתא לבסוף, לו משתלם לחברו אדם שעושה הטוב כל כי מזר- נראה
 זד, במקום עמל הוא לו, עמלה עמל נפש ס״ז במשלי עה״כ ב׳ צ״ט בסנהדרין

אחר. במקום לו עומלת ותורתו

בשמחה נתינה ט.

 נותן שאינו ויתכן לבו את מקשה יצה״ר חסד ועושה צדקה נותן בשארם
 התורה לו מזהירה לכן הטוב מפעלו מרוצה בודאי הנתינה אחרי שלם, צלב
 שגם והשתדל הרע יצרך על כחך בכל התגבר — לו״ בתתך לבבך ירע .ולא

ובר".. ד׳ יברכך הזה הדבר ו.בגלל לב ובטוב בשמחה תהיה הנתינה

הקב״ה במדות התבונן חוב בגביית י.

 )דברים עבוסי לעבוט ביתו אל תבא לא מאומה משאת ברעד תשה כי
 של בחוב רק האם וקשה, כלוה של חוב — מאומה משאת ופירקתי כ״ד

עביטיו לעבוט ביתו אל לבא מותר כלחם נתל ובחוב תעמד במוץ נאמר כלום
כ״ה( ב״ה )שמות משפטים בפ׳ רש״י דברי בהקדם מתיישב הענש

 •נותנת ואמש אמש כל אצלי עולה נפשך והרי לי חייב אתה כמה הקב״ה .אמר
 ומעתה ע״כ• והשב" טול־ אתה אף לך מחזירה ואני לפני ומתחייבת וחשבון דין
 הם בחברו נושה שהאדם גדולים היותר ואף החובות רכל להורות הכתוב בא

 לכן להקב״ה יום בכל מתחייב שהאדם החובות נגד כלום" של -חוב בבחינת
 אליך לבא צריך לא הוא כלפיך, ממדותיו למד אדם בני כלפי בהתנהגותך

 לגמרי אצלו לעצרה בידו ויש בית נשמתך מפקיד ר״נך לילה בכל הביתה
 נ״סה כשאתה בבקר, אליך אותה משיב הוא זאת ובכל לפניו שהתחייבת מכיון
 ובבוא בחוץ תעמוד לכהפ״ח כלום" של .חוב שהוא הכספי החוב את ברעך

לו... תחזירנו השמש

עניים על זכות למוד יא.

העניים כי להגיד אגשים רגילים :זצ״ל לייב ארי׳ ר׳ הרב לבנו פעם אמר
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 ובאמת אפיים בזעת העמלים אחרים חשבון על לחיות להם ובוח המה עצלנים
ר״ל. עליהם שרויה אלקים קללת ורק זאת בעצלנותם כלל אשמים אינם

 לכרוז בהתאם ולכן עני ופלוני עשיר פלוני למעלה מכריזין אומרים, חז״ל
 ולא ישקום שלא זריזות חפניים מלא עשיר להיות המיועד לזה מעניקים הזד"
 עני להיות שמזלו מי ולהיפך, הון ולצבור לאסוף לו יכבד לא עמל וכל ינוח

 מיט אן אים גיסט )מען ברוחו ועצלות באבריו כובד השמים מן לו 'נותנין
 רק הארץ, על ולישון לשובע לא וגם חריבה פת לאכל יבחר אשר עד בליי(
 עלינו זאת׳ עושה לבו מזדון ולא היא קללה אמנם — ולטרוח. לעמול שלא

בצרתו..• ולהשתתף עליו לחמול

לזולת הטבה ע״י ד׳ אהבת יב.

עיי״ש. אביך כאברהם הבריות על אהבהו וכו׳ ד׳ את ואהבת בספרי איתא
 .ואהבת" דקרא ארישא ג״כ קאי מאודך" .ובכל הפסוק בסוף דכתיב מאי ולפ״ז

 אצל שמציני כמו ג״כ והיינו מאודו ע״י אחרים על הקב״ה של שמו את שיאהב
 א־ל ד׳ בשם אברם שם ויקרא שבע בבאר אשל ויטע דכתיב אבינו אברהם

 לאורחים והאכיל שנטע האשל שע״י בפירש״י והובא י׳ בסוטה ואתז״ל עולם
 שבחו שכולם עולם באי כל בפי הקב״ה של שמו הקריא נעלה היותר ובאופן

לשמו. וברכו

 וכמו סנהדרין זה אשל אומר סימון ב״ר יהודה ר׳ במדרש איתא ועוד
 בבאר שנסע וד״ל ברמה האשל תחת בגבעה יושב והוא שאול אצל דכתיב

 אבינו אברהם כ״ת ביומא דאמרינן וכמו עולם גדולי ע״י תורה של אהלו שבע
 גם האכילם ובודאי עולם א־ל ד׳ שם פירסם ועי״ז היה בישיבה ויושב זקן

מאודך. ככל והיינו חכמים לתלמידי וכ״ש עובר לכל כדרכו מלחמו

 לענין להמון, דבריו שיתקבלו שרוצה שמי בזמננו ג״כ נלמוד ומזה
 בעניניהם. עמהם הסד ולגמול אחרים עם להיטיב מאד להתחזק צריך ד׳ עבודת

 הקב״ה של שמו ג״כ יתפרסם ישיבה( )דהיינו בעירו אשל נטיעת ע״י וכן
להקדמה(. הערה הדת׳ )חומת בעולם ותורתו



קדושות והנהגות דרכים
אורחים הכנסת

 סתם אורחים וגם הפתחים על המחזרין העניים היו הגדולה ברוסיה א.
מספרם. גדל ולפעמים בעיירה לשבות נאלצים והיו רחוקים ממקומות באים

 שקבל יש בע״ב. שלחני על השבת לארוחות האורחים את לסדר צורך היה
 של בערכו תלוי זד, היה אחת, לסעודה רק ויש השבת סעודות לכל אורח

בעה״ב. של וביכלתו האורח
 הכנסת לגבאי קטן לא לסבל וגרם מאד קשה היה הנ״ל בסדור הטפול

 הזאת הרבה המצוד. את עליו שיקבל האיש את למצא היה קל לא ■אורחים,
העיירה• של החברתיים בחייה למשבר הדבר גרם רחוקות לא ולעתים

— אביד בהיותו — עצמו על קבל האורחים מסדר של הזה התפקיד את
 תמיד קבלם סדור ללא הנשארים העניים ואת זצוק״ל הזדח בעל רבנו

הוא... לשלחנו

 לקדש מאד הזדרז האורחים עם שבת בליל מבית־הכנסת בבואו □
השלחן. את סיד לערוד צוה ואף

 על לו העיר האורחים שאחד וקרה הרואים בעיני מחרה היתה זו דרכו
 על צחיק בבת ענהו רבנו ברם בנהוג, קידוש לפני עליכם" ,שלום אמר שלא

 בעוד פגיהם לקבל ונוכל ושתיה לאכילה זקוקים אינם השרת מלאכי שפתיו:
 לפיו אוכל בא ולא רעב מהם שאחד יתכן האורחים, כן שאין מה מה, זמן
השרת... למלאכי להקדימו נותנת הדין ושורת היום כל

תרל״ט( סי׳ או״ח )שו״ע גשמים ירדו אם הראשון בלילה סוכה בדיו ג.
 כתב הגשם יעבור פן הלילה חצות עד להמתין דצריך האחרונים דעות לפי

ת״ל: שם ס״ז ס״ק הציון בשער רבנו
 והם היום כל אכלו לא ומסתמא עניים אורחים אצלו כשהזמין בפרט

 איסורא מלאכול יעכבם אם ואפשר וכו׳ להמתין לו אין ומצטערים לאכול תאבים
 עיין תאחר, דבל חשש ואיכא הדיעות כל לצאת מחוייבים אינם דהא איכא נסי
ד׳. דף ר״ה

 בין שישנם החלשים בגלל יאריכו שלא דאג יו״ס בתפלת במיוחד ד.
מאוחרת. שעה עד הלב את לסעוד שלא לחם וקשה המתפללים
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 בימות קרה פעם ולא החסד מצות לקיים בכדי עצמו את משפיל היה ה.
 היה אורח. עבור חם תבשיל עם קדירה המדרש לבית אתו מביא היה החורף
 דומות עובדות ועוד לו. המוכנת הסעודה על לאורת והודיע לתנור אותה מכנים

מספר. לאת

האלה: כדברים ספר אחד רב ו.
 סמור תורה למקום סווילנא ללכת רגליו כתת עשרה חמש כבן בהיותו

 ללון סר בראדין היום עליו כשערב זצוק״ל, הח״ח של משכנו עיר לראדין
שבעיירה. בביהנדד

 הח״ח רבנו את לראות השתומם בלילה ארבע בשעה משנתו כשחקיץ
 בידו לחם חלת לו הגיש ידיו וכשגסל גבו על ומגבת מים כלי עם עליו עומד

 בכד משכבו את אחר־כך תקן הלב". את לסעוד בשניה חלב וכוס האחת
 לקראת ומנוחה בשנה שימשיך לבו על ודבר מביתו רבנו שהביא ושמיכה

הבא... היום עמל
 שלא כדי לעגלון נסיעה ודמי לדרך צדה עם רבנו לוהו היום למחרת

רגלי" בדרכו להמשיך יצסרך

 על לסעוד סרב האורח לשבת. כאורה אמיד איש סעם אצלו נזדמן ז.
 והוא למפרע ודוקא השבת סעודות עבור תשלום יקבל לא רבנו אם שלחנו
לכך. חסכים

 שיקבל בתוקף ממנו דרש מהח״ת האורח של הפרדה שעת עם השבת לאתר
 דמי את ממנו לקבל שבת בערב הסכמתו על האורח לשאלת בחזרה כספו את

 את ושתרגיש שבת עוגג ממך למנוע לא רציתי רבנו: לו הסביר הארוחות
אורחים." הכנסת מצות לקיים כוונתי אני ברם משלך, וסועד בביתך כמו עצמך

לראדין(, הסמוך דוגאלישוק )כפר הקת למעון אליו בא אורח ח.
 כולו, רסוב כשהוא האיש ובא שוסף גשם ירד בדרך ברגל, הלך עני איש האורח

 אל ולשוב לנוח במטה והשכיבו להתפשט צוהו לחדרו, מיד הכניסו רבנו
הדרך. מתלאות נפשו

 המופלגת זקנותו ולמרות האורח של בגדיו ליבוש בעצמו דאג רבנו
 ובכלי במזרון בידיו ימשש למשכבו, בקושי נגש ביסורין לו עלה ושעל צעד שכל

כדאיבעי." לאורח לו גוה אם להווכח .המטה

ולקחת להפריעו הבית בני נסו לאורח. סטה להציע בעצמו פעם סרח ט.
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 לקיים תפילין &צות גם תרצו בלום רבנו נענה כבודו, משום הטורח את נוידו
מרחתיה בגלל במקומי

 בית שוכר כשהיד. זצ״ל, מדובנא המגיד של ממנהגו מספר היה י.
ביתו. לתת־ אורחים להכניס בית שהרשות המשכיר עם התנה עבורו דירה

 אהד בערב — המגיד של הקודם מגורו מקום — זמושץ בעיר הדבר קרה
 להדריכו ידו על עומד קטן ונער בשוק עומד עיניו בשתי עוור איש ראה

לינה מקום להם את כי לפנות לאן יודעים איש אבל בדרך
 אותם שסדר עד אתו וי£בו ביתו לתוך ונערו האיש את הכנים המגיד

דירה. בבית

 את שוב הכנים המגיד וגלמוד, בודד נשאר הנער העוור. מת לימים
 בשקידה למד עצומים, כשרונות הנער אצל נתגלו כבן, וגדלו חנכו לביתו הנער
 שלמה ר׳ הגאון הוא הלא בישראל, לגאון ויהי גדל הזה והנער חיל ועשה
זצ״ל." קלוגר

קדישא: הסבא פעם סח יא.
 בבית ראויה הבנה שאץ באמרם אורח מלהכניס המשתמטים אנשים ישש

 בגי עניים "ויהיו להם יועץ באבות והתנא כערכו. האורח את לקבל בכדי
 מהרגיל יחזר במאכלים העניים את ולכבד עליך־ להכביד תרצה אל כלומר, ביתד"
לן־." שמזדמן שעה בכל האורח את לקבל תוכל ואז ביתך לבני אצלך

!בברכה. ידים בנטילת זהירים שאינם בטענה לעניים להאכיל שנמנעים יש
 כן ש ביתם לבני והאם ביתך" בני עניים "ויהיו באמרו, התנא מכוון לאלה ש

בזד,". הרבה מדקדקין

ובממונו בגופו חסד

 בא רבנו לראדין, הסמוכות בעירות פעם פרצה ר*ל גדולה מגפה יב
 כעץ מהם הרבה קנה הדרושות, הרפואות על הרופאים גדולי עם בפגע אז

 מוכן הכל יהי׳ למען המדרש בבית מיוחד בארון וסדרן שלם מרקחת* .בית
ח*ו. הצורן לעת

 רבנז של שזכותו אמרו ובעיר בראדיז המגפה נגעה לא ד׳ בהפלת
עליה" עיני.
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 אש למאכולת ראדין העירה כל כמעט היתד, תרס״ג, שנת בקיץ יג.
הה״וז. בית ע״י ממש נפסקה האש ר״ל, נוראה שרפה ע״י

 ביתם וכל• מרכושם מאומה הצילו לא כי רע בכל היה העיר בגי מצב
הח״ח. של ביתו בחצר במערומיהם כלם והתרכזו

 היודז היום וכל התורה בלמוד שלו הקבועים הסדרים כל את הפסיק רבנו
 כחית בכל להצלתם נתלץ אשר העיד בגי של העגום במצבם תפוסה מחשבתו

 מינסק, ווילנא, כמו הגדולות לערים דחופה עזרה גיוס לשם בעצמו יצא נפשו,
 העזרה משרד שמש וביתו זצ״ל לייב ר׳ הרב בגו ידו על ׳עזר וכו קובנה

וההצלה•
 עד שקט ולא נח לא והכלכלית, הכספית העזרה חלוקת על נצח רבנו

הלה- על העיר את שהקים

 עם רבנו שהה תרע״ו בשנת הראשונה העולמית המלחמה בתקופת יד.
ברוסיא אשר ס. בעיר הישיבה

 בצבא נמצאים שבעליהן החיילים נשי לפניו התאוננו הפסח בפרום
להן. דואג ואין הילדים לפרנסת כלום אין ובביתן ובא ממשמש שהחג המלחמה

 לתפלה בא בש״ק שונות• באמתלאות נענה העיר לפרנסי רבנו כשפנה
 לו ש הברכה לפני כי והודיע עלה לתורה, לעליה ראשון קראוהו בביהמ״ד,

דבריו. את לשמע כאפרכסת אזנו שם והצבור לקהל, להגיד מה
 התושבים של קרירותם ואת הנצרכים של מצבם את תאר קצרים בדברים

אמר: ולבסוף
 ברם אצלכם, יקרה הזה כדבר אם יתד, אתכם להתפלל ברצוני היה לא
 כך. על הוכחתיכם ולא בעיר אצלכם נוכח שהייתי אח*כ תגידו כי התחשבתי

 להימתא שיגרתית בנתינה יוצאים אינם זו קשה שבשעה לכם להגיד באתי לכן
 אבל ר• 5 אחריו ר. 10 בינוני ר. 15 אמיד איש רובל, 25 יתן עשיר אלא דפסחא

מהם. לקבל אסור הנ״ל הסדר לפי יתנו לא ואם ר. 3מ־ פחות לא
בגביא. שמו את פרסמו למשכן מלהתנדב נמנע כשאחד לפנים בחז״ל איתא

 יהודי כי לדורות שיכתב ברצונכם חותם... והקב״ד. כותב אלי׳ כותבן! מי עתה
 לי תשמעו לא אם כן, לעשות לכם אומר אני ז הדל לזעקת אזניהם אטמו ס.

השפיעו... שדבריו כמובן שנה... ועשרים מאה אחר בי להתלות רשות לכם את
 נעוריו בימי תקופה היתה עצומה, היתד, התורה בלמוד שקידתו טר.

 לא ואף היום. שעות כל במשך מלמודו הפסיק ולא מבית־המדרש יצא שלא
 תיו הראש" את .לשעון ובכדי השבוע לילות ברוב בביהמ״ד מקומו את עזב

׳ קטנים. כרים לרבנו
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בצעירותו: רבנו חיי על בזכרונותיו אחד מופלג זקן ספר
עניה. לכלה וכסתות כרים לצרכי נוצות לאסוף הלכו שנשים בעיר קרה

 הדבר נודע ולא בביהמ״ד לו שהיו הכרים שגי את להן מסר כך על רבנו כששמע
לכביסה... הצפיות את כשדרשו לפסח קרוב רק בבית

 כתובת שמש ביתו ברם ובעיותיה. העיר בעגיני התערב לא רבנו ט״ז.
 אה מחנים והיו לבם את לפניו שפכו האחרונים אלה נפש. ומר לב קשה לכל
 ובכסף בעצה בעדוד, נעזר וכי לו שהוקל אחד כל הרגיש ביצאם מחסוריהם, כל

 והכל עליו, הקמים נגד לימינו לעמוד המוכן לצרה אח ברבנו מצא ולפעמים
פרסום.. כל ללא לכת בהצנע

 קמה והיא העיר אביוני התרכזו ומסבימה הצדקנית זוגתו ידו על עזרה
 הלואות כלה, הכנסת רפואית, בעזרה הן יומיומים, בצרכים הן תמיד, לישועתם

 למשפחה לחם כמשען מפעל או עסק להקים בכדי חשובות יותר וגם קטנות
 לשם ולחם חלות לאסוף הצהרים אחרי שבת בכל שק עם בעיר יצאה אף עניה,

לעניים. חלוקה
רבני• הדביק פטירתה ובשעת בחובות הרבנית שקעה החסד עסק• לרגלי

חובו... יקבל אחד וכל מיד אליו יפנו שלה החוב בעלי שכל מודעות

 שנמעט ואמרה בניה גידול תקופת על ע״ה הרבנית זוגתו פעם כפרה יז.
 16) פרד לחלק רבנו יעצה מהילדים מי נחלה אב ברופאים שאלו א1 פעם אף

המהלה... וסרה והתפלל לעלייה עלה והוא לעניים לחם קג.(

— הנ״ל החסד עניני של הנהלתם את קבלה רבנו של בהשפעתו יח.
 )אשתו שרה מרת המפורסמת הצדקנית בתו — ע״ה הרבנית של פטירתה אחר
 זה בשטח לעשות הגדילה היא זצ״ל( הירש צבי ר׳ הצדיק הגאון חתנו של
 באהבה וקבלה לעניים העזרה רק היתה — ובקומה בשכבה — בחיים ענינה וכל

וריבם... סרחם כל את מיוחדת

אר. מצא אבא בבית פעם בביקורו ני זצ״ל, לייב ר׳ הרב בנו ספר ים.
 בפשטות: אמו לו הסבירה הרב לתמהונו בעריסה, היה נפש מנענעת אמו

 הילדה אם פשעו, את לרצות גזרה לארץ ששולח אחד של בתו היא התינוקת
ברגיל" נדודים לילות אחרי בימים בה מטפלת לביתה, אותה קבלה :היא מתה

תורה, לומדי מלאים המדרש בתי היו רבנו של הנעורים בתקופת □
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 בישראל. לת״ח וגדלו רב ובעיון בד,תסדר. למדו מביתם פרושים ואברכים בתורים

הרדים היו שברובם ואף תורד, טעם טעמה שלא בעם שכבה היתד, ברם
הארצים עמי או המוךעם נקראים היו המצוות לקיום

הרך בגילם למלאכה ונמסרו ילדותם משחר רבם מבית נותקו אלה זזוגים
 מספיקה הבנה מחוסר גם הוריהם. של דתוק כלכלי ומצב מנוונת עניות עקב

מישראל. איש של תפקידיו לעקרי
מלאבד, ובעלי הפועלים של זה ירוד למצב מיוחדת לב שימת הקדיש רבנו

 ללמוד הברה ויסד לבם על דבר אותם, הזמין הוא לשפורו, מיד לפעול והחלים
עבורם• התורה

 את הגיד בעצמו והוא — למעריב מנחה בין — זמן להם קבע רבנו
 עם השביע הצהרים־בפרשת אחר ובש״ק אדם", "חיי בספר לפניהם השעור

פירש״י.

 רוממות על לקחו שומעי עם לשוחח הזדמנות רבנו מצא הלימוד בזמן
 כן חבד, ואהבת הלשון שמירת על ובעיקר המדות טוהר על התורה, קדושת

והעבודה. ושורש יסוד ום׳ תרדים בספר אתם למד
 המשיך ורבנו הנ״ל מהחוגים רבים אליה למשוך הצליחה הזאת ההברה

 תורד, ליודעי נעשו החברה ואנשי בשנים, עשרות כמה השעורים את להגיד
ד׳. ויראי בדינים בקיאים

 אחרים ת׳ח מינה בנסיעות עסוק היה כשרבנו מאוחרת יותר בתקופה
 הסיח ולא לפניהם מופיע הוא גם היה לפרקים אבל בחברה שעור כמגידי

כמעט. ימיו סוף עד ממנה רעתו

 הקופה ויסוד בעיר, חסדים" "גמילות קופת רבנו יסד הנ״ל בתקופה כא.
 הקרפד" לטובת שבועי תשלום לשלם התחיבו וחבריה הנ״ל בחברה היתד, הזאת
 סבלם להקלת נרחבות בפעולות החברה והחלה הגון סכום אספו הזמן• במשך

העניים. מלאכה בעלי שי

 )ישיבה בביהמ״ד פרושים בחורים הראשונות בשנים למדו כאמור כ□
 לפי נכנס היה ממשנתו, לפעמים מפסיק היה רבנו בראדין(, אז קמה טרם
 הפרטיים עניניהם על שאל מהלומדים, אחדים עם בדברים בא לביהמ״ד, תומו

נעלה... יותר לשיחה עוברים היו לענק ומענק
להגביר רוחם יפל לבל התודה בני את ולשמח לעודד לחזק היחד, מטרתו

חיילים.
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J0 ר׳ לעבודת קודש היו רבנו של ושעתו זמנו נפשו. כוחות כל 
 תפוצות בכל בעמנו נעשה אשר לכל ער לבו היה זאת כל עם הקבועים וללימודיו

 שלא ופגע מקרה היה ולא ישראל עם של מצבו אחר תמיד ודרש הקר הגולה׳
לאזניו הגיע

 את מדכאות לפעמים היו לשמח כדי בהן היה לא שלרוב הללו השמועות
 תפקידו על נפשו חשבון עשה קונו׳ לפגי שיחו שופך היה גרגש כולו רוחו,

 בשנותיו המופלגת זקנותו למרות בתפלה, רק חובתו ידי kt והאם זו פשעה הוא
 בידם שיש ׳אלה את והזעיק ממדים רבות לפעולות לפרקים נחלץ האחרונות

לעשות..
 אחד וכל אצלו נתקבלו ומרחוק מקרוב מכתבים ומאות אישיות פניות

 בנו לצרת ודואג כואב כאב הוא שלו, הפרסיות והצרות הדאגות צרור עם
 המבקש למען ופעל שעשה עד יומו לסדר עבר לא המצב של תונו לתוך הדר

לעזרתו.• הזקוק

 במחלה החולד. בתו על וספר בעיניו ודמעות יהודי אליו בא כד.
 ו רבש״ע .בבכי מתחנן שהוא הדלת מאחורי ושמעו לעליתו עלה רבנו מסוכנת,

עתה.. גם הקשב אנא, לתפלתי, האזנת פעם הרבה

 עסו מדבר היה שכרגיל בדרד רבנו את שהוביל אחד עגלון ספר כה.
 כמוהו, איש לזכות יוכל במה אותו שאל העגלת הזה. בעולם האדם תכלית על

 לרש, לעג לא זה האם נפשו, במר העגלון צחק בגמ״זז, שיעסוק לו השיב רבנו
 לשונו במתק רבנו לו הסביר גמ׳־ח• לקבלת בעצמו וזקוק הוא ואביון עני הלא
 בקטנות. להקימו אפשר במאות להקים צריכים חסדים שגמילות יחשוב שאל
 לזהובים הפרוסות וכשיצסרפו לשבוע פרוטות כסה פרנסתו מהוצאות לחסן ינסה

 גמ״ח יסוד והוא שבת לצרכי קטנה בהלואה עני לשכן לעזר נסה כבר לו יש
הגדולות... הקופות כאחת הקב״ה בעיני הנחשב

 אשר הגון סכום לי יש וכהיום לעצתו שמעתי בשמחה, סיים העגלון
גילי... בני אנשים לעשרות בע״ה מלוה והנני אצלי נאסף

 התאוננה והיא הרבנית זוגתו עם ביחד אצלו פעם בקר אחד רב כו.
 זו מדד, שמנצלים יש גבול, את לבריות טובו למדת כי חרב בעלה על בפניו

מאד_ מזה סובלים הם ולבסוף
 מאידך הבריות, מן באמת סובל ומיסיב טוב שהוא אדם רבנו: לה ענה

 עיגיל מאד כדאי העליון לעולם כשיבואו ממנו, ועריות סובלים רע הוא אם
mt ממנו... סבלו כלם כי יאמרו מאשר מכלם שסבלה הנפש היא זאת
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עשיו• וגעשה בעסקיו שהצליח מתלמידיו אחד רבנו אצל בקר כז.
 ורודף מתאוה היה עגי בהיותו כי עצמו על בתמהון לרבנו גלה הלה גדול.
 המצוה את לפעמים מקיים הוא ובקושי בקרבו לבו נהפך ועתה וחסד צדקה
הנ׳ל.

 מתברו הגדול ז״ל במאמרם נכללת העשירות גם כי בפשטות לו ענה רבנו
זה: על משל והמשיל נב( )סוכה ממנו גדול יצרו

 ומבקש מכולת לחנות נכנס ביתו. לצרכי לקנות בכדי לעיר פעם בא כפרי
כרצונך." לך קח מאזניים, והנה לפניך קמח שק הנה התגוני, לו עגה קמח,

מוגבלת. בלתי בכמות קמח לקחת לידו שבאה הזדמנות על הכפרי שמח
משקל... אבני והוסיף לעומתו עמד והחנוני שקו, למלא במהירות והחל

 הכפרי התפלא מפולפל כשהוא החשבון את לכפרי החנוגי כשהגיש
 טפש ההנוני. ענהו אחד.. רובל רק קמח על להוציא היה בדעתי הלא התמים,

 מוסיף אני לשקך קמח לשפוך מוסיף שאתה מה שכל הבינות לא האם שכמותך!
משקלן! אבני

 על שב ואינו גכסיו ומרבה לעשירות מתאוה כסף. אחר רודף בן־אדם
 שגדלו חובותיו את משלם שאינו די ולא יצה״ר כוחות את עדו מעיר שהוא לבו

 מקודם נתן אשר את לתת ממנו ומונע כאבן קשה לבו נעשה לעושר, הודות עתה
..... . עני.״ בהיותו

 מאמץ לעשות שעליו רבנו השיב תקנתי׳ז מאי הנ״ל תלמידו כששאלהו
 קרה במקור, לטבול שעליו מי כמו מחשבות לחשוב מבלי הגון סכום ולתת נפשי
המיס." לתוך לקפוץ עליו

:אומר היה הוא
 קודמין חייך כי מחומש" יותר יבזבז ש״אל הדין קיים אינו עשיר לעי

מציגו... לא חברו לחיי קודם דעשרו אבל חברך." לחיי קודמין חייך חז״ל, אמרו

 סנה הישיבה, בני ע״י שהתנהל גמ״ח קיים היה ראדין בישיבת כח.
 הנהלת את עצמו על שיקבל גדול מתמיד הישיבה מבחירי אחד אל רבנו סעם

 הגמ״ח. לעניני סנאי לו ואץ התורה בלמוד גפשו שחשקה היות סרב הלה הגמ״ה
 קאתו עלי סדבית ואביי רבה ע״א י״ח השגה ראש הגם׳ דברי את לו הראה רבנו
 חסדים ובגמילות בתודה דעסק אביי שנץ, ארבעין חי בתורה דעסק רבה
עיי״ש. שנץ. שיתין הי

 יהיה וממילא בגט״ח להתעסק בבטחה יכול הנך רבנו לו השיב — א״כ

זםן.~ הרבה לך
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שכרו תתן ביומו מצות
 שרבנו — העובדים ספרו שנרד* תתן ״ביומו במצות, זהירותו על כט.

 לקבל הורגלו שלא בעיניהם במיוחד ומפליאים, רבים ספורים — במגע אתם בא
״־.a-•. - j. > •1בזמ משכרתם

כאן: רושמים אנו מהם אחדים רק
הדלקת' בזמן שבת בערב פעם ראוהו ספריו הדפסת בעניו בוורשא בהיותו

לפלא. הדבר ויהי הסמטאות לאחת במהירות רץ נרות
 שבת ערב באותו שעסק הדפום בבית הפועל לאחר־כך, התברר העניו

 ולא הדפום לבית בא כשרבנו הביתה, והלך מלאכתו את גמר הספר, בהדפסת
 את לפועל ושלם לביתו רץ המאוחרת השעה ולרגלי שלו לכתובת שאל מצאו,
תלץ, בל לאו על עבר שלא בשמזזה עבודתו סכר

 ללכה יבקשה הלילה בחצות אותה העיר בחורף פעם :בתו ספרה ל.
בערב. לו לשלם ששכח היות יום באותו פעולתו שכר לו לשלם בבדי לחייט אתו

אתה, בלכתו הוסיף ורבנו חזק היה והקור העיר בקצה היה החייט בית
תורה... של לאו על לעבור לא ורק כדאי הכל דבר, אין

 אם חפצו. למחוז בהגיעו מיד אתו שנסע לעגלון לשלם נזהר היה לא.

לו ושלם ללוות הלך כסף בכיסו היה לא במקרה

 אתו השוואה בלי וכדר מלאכה בעל עם עניו שום גמר לא מעולם ל□
 איזה אי על דיברו לא שבמפורש פעם י קרה ואם והמחיר העבודה פרטי על

הפועל.. ׳דרישת כפי שלם פרטים
זה: בענק רבנו דברי הם ואלה

 שבר ועשק גזל איסור לענין הנוגע אחת עצה דבר בכאן אעתיק ואגב
 יקציב בשכר פעולה איזה לו שיעשה אתר מאדם המבקש אדם שכל והוא שניר.

 לא אם שכיר שכר ועושק גזלן להיות מאד עלול הכי לאו דאי בתחלה המקח עמו
 האדם יצטרך רוב עפ״י דהלא הספק מן לצאת כדי בממוגו גדול ותרן להיות ירצה

 והבעה״ב האומן בין ויכוח יש הפעולה שאחר מאד ומצוי שנה בכל פעולות למאות
 אך השני מן נגזל שהוא .בנפשו חושב אחד כל ולכשיפרדו השכר תשלום בענת
 מריבה כן גם יש ולפעמים שלם בלב לו מוחל אינו אבל עמו לריב רוצח שאינו

 אפילו לו יפחות ואם והזמן המקום לפי המדינה כמנהג שנוהגים הוא ומדינא ביניהם
 ומי שביר שנר ועושק גזלן בשם י התורה מן זה עבור יקרא מזה אחת פרוטה

ירצח• אם ובע״ב עניניה לפי ופעולה פעולה בכל המדינה מנהג את לדעת יוכל
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 מה כפי המלאכה לבעל ליתן תמיד מיכרח יהיה פקפוק בלי הובתו ידי לצאת

מאוד. קשה ג״כ חח רוצה שהוא
 מידי ויצא בתחלה המלאכה בעל עם יקצוב שמים ידי לצאת הרוצה ע״כ

לאחר. למסר בית הברירה אז כי זה ע״י לו יחיל הבע״ם וגם ספק כל
 מושק גזל חשש מלבד הכי לאו דאי p יעשה בודאי ת״ח שהוא מי בפרט

 ויאמר רצונו כפי לאומן נותן שאיני עי״ז השם חילול מאוד מצוי שכיר שנר
בחג״ה( פ׳יד. תמים )שפת אותו גזל שהת״ח

 תענון לא חתום דאלמנה לאו
יש כי ואמר ויתום אלמנה מלצער תמיד ומזהיר מאד נזהר היה לב

זד, בענץ הק׳ תורתנו מאזהרת מאד לפחד
מפי פעם ששמע חיים חמץ דישיבת ר״מ שליט״א הגר״ם תתנו ספר

 עניה וכתת־ פשוט אדם בדירת אחת אלמנה גרה בראדין נורא: מעשה רבנו
 החורף ימי בעצם מהבית לגרשה התלים הלה דירה• משכר חוב לו חייבת נשארה
מדירתח~ הגג את הסיר הבית את לעזוב אותה לאלץ ובכדי הקרים

 בקשיחות שלו את עשה הוא אבל הזח הרע המעשה על בעיר רעש נעשה
בלבי. הדבר את שמרתי אנכי הוסיף: ורבנו לב

 הזח לאיש יאונה לא האומנם וחשבתי דבר קרה ולא שנים כמה עברו
וכר. אפי וחרה אומר שהקב״ה בדבר כלום

 התחיל שוטה. כלב נשכו הג״ל פלוני כי בעיר נשמע שנים עשר כעבור
לעולמו. שהלז• עד מחלתו ארכה ולא ככלב לנבוח

 מרגיזים שהם אף בעניים ולנזוף קשות מלענות שאד נזהר היה לד.

 שביארו מה ולמי חענון לא ויתום דאלמגה לאו מפני בחששו לפעמים, ומקניטים
שם. כמבואר מועם עינוי ואפי׳ המעונין לכל הדין הוא במכילתא חז״ל

מתנות שונא
שמר־ זה עקרון על חנם. מתנות מלקבל חייו ימי כל נזהר רבנו לוז.

יחיד- מתנות שונא כאמור למתנות שנאה כדי עד — קשים נסיונות תוך
 ידידים בו הפצירו וביתו. הוא רב בדוחק שחי תקופה היתה נעוריו בימי

 בשתי כאלי הצעות דחה הוא אבל כבוד בדיד מהם תמיכה לקבל ומעריצים

ידיו,
בבת לה ענת דעתו את שישנה עליו להשפיע פעם נסתה כשאשתו

צחוק:
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p, אקבל, שלא בטוחים שהם סביון למה, יודעת את לקהת, כי מפצירים
תמיכתם.- את לי להציע יפסיקו לקבל אתחיל אם

 משכורת לקבל שלא ונזהר בראדין הגדולה ישיבתו את יסד רבנו לו.

 צבי ר* הגה״צ חתנו מהישיבה נהנה לא וכן בהנהלתה, מאד עסוק כשהיה אף
שולחנו. על סמוך שהיה בזמן זצ״ל

 הכיר נכבדי אותו קבלו ולפעמים לעיר מחוץ רבנו כשהתאנמ לז.

אש״ל. עבור מכספו ישלם כי למעשה קודם תנאו היה לביתם
 השאיר אש״ל דמי ממנו לקבל פנים בשום סרב האכסניה שבעל פעם קרה

בכך. שירגיש מבלי הכסף את רבנו

 שהיה העולמית( אגו״י נשיא )כיום הי״ו רוזנהיים הר״י מורנו לח.

 הברון עבור ספריו כל את רבנו אצל הזמין מפרנקפורט רוטשילד לברון מקורב
תמורתם• מארק 50 לו והמציא

 מהודרת יותר בכריכה אז עד שהופיעו הספרים סדרת כל את הכין רבנו
 את שלח פארק. 14נד יותר לא עולים שהם ויצא מדוייק חשבון עשה מהרגיל,
 ואיני קצוב סחיר יש שלו לספרים מ בציינו מארק 36 יתרת עם ביחד הפפרים

מעשירים. אפילו יותר לוקח
 אינו ׳הברון כי בטענה הנ״ל הסכום את אז ההזיר הי״ו רוזנהיים הר״י

עשה.. ות לנצחנים לחלקו בידו והרשות ממנו מקבלו

באמונה ומתן משא
 הון )את מכולת מחנות רבנו התפרנס ספריו הופעת לפני לס.

 ביום ורק אשתו ניהלה החנות את מדורתו( בירושה קבל רובל 150 במר ההגות
לד■ לעזור בא שוק

 גס אחרים חנונים יום, חצי .מספיק יום• חצי רק פתוחה חיתה החנות
אופר. היה להתפרנס".- צריכים

 של גבול" מ.השגת חשש אצלו דוקא לקנות לבוא שמרבים כשהרגיש
 ולאשתו לרחוב הפתוחה החיצונית הדלת את לסגור בדעתו עלה אחרים חנונים
 דלת גם יש P יודעים הלא והם השכנים של הפדיון מספיק עבורנו אמד:

אחורית"

 אצל שישיגו וית£ הסחורה בטיב בטוח אינו P לקונים. אסר פעם לא
כסמפי בזרד סוכת יותר סתורה ומזרים
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— גרועה היא שהאיפות לו היה נדמה שרק סחורה זורק באמת היה

 ביתו ע״י לעבור שלא נזהר היה והוא בהקפה בחנות לוקחים היו ברגיל מ.
החוב" את כנושה עליו יראה שלא חוב בעל של

 אצלו השאיר פעם עכו״ם, גזל של קסן הכי מחשש נזהר היה מא.
החפץ. בעל את וחפש כד על הרבה. הצטער הוא בחנות משהו נכרי

 אם היה מסופק כי נכרי של מאשתו מצרכים מלקנות אשתו על אסר כן
 מסלנם להגר״י פעם ונסע בעלה" קנה אשה שקנתה ,מה הדין נכרים גבי שיין■
זה. בניתן אתו להתיעץ ;צ״ל

 למשלוח ימסר הרכבת לתחנת שבנסעו מידידיו לאחד בקש סעם מב.
 ההוצאות את לו ולחסון• חסד אתו לגמל רצה הלה אחח לעיר ספריו חבילת
הקרון• לתא אתו החבילה את לקח הנ״יל לעיר בעצמו שנסע והיות

 עבור לשלם הרכבת לתחנת לגשת נאלץ והיה ביו גער לרבנו זה בהודע
משלוח"

 ראתן יח״די כל את קרא ישראל לארץ לנסוע כשהתכונן ימיו בסוף מג.
פרדה. לברכת המדרש לבית

 ברכושו או בכבודו שהוא במי פגע אם לו שימחלו מהם בקש בדרשה
 אדם שבק בדברים מועלת תשובה אין הדין ולפי פעם".( היה חנוני הלא )כי

 להקמת זהובים 500 מנדב הוא לכן הגזלה את וישיב חברו את שירצה עד יחברו
 ובהתאם ממנו לשאוב מהתושבים אחד לכל תהיה שהרשות בעיר מים באר

ע״א(. בט )ביצה רבים""• צרכי ויעשה ילך גזל ממי יודע ואינו »גזל חז״ל לעצת

בדברים ירבו לבל ספריו בהפצת שעסקו מהמשולחים תמיד בקש מד. . .
 תכסיסים סיגי בכל ישתמשו לא כן לקנות, המסרבים הקונים על השפעה לשם

וכדר. והבטחות הגזמות במסחר. המקובלים
 נאנח רבנו אחת, בעיר מאד מוצלח פדיון על הודיעו שמשולח פעם קרה

כך., לידי הגיע איך אמר, יודע, מי זאת, ובשמעו

הספר, מכירת לשם לעיר מעיר בעצמו נדד הראשון ספרו בהופיע מה.
אורח שם ומצא לעיר בבואו הסו״ל( היא כי אמר ורק מחברו שם את גלה )לא
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 גבולו.. והשגת לזולת שיגרום הפסד מחשש המקום את מיד עזב מגיד או משולח
 בסחירות לגמור משתדל היה כך אחר באו והאורחים ספריו בסכירת כבר החל אם
המקום... את ולפנות המכירה את

האלה: כדברים אחד רב ספר רבנו של מטתו על מו.
בערב ספריו, מכירת לרגלי דמתא הרב חותנו של בעירו פעם שהד. רבנו

 בידי כספו עדור את והפקיד הרב לבית רבנו בא החמה לשקיעת סמוד שבת
מעשה. בשעת נוכח היה לא מהרב חח - איש ואף הרב

 כנהוג מהרב להפרד רבנו בא בעיר ימים כמה עוד כשעשה השבת לאחר
שהפקיד. כספו על להזכיר מבלי

 הרב — הרב אל מיד לבא והבהילו השמש הדביקו המקום את לעזוב כשעמד
 לקבל שוכח אדם בן כזאת, בטלנות היתכן באמת, בנזיפול וגם בצחוק הקדימו

" שהפקיד כספו את
 ועבר נכשל אבל הפקתן על שכח לא כלל כי בפשטות והסביר הרגיעו רבנו

 עור, דלפני לאו על ועובדיו בעתם שלא כסף למסר שאסרו חז״ל דברי על
 )כמבואר ושוכח בגירסיה דטריד חכם לתלמיד ואפילו לעצמו, קללה גורם או

 בדעתו גמר הפקתן על לו הזכיר לא שהרב שראה והיות ע״ב( ע״ה בב״מ
שלו... הם והרי הכסף את גמורה במחילה למחול

 הפעם שיאות ברבנו להפציר צורך היה כי ספורו, את סיים הנ״ל הרב
מתנה." ולקבל מגדרו לצאת

 פעם ואף ממון עסקי על איש שום עם ודברים דין היו לא לרבנו מז.
 ההגות מהקפת הן הפסדים, לו שנגרמו אף מישראל. אחד את לדין תבע לא

 שהגיעו ויש ספריו ממכירת השונים המשולחים ע״י והן הראשונה בתקופה
 לפעמים לו הכאיב הדבר כי ואף חוב, ובעל תמיד דחוק שהיה בזמן בו לאלפים,

 שלא בכדי שלם ובלב גמורה במחילה לכולם מוחל הוא כי בנו בפני פעם אמר
ידו. על יעגשו

 לו חייב שנשאר ויצא אחד משולח עם חשבון גמר פעם אחד: רב ספר
 רגזנית היא כי בעוכריו היא שאשתו וטען לשלם במה לו ואץ רובל מאות במה

וכר. החיים את לו ממררת מאד,
 ישב בה העגלה אל נגש רבנו כי הנ״ל הרב ראה מרבנו המשולח כשנפרד

אשתד בכור מתנה לך הא באסרו. םטפחת־נשים ביד לו ותוחב המשולח
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ודיד". את תמרר ולא זה את לח כשתביא בזה תשמח היא הרגזנית

מותרות חיי
 בבגדים, הבית ברהיטי מותרות, מיני לכל התוקף בכל התער מח.

וכדר. הבית בהנהגת

ארוכים, ספסלים צבע, כלי וארונות שלחן מאד׳ פשוטים היו ביתו רהיטי
 עשן לא ללמודו, לו נחוצים שאינם ספרים לקניות אף הוצאות מלהוציא עצתו מגע

קצר־רואי. היה כי אף במשקפיים השתמש ולא טבק הריח לא סיגריות,

 מותרות מחיי כי גזלנים׳ תהיו אל הישיבה: בגי לאברכים פעם הזהיר
ממש" מגזלה דחוקים תה* לא בביתכם

 בתמדיון ושאל הבית כלי על האורח הסתכל לבקרו. פעם בא מהתל אורח
כב׳ז של הרהיטים הם איה

הפז איפה שלד והרהיטים רבנו: נענה
ביתי. כאן לא כארץ, גר רק אני כי לרבנו ידוע הלא האורח חייך■
כאן בארץ, נר אני גם כי — תן בענות רבנו הסביר — לד יייע ליהוי

ז.. בפרוזדור יפים רהיטים מה ולשם הפרוזדור רק

 הדן בכל להאריכם אפשר שאי החיים הם יקרים כמה פעם, אמר מם.
 לבטל לחם" תאכל אפך .בזעת של הקללה אחרי נאלצים אנו ואם דעלמא,

 או סותרית חיי לשם הון צבירת התיר מי אבל למתיתנו. היקר מזמננו כמה
 קבא שבק לקיש ריש פ״ז(, )גיטין מספרת הגמרא המות, אחרי נכסים לעזוב

 נהגה לא בודאי חז׳ל של כדרכם תילם", לאחרים ועזבו אנפשיה קרא דמוריקא
 סן להפסר זמנו וכשהגיע מחיתו, לצורד כס* מיגיע והתפרנס 4סד״ו ר״ל

 ללקסו יש מועטת טרחה שרק ירק קב דסוריקא", ,קבא בביתו ועזב העולם
לקיטתו" בזמן לריק שבזבז הזמן על ר״ל הצטער

 עצמו על והתמרמר בכה הנ״ל, הבאור את רבנו מסי ששמעו פעם קרה
 חייו ימי כל במשך פעוט כה זמן ביטול על הצטער ר״ל הלא ק״ו, בעשותו

יקר". כה זמן בטלת אחד ב*ם אם אתה, תענה ומה

 תפשי ובחיים החיים• הם אלה — זמן זמן, עולה כסף אוםר: היה הוא

חשובים. *תר עסקים לעשות
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וירא פרשת

שכינה פני מהקבלת אורחים הכנסת גדולה

ג׳(. )י״ח וגו׳ תעבר נא אל בעיניך חן מצאתי נא אס אדני ויאמר

 והקשו שכינה. פני מהקבלת אורחים הכנסת דגדולה קכ״ז.( )שבת מכאן למדו חז״ל

נהי זאת, הבין מהיכן אאע״ה אבל מאברהם זאת למדין אנו "בשלמא המפרשים,

 מבואר אין זה אבל התורה כל השיג שמעצמו מצד היינו תבשילין עירובי אפילו שקיים

זאת"*. למדין אנו אאע״ה ממעשי רק בתורה

 העוסק מטעם אורחים הכנסת ממצות אברהם נפטר לא מדוע המפרשים הקשו עוד

המצוה? מן פטור במצוה

 יעויין צדקה. במצות חייבים נח בני שאף בראשונים שמבואר מה בהקדם לומר ונראה

רב מתיב )נ״ז:(: שם דאיתא מהא כן שהוכיח מ״ו:( סנהדרין הר״ן בחידושי

 יצוה אשר למען ידעתיו כי י״ט( )י״ח והכתיב הדין(, )על מפקדה לא נח( )בת ואשה המנונא

 ומבואר עי״ש. לצדקה. נשים( )היינו ביתו לדין, בניו לה, מפרק והוא לה מותיב הוא וגו׳.

 מש״כ וראה הצדקה? על מצווים דב״נ ומוכח צדקה, במצות נתחייב כבר שאברהם בזה

נגמר דע״ז וגו', רבה כי ועמורה סדום זעקת ה׳ ויאמר כ׳( )י״ח בפרשתנו עה״פ בחיי רבנו

 בפרדס ועי״ע נחל. הערבי לשון א.
 ר״מ דהרה״ק משמיה בזה מש״כ יוסף

זצ״ל. מפרמישלאן

 היימן שלמה רבי הגאון חידושי עי׳ ב.
ל״ז(. )סי׳ ותשובות כתבים זצ״ל,

 סד״ה )נ״ז: שם רמה ביד וכ״ב ג.
 קאמר. ממש לצדקה לי ומסתברא כתיב(:
 )ד״ה שם מהרש״א ]ועי״ע עי״ש.

 ד״ה )ק״ד: שם מדבריו ולהעיר בפירש״י(.

משפט עשו לא שסדום דמה עשאוני(

 נצטוו שלא כשוגג, רק להם נחשב וצדקה
כך[. על

 מאברהם ראיה הר״ן מדהביא ואגב,
 שהיה דס״ל מוכח הצדקה, על נצטוו דב״נ
 בקובץ וכ״כ שנימול. אחר אף כב״נ דינו

 ילה״ע קצת ]אך נ״ד(. )אות ב״ב שיעורים
 ר׳ ד״ה )נ״ח. לב״ב בחידושיו הר״ן ממש״ב

 מת, טומאת מטמא אאע״ה דלכך בנאה(
 הוא הרי תומ״צ עליו שקיבל דכיון

עי״שן. כישראל.
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זה הנה מ״ט( ט״ז )יחזקאל הנביא כמ״ש הצדקה, את מואסים שהיו סדום, אנשי של דינם
דב״ג שס״ס )סי׳ ברוקח מבואר וכן ע״כ. החזיקה. לא ואביון עני ויד וגו׳ סדום עון היה

שהיא אורחים הכנסת במצות מחוייב היה דאברהם לפ״ז ונמצא הצדקה? על מצווה
וחסד? צדקה בכלל

 אורחין הכנסת "גדולה אמרו שע״ז שכינה פני בהקבלת יש מצוה איזו לברר יש והנה
דגדולה לומר צריך היה לא מצוה שום בזה שיש לאו דאי שכינה". פני מהקבלת

מצוה. שאינה שכינה פני מהקבלת - מצוה קיום בה שיש - אורחים הכנסת

קלהשלוםויראענ<

 מצוות ז׳ במנין נחשב דלא ומה ד.
 קא דכי :()נ״ח שם בגט׳ עפמ״ש צ״ל דב״נ,
 חשיב. לא ועשה קום תעשה ואל שב חשיב

 שכתב וזהו שם. מהרש״א ועי״ע יעו״ש.
 גבי לה חשיב דלא והאי שם: רמה ביד

 עכ״ל. היא. עשה דמצות משום המצות,
 אהבת לספר בהסכמתו הנצי״ב מש״כ וראה
 על מצווים אוה״ע גם וז״ל: להח״ח חסד

 התנא מנה דלא והא חסדים, גמילות
 מבואר חייבים, שאוה״ע במצוות בסנהדרין

 וכו׳. קחשיב לא ועשה דקום נ״ח דף שם
 בשביל כליה סדום אנשי נתחייבו ומשו״ה

ע״כ. וכו׳. ואביון עני יד החזיקו שלא
 )פ״י מלכים הל׳ ברמב״ם יעוי׳ אמנם

 הצדקה. על מצווים ב״נ שאין דמשמע ה״י(
 ד״כי בקרא דכתיב צדקה דהאי דס״ל וצ״ל

 קאי ומשפט" צדקה לעשות וגו׳ ידעתיו
 דיני ד״ה נ״ו: סנהדרין רש״י ]עי׳ אפשרה,
 דאמרי אית הנ״ל: רמה יד ועי״ע קנסות.

 ו׳:( )שם כדאמרינן הוא פשרה צדקה דהאי
 וכ״כ ע״כ. ומשפט. צדקה עושה דוד ויהי
 משך וראה רבנן. תנו ד״ה נ״ו. בדף שם

 אך וגו׳[. ידעתיו כי עה״פ בפרשתנו חכמה
 עניים מתנות בהל׳ הרמב״ם דבדברי צ״ע
 אצדקה קאי זה שפסוק מבואר ה״א( )פ״י

הרמב״ם על שקשה מה ]והנה עי״ש. ממש.

 של שעונשה דיחזקאל בקרא מהמפורש
 ראה צדקה, מצות ביטול על היה סדום

 ליישב זצ״ל וסרמן הגרא״ב בזה מש״כ
 אגדות לביאורי בדוגמאות אופנים בשני
 הערות. קובץ שבסו״ם ד׳( )סי׳ הפשט ע״ד

 כתב קמ״ב( סי׳ )יו״ד יציב דברי ובשו״ת
 הוי ברעב לגווע אותם שהניחו דמאחר

דמים[. שפיכות בכלל
 עי״ש זה, על הציווי היה והיכן ה.

 הנאמר "ויצו" דבתיבת )נ״ו:( בסנהדרין
 ידעתיו "כי בפס׳ שנאמר מה נכלל לאדה״ר

 הרי ושם וגו"׳, בניו את יצוה אשר למען
 )הנ״ל בחיי רבנו אך צדקה. גם נאמר

 תורה נתנה שלא ואע״פ כתב: בפנים(
 המושכלות, המצות מן הצדקה הנה עדיין,
 מינו את אדם שיראה הוא מתועב ודבר
 טוב מכל ושבע עשיר והוא ברעב מוטל
 ע״כ. נפשו. את להשיב עליו מרחם ואינו
 לש״ס גאון נסים רב בהקדמת וראה

 בסברא תלויין שהן המצוות כל כי :שכתב
 בהן מתחייבים הכל כבר דליבא, ובאובנתא

 הארץ על אדם אלקים ברא אשר היום מן
 ה׳( )כ״ו כתב והרשב״ם עכ״ל. וכו׳.

 וחימוד ועריות גזל כגון השכליות דמצוות
 נוהגין היו כולם אורחים, והכנסת ודינין
תורה. מתן קודם
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וירא עטרת קלו

של עשה מצות אבינו אברהם קיים השכינה פני דבהקבלת מבואר כאן דבר ובהעמק

)כמבואר בפסח זה שהיה דמאחר לומר, יתכן דרוש וע״ד עי״ש. ה׳. את ואהבת

"שלש י״ז( כ״ג )שמות הרגלים בשלשת האמורה המצוה את בזה קיים א״כ י׳(, פס׳ ברש״י

ה׳". האדון פני אל זכורך כל יראה בשנה פעמים

 עליה אשר השכינה, פני הקבלת מצות לדחות שיש מסברא ידע דאברהם מובן עפ״ז

ובזה נצטווה; כבר שעליה אורחים הכנסת מצות מפני מצווה, היה לא עדיין

 אינה בה מחוייב שאינו דמצוה המצוה, מן פטור במצוה מהעוסק הקושיה גם מיושבת

עליו; מוטלת שכבר מצוה פוטרת

 שכינה, פני מהקבלת אורחים הכנסת דגדולה לדורות מאברהם ילפינן איך שצ״ע ]אלא

שבלא ושו״ר כן. י״ל שכינה פני בהקבלת מצווה היה שלא באברהם דוקא הא

 יתרו(, פר׳ חש הטורים, בעל )על אד״ר עטרות בספרו זצ״ל האדר״ת להגאון כן הוקשה דברינו

[.חיישוב בלא והניח

♦1♦ ♦1♦ ♦1♦

המזל משליטת יוצאים וחסד צדקה בזכות

ט׳(. )י״ח כאהל הנה ויאמר אשתך שרה איה אליו ויאמרו

אברהם איו שאלו לשרה שאף וכו׳, שבאליו אי״ו על נקוד - אליו ויאמרו רש״י: כתב

ע"׳ בזה לבאר כתב יקר והכלי וכר.

 ר״פ הק׳ החיים האור שכתב ע״ד וזה ו.
 ללמד הכתוב הוצרך לא דמה״ט תזריע

 מסברא כי מ״ת עד שבת דוחה שמילה
 את דוחה נצטוו, שעליה המילה, היתה

 עי״ש. נצטוו. לא עדיין שעליה השבת

 אות לך לך )פר׳ יוסף בפרדס כתב וכעי״ז
יוה״ב. את אאע״ה מילת דחתה דלכך ע״ט(

 המפרשים קושיית ליישב יש עד״ז והנה
 ולבשל לאפות לאברהם מותר היה איך

כערביים, לו שנדמו האורחים עבור ביו״ט

אישך איו אליה ויאמרו ומדרשו וז״ל: רמז

 לצורך הותרה לא נפש אוכל מלאכת הרי
 מצווה היה שלא יו״ט שמצות אלא עכו״ם.

 אורחים הכנסת מצות מפני נדחתה בה
מצווה. היה כבר שעליה

 צבי הר שו״ת יעוי׳ זה כעין ובנידון ז.
ק״ג(. סי׳ )ח״ב או״ח
 המהרש״א בשם שהביא )אחר וז״ל ח.
 טובא ק״ל ומזה הצדקה(: על מצווים דב״נ

 אורחים הכנסת דגדולה קכ״ז בשבת
דהכנסת י״ל והרי שכינה, פני מהקבלת
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חסידות

 לרבים. בין ליחיד פין טחטחו. לבוא שיכולים מקין טיני■ בל
 לידי לבוא שיכול כיון טצוי היזקן אין טיד שעתה ואפילו

 חבירן־ טמון יהי נלי״ב( פ-נ )שם ואז״ל ויעבירם. יסירם בך
 קורת כל להכירו לעשות שישתדל בנפש. כשלך. עליך חביב

הענינים. שאר בכל בין הכבוד. בעניני בין בידו. שיש דוח
!12345671|אק״ר

 רוח נחת מקבל הוא לחבירד יעשהו שאם יודע שהוא מה בל
 בשום יצערנו שלא. כ״ש לעשותו. הוא חסידות מצות ממנו.
הוא זה• כל וכלל שיהיה. אופן באיזה יהיה כלל. צער מיני
 זה ובכלל בה. ובחובתנו בשבחה חז״ל הפליגו אשר _ג״ח

 לחבירו. אדם כל בין הכללית ההטבה שהוא השלום רדיפת
 אע״פ החז״ל, מן האלה הדברים כל על ראיות לך אביא דעתה

בפרק ראיה. לחיזוק צריכים אין פשוטים שהדברים
 זכאי. ר׳ את תלמידיו שאלו p כז )מגילה אמרו העיר בני.
 אמות ד׳ בתוך. השתנתי לא מימי א״ל ימים. הארכת במה
 היום. קידוש בטלתי ולא לחבירי. שם כגיתי ולא תפלה של.
שבראשה כיפה מכרה אחת פעם לי היתה ימא־.-זקנה3

עיונים
 שהיא עגין אינו חסיד, להיות כלומר בכללה, החסידות' חסידות. מצות

 "והלכת של המדות מכלל מדאורייתא מ״ע שהיא אלא הדין, משורת לפגים
 דרכיו בכל ה׳ צדיק :וכמ״ש השי״ת מדרכי דרך היא שהחסידות כיון בדרכיו*

מעשיו. בכל ומסיר
 אדס שבין במה החסידות מעשר. של כלומר ג״ח. הוא זה כל וכלל

 מצות הוא הכללים כלל אבל השלום, רדיפת גם הוא שבכללו ג״ת הוא למבירו
וכמשנ״ת. בדרכיו*, "והלכת בכלל שהוא עצמה ־מחסידות

לרדיפת מחודש פירוש הוא כר. הכללית ההטבה שהוא השלום רדיפת
 כל אלא ההדורים, את וליישר המחלוקת את להסיר אלא נאמר שלא השלום,
השלום. רדיפת :נקרא כללית הטבה מעשה

אמי, של הוא החסידות הרי לכאורה כיפה. מכרה צו׳ זקנה אימא
לאמי מניח הי׳ לא בחייו אחת פעם אפילו מקידוש מבטל הי׳ אלמלי אבל
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\ 15 °י^ ’ה? —
התומר תחת

 היא התורה מן עשה מצות באמת והנה לקונו. שיתדמה ראוי האדם
ט( כת, )דברים בדרכיו דהלכת י״ז אות ג׳ שער בשע״ח הר״י שכתב כמו
 למדו כך :דכתב דעות מה׳ ה״ו פ״א בר״מ מפורש וכן עשה, מצות הוי

 הנביאים קראו זו דרך ועל וכו׳ חנון נקרא הוא מה זו מצוה בפירוש
 גבור תמים וישר צדיק חסד ורב אפים ארך הכנויין אותן בכל לאל
 להנהיג אדם "וחייב וישרים טובים דרכים שהן להודיע בהן, וכיוצא והזק

 האלו שהשמות ולפי :כתב ז׳ ובה׳ כהו, כפי איליו ולהדמות בהן עצמו
 נקראת בה ללכת חייבין שאגו הבינונית הדרך והם היוצר בהן נקרא

 ומנה וכו׳, שנאמר בניו את אבינו אברהם שלמד והיא ה׳ דרך זו דרך
התרי״ג. מכלל זו מצוה הר׳׳מ

 אלו דרכיו בכל ללכת הפסוק על עקב ם׳ מהספרי נובעים ודבריו
 אמרינן ב׳ קל״ג ובשבת וכו׳, וחנון רחום אל ה׳ ה׳ שנאמר הקב״ה דרכי

 אגוהו ולשון רש״י: וכתב וכו׳ ורחום חנון הוא מה לו דומה הוי ואנוהו.
 דכתיב מאי א׳ י״ד ובסוטה בדרכיו, לדבק כמוה עצמי אעשה והוא אני

וכו׳. הקב״ה של מדותיו אחר להלך אלא תלכו אלוקיכם ד׳ אתרי
 מדה אלא דאינה דמשמע רבינו דכתב "ראוי" הלשון מובן לא לפ״ז

 דכיון לומר ואפשר הג״ל, כל רביגו מביא דלא ועוד חיוב, ולא טובה
 סרטים ומקיף תכלית, בלא הם מדותיו גם א״כ תכלית בלי הוא ית׳ דהשם
 להתדמות ולעמל להשתדל דראוי קאמר לפי׳ הרבה, ומדרגות הרבה
 יותר ומקיף נתבאר המורשתי מיכה של מדות ובי״ג היכולת בכל לקונו

בתורה, הכתוב מדות מהי״ג פרטים
 עשה המצות של החיוב דמלבד ללמדנו שבא מה דעיקר נראה ועוד

לקונו, שתידמה ראוי האדם בריאת ותכלית עיקר מצד גם בדרכיו, והלכת
בצלמנו. ופרש״י כדמותנו בצלמנו אדם געשה כו( א, )בראשית כדכתיב

רק דהוא הגוף בין העליונה צורה כדמות אדם נעשה ]ר״ל שלנו בדפוס
להבין כדמותנו. הנפש[ חלקי דהיינו האדם עיקר ובין האדם של הלבוש _

 ע״י וגם ליוצרה, הצורה להדמות החכמה תכלית עיקר זה כי ולהשכיל.
 דכתב מה מובן יהא לפי׳ ית׳ אליו להתדמות אפשר ולהשכיל" "להבין

 ליוצרו להתדמות דראוי כדמותנו בצלמנו על הוא הספר וכל "ראוי". לשון
עצמו. האדם בריאת מצד

:כתוב א׳ חלק הזוהר לספר בהוספות ונח. שתדמה ראוי לפיכך
עלאין, לאינן בעובדו, ולאדמי דמותנו, להאי למשוי גש לבר אית כדין
 למרמי גש בר בעי אי נש, דבר בידיה יהב דקב״ה בגין למה דא וכל

)ועו״ח(, וכו׳ בהוא אשתלים דלעילא לאינון גרמיה
 וז״ל ע״ב דקל״א רבא באדרא כ״ב ונח. הפסוקים כסוד ורטוזות

 עון נושא הד כמוך אל מי קדישא מעתיקא דרחמי מכילין תלי,סר דתניא
)שם(. ט׳ ם׳ ריש י״ג שער חיים בעץ וכ״כ וכו׳ תרי

כמוך אל מי
 ספר שער דמונים בפרדס רבינו ב״כ — עליו השופע עליון מכה

המרכבות וחיות הספירות. חיות הוא אלא בלבד זו ולא וז״ל, פ״ח עמידתן

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 375 מס עמוד {1} ;«ומוסר אברהם»מחשבה בן יונה גירונדי, :השער< >זה תשובה שערי
/s ו 11.1.1 S. !׳ וו-



ט יראים ספר

ג סימן

נתז[

 תעבוד ואותו תירא אלהיך ה׳ את כ׳( י׳, )דברים דכתיב בדרכיו, אדם שידבק הקב״הא< צוה

כ׳( ול׳, כ״ב י״א, )שם וכתיב תדבקון, ובו ה׳( י״ג, )שם וכתיב תשבע. ובשמו תדבק ובו

 אלהיך ה׳ כי כ״ד( ד׳, )שם נאמר כבר והלא בשכינה, לידבק לאדם אפשר וכי בו. ולדבקה

 דכתיב חולים מבקר הקב״ה מה המקום, בדרכי הדבק אלא קנא, אל הוא אוכלה אש

 ובתלמידיהם. בחכמים והדבק ובו׳. חולים בקר אתה אף ה׳, אליו וירא א׳( י״ח, )בראשית

לכאן: אחר עשה הכתוב לך הוסיף במקומה, עשה נאמר ומצוה מצוה שכל ואעפ״י

עמודי

 ה׳ את דכתיב בדרכיו אדם שידבק הקב״ה צוה א(
תדבקון, ובו וכתיב תדבק, ובו וכו׳ תירא אלהיך

 והכתיב בשכינה לידבק לאדם אפשר וכי בו, ולדבקה וכתיב

 מה בדרכיו הדבק אלא הוא, אוכלה אש אלהיך ה׳ כי
 וכו׳ ובתלמידיהם בת״ח והדבק וכו׳, חולים מבקר הקב״ה

 ע״ב( קי״א וכתובות גזירות דייני שני בם׳ איתא הכי עכ״ל.
 את לאהבה פסוק על עקב( )פ׳ בחומש רש״י ופי׳ ובספרי,

 וכו׳, בשכינה לידבק לאדם אפשר וכי בו, ולדבקה אלהיך ה׳

 בתו ומשיא מנכסיו ת״ח המהנה דכל בת״ח הדבק אלא
 כאילו הכתוב עליו מעלה לת״ח פרקמטיא ועושה לת״ח

בשכינה. מדבק

 ביאור, צריכין ז״ל המחבר רבינו דברי מקום ומכל
שהוא וכיוצא חולים ביקור דעל דמ״ש מלבד דהרי

 בדברי הובא גדולות, הלכות בעל הרב דעת והוא מד״ת,
 לתמוה שהרבו מה ע״ש ראשון(, )בשורש והרמב״ן הרמב״ם

 אחרת ועוד זאת מ״ש. נ׳( )בסי׳ זה בעמוד לקמן ועיין עליו,

 חולים מבקר הקב״ה מה בדרכיו הדבק אלא רבינו מ״ש

 קראי הני בכל שדרשו רז״ל בדברי מצינו לא דזה וכו׳,
 שדרשו מה אם כי דרכיו, אחר שילך יתברך באל דדיבוק

 אחר שילך רבינו שכתב דרשה והאי בת״ח. דיבוק הוא
 וכי שהקשו תלכו ה׳ אחרי פסוק על רז״ל דרשת היא דרכיו,
 כמ״ש דרכיו, אחר שילך אלא ה׳, אחרי לילך לאדם אפשר

 מוני כל כתבו וכן ובסכרי, ע״א( י״ד )דף בסוטה רז״ל
 אחת מצוה מנו דדיבוק דמפסוק לב׳, מצוות ב׳ הני המצוות
 גמילות מצות מנו תלכו ה׳ אחרי ומס׳ בת״ח, שידבק
דרשה מצא דהיכן ביאור, צריכים רבינו דברי וא״כ חסדים.

הארזים

)סי׳ זה בעמוד ז״ל לרבינו שמצאתי תמיהני והיותר
דרכיו, אחר שילך מזהיר תלכו ה׳ דאחרי שמנה נ׳(

 למה קשה כוא׳׳ באורך, ע״ש דסוטה סוגיא אותה והביא

 הדברים, כפל לכאורה דנראה גם ומה ,הדברים ןכא עירב
 דכבר מאחר זה, על להזהיר עשה האי דלמאי"איצטריך

 כאן לרבינו שראיתי ואמת תלכו. ה׳ דאחרי בם׳ וצוה הזהיר

 מצוה שכל ואעפ״י וז״ל כתב שכן מזה, דנרגש שנראה
 אחר עשה הכתוב לך הוסיף במקומה, עשה נאמר ומצוה
 עשה דהוא דתירץ עד מזה דנרגש ובודאי עכ״ל. לכולן

נוסף.

 הכריחנו מי ידעתי לא הרצפה נשיקת אחרי ולדידי
דדיבוק עשה דבא למימר איכא דשפיר מאחר לזה,

 מוני כל וכמ״ש הוא נוסף ולאו לחוד בת״ח שידבק להזהיר
 מצות על הוא ז״ל, רבינו כן דמ׳׳ש לומר דאין המצוות.

 בת״ח, דיבוק לענין אחר עשה מצינו לא דהרי בת״ח, דיבוק

 חד כל הוצרכו כבר דדיבוק, קראי הני כל רבינו שכתב דזה

 ובין הכי ובין בת״ח. דיבוק דרשו מיניהו ומחד בספרי, וחד
 שנים מזהיר דהכתוב לומר אפשר דלא עוד, קשה קצת הכי
 הרמב״ן וכמ״ש חדא מצוה על ויותר עשה שלשה או

 ושוב ביאור. צריכים רבינו שדברי באופן ע״ש. זו במצוה
 פסוק על ה׳( י״ג ראה )בפרשת החומש בפי׳ לרש״י ראיתי

 מהו בדרכיו שידבק ז״ל רבינו כדברי שכתב תדבקון, ובו
 צ״ע. רש״י דברי שגם ואמת ע״ש. וכו׳ חולים מבקר הוא

 )בס׳ שם ז״ל דוד פני בס׳ למה״ר ראיתי החיפוש אחר ושוב
 כמה עש״ב הללו, רש״י בדברי להקשות שהרבה ראה(

וק״ל. דבריו ליישב האריך



יראים ד־ה סימן ספר י

ד סימן

]תח[

 מצות את ושמרת ו׳( ח׳, )דברים שנאמר מצוותיו, בדרכי שילכו ישראל את הקב״הא( צרה

הוסיף במקומה, עשה נאמר ומצוה מצוה שכל ואעפ״י בדרכיו. והלכת אלהיך ה׳

 לבקר רחום להיות מצוה דרשינן ע״א( )י״ד ובסוטה שכר. לקבל אחר עשה הכתוב לך

לפנינו: מפורשין והן יוצרינו, דרכי שהן ערומים ולהלביש אבלים ולנחם חולים

ה סימן

]תג[

 ל״ב( כ״ב. )ויקרא הנהנים אל אמור בפרשת דכתיב שמו, את לקדש צוה א(מאלהיך ויראת

ממשמע בתו״ב ותניא ישראל, בני בתוך ונקדשתי קדשי שם את תחללו ולא

 קדש תורה אמרה ונקדשתי, ת״ל מה אמור, קודש הרי קדשי שם את תחללו לא שנאמר

 בדבריו או במעשיו אדם יפקיר שלא השם, קידוש על פירוש השם. קדושת על עצמך

תורה לחבב סופרים מדברי אחד דקדוק ואפילו בתורה, האמורות מצוות מכל באחת

עמודי
 )בפרשת דכתיב מצוותיו בדרכי שילכו הקב״ה ציה א(

בדרכיו, ללכת אלהיך ה׳ מצות את ושמרת עקב(
 וכו׳ הוסיף במקומה, עשה נאמר ומצוה מצוה שכל ואעפ״י

 להיות מצוה דרשינן ע׳׳א( )י״ד ובסוטה שכר. ליתן כדי
 עכ״ל. לפנינו מפורשים והן יוצרינו דרכי שהן וכו׳ רחום

נ׳(. )בסימן והיינו
 מצות בכלל זה עשה למנות ז״ל רבינו דעת והנה

דלא כוללים, שהן מהציוויים שהוא אף עשה.
 למנות שאין לנו שכלל ד׳( )שורש בשרשים ז״ל כהרמב״ם

 ז״ל רבינו ביאר וכבר גוונא. כהאי כולל ציווי המצוות בכלל
 את ומלתם בפסוק ח׳( )סי׳ ולקמן ג׳( )בסי׳ לעיל דעתו
 לקמן שאכתוב כמו חבר, ז״ל לרבינו מצינו לבבכם, ערלת

דשמיא. בסייעתא

 לפרש כוונתו דרשינן, ובסוטה רבינו שכתב דמה ודע
חולים ביקור שהוא בדרכיו דללכת שהביא הפסוק

 מפורשים והן שכתב וזהו נ׳(, )סי׳ לקמן וכמ״ש וכיוצא,
 חולים לבקר ומצוה מזהיר זה שעשה שדעתו ולאו לפנינו.
 אשר המצוות כל את לשמור מצוה זה עשה אלא וכיוצא,

 ז״ל המחבר רבינו שפירש וכמו בכללות, אלהינו ה׳ ציוונו

ודו״ק. כאן

הארזים

 )בפ׳ דכתיב שמו את לקדש צוה מאלהיך ויראת א(
בתו״כ ותניא קדשי, שם את תחללו ולא אמור(

 בשעת ומורה סורר בן בפרק כדאמרינן עד וכו׳, ממשמע
 ברור נראה ז״ל המחבר רבינו דברי מתוך עכ״ל. וכו׳ השמד

 דלא ול״ת ישראל בני בתוך דונקדשתי עשה דהאי דס״ל

 ואפשר בפרהסיא. מצוות בשאר אם כי נאמרו לא תחללו,
 זה, ול״ת בעשה עובר בצינעא, אפילו דאסור השמד דבשעת

 פ׳ בע״ז רש״י וכ״כ כפרהסיא. דינו הוי השמד דשעת כיון
 בהנהו דהוי שמד שעת ד״ה ע״א( נ״ד )דף ישמעאל רבי

 וג״ע ע״ז דהיינו החמורות מצוות בג׳ אבל ה׳. חילול זמני

 בצינעא, ואפילו שמד בשעת שלא אפילו דאסירי וש״ד
 מתבאר וזה הללו. ועשה בל״ת עובר אינו נהרג ולא העובר
 מצוות בשאר סורר בן פ׳ מ"ש אם כי כאן הביא מדלא

 בשעת שלא אפילו בפרהסיא או השמד, בשעת דאסיר
 הרי קדשי שם את תחללו ולא מהתו״כ מתבאר וכן השמד.

 אמרה ישראל, בני בתוך ונקדשתי ת״ל מה אמור קדוש
 בתוך ת״ל ביחידים יכול השם, קדושת על עצמך קדש תורה

 זה, ול״ת זה עשה דעיקר נמצא עכ״ל. במרובים ישראל בני
 וה״ה פרהסיא, דהיינו מישראל בעשרה אם כי הוזהרנו לא

פרהסיא. דהוי טעמא דהיינו לעיל וכמ״ש השמד שעת



תשובה ימי עשרת / יום של עגינו _____________________________________ ער

 באלה חיוב שהוא מיוחדת מצוה היא כי עצמו לצרכי שזקוק או היום חסדים גמילות

 דף להרמב״ם המצוות שרשי על אסתר במגילת עוד )ועי׳ עכ״ל, ז״ל הרמב״ם שמנה הדברים

בדרכיו(. והלכת עבין הבא ובמאמר ב׳, אות ז׳ סימן מישרים ארח ובספר ע״ב, י״א

בדרכיו והלכת

 ביקר הוא מה אתה, אף ערומים הלביש הוא מה תלכו אלוקיכם ה׳ אחרי ע״א, י״ד סוטה

 וז״ל ח׳, מצוה המצוות בספר הרמב״ם וכ״כ אתה, אף אבלים ניחם הוא מה אתה, אף חולים

 מה זה בפירושענין ובא וכו׳, בדרכיו והלכת אמרו והוא היכולת כפי יתעלה בו להדמות שצונו הוא

 רחום היה אתה אף רחום נקרא הקב״ה מה חנון היה אתה אף חנון נקרא הקב״ה

 שרצה בפירוש ובא תלכו, אלוקיכם ה׳ אתרי ואמר אחר בלשון הענין זה נכפל וכבר וכו׳,

 הכל על יתעלה האל בהם שיתואר הנכבדות והמרות הטובות בפעולותיו ההרמות לומר

"ל. עב רב עילוי

 ולנחם חולים לבקר דבריהם של עשה מצות א׳, פי״ר אבל בהלכות ממש״כ להעיר ויש

 אלו מצוות שכל אעפ״י וכו׳, האורחים וללוות הכלה ולהכניס המת ולהוציא אבלים

 כמצוות רק אלו מצוות שמנה הרי עכ״ל, כמוך לרעך ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם

 מ״ע דאינה הקודם במאמר הבאנו כבר כמוך לרעך דואהבת מ״ע לענין ובשלמא מדבריהם,

 קודמין דחייך הוא וכללא עצמו משל יותר מחוייב דאינו כמוך תורה אמרה דהא חיובית

 חולים לבקר חובה ועשאום חכמים שבאו עד קיומית, כמצוה רק הוי וממילא חבירך, לחיי

 מ״ע הוי לכאורה בדרכיו דוהלכת מצוה אולם עי״ש, הם שגדרו הגדרים כפי אבלים ולנחם

 שגם נימא אם וגם חכמים, שחייבום מדה באותה לפחות מחייבת אינה ואמאי המצוות ככל

 לרעך ואהבת למצות שהביא כמו להביאה להרמב״ם לו היה מ״מ קיומית מצוה אלא אינה זו

צ״ב. שהדבר אלא מקומה, זה דאין מוכח זו למצוה כלל הזכיר לא שהרמב״ם ומזה כמוך,

 עצמו שירגיל דהיינו הלבבות מצות היא בדרכיו דוהלכת להרמב״ם דס״ל י״ל ואולי

 וז״ל ז׳, ה׳ הלכה פ״א דעות בהלכות להדיא וכ״כ בנפשו, הדעות שיקבעו עד במעשים

 הוא מה חנון היה אתה אף חנון נקרא הוא מה זו מצוה בפירוש למדו כך בדרכיו, והלכת

 כחו, כפי אליו ולהדמות בהן עצמו להנהיג אדם וחייב וכו׳ רחום היה אתה אף רחום נקרא

 על שעושה במעשים וישלש וישנה יעשה בו שיקבעו עד אלו ברעות עצמו אדם ירגיל וכיצד

 טורח בהם יהיה ולא עליו קלים מעשיהם שיהיו עד תמיד בהם ויחזור האמצעיות הדעות פי

 תולים ביקור של אחד דמעשה להרמב״ם ס״ל ומה״ט עכ״ל, בנפשו" הדעות "ויקבעו עליו

 עד במעשים עצמו שירגיל אלא אינה דאורייתא דהמ״ע מדבריהם מ״ע אלא אינו וכדו׳

 אתה, אף רחום הוא מה קונו להנהגת להדמות דמצוה רחום, וייעשה בלבבו הדעות שיקבעו

מדבריהם. מצוה הוי עצמו מצד חולים דבקור אחד מעשה דגם והוסיפו חכמים שבאו אלא

 וקבורת אבלים ונחום חולים בקור מנה דהבה״ג והרמב״ם, הבה״ג מחלוקת בזה ויבואר

דאין ע״ב( כ״ד דף השני שורש המצוות )ספר הרמב״ם עליו והשיג חלוקות, כמצוות מתים
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רעא_________________________________________________________צדקה / לח פרק

 בשורש שם וברמב״ן כמוך, לרעך דואהכת מצוה תחת נכנס הכל אלא חלוקות מצוות כאן

 על הוא בדרכיו והלכת דעיקר ס״ל דהבה״ג מחלוקתם יסוד ביאר ע״ב י״א דף הראשון

 י״ד בסוטה כדאמרינן אתה אף אבלים ניחם הוא מה אתה אף חולים מבקר הוא מה המעשים

 שאין הרי אתה אף רחום הוא מה המצוה שעיקר בספרי השנוי לשון תפש והרמב״ם ע״א,

רחום. להיות בלבבו לקבוע אחת מצוה אלא כאן

 דבמצוות קדושים, סוף בתו״כ דאמרינן אהה פ״ו פרקים בשמונה לשיטתו והרמב״ם

 ומה אפשי יאמר אלא כלאים, ללבוש אפשי אי חזיר בבשר קצה נפשי אדם יאמר לא חוקיות

 י״ג מאמר הברית )ספר שכליות במצוות דה״ה שכתבו דיש עלי, גזר שבשמים ואבי אעשה

 דמים ושפיכות אונאה גזילה כגניבה שכליות מצוות דשאני בהכי חילק הרמב״ם אבל פי״ח(,

 ולהאמור וכו׳, לגזול אפשי אי לגנוב אפשי אי בלבבו יקבע אלא אפשי, בהו יאמר שלא

 יאמר אם רתום, להיות בלבבו שיקבע דהיינו בדרכיו והלכת תורה דאמרה דכיון א״ש לעיל

ח״ו. בלבבו ההיפך קובע הרי וכו׳ אפשי

 לעשותן ונזהר מצוות שבע המקבל כל י״א(, פ״ח )מלכים הדמב״ם מדברי העירוני אמנם

 מפני אותן ויעשה אותן שיקבל והוא לעוה״ב, חלק לו ויש העולם אומות מחסידי זה הרי5^

 אם "אבל בהן, נצטוו מקודם נח שבני רבינו משה ע״י והודיענו בתורה הקב״ה בהן שצוה

 עכ״ל, מחכמיהם" ולא העולם אומות מחסידי ואינו תושב גר זה אין הדעת הכרע מפני עשאן

יתברך רצונו הוא כן הרי מחכמיהם אינו ואמאי מצוות השבע בכלל ורציחה גניבה גם והרי

בלבבו. האדם כן שיקבע

אלוקי, שכל שיסודו הדעת להכרע אנושי, שכל שיסודו הדעת הכרע בין לחלק שיש אלא

 הפעולות וז״ל זצ״ל(, הלוי אלקבץ בן )מהר״ש רות מגילת על ישי שרש בספר דכ״כ

 וכה וכו׳, האלוקית התורה מהיישרת הנעשות מהפעולות תתחלפנה השכל מהיישרת הנעשות

מה לא כלומר אישך, מות אחרי חמותך את עשית אשר כל לי הוגד הוגד בועז של דברו היה
’ |1^456)אה״חז

 כמדובר כתובתך לה וויתרת אותה, שפירנסת מואב בשדה שם אישך למיתת סמוך שעשית

 לא בטומאתך מתגוללת בהיותך עשית אשר כי וכו׳, אישך מות אחרי עשית אשר אבל שם,

 ואבן עץ ואמך אביך עזבך אתרי אבל אנושיות, ההמה הפעולות היו כי יהולל ולא ישובח

 ותהי פעלך ה׳ ישלם מתפלל אני ולכן והשבח, ההלול תחייבנה אלוקיות פעולות הן באמת

 פעולות תעשינה אשר האמור גט כי יען ישראל, אלוקי ה׳ מעם ואמר שלמה, משכורתך

 על היהדות עול נתת אשר אחר אבל וכו׳, הוא בשר כל אלוקי כי יתברך הוא יגמלם טובות

עכ״ל. ישראל אלוקי ה׳ מעם שלמה משכורתך תהי צוארך

 דס״ל המעשה רב לסי דוהכל בהא ט״ו פ״ג לאבות בפירושו לשיטתו הרמב״ם ושוב

 המעשים רבוי שע״י כיון אחת, בפעם דינרים מאלף פעמים באלף דינרים אלף ליתן שעדיף

 באמרה התורה כרצון בנפשו קנין והם בלבבו הדעות שנקבעו עד בנפשו אלו תכונות קונה

התורה שצותה מצינו בלבבו אלו מדות לתקוע ובכדי אתה, אף רחום הוא מה בדרכיו והלכת

או׳ג תכנת ע״י הודפס 313 מס עמוד {7} ;<< שונים ;נושאים ישראל יהודה»מועדי יעקב בן דוד פלק, :)מועדים( א ־ יום של ענינו



תשובה ימי עשרת / יום של עגיגו________________________________________ערב

;איצרהחכט^

 שלא הזה הענין ובכלל וז״ל פ״ט(, ישרים )מסילת הרמח״ל כמש״כ חיים, בעלי על גם לרחם

 הרחמנות דבר של כללו וכו׳, עליהם ולחוס ולרחם חיים בעלי אפילו בריה לשום לצער

 רוח קורת לעשות תמיד מגמתו ותהיה לעולם החסיד בלב תקועה שתהיה צריך וההטבה

 עי׳ המידות, תיקון מצד יסודו צעב״ח אסור דגם עב״ל, צער שום להם לגרוס ולא לבריות

 מה דגם ז׳ פי״ב כלים פיהמ״ש מהרמב״ם שיחי׳ אחי הראני ועוד כ״ו, סימן צבי חכם שו״ת

עי״ש. זו במדה יתרגל שלא כדי הוא עכו״ם גזל תורה שאסרה

 אלו )פירוש היום סדר בעל של חדושו את בזה לנמק אפשר היה להכי דקאתינן והשתא

 וז״ל אחרים, ע״י אפשר כשהדבר גם בעבורה ת״ת שמבטלין החסד מצות דשאני דברים(,

 להעשות שא״א המצוה ובין אחרים ע״י להעשות שאפשר המצוה בין וחלקו ז״ל שאמרו וזה

 המצוות אבל גמ״ח, צד בהם שאין המצוות על יהיה הזה החלוק שכל לי ונראה אחרים, ע״י

 התורה כעסק כולו העולם את מקיימין אלו כי לעשותן ת״ת מבטלין וכו׳ גמ״ח בהם שיש

 המקבל עם ההטבה דמלבד הגמ״ח מצות דשאני עוד י״ל לעיל ולהאמור עכ״ל, יותר וכמעט

 בלבבו, אלו מדות לתקוע דהיינו אחרים ע״י לעשותה שא״א שבגופו מצוה כעין גם כאן יש

 בספר כמובא כסדה״י, בזה נקטינן לא למעשה )אולם לאחרים, הדבר להניח ראוי לא ולכן

 בהגה, שמיני פרק חסד ובאהבת תתר״ה, סימן חסידים בספר עוד ועי׳ ,266 עמוד אומץ יוסף

 מצות דגם יותר מבואר ט׳ ס״ק ר״נ סימן ובשעה״צ עי״ש, ז׳ פ״ג פסחים בירושלמי מוכח וכן

עי״ש(. בעולם ייעשה שהדבר העיקר אלא האדם של גופו על המוטלת מצוה אינה החסד

החסר בקלי קדושת

 נקרא הוא מה זו, מצוה בפירוש למדו כך בדרכיו, והלכת וז״ל ו׳(, פ״א )דעות רמב״ם

 אף קדוש נקרא הוא מה רחום, היה אתה אף רחום נקרא הוא מה חנון, היה אתה אף חנון

 יתכן אולם נפרדים דברים שני הם וקדוש דרחום משמע ריהטא לפום עכ״ל, קדוש היה אתה

אתה. אף קדוש הוא מה בכלל שהכל

 וברמות בצלמו שבראנו היוצר ויתעלה הבורא יתברך וז״ל יושר, השערי בהקדמת דכ״כ

 בהוה ולרבים ליחיד זולתנו עם להטיב חפצנו אדיר שיהיה בתוכינו נטע עולם וחיי תבניתו

 עם להטיב רק יתברך רצונו היה ויצר שברא מה שכל כביכול הבורא בדמות ובעתיד,

 בחירי אנחנו שנהיה היינו בדרכיו, והלכת כאמור בדרכיו שנהלך יתברך רצונו כן הנבראים,

 ערכנו, כפי הרבים לטובת והרוחניים הגופניים כחותינו להקדיש תמיד מגמתנו יצוריו

 זו קדושה ענין מתדמה זה וביחס וכו׳ תהיו קדושים של ה׳ במצות נכלל זה ענין כל ולדעתי

 וכן כולה בהבריאה הקב״ה של שבמעשה שכמו קצת, דמיון באתה יתברך הבורא לקדושת

 רצונו כן זולתו, לטובת מוקדשים הם מעשיו כל העולם את מקיים שהוא ורגע רגע בכל

 בזה ויתבאר ,5להנאת~עצמרעכ״ ולא הכלל לטובת מוקדשים תמיד מעשינו שיהיו יתברך

 בצדקה", "נקדש הקדוש והאל במשפט צבאות ה׳ ויגבה ט״ז( ה׳ )ישעיה הכתוב מאמר

שבדור. להכשרים צדקה שיעשה במה שמו יתקדש שם, דוד ובמצודות

vy
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דעג ________________________________________________________ צדקה / לה פדק

 כתב מזו ויתירה קדוש, להיותו השי״ת בדרכי הולך החסד במדת עצמו דהמנהיג הרי

 כי ומזוכזך זך ועושהו האדם את מזכך גופא דהחסד פ״א( הגמ״ח נתיב )נתי״ע המהר״ל

 בעל וז״ל חמריותו, את בזה מקדש נותן להיות ובהתלמדותו נוטל להיות שאיפתו החומד

 החמרי ודקות זכות לו יש זה כמו ולאדם לאחרים מטיב שהוא הגמור הטוב בו יש הגמ״ח

 גומלי בעלי ולכן וכו׳ תמיד מקבל הוא רק משפיע אינו החומר כי גמור חמרי אדם ואינו

 זה ובשביל החומר זכות לו יש רק תמרי אינו לאחרים ומשפיעים הטוב שעושים חסדים

עוון יכופר ואמת בחסד ולפיכך וכו׳, החמרי פחיתות הם אשר החטא מן וחמדו גופו מזכך

 לחיי בהם ונזכה חיים אורחות רבינו למדנו תלמידיו, לשאלת ר״א תשובת בזה ויתבאר

 עוד עוה״ב חיי לחיות להתעלות לזכות כיצד היתה שאלתם דעיקר ע״ב(, כ״ח )ברכות עוה״ב

 הוא, והשיבם קנ״ז(, עמוד ח״א לעתים בינה ובספר בצל״ח, )עי״ש העולם בזה כאן בעודם

 מתפללים וכשאתם ת״ח, ברכי בין והושיבום ההגיון מן בניכם ומנעו חבריכם, בכבוד הזהרו

הוא מי לפני בתפלתו שידע השלישי הדבר דבשלמא צ״ב והדבר עומדים, אתם מי לפני דעו
:123456׳

 בשמים עומד הוא כאלו למעלה פנוי לבו ויהיה ר׳( פ״ה )תפלה הרמב״ם כתב כבר עומד,

 בעוה״ז, כאן עוה״ב חיי מעין והוא וכו׳, ופחד ויראה באימה רבו לפני כעבד ועומד וכו׳

 ת״ח ברכי בין הושיבום עוה״ב חיי כאן לחיות יזכו שבניכם שבשביל השני הדבר גם ואולי

 ארם בין עניני כל )שכולל חבריכם בכבוד דהזהרו דהא שייטא מאי אבל ההגיון, מן ומנעום

 עניני רק הוא ענינם כל שלכאורה בעוה״ז כאן עוה״ב דחיי להא עמו(, ומתנו במשאו לחבירו

 חמריותו את הוא מזכך חביריו רצונות מפני רצונותיו שבביטול א״ש לעיל ולהאמור העוה״ז,

הבא. עולם מעין בבחינת חייו וכל תמותה בני בין הגר כמלאך

 בשוקא שכיח הוה חוזאה ברוקא ר׳ ע״א כ״ב בתענית דאיתא הא גם בזה יתבאר ואולי

 אדהכי וכו׳, לא א״ל דאתי עלמא בר שוקא בהאי איכא א״ל גביה, אליהו שכיח הוי לפט דבי

 עובדייכו, מאי א״ל לגבייהו אזל נינהו, עלמאידאתי בני נמי הנך א״ל אחי תרי הנך אתו והכי

 אליהו לו שאמר שמה לפרש יש בזה גם ואולי עציבי, מבדחין אנן בדוחי אינשי ליה אמרו

 בדיחי דאנשי ומשום העולם, בזה כאן בעודם גם הכוונה נינהו" דאתי עלמא "בני נמי הנך

 עודם עוה״ב בני נעשו לשני ולתת להשפיע חמריותם דבזכוך עציבי, מבדחין נינהו

 התשובה ספר ועי׳ פ״ח, סנהדרין חיים תורת בספר זה כעין כתב שכבר )ושו״ר בעוה״ז,

ד׳(. עמוד ח״ג

 לאחרים לשמח כי אדם", בני ומשמחים "שמחים עציבי מברחין רש״י שם מש״כ גם וזהו

 ומענות טרוניות לו שאין בחלקו השמח עשיר איזהו בבחינת לעצמו ששמח אחרי רק יכול

 ה׳ את לאהוב הוא החסר סוד אל האדם כניסת עיקר ע״ה, דבורה בתמר וכמש״כ מצבו על

 אהבה שופע ולהיות לזולתו לתת לו קל כלום לו חסר שלא מרגיש שאם האהבה, תכלית

שלום מנוחת שהיא השבת מנוחת כענין עוה״ב מעין הם חייו ואז ותחרות, שנאה ללא ורעות
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 דכ״כ עשויה, מלאכתך כל רק ודאגה צער בה שאין משום עוה״ב, מעין ובטח השקט ושלוה

 מקומה רמזו היתירה זו נשמה ענין וז״ל השבת, נשמת בענין ט״ז( ל״א )תשא האוה״ח
 בחינת שהוא המלך גנזי הנקרא מקום הוא וידוע גנזי בבית טובה מתנה כאמרם רבותינו

 בא לא ועליו עצבון בו אין זה ועולם וכר, היא שם מחצבה זו ונשמה העליון עולם
 החול בחינות אותם כל השבת ביום להרחיק ה׳ צוה ולזה ושמחה, עונג אלא בו בדבריהם
 גם שהם אלו ולכן עכ״ל, איש בקרב משבת הנשמה תגעל מהנה באחת כי והענוי, והמלאכה

בעוה״ז. פה עודם גם דאתי עלמא בני הם לאחרים ומשמחים שמחים החול בימות

 אחזתו אלול הקורא קול לשמע רק אשר זצוק״ל הגרי״ס ישראל בקדוש המעשה וידוע

עירו אנשי כל בהיות דרעוין רעוא שעת השלימות פסגת נדרי כל ליל בהגיע והנה פלצות,
עמד קונם, לפני זכה בתפלה לחשם צקון לשפוך ברטט עומדים רום כמלאכי בלבן עטופים «

היא אף רצונה היה שעז הצדקת אמו שהניחתו תנוק עריסת ונענע העיר מפינות באחת הוא
אולם ממדרגתו, הפסיד מסוימת מבחינה כאלו ונראה והמטהרים, מהמתקדשים להיות •

 שאר של הזכה בתפלתם לפחות חומריותו את לזכך זה במעשה היה שדי הרי לעיל להאמור
 ולאדם לאחרים מטיב שהוא הגמור הטוב בו יש הגמ״ח בעל המהר״ל כלשון עירו, אנשי
 זה ובשביל החומר זכות לו יש רק וכו׳ חמרי אדם ואינו החמרי ודקות זכות לו יש זה כמו

עכ״ל. החטא מן וחמדו גופו מזכך

 פני מהקבלת יותר אורחים הכנסת גדולה ע״א( קכ״ז )שבת ז״ל דאמרו הא בזה ומבואר

 גילוי את ע״ה א״א הניח איך תמוה באמת (,141 עמוד )ח״א מאליהו במכתב ועי׳ השכינה,
 הכנסת כי הענין אבל ע״ו, עובדי פחותים לערביים אורחים בהכנסת להתעסק כדי השכינה
 שהיא מנבואה אפילו יותר ועמוקה גדולה שכינה קבלת היא ביותר לפחותים אפילו אורחים

 פני הקבלת דגדולה "ש א לעיל ולהאמור עכ״ל, שמים שבמתנות עליונה הכי הדביקות
 הוא רץ האורחים את לקבל וכשרץ אליו, באה היא מאשר אחריה נמשך שהאדם השכינה

ולידבק חמריותו את לזכך קדוש ונעשה אתה אף רחום הוא מה מקום של בדרכיו לידבק
כבודו. הארץ כל מלא אשר מזו גדולה השכינה פני הקבלת לך ואין בשכינה, ~

אמת של חסד

 חסד אמר שהוא שקר, של חסד יש וכי ואמת, חסד עמדי ועשית ה׳, פצ״ו ויחי בר״ר

 חסד שם עה״ת וברש״י אמת, של חסד הוא מיתתי לאחר חסד לי תעשה אם א״ל וכו׳, ואמת
עכ״ל. גמול לתשלום מצפה שאינו אמת של חסד הוא המתים עם שעושים

 מאת גמול לתשלום מצפה הרי אדם מבני גמול לתשלום מצפה שאינו לי דמה וצ״ב
 חסד לגמול אדם ישתדל לעולם י״ב( עמו׳ יושר בארחות )הובא במדרש איתא דכן השי״ת,

 כאשר חסד עמכם ה׳ יעש שנאמר חסד, עמו הקב״ה שיעשה כדי המתים ועם החיים עם
כי קונך ביד להכניסו הקבר להוצאת זהיר הוי בני לבנו, הגדול ר״א אזהריה והכי עשיתם,

את! תכנת ע״י הודפס 316 מס עמוד {7} ;«שונים ישראל;נושאים יהודה»מועדי יעקב בן דוד פלק, :)מועדים( א - יום של ענינו
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א ה^ולו^ ה־עזל ערוך
- - ־״־ סעיפים(. יב ובו חולים ביקור )דיני של״ה

 רחמים אדם יבקש לעולם ]ל*כ[ בשנת גרסינן א
והפטר זכות הכא לו אומרים יחלה שאם יחלה שלא

 נמסר כאלו בעיניו דומה יהא לשוק יוצא אדם וכו׳
 נתנוהו כאלו נעיניו ממה יהי בראשו חש ■לסרדיוט

 כמו בעיניו דומה יהי ונפל נסטה עלה בקולר
 לידו! לגרדום העולה שכל לירון לגרדום שהעלוהו

 אינו לאו ואם צול נ גדולים פרקליטין לו יש אם
 ומעשים תשובה אדם של פרקליטין הן ואלו נגול

 כעת רט6וב לכו אל אדם כל יתן ולכן ע״ש טוכים
 באסא כדכתיב לבד הרופאים על יסמוך ולא חליו
 עליו ויקבל כרופאים רק ד׳ את דרש לא כתליו וגם

 וצדקה כדכתיב ערכו לפי צדקה ויחלק דרכיו להטיב
 חולים ורוב מחליו יקימנו כי כד׳ זיכטה ממות חציל

 מלמדים ותשעה ותשעים מאות תשע ואפילו לחיים
 שנאמר ניצול זכות עליו מלמד ואחד תוכה עליו

 להניד אלף מני אחד מליץ מלאך עליו יש אם
 מצאתי שחת טרדת פדעהו ויאמר ויחננו ישרו לאדם
 דאותיוח פדאהו כמו ופרעהו ל׳יג )איוב כופר

מתחלפים(. אחהעיר
 והוא גדולות היותר מהמצות הוא חולים ביקור ב

רו קיימת והקרן כעוה״ז פירוחיהן שאוכל מדברים
 בכלל והיא וכו׳ דברים דאלו כמשנה כדתנן לעוה״ב
 והודעת תורה שאמרה וזהו :(ל׳ )בים חסדים גמילות

 דכתיכ ומאי נשם( בם ילכו אשר הדרך אח להם
 להלך לאדם לו אפשר ובי תלכו אלקיכם ד׳ אחרי
 אש אלקיך ד׳ בי נאמר כנר והלא השנינה אחר

 מה הקכ״ה של מדותיו אחר להלך אלא הוא אוכלה
 לאדם אלקים ד׳ דכתיכויעש ערומים מלביש הוא

 ערומים הלבש אתה אף וילבישם עור כתנות ולאשתו
 כאלני ד׳ אליו וירא דכתיב חולים כיקר הקכיה מה

 אבלים ניחם הקכ״ר. הולים תבקר אחה אף ממרא
 אר. אלקים ויכרך אברהם מות אחרי ויהי כדכתיב

 מתים קובר הקכיה אבלים נחם אהה אף כנו יצחק
 מתים קובר אתה אף וגו׳ בגיא אותו ויקבור דכתיב
אלקיכם ד׳ דאחרי בקרא נכלל י״דץ_וןר.נ )סומר,

תלכו. “״־־
 החולה בצרכי לעיין הוא חולים כיקוד מצות עיקר !*

י׳( נם׳ כנדרים כדאיתא שצריך מה לו ולעשות
 ונכנס וכו׳ שחלה ר״ע טתלסידי אחד כתלמיד מעשה

 א״ל חיה לפניו וריכץ שכיכר ובשביל לבקרו ר״ע
 את מבקר שאינו כל ודרש ריע יצא החייתני רבי

 ככמה החברות יפו ומה דמים שופך כאלו החולים
 כל החולים אצל שלנים לינה חכרה הנקראים ערים

 רוב ע׳׳פ דכיום צריכים שהם טה לראות הלילה
 ביתו דאנשי בלילה משא״ב ביתו אנשי לו משמשים

כן על כאונס כשינה ונשקעים היום מעבודת ים עם?

 תז״ל !ואמרו לינה חברי של מאד מאד שכרם גדול
 גהינם של מדינה נצול החולה את המבקר כל )שם(
 מן ויחייהו מיצה״ר ישמרהו ר׳ בעוה״ז שכרו ומה

 וכו׳ בו מתכבדים הכל שיהו בארץ ויאושר היסורין
 שמתפלל שיחיה לו גויים החולה את המבקי־ וכל ע״ש
 רתמים עדיו מבקש אין מבקר שאינו וכל שיחיה עליו

 רחמים לבקש יש דלפעטים שימוח ולא שיתיר. לא
 אפשר ואי כתליו הרבה יסורים לו שיש כנין שיטות

שם<. נר״ן הנושא פ׳ דרכי במעשה שיחיה לו
המבקר יהיה שלא הולים בביקור ליזהר יש ך

 עליו שקשה יש דלפעמים החולה על למשא
 יש וגם לדבר מוכיח המבקר כבוד ומפני הדיבור
 להיות צריך ולכן לו לומר כוש והוא לצרכיו שצריך

 נשם חז״ג אמרו זה ומטעם בזה ומבין וחכם זהיר
 העין לחולי ולא בעיים לחולי לא מכקרין אין ט״א(

 מעיים וחולי להן קשה דהדיכור הראש לחולי ולא
 יעשו וכיצד לצרכיו שצריך לומר יבוש שמא משום

 שם שוכב שהחולה כהחדר לא החצין ככית נכנסים
מה דכר צריך אילי הכית מכני ודורשים ושואלים

 עליו. ומתפללים רחמים ומבקשים צערו ושומעין
והרחוקים שיחלה מיד נכנסים והחכירים הקרובים ה

 להקרא סזליה יתרע דלא היכי כי ימים ג׳ אחר
 בחזקה החולי עליו קפץ אם אמנם חילה שם עליו
 הקטן אצל ילך הגדול ואפילו טיר נכנסים ואלו אלו

 שנוטל נילו כן הוא ואפילו ביום פעמים במה ואפילו
 משובח ה*ז המוסיף וכל ל( )ב״ט מחליו מששים אהר

בסעי׳ כמ״ש החולה על למשא יהא שלא ובלכד
הקודם.

 יכול דשונא י״א ב׳ בסעי׳ הרס״א דכינו כתב ן
 חולה יבקר לא אלא נ״ל ולא חולה לבקר לילך יכול

 ששמח יחשוב שלא שונאו שהוא מי אכל ינחם ולא
 מה לפי הכל ומיהי עב״ל צער אלא לו ואינו לאידו
 סק״ב< )ש״ך השונאים שהם מה ולפי .השנאה שהיא

 שמה שייך לא רכזה ללוותו יכול עמת שונז; אבל
 השונא אם וכן נשם( האדם כל סוף הוא כאשר לאידו
 נותן והוא לנחמו או לבקרו שרוצה מקודם לו שולה

 ביניהם שלום נעשה זה מצד ואררכא מותר רשות לו
 דמכיא השונא שהולך נוהנין שעכשיו שכתבו יש ולכן
ע״ש<. החיים וספר כה״י בשם )כאד,"ט שלום לידי

 ולא מיטה גבי על ישב לא התולה את המבקר ן
 לפניו ויושב טתעטף אלא הספסל על ולא כסא ע״ג
 )שבת תולה של מראשותיו למעלה ששכינה מפני
 היושב דאז הארץ על שוכב כשהחולה ודווקא י״ב(
 המיטה על כששוכב אכל טד״א זה ואין ממנו נבוא
פ׳ ובזוהר המנהג וכן וספסל כסא על לישב מותר

#ינחם

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)534 מס עמוד הלוי יצחק אהרן בן מיכל יחיאל אפשטיין, ב( )יו״ד ה - השלחן ערוך



שלץ ערוך *
 לרגליו ישב לא ניגוני אדם דכשהחולה מבואר פינחם

 עם פ&מע וטראשותיו עם סקוטו המות דטלאך חולה על
 החולה ואם מהחולה גבוה אינו אפילו עניין דככל

 עהעכינה מפני לרגליו רק יעב לא גמור צדיק הוא
עיש. מרגליו לכד צד מכל אותו מסכנת

 יום על ראשונות שעות בג׳ החולה מגקרין אין ףן
ולא ננוקר המחלה עליו מיקל חולה עכל ספני

 אתרוטת עעות בג׳ ולא רחמים עליו לכקע יחוע
 מלבקש ויתייאש חליו עליו מכביר שאז יום של

 אלא איסור זה ואין היום באמצע אלא רהטים עליו
 בזהגנ״ל( לדקדק עתה נהגו לא לפיבר בעלמא עצה
 רהטים עליו בקע ולא החולה אח שביקר מי ובל

המצוה. קיים לא  בפני שלא מתפלל אם רחמים עליו כשמבקש ט
הערת מלאני עאין בלה״ק אלא יתפלל לא החולה

 וק״ו ללה״ק קרוב שהוא אף ארמי בלשון מכירין
 אין ארמי ללשון ערק שייא ואף אחרים בלשונות
 דאפילולריעה וודאי ט״ם לשונות לשארי ולא מזדקקין

 החולה כפני אבל םק״ד< ועט״ז בלהיק טוב יותר זו
 וכביכול שם השכינה שהרי לשון בכל להתפלל יכול

 בתוך אותו יכלול ובהתפיה השכינה מלפני• מבקש
 בתוך עליך ירחם המקום שיאמר ישראל חולי שארי
 חשובה יותר רבים בעד דתפלר. ישראל חולי שארי

 היא שבח אומר ובשבת תפלתם את כזה לא כי
 ושנתו מרובין ורחמיו לבא קרובה ורפואה מלזעוק

רפ״ו. סי׳ באיה ועי׳ בשלום או הלוה אם ענייניו על דעתו שיחן לו אוסרים י

הפולחן

(.,סעי ד׳ ובו הרומאים רפואות )דיני ען^ך
 לרופא רשות תורה שנתנה מכאן ירפא ורפא כתיב א

דוזנטח כיון תאמר שלא כלוםר פ״ד.( נב״ק לרפאות
 לזה יקלקל שמא איב בעלמא אומדנא היא הרפואה

 רשות שנחנה וכיון לרפאות לרופא רשות התורה נתנה
 על שבת לין טח? והרי לרפאות עליו שהונה ממילא

 במה בעשייתה יש אפילו הרפואה לעשות כשצריך זה
 פקוח ובכלל סננה בו יש החולה אם מלאכות אבות
 יש ואפילו רסיס שופך ז ,ה מזה והמונע הוא נפש

 להתרפאות זוכה אדם הכל סן שלא שירפאנו טי לו
.משובה ד,.ז נפשות נפקות הזריז וכל בקי הוא אא״ב ברפואות להתעסק אפור ומיהו ב

 מוסמך להיות צריך והאירגא מניד רשות לו ויש
 וגם לחולאים רפואות ליתן רשות לו שיש מהםטשלה

 הוא הרי כשהזיק שאליב טמנו גדול שם יהא לא
 .והממשלה כ״ד ברשות שלא ריפא ואם דפים שופך
 נתנזק החולה אם בקי הוא אפילו בהשלומין חייב

 סת אם וכ״ש רפואות על ממון להוציא וצריך ידו על
ברשות ריפא אם אבל במזיד נפש כהורג ה־ז ידו על

 יזרעו לצוות מה לו יש שמא או אצלו הפקירו
 הוכתו"של כך אלא מהמוח זח מפני יפחד ולא אחריו

 עניניו שיהיו נכץ אדם של בבריאותו דאפילו אדם
 ובזכות יתברך הנורא רצון וזהו בחליו וכ״ש מפוררים

 לא וידוי לומר אבל. שלימה רפואה ד׳ לו ישלח זה
 ויתבאר יד בחוזק תקפתו המחלה שאין בל לו יזכירו

של״ח. בסי׳
 שלא ובלבד לאיש ואשר. לאשה איש מבקר יא

מפני כותי® חוני ומבקרים לבדם הם יתייחדו
 את משמש האיש אין מעיים ובחולי שלום דרכי

 האשה אבל ודו לנטלה זרע לידי יבא שלא האשד.
 יכול מעיים בחולי שלא אכל האיש אח משמשת

לשמשה יכול נוה וכיוצא ולהשכיבה להקימה האיש
ק׳*ז<.«5 ומין םק׳׳ט ועש*ק )ברנ״י

הכם אצל ילך ביתו בתוך חולה לו שיש שטי י״א יב
 נהגו וכן ושיברבנו רחמים עליו שיבקש שבעיר

 החודר, קריאת בשעת בבהכיג החולים את לברך
 השם משנין חזקה המחלה ואם מתעורר רהטים דאז

 מהדברים אהד דוחו לשמו שם עוד לו שמוספין כלומר
 בד״ה הדל שאמרו כמו אדם של גז״ד הקורעים

 אתך במקום דכשהחולה לומר שרוצה מי ויש :וטו(
 לא ולעג״ד הי הוא אם יודע דמי עליו יתפללו לא

 נהיים ליה סחזקינן בגט אפילו שהרי כלל גהירא
 חפלה ונ״שלעניץ כיה( )נימין לחיים ודלים דרוב

 וניחום כלל בזה לפקפק ואין, הפשוט המנהג ובן
 והמתים דתיים עם חסד יזהו חולים לביקור קורם
לחתולה תועלת יורן אם אב לבד לחיים ובידו

--------------------קורם.__ כיח

 שמים ובדיני וחייג אדם מדיני פמור והזיק וטעה
 עיין ראם יפה עיין ולא התרשלותו ע* היחח אם
 אסר ובבר לרפאות טצוה שחרי תטא שום לו אין

 ע״י מת ואם הבורא בונת הרופא שנגת החכם
 לו בשיש ידו על נולה ודז ששנג לו ונודע רפוא׳תיו

 או התרשלות ע״י לו נרם שהוא לחלות מקום לו
 גלות חייב דאינו נ*ל זח בלא אבל יפה עיין שלא
 תלמידו את והרב בנו את הסבה מאב נרע דמי

 ודברי התוספתא לפרש )כנלע״ד מגלות דפטור
 ודויקן. ועכיי והשיע הטור שהביאו הרמבין

j הרמב״ן בשם הטור כתב הרופא שכר ולעניין 
 הלימוד שכר אבל וטירחא בטילה שכר ליטול דמותר

 לו והשבתו אמרה והתורה היא נזפו דאבירת אסור
 המצות עשיית כעניין ואמרינן טפו אבירת לרבות

 החכמה שכר הלכך בחנם אתם אף בחנם אני מה
 מותר הבטלה ושכר הטורח שבר אבל אסור והלימוד

 לו כשאומר הוא והלימוד החכמה שכר כלומר עכ״ל
שכר הוי החולה אצל כשהולך אב; פלוני מם קח

נדדהא
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צה רביעי פרק סוכה לנר ערוך
 הנקבים לאותן ניצוק שהי׳ כיח שם עמהס מתערב ואיכגסהייןהי׳

 כלל: קרוש יק שם הי׳ לא ולכן מיל ביהיב בס׳ ברמנים כמבואר
האדנקט :חמרא לי׳ דלאנפישא מרבנן צורנא רבא אמר שם

 קאידקאמריקביומא ולשיטתו דוקאי״ל מרבנן צזרנא רנא
 והיינו וכו׳ משמחו זכה ישמח וקרינן ישמח כתיב עיב( עיו )דף

 לשחות היינו זכה שם רשיי ופי פקתין וריחני חמרא רבא דאמר
 בתורה פקח שיהי׳ נמדה יין לשתות לתיח יע׳ן דרנא הרי בחדה

 גדולות: בלגימות •שתה מדה אותו לו אין דאס רבא קא״ר ועי;
נמה וכן גסות בלגימות ששותהו עיי פי׳ רשיי :שבע מגרוני' שם

 והמהרשיא גםזח בלגימות אשיי פי' גימועי לגמעי דקאמר
 דאמרינן דאהא כן משמע לא המצניע ׳דפ ומגמרא עליז כ׳ ח׳א
 מהנמיאיני ויליף גמיאה או גמיעה אי קמצעי' גמיעה בדי חלב
 ועוד הוא דקה לגימה לשון דגמיעה משמע מכדך חיב( מעט נא

 ללגיסות דומה הי׳ יותר דא־רבה דומה אינו המשל דגם הקשה
 מרשיי אפכא מפרש ולק השתין את אסלאהי׳פוקקק גסות

 מעט גמועי וכןלגמעי דקות בלגימות ששותה עיי שבע דמגרזני׳
 דכתיב ממה ראי׳ תמוהקדמהדמייתי דבריו כל ולעניד עיש מעט
 מוכח אדרבה מעט מעט לשחות דגמיאה דנראה מיס מעט

 דכבר מעט כתיב למה דקה לגימה הוא גמיאה לשון דאס להיפך
 השתי׳ אופן על קאי לא דחעט ודאי אלא גמיאה מלשק כן נשמע
 ששואל דמי הוא אק ומדרך שאל אשר המיס כמות על אלא
 מעט נא השקיני סיסרא גבי כתיב וק הרנה יתבע שלא דבר
 ואשתה בכלי מעטמיס לי נא קחי האלמנה אל אמר ואליהו מיס

 שרוצה הגמיאיני אליעזר אמר מאוד שצמא הודיע למען אמנס
 דחלב מהא וגס לשתות מאוד שתאב מפני גסה בלגימה לשתות

 דקהקאמר בלגימה דאי מפי׳המהרשיא להיפך מוכח גמיעה כדי
 הרמבים שפירשו כמו הוא דהפי׳ גמיעה כדי לתלב יש שיעור מה

 שמחזיק מה היינו וע'כ אחת בגת בולע שאדם מה והנרטטרא
 אס בזה שעור מה דקה בלגימה ואי אחת בבליעה הבליעה הבית
 זאעיפ דקה בלגימה לבלוע ראוי הכל הרי שלש או שתיס אז טפה

 ידענו לא גמיעה דכדי כתב שס ייט החיספ׳ הביאו הממד שהרב
 בבליעה הבליעה בית מחזיק כמס השיעור ידענו שלא זהי השיעור

 שלא אצא השיעור ידעט שלא זה אין המהרשיא צפי' אבל אחת
 משמע דהמשל המהרשיא שכתב מה וגס כצל שיעור התנא נתן

 אז השתק פוקקין היו לא אם דודאי להיפך הוא לעניד כפירושי
 מהספלים מקלת שהי׳ כמו השתק לתוך מעט מעט מקלח הי׳
 השתין שפקקו עיי אבל השתק רוחב ממלא הי׳ ולא המזבח על

 הי' השחין כשפתחו מיד ושבע מלא המזבח על עומד היק והי׳
 השתין כלרזתב וממלא השחק לתוך אחת בפעם הרבה בכח נופל
 שנתמלא אחת בפעם הרבה ששותה עיי שבע למגרוני׳ זה ודמי

 כסא לענין גם עיקר רש׳י פי׳ ודאי ולק הבליעה בית רוחב כל
 אמרינן דהרי מצוה חבוב בזה שיש ביתד הרבה לשחות דברכתא

 מעשה שהוא גרגרן היז אחת בבת כוסו השותה כיה( )דף ביצה
מראה דנרכתא בכסא ולכן לשחות חאבחז שמראה עיי רעבתנות

:ברכה של טס לשתות שתאב קמט׳ חביב
כאן זו דרשה דמייתי הא יפי: מה דכתיב מאי רבא דרש שם

 ירכיך חמוקי על ענן רב דבי דרשה להניא שרצה מפני
 הביא לק אתר בענק דרש ענן רב• ודני שחק על לעיל שנדרש
 יש וגס ירכיך חמוקי של הפסוק תחלח על שהיא דרבא דרשה

 עניניס ויש לפרסם שיש עניניס שיש ר׳ע דבי לדרשה שייכזח לה
 כל שעלו מזה גדול פרסום אין הרגל עליית דהרי לסתר שצריך
 נחו דאתה מפגי פרסום צריך סי ולמס לירושלס גיפבשנה ישראל

 שס לפרסם כדי מארצך לך לך הציווי הי׳ ולו נדיב שנקרא איא של
 של הפרסום הי׳ וכן גריס מגייר היי כך ומחוך בעולם הקניה
 להקניה עוברים שישראל לפרסם כרכחיבבהרד׳יראה הרגל עליית
 דמעלחו אוהלים שיק ?יעקב נאמר אברהם וכנגך בציון השוכן

 פעמיך שיפו אף ולכן וסתר צניעות שצריך התורה למוד הי׳
בחורה ירכיך חמוקי זה כל עס אברהם נמדח נדיב בת בנעלים
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 לך דהגיד דריא דרשה זה על ומייתי ירך כמו וסהר צנעה צריך
 לכה הצנע גצטוה לא נזה תסר ואהבת משפט דעשות אדם

 וכתיבשופטיס שלעיר דהבידיושבקבגזבה פרסום דאדרנהצריכין
 דצריך פרסום לשון הוא ושער שעריך נכל לך חתן ושוטרים
 חסד אהבת זק מעול נפשו ישמור אחד כל למען המשפט לפרסם

 שהי׳ באברהם כתיב וכן כן יתנהג אחד כל למען פרסום צריך
 להכנסת הדרך אס על יושב והי׳ העולם רוחות לד׳ פתוח ביחו

 צדק? בדבר אבל לרוחה פתוח ניתך יהי התנא וכמאמר אזרחים
 הצנע כתיב זה כל עס לפרסם שדרכם נדברים אפילו לעניים

לשם הכוונה צריך הדברים דנכל הענין וכוונת אלקיך עם לכת
___________בהסתר: ביו בפרסום ביו שמיס_________

הקשה חיא המהרשיא שנקראנדיב: אביט שלאברהם נתז שם
 שאר אחר ולא רזקא אברהם אחר בזה ישראל מייחס למה

 וכן דזקא ננעלים לרגל העלי' מייעד למה ייל ועוד עיש אבות
 דדרזש ויל אבל נדיב בשם רק לאברהם לשבח לו הי' לא .וכי ייל
 אברהם שאמר בזכות לך( )פ'לך רבה במדרש דדרש אהא בנוי זה

 דמה קרא עיז ומייתי לרגל לעלות בניו זכו נעל שרוך ועד מחוט
 שאתה עיי יפו דמה לקרא רבא דרש ולכן עיש בנעלים פעמיך יפו

 מהביזה נעל שרוך ליקה רצה ולא נדיב שנקרא איא של בתו
 שמדת רק ידעינן לא אכתי אכן ננעלים לרגל לעלות זכית עייז

 ידיתי לזה נדיב דמקרי לאידעיק אכתי אבל לאברהם הי׳ נדיבות
 אברהם אתר הנדיבים ומדמייחס נאספו עמים מדיני קרא
 נדיבות מדת דעי♦ ועוד שמו נקרא נדיב ג'כ דאנרהס מינה סמע
 חיל שדרשו כמו להתגייר ובאז אליו דורו בגי לבנות משך בו שהי׳

ברכו אמר זאחיג והשקם שהאכילם שבע בבאר אשל מ:יטע
לאלקיעולם:

 כחוחלאיספי׳רשיי סיפאדקרא בסתר: מורה דברי אף שם
לזה אין לכאורה אכן אלקיס מעשה שהם הלוחות דהיינו

 היאך תורה בדברי רמיירי לבד להורות דאס זו לדרשה המשך
 ועוד בסתר ירך כמו יזלאיס הליל אפכא חלאיס כמו ירך מדמה

 אמן ידי מעשה דקאמר היו הקביה ידי דמעשה קרא קמיל מאי
 שניות לחות על אמן ידי דייעשה לפרש ד נלעג הי׳ רשיי ‘פי ולולא
 הקניה שאל ידם על אמן שנעשה משה ידי מעשה שהם קאי
 אל איש וגס בפסוק נחנחזמא דאיתא מה ע'פ ויפורש לך פסל
 הרע עין בהן שלטה בפומבי שנתט על הראשזטח הלזתות ירא

 ומה שנאמר הצניעות מן יפה לך אין הקניה איל יכאן ונשתברו
 דית יהיו ירכיך חמוקי היק זלפיז עכל לכת והצנע וגו׳ דורש .ד'

 שבהם משה ידי מעשה שהיו השניות הלוחות תלאים כמו בסחר
 ייל רשיי פי' ע'פ גס אמנם לתורה צניעות שיפה הקניה הראה
 רכחיב מקרא נסתר חורה דדנרי הא על פריך )דףט*ז( דבמיק
 בסתר חזרה לומד דאס כדרבא ההיא ומשני תרמה בתק חכמות
 שתלמוד אף ירכיך תמזקי דקאמר תהו נתק עליו מכרזת התורה
 »»עשה חלאיס כמו מפורסם זה למוד יהי׳ זה כל עם סרך בסחר

 לוחית שהם הקניה ידי מעשה שהיו הלוחוח נתינח כמו אמן ידי
 עליו מכרזת שהתורה כדרבא והיינו בפומבי שנתנו הראשונות

 דדיה אהא שס נמק פריך חלאיס׳דעוד כמו נסי׳ ייל ועול בתק
 דכלה כיומי האי ומשני דברתי בסתר מראש לא כתיב דהא בסתר

 לתלמידים כשלומד אבל בפרהסיא להיות צריך לרבים דכפדזדש
 עשרת נאמרו דלכך במדרש ואיתא בסתר להיות צריך יחידים

 מישראל אחד כל עם מדבר הי׳ דהקביה יחיד כלשון הדברות
 אס בסתר שילמוד ירכיך חמוקי דקאמר תהו פנים לו והסביר

 דהא ליחידיס שהי' הלוחות כלמוד תלאים כמו הוא תזרמו למוד
 " :בפרהסיא ללמוד יכול לרבים שלומדכ אבל יתיד לפון נאמרו לכך
דנסוטה אלקיך עם דקאמר מה לחופה* כלה ו~זהכנסת5ש

 הוא מה במדותיו הדבק תלכו אלקיך ד' אתרי רזיל דרשו
 שושבין שנעשה הקביה של גיא בכלל זקחשיב אתה אף תסדיס גמל

 לחשה שקבר מת בקבורת וכן לחופה כלה הראשזןלהכניס לאדם
אדם שאין נסתר הי׳ ודאי כלה דהכצסת בסחר היו ושניהם
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 קברתו את איש ידע לא נאמר משה ובקבורח עדיין בעולם
כמו אלקיך עס סלה והכנסת מת בהוצאת לנח הצנע אחר ולזה

הקנ׳ה: שעשה
 הקשה א’אח’נמהרש צדקה: העשה גדול א’ר אמר שם

יחיד לשין נבחר מדכתיב ותירץ ומשפט צדקה דוקא דלמא
 דחדא דכתב ומה ג*כ דהלי׳למשפט הקשה אכן אחד אפילו משמע

 לקמן הא ועוד הוא דוחק ד’לענ משפט כ’ג ה’ה1 נקט מינייהז
 זלעניד ומשפט צדקה העושה כל דקאייר חרווייהו ריאגופא נקט

 זה משפט עשזת דקאמר דלעיל א’ר לדברי נמשך זה דריא ל’י
 וגו׳הירצה האקדמנךבעולותכתיב דמינה דהךקרא וברישא היין

 וגס דמשפט הרי טוב מה אדס לך הגיד וגו׳ אילים באלפי ד'
 כדלקמן מג'ח שגרוע צדקה אבל הקרננות מכל יותר הוא ח’"ג

 דגם ומשפט צדקה דעישה מקרא ראי׳ מגיא לכן ידענו לא אכחי
 שאין ודע יחיד לשין נבחר מדכתיב הקרננוח מכל טוב צדקה

 תרתי ומשפט משחע־ז־צדקה לקמן א ר מדברי וכן דהכא להקשות
 עושה דוד דויהי נקרא עב( ו' )דף בסנהדרין ואילו נינהו מיצי

 כשהי׳ בדין לעני מחייב שהי׳ או אפשרה לי׳ דרש וצדקה משפט
 ישאניהחס ל די הוא דחדא משמע ע׳ש מממונו לו ומחזיר חייב

מוציא ע*כ לכן בעשירים שייך לא ח״ש וצדקה עמו לכל דכתיב
הכא: משאיס ממשמעותו קרא

 לפרש שטרח א עקנמהרש-אוכל: אינו ספק ^'שם^ספק'אוכל
ז’נעה שהוא בתורה כתיב צדקה דשכר י׳ל זהחלעניד

 ושכר מעשיך בכל אלקיך 7 יברכך למען וגז׳ לו חתן נחון כדכתיב
 ג׳ח דשאה( )פ*א במתניתן דקחשיב לעה׳ב שעיקרו מצינו ח’ג

 ולק נ’לעה קימת והקרן ז נעה* סירותיהן אוכל שאדם בהדבריס
 שהוא שכרו יאכל וצא מהרה ימות שמא אוכל ספק דצדקה קאמר

 לפז אכן ב לעה שכרו שעיקר אוכל ודאי ג*ח אבל העה׳ז שכר
 יקפח שהקלה מהר ומת הרבה צדקות שעשה רשחי’ס דכי יקשה
 אבל לעהב שכרו ישתלם דזדאי לתרץ ר־א אידך יבא לזה שכרו

 ישתלם שבהצדקה שהגת שבה החסד לפי אצא צדקה שכר לא
 אבל הצורך לעת בשעתו שנתן ומה עלי׳ שטרח מה כגון לעתיד לו

 רק כחן אין דלעהב מעט או רב אס שנתן הצדקה כמות לפי צא
)ה ני׳ד הובאו הפוסקים כשיטת תהו צדקה של ולא ח’ג שכר

 כי בודאי נעהיז שישלם הקלה לנסות מותר שבצדקה צדקה(
 דשכר שבה החסר לפי שאמר נמה זעודי׳ל שכרהבעהז.

 ירע ולא כדכתיב הנותן שבלב מה לפי ויתמעט יתרבה הצדקה
 ומראה לבב ברוע שנותן דמי וגז־ יברכך למען לו בתתך לבבך
 נפי הברטנורא שפי׳ טע כלום נתן לא כאלו זועפות פנים לעני

 אמרו וכן יפית פנים בסבר ארס כל אח מקבל והוי דאבות א'
 בדברים לעני זהמפייסז ברכות בו׳ מתברך צדקה הנוחן ל’רז

»ה כפי שבה החסד צפי שאמר מה וזהו ברכות בייא מחברך
י לעני'אהבתו: שמראה

 כיון עוד ייל ד לעל רש־י מפי׳ חץ קופץ: לקפץ הבא כל שם
א׳כשהעולס תאמר שמא חסד העולם כל מלא כאלו שאמר

 קוק ידו לקפץ הבא כל ומשפט צדקה העושה עי חשד מלא
 אפילו לעצמו מהחסד ולקפץ ללקט יכול ואחד אחד כל דהיינו

 מהחשד מלא שהעולם כיון החסד שכר לו להיות כלום עשה לא
 כנפיך בצל אדם ובני דקרא וסיפא אלקים חסדך יקר מה ח'ל

 הקלה אל שמתקרב הקלה בצל שחוסה שתי שרק פי' יחסיה
 העושה ע'י שנתעורר מהתסד צהנות יכול זה רק מבטחו בו ישם

 דנשמע הארץ מלאה ד׳ חסד דכתיב כיון אמר ישוב ומשפט צדקה
 אף יכול ז’העה דמשמע הארץ כדכחיב החסד בלבד דבהעה׳ז

 פי' יראיז על עולם עד מעולם ד׳ וחסד ח׳ל כן שמיס לירא
הקלה חסד לו יהיה שמיס יראת שעי העהב עד ז’מהעה

זבהעלב: בהעה׳ז
 שהובאו מה :בחכמה פתחה פי׳ דנתיב מאי רא ואמר שס

מאמרים המשך וליישב דוקא זה וכסדר כחן א’דר זו מאחרים
אדם לך דהגיר א’דר מאמר הגיא רבר״חלה הלל ע'פ י'ל אילו
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 וה'א וכלל מקרבנות עייפי ולח דמשפט מזה ומוכח טוב מה
 א’דר אידך בא לזה מקרבנוח עדיף לא ללח שז' דלא דצדקה
 לחשוב אפשר הי׳ לפ׳ז אכן הקרנגזת מכל צדקה העושה דגדזל

 א*כ הקרננוח מכל דעדיפי בזה שויס שניהם וצדקה דלח כיון
 מן לח דגדול א'’דר אידך בא לכך זה על זה יתרון להם אין

 ד’ס דכי יקשה אמנם לעה׳ב וזה ז’נעה שכרו שזה הצדקה
 אידך בא לזה בעה״ז שכרה אכל שלא מי ב’בעא ישולם לא שצדקה

 לפי אלא משתלמת הצדקה אין אבל שכרו ישולם דודאי דר׳א
 אחד כל ולח וצדקה דמשפט שמענו מזה והנה וכלל שבה חסד
 צדקה יחד שניהם עושא אס דגם א’וה מקרננות עדיף לבדו

 העושה כל א’דד אידך נא לזה יותר מעצה להם אין ומשפט
 שניהם עושה דאס לומל דייקא שניהם נקט הכא ומשפט צדקה

 ולכפר להמליץ רק אינם דקרננוח נזה יתרון להם יש ודאי יחד
 העולם כל מלא כאלו יחד ומשפט צדקה העושה אבל לנד בערו
 מצדקה עדיף דלח שאמר אחר ל’י או הכל בעד שמכפר חסר
 ומשפט דצדקה המאמר נא עלזה ומשפט מצדקה עדיף דגם יכיל
 עם חסד גומל זה אגל ליחידים רק אינו דלח מלח עדיף יחד

 מיני בי דיש לפרש יש ומשפט צדקה העגין והנה העולם כל
 בני רוב כמו עלי׳ תביעה צו שאין לעני שנותן צדקה יש צדקה
 לו שיש עני יש אבל חנם מתנת העה׳ז הקלה להם שנותן ארס

 הך כגון או בעהיז ששכרן מצות שקיים כגון הקלה על תביעה
 מי והנה פורע ואני עלי לוו הקלה דקאמר וי׳ט שנת דהוצאח

 כמו נחשדו לזנו רצה שהקלה רק תביעה לו שאין לעני שנוחן
 לו שיש לעני שנזחן מי אבל לבד צדקה מקרי זה הכל את שזן

 הקלה חוב שמשלם ומשפט-יחד צדקה עושה זה עצי׳ תגיעה
 בעד משלם כאלו כביכול דל חונן די מלו׳ נאמר זה ועל להעני
 עשה נקרא וזה ובמשפט נלין ממנו לתבוע לעני שיש מה הקלה
 יכול דקאמר וזהו חסד העילס שממלא גדול ושכרו ומשפט צדקה

 שנהם הגונים עניים יזדמנו אחד לכל דהיינו קיק לקפץ הבא כל
 אלקיס חסדך יקר מה קאמר לזה יחד ומשפט צדקה הנתינה

 עוד וגו׳ ד׳ וחסד לפסוק שמפרש פפא בר דרת שהביאהך ואחי•
 לחסד פירושים ל ־כאן יש זלפ׳ז חן פירושו שחסד אחר בענק

 דברי בזה הביא לכן חן ולשת הדין משזרח לפנים מתחסד לשון
 לשון הפי' אס קשה דממלפ לשונה על חסד וחורת שהקשה א’ר

 כל הלא חסד של חורה יש זכי הדין משורת לפנים שעושה יזם?־
 הסי'לשון ואס כתיב ולילה יומם בז והגית לאדם חיוב הוא הלמוד

 מלא מקוס בכל התודה הלא חסד של שאינה תורה יש וכי חן
 לשמה חורה בין לחלק ומשני הקושיא כפל ולזה טוב ושכל חן

:המאמרים החשך בזה ומיושב לשמה לשלא

 עיפטאמר לפי־ש יש חסד: של תורה היא זו נשמה תורה שם
אוהב המקום את אוהב לשמה בתורה העיסק כל התנא

 לפרש יש ונזה אהבה שפירושו חסד של חורה וזהו הבריות את
 שאמרו בחכמים דמצאנו בחכמה פתחה פי׳ דפסוק רישא גס

 לב להמשיך ללמוד שהתחילו קודם דבדיהזתא ומילתא משלים
 ללומד אבל לשמה לומד שאינו למי לבד צריך זה אמנם לתורה
 להמשיך מספיק התורה ואהבת הקלה שאהבת זה צ’ל לשמה

 וא'צ מיד נחירה לפתוח שיכיל בחכמה פתחה פי' וזהו לחורה צבו
 לשמה חורה שהיא חסד חורת אס דנדיחוהא זלמלתא למשלים

 שבזה ללמדה חזרה חסד תורת מפרש דאמרי ולאיכא לשינה על
 רק שלימד מי אבל שמלמדה תורתו י’ע אחרים עם חסד גומל

 חסד של שאינה תורה נקרא לאתרימלזה ללמד רוצה ואינו לעצמו
 דמי בחנייה פחחה פי׳ דקרא רישא לפרש יש זה לענין וגם

 או בשחיקה ללמוד יכול אלא פיו לפתוח צריך אינו לעצמו שלומד
 כ״זן פתחה פי' וזהו פיו לפתוח צריך לאחרים לצייד אבל בהרהור

לשוגה: על לאחרים ללמדה חסד שתורת

 דיש דנראה (3ע* י’ק )דף בזבחים עיץ :למיס שיעור אין שם
:לא או למיס שיעור יש אי בזה דחכאי פליגתא
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ותשעים שטונה תבוא
 .הועלמו או רצונך כנגד ולהשמאיל להימין
 זרלחך מכל כבוד והוספת בזה נעלית כי אדרבא

 ממעשה כשתסרוש כלש על לך יאמר קדוש ט
 על ומחיה הנפסדות התאווה ומתשוקות ההבל
 .קרוב תהיה כהן אשר י והפרישות מזוהר חיות
 מאד נכבד ענק זה והרי יתמיד עמו ידבק אליו

 כל שנראה במה אמתהו להכחיש נוכל לא
שלש והשלישי האמד כעד אחד מכוונים הדברים

:שלש כעד
 ברור שהקדוש חז״ל אמרו הנכבד הענין זה ועל

קמא בסרק כדגרסינן תסלק מניח הוא
 רבי אמר אבא בר אבין רבי אמר )ו׳( מרכלת

 נשבע שנאמר תפלק מניח שהקב״ה •מנק יצחק
 זו בימינו ס״ב( )ישעיה עזו ובזרוע בימינו ה׳

 ל״ג( )דבריה למו דש אש מימיע שנאמר שורה
 יפן לעמו עוז ה' שנאמר הפלק אלו עזו ובזרוע

 שס כי הארץ עמי כל וראו ונאמר כ״ע( )תהליס
 אליעזר ר׳ ותניא ממך ויראו עליך נקרא ה׳

 שכיק שלראש.-יאמר תפלין אלו אומר הגדול
 התפלין סס לעמו הקב״ה שנתן שהעוז שנתבאר

 נתבאר הנה מהם ויראו עליהם שמו נקרא שבהם
 הוא בהם והענק .תסלק להקב״ה לו שיש

 יצחק בר נממן רב ליס אמר סמוך שם שביארו
 ומי א״ל בהו כתיב מה עלמא מארי ובתפלי
 ומי י״ז( א׳ )ד״ס בארץ אחד גוי ישראל כעמך

 דכתיב אק ליה אמר בישראל הקב״ה משתבח
 היום האמירך וה׳ וגו׳ היום האמרת ה׳ אש
 אחת חשיבה עשיתוני אתם הקב״ה אמר .וגו׳

 אחד ה׳ אלהיט ה׳ ישראל שמע דכתיב בעולם
 דכתיב בעולם אחת העיבה אתפס אעשה אני
 במד שינח .בארץ אחד גוי ישראל כעמך ומי

 אשריך ואסיק כחיב מה בתיי באידך ביתא
 וגומר סנסה או ביתא בחד וגו׳ כמוך מי *שראל

 גוי מי ט ביתא בחד עליון ולתתך ביתא באד
ארבעה מיי ביתא בחד גדול גוי ומי דולג

I"החכמה; .:אוצר טא)*7ב וצלמ י !1234567™״

hn בשהאל הענק מציאות בירר שבתחלה 
העעס ונתן ׳בישראל משתכח יתעלה

 עט הס כי עליהם שהיינו עצמן מהכתובים
 ממס שקבלו במה בעולם אחת חטיבה אותו

 שמע באומרו מליו אזנס את שגלה מה יתעלה
 והמליכו שהודו עד אחד ה׳ אלהיט ה׳ ישראל

 בפסוק הכתובים עניניס ארבעה בכל אלהותו
 למען זה בעבור חטיבה אותם עשה ית׳ :הוא
 באומרו מלפניו וכקש אליו דוד אמר כאשר ־עשה
 הענינים כד׳ בהעלותם אחד גוי ישראל כעמך דמי

 .שכתכנו כמו כנגדם ההוא ככתוב הנזכרים
 תפלין מניח יתעלה שהוא שנתכאר אחר אמנם

 של תפלק עם מטה של תפלק קשר ואראך בא
 הנזכרות האלו החטיבות עס שניהם וקשר מעלה

 כנגד כי והוא .ביארנו אשר הזה הדרך ל כאן
לך להיות היום האמרת ה׳ את כאן שנאמר מה

 שמע פרשת שלט בתשילק יש .וגומר לאלהים
 'מארי ובחפלק וגומר אחד ה׳ אלהיט ה׳ ישראל
 דונמה אחד גוי ישראל כעמך ומי כתיב עלמא

 לו להיות טוס האמירך וה׳ בפסוק שגאמר מה
 הארבעה והתיחדוח דבר כאשר סגולה לעס

 מה! וכנגד שאמרנו,' ממס מבואר הוא .עניניס
 יפבתפלקשלטפרשת בדרכיו ללכת הנה שאמר
 «5עקרסעלמ שכל ייג< )שמות יביאך כי והיה
 בכור כל שהרג מה חלף תביחתס בטרות פדיק
 בנך ישאלך כי והיה בה שחתם כמו מצרים באק
 וגו׳ יד בחוזק אליו ואמרת זאת מה לאמר מחר

 כל לה׳ זובח אני כן על בכור כל ה׳ ויהרוג
 והיה אפדה בט בכור וכל הזכרים רחם׳ סער
 באמת היא וזו .)שם( וגומר ידכה על לאות

 כל סרג שהוא כמו ט ממש בדרכיו ההליכה
 בטריס ואת מידם להושיענו מצרים בכורות

 להפריש כמוהו לעשות שנזדרז ראוי כן הציל
 לזבוח אס יצוה אשר את בהם ולעשות הבכורות

 היתה הבטלות הריגת שכוונת ולפי לפדות. ואם
 עלמא מארי בתפלק יש נפשט וגאולת לישועתנו

 בה׳ נושע עם כמוך מי ישראל אשריך כנגדה
 לבא אלהיס הנסה או גס .ל״ג( )דברים וטמר
 על שנאמר וכמו ד׳( )שם וגומר גוי לו לקחת
 הזה בלילה מצרים בארץ .ועברתי הענק עקר

 מה דוגמת י״ב( )שמות וגומר בטר כל והכיתי
 כל את ולשמור האמירך וה׳ בפסוק שנאמר '

 שהייט מטעם ט שביארטהו הדרך על מצותיו
 זטסאל חילה ודם פסח בדם מצותיו שומרי שם
 מיז( )יחזקאל בקבלה שבא כמו ההוא הכטד כל

 חיי. בדמיך לך ואומר בדמיך מתטססה ואראך
 מצותיו חקיו לשמור הנה שנאמר מה .וכנגד

 שפקרה קדש פרשת שלט בתפלק יש ומשפטיו
 העבודה את ועבדת שאמר כמו הפסח עבודת לזכור
 הזאה החקה את ושמרת וחתם הזה בחדש הזאת

 המטאר י״ב(ומן )שמות ימימה מימים למועדה
 ומצות חקים ביס איתנהו כלהו הפסח שקרבן

 ל״ת שער במקומו יפה שנתבאר כמו .ומשפטים
 ובתסלק .יפה מכוונת היא ולכך עליו עיין

 הטיה כל על עליון ולתתך כנגדה בא הקב״ה
 שפירשנום כמו ■ולתפארת ולשם ־לתהלה פשה אשר

 יפה יפה שלש כעל שלש ומסכימים מתאימים
 וה' בפסוק שליטת תעמוד אשר עצמה והיא

 מה שנאמר מה וכעד .חומר כמין האמירך
 שמוע אס והיה שלט בתפלין יש בקולו ולשמוע
 היום אתכם מצוה אנכי אשר מצותי אל משמעו
 וגומר בעתו ארצכם מטר ונתתי וגומר לאהבה
 כעדה הוא ברוך הקדוש ובתפלק י״א( )דברים

 כה׳ אליו קרובים אלהיס לו אשר גדול גוי מי כי
 קרוב הוא המצות בשמיעת כי .וגומר אלהיט

 ומי גס . שאמרט כמו מאוייט כל ומשלים אליט
 ט וגו׳ צדיקים ומשפטים תקים לו אשר גדול גוי
כעדו ובא שכר וקבל השמיעה מכלל זה כל

דפסוה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 137 מס עמוד {1} משה בן יצחק עראמה, דברים



??, 7כ'
ססיז דקלושיס ופרפסא לעריות פרשתא מינן אנא ר׳ אמר תלאן

נקלושא עריץ סאילץ דאסתמר פאן סאיא הכא אלא צדא לא סמזנין
כל אל מדכמיב : דעארי׳ נקדושא אסקדש אי ונ״ש ולאי אסעגיד

מפגי בהקהל נאמיו זו דפרשה תזיל דייקי ישראל בני עדת

אורייתא ופשטי

?נהאיפהכהלם תורתעשירית
 פס»םר׳»יאיןוכלהקרובי׳6נאיןבכללאל פרש ערות קחיבהשיסי׳

 גם #רמ ל ק הייחי שנפרט הס אלא ככלל אין שואת ׳7המ ולולא סוחרי'
 וההיתר איסור כה כמג שאץ אבין אמי נבח ופוחר קרובי׳־הואיל שאר
 מבר יתהפך נ*כ כאיסור א*כ בבמו מוסר אביו אמי שנם מסספד מה

יה׳' אביו באש־אסי תסרשמ׳אסו׳
 pסורגו > כאש® אסור אביו אנר

 לסישר בנשותיהם מתהפך אם תפחו
 אסור שמא כמו ג״כ לאיסור יההפך

 וכו׳אף בגס בח דכתי־אח סורגו נבח
 כן אמר׳ בבסל-אס אסור יסיה מרט
 )טו( •• מבואר והשאר וכו' הבאה

 ושאר וכישות בחיבוק סקרב שלא מנץ
 לערוה קריבות מיני דבל קורבה
 אני :ם מלק וסייב מארה פן ססור
 ועל פסיעה כל על שכל לשלם נמען
 : אלה לכל הבוער היצר הנמנות »

 נטמאת עליונה שסארן מגמד טז( ג
 ואפקוד :מיעא ׳7 מקדש מה ני

 פשעי׳ רוב על הונה ד׳ כי עלי׳ עוג׳
 ומאשם נפרדה עמדה הארץ בי

 ממדה ועתפשהאיז כויהש״ת
 אקלהשוסהארהמישרכל נצרדה

 שעי׳ 9 רוב על הונה ד׳ כי שאמר ויה
 T*c לא תיו כי צודק דאינו נראה
 בוש כי העני! ה1 כלל הקדושה בארן
 סכות חנם ועל מנן שעל לומר נוכל

 עה מא פשעו ישראל אם כי כאק
 כביכול כי פשעי׳ רוב על ש־צ פשעי׳

 ידוע כי פשעי׳מימקרי ישראל פשעי
והאח מצבה מכנה ישראל בשעות

 חורה גופי שרוב
 מרשם תלוי סורס נופי הנקראין

 אס בהקהל לאמרה מצרך ולבן זאת
 מלם לשמוע נדי והטף משים כעם

 ולכן מלותיו ופשטי השם דבר אט
 כלס כטעם דנראלכלפלת כפיב

 והסף הנשי׳ קשוטיה כל כליה תעלה
 לכולם נאמר הדברות שעשרה וכמו

 בהקהל נאסרה לא פרשתא נם ק
 נס לא בהקהל פירש ויבינו ננלפ׳ד

 נושי שרוב אמרו ונדייק כה אפר
 והוא המרה שרוב אמר )לא פורה

 שהוא המרה מנון* יש הפרשיות שכל
 יש ספורה של הפשט חלק הנקרא

 הסוד חלה »א והעקר מעט בה
 לישראל ללמדה מצרך ולזה הכמוס

 אסד לכל למל לא כי כת אחר כה
 מגלם אלאלגלאפד אחם במדריגה

 נס׳ אגל לסבול שיכול מה כפי כסה
 לזה בה פלוים הפורה פשטי שרוב זו

 סלם כפשט לסלק ני בהקהל אסרה
 נמס הלימוד דסדר חנן ולזה סזים

 נמסו פרקו משה צו ושנה אהרן
 כי והטעם בעירובין ע״ש הזקנים

 מם בפי אלהום מסולי ליעד אסל לכל
 סחבה השגתו ואהרן שיטלשאס

 וכל חקרם ובניו הרבה לו וגילה
 צפי אחד לכל להם גילה ישראל

 אפשל או ספורה בסודי דרנמם
 הדרוש ולבנת הסוד גילה לאהרן

פשטי ישראל ולכל הרמז )לקנים

 כן על ממנה סלק משעה כי חטאה
 יוב מל זה עלה ומכינה הנה ד׳

 מקרא ואלמלא מנן על ולא פשעיה
 ועיכנאפר א״אלאמרו כחוב

 היא כי אמכם שלפה ובפשעיכם
 פשעי׳ היו כאלו פשעינו יסורי סובל׳

מעלפת הא7 מפיעש״ש הגלנו

 זה אלא מלוקמן אינו עבירה לשון
 מצום סתם נקרא צדקה שעצות יסע

 וססעס פצווסיה עמי עכל גמדרש
 בפרוס אותם העושה שיעשה אע*פ

 סצז׳צלקה אעפ״נפסנלוה וכסנאח
 עליה פצוה ושם זה כל לס מזיק שאץ

 ג״כצדקם א׳תב׳ש בסילוף 3ק7צ
 לצדקה יועיל לא הנזילוףוהסמורה מ

 נקרא שמ6 עם אדם לסיסן־זידג וס
 בקלוש׳ובסהרס אףשיעשה עביר׳כי

 נם יהיה שלא א״א מלאה לינוודא
 כלום דוד כשאמר פצקמןסרע

 מן פרושים מה וזהו אבי ישי נשמין
שארץ• ורבימ העריות ומן כעבירה

 יסיה עשיותיו שכל לך במותר עצמך
 בתסרקולרמוו הקדוש׳לעשות צד על

 ולא בקדש ימעול לא ובזה בעציץ
 עיש דבר משוס מפני׳ הנאה יבנה

 קמשים • מגופת מחוקים דברים
 מלשוןסוקדאש קדש מלס פירש עצם

 כמאמר בקרבו סער קדוש׳ למיס
 סמור בהגיגי לבי סם זעירות נעים

 מדס׳ נאם בלשוני דברתי ואס׳כ אש
 כדביקות עצם ומא אש פלכבות

 לעד מתעלס שמו יפבדך להשם
 לניאוף כיצר מזלהטוס להגדיל וט

 סיס קדש כל׳א קדש נקרא ר״ל
 לקדושה וכסי&ך הקדשם איה

 בגודל ורואות צופות בעעים »א
 המורגש מטן הששוקה מרוב השנה

 אסאדס התנא וכמאמר למושכל יבא
מחנים סוסיו שעמני מטנו מעביר

 ישראל בר אל דבר לאטד• משה י'אל וידבר א
מלמד • תהיו קדוש•׳ אליהם ואפית

 בהקהל נאמרה מה ומפני בהקהל נאמר שהכישה
 תהיו־פרושי׳ קדושי׳ ׳ בה ,תלוי חורה גופי שריב מפני

 אם לומר ־ אלהיבם יי אני קדוש בי תהיו קדושי׳ היו
מקדישים

 לאו ואם יוערך מ הדביקות עוצם שהוא בעוה׳ז עוהיב תענוגי לו
 מזיל מהרו )לק הולך מושך והכסיל עוה״ב תענוגי מענו ממכיריו

קדש

 ואיזבבלל ופרט הגלהפרטבלל לא אמך ועתת אביך
 ואחי אביו אחי בבת ומותר הואל שבפרט מה אלא
אח• באשת אטור שהוא למדתי אם י בבתו מותר אביו
 וסותר הואיל באשתו אסר יתא אביו אחי אף אביו

 שהוא למדתי אם באשתו מותר והורגו הורגו באשת
 אם * בבתו אסור יהא חורגו אף חורגו בבת אסיר

 איש איש נאמר לבך הרץ עייותמן הבאת כן אטרח
 ערות כלל קרוה לגלות תקרבו לא כשרו שאר כל אל

 ואיןבכלל ופיט כלל פרט חגלה אמךלא וערות אביך
 ליפרעונאטןלשלם חין אני ה׳ אני מהשבפרט• אלא
 תקרב לא טומאתה בגידת אשד, ואל )טו( !שבך

 תרץ־ב מניץשלא יגלה שלא אלא איןלי עדותה לגלות
 תגלה בל וזקיב בל נדה אלא לי אין ת״ללאתקרב

 תקרבו לא ת״ל תגלו ובל תקרבו העריו׳בל לכל מניין
 תטמאו אל )טז( שכר־ לשלם נאמן אני יי אני ■ לגלות

 נטמאו אלה ככל בי במקצתן• בין בכולן כץ אלה ככל
 אלו מפניכם משלח אני אשר • המצחים אלו ריגוים

 ע׳י מטמא שהארץ מלמד הארץ ותטמא • הכנענים
 פורח שאני כיון עליה• עונה ואפקוד האלו• הדברים
 את הארץ ותקיא ־ מידאניגובהאתהבל דיפינקס
 אתם ושמרתם )יז( •־ מזונו את שמקיא באדם יושביה

וכן אותם פתהתם שאתם אותם שומרים נאים את□ —
 : התום מעיין נעול גל כלה אחותי נעול גן אומר הוא נשמור,הקלושות לכל אס הקמשם

cw51 בין מבול׳ בין האלה החועכוח מכל תעשו ולא )ית( נס (ס’ט’ספ
 אזרחים גשי לרבות האזרח • אזרח זה אזרה ־ מקצתם

נשים לרבות הגרים־בהוככם נשי לרבות הגר גר זה גד
craw ■ )רש״י ההיו פרושי׳ :ופרנסו ,השורה הארץ אגשי עשו האל התועבות כל כי )יט 

 ממס וסן העדרם סן פירש ז? מיטמאהע״יהדבת׳ שהארץ מלמד לפניכם אשך
הטי את קאה כאשר אחכם הארץ הקיא ולא ־ הללו

הדברי׳ ע״י גלות חייבת שהארץ מלמד לפנע׳ אשר __ ״_״
 האל התועבות טבל יעשה אשר כל בי )כ( •־ האלה ׳ע״’י 6’ה S’°״* שא3מ

 ללפי1שיתסהי5«ניוזהנ • קנצילן־•(®■™
 ברת ענוש שהוא איש אלא לי אין שיבול איש שנאם׳ לשןס ל5כ ירים לא פנלעמ

 ת״ל מניין האיש ידי על כרת עגושה אשה ־ אשה ע״י חיכ עליה עונה ואפקוד וזש״ה לבר
 לפי ת״ל מה העושות )בא( שנים: כאן הרי הנפשות הפנקס פוחת צדק מדת אני שעדת

 הקריבה על כרת חייבי׳ יהיו יבול תקיבו לא שנאמר יוקיל צדק מלת שהוא ני6 ומלש מיד
 שלם: ועמם עמם מקרב הקריבות׳ ולא העושות ה״ל ’ילק (p) :י׳ל בסלהבוחי׳ סלעא
• משמרת לי שמרו משמרתי את ושמרתם )כב( הל שהחיוב לומר אופה עלה פדל

5’•1X, toעשות לבלתי • כך על ב״ר להזהיר משמרתי ושמרת ”7®? ״
< ._ ( עסרי© ),odd ,ורמו מחס כי ולארטמאו לפניב׳: נעשה אשר התועבות מחוקות לינלור ועולשאחספתתתם וחם6

 קלש מנץ מחוקים בדברים בכאן תטמאו טימאדדולא קרויות העריות שבל מלמד בהם ,,^5 כך נעןל נן 3כממי פערייש
 אתם נפסלי׳ בהם אתם מטמאי׳ אם ־ בם ונטיית׳ בהם אמר לרך נים אהרן קרבן בעל כרב

 בליה ל• מתחייבי׳ ואהם כבם א יש הגייה מאהריימה )יע( ־ מבואר )•ח( :יבין והמשכיל
 אומר עזרא ובן )בג( :אלהיבם יי אני יי אני נאמר לכך ,י פקלש הקדושה שהארץ מנעד

 הלא ההועכוח בעמי ולהתחתן מצוהץ להפר הגשוב 7מלע * w י/״י נטמאוח בניטל
’״»* • לטה2ו שארית לאץ בלה עד כנו חאנף

• אהה צדיק ישראל . לשופרכס בשבילכם עמכם אחכם
nmitoM ניב( י־ *י’3" *(3י •ר6פנ! )כ(

קדושים פרשת מהשאנישומי משמרתי לי סטרו
שניז׳לעריז׳והבןמשערפי פז? וסמכו
 ט״סריז וב״ד ישראל כנסח נקרא

 : סון־פדק על מבוא׳ והשא׳ עניה׳
 ישראל ומאל פוח אחרי סהר □ליק

 שנארחי רז לי וגילה ואש לי כיה
 עזר אשאל ומאמו ע-ח אחרי סלל

קלושים: סדר לבאר

קדושים פרשה
 כעשראמיריזיגזרין כיא דאורייתא כללא פרשמאדא תנא )א(

מו לפרשמאלא תברייא משאן לכל עצאץ נעקולץ ועונשין

הוזכנו אוצר תכנת ע״י הודפס 235 מס עמוד סנדר אלכסנדר בן יחיאל יהודה אייזיק יצחק ספריו, האיפה< >עשירית כהנים תורת



האיפה כהנים תודת
 יהי׳כפול ושכרגם אנשי קדשפם כאלו כליכם אני מעלה התשוקה בטדל
 ידכם על כי טובו מרב להשפיע רצונו שיתמלא גרמתם אתם כאלו

 השפע יורד שממילא אע״פ להטיב היצוע יתביך שמו ונתקדש נסנדל
 ברו בראש שהים כטעם לעוה׳ב כפול שכרכם אעפ׳כ הפשוט מרצון

 יתייחדו וכסופים תשוקתם שפ*י
 טרד׳השפע על ושנרסמול האורח

לנטן יבא ובזה סשודחס עוצם ועל ׳בל»ע ’,אג הלמע מקדש״עצמיכם אתם אין ואם אותי
 ^^יוימצמוס1ענ?2 אלאאש אואיניאומר • ’אות קידשתם לא כאלו

 מהמדרש דככופין מבוצרס׳פלמק ודשנ׳םיו’מקודשואסלאוא אותיהרג• מקדישי׳אחם
 והנסופק התשוקה משכר מיירי אותי מקדשים בין אני בקדושתי • ת׳ילכיקדושאני

 סיירי ובמשנה לעילא ממהא המולק אוםרפמלי׳לטלך שאול •אבא אותי מקדשי׳ אץ ובץ
אל סהד שפעו שנתפשט נגרמו על אלא' לי אץ איש )ב( ■י למלך מחקרי להיות עליה ומה

"מעצרת הנבראים כל על כיום כל י■ — -----------•
 ואם : אלמד לד׳ עצרת לכם יכי׳
 עצמיכ׳בסשוקה אשהמקדישכם אין

 על בכפלים ולקתה בכפלים סטאו
 ר.ש6ו יה׳ טובו מרב כשפע מניעת
 מתוק וכבן ומשנו( דין ליסן עסידין
 מקודש איני לאו ואם אינו אז מדבש:

 תעורר ולא הסמאו אתם שאם
 מקודש איע ושלום חס התשוקה

 ס׳׳צכי וכל מכל מכם שפעי ואסיק
 ניבהכרק אני בקדושהי אני קדוש

 כעולפ׳אע׳ע של הכרחי לצו'וקיום
 עפלק אינו סוטאים שכתמחוניס

 רגע אכיכלק ככרהיכי סיוסם מהם
 כג הכרחי ושפעו קדושתו אהד

 היו כלא וכל מכל יתבטלו הפזלפת
 אע׳ע עולם סלך pro* מא »נן

 7עוע במקומו קמשקי שפוטאי׳לפניו
 נצורך □כרסי די אסד לכל להשפיע

 אהדשבראשו קדוש מא וזה קיומו
 מכם מונע אינו שחוטאים אע'פ

 שפע משפיע יתברך והיא ההכיסי
 מבלעדו אףלרשעי׳ופוקרי׳כי לקיום

 בחדושסי קייס לעולם וקדוש יהלטלו
יש׳7אנסיביןאיןעק מקדישם בין אני

 מא כ’אעפ לפניו קוסאי' אלא אוחי
 קיום לצורך שפעו מונע אינו ימיך
 כסוני יכול המדרש פירוש וזכו עולה

 אף וס ק צורך משפיע שאני כמו
 קאנזסחעשו ולמוטאים לרשעים
 ת״ל לרשעים להשפיע נדי עבירות

משני למעלה קדושתי ׳7אני קדוש

ערירית
 מוותר נם ומם בעליון לרמוז תבחשפ שח^שס לך בגותר עצמו קדש

 כלp7כ יתבת בו התדבקות עוצם לויבאאמזךלעדרינושקדוש
 ווה ואושעה סעדני השכינה ®*יו ממ־ בכ>\ו?תעצ)מ הצדיקים

 יתברך בו התדבקות עוצם אישי 'ליה ייס’ל מלשין לגיסן טעונת טעם
קוף נדרש קדש ושימש לך במוסר

 קדשת׳ עליכ׳כאא אני עצסיב׳סעלה אתם ׳,מקדיש סזה נס6נת tt5J0 ופ6צ
 התאוות כל לוקח והצדק וסקריו

 לוקס היצר וכצפפויי יתברך צהאל
 דשמפקא לשדוותא השם לעמדת

 כל שמפלס שדה ממשה )מצא
 ציון ודלה ציר בשדה לבאר ממקם

 השקום כשעם קדש ונעשה )ירושלים
 מקוסדיקא עליו עומד אמה אשר
 ענסןואנשי קדש הוא ש7ק סנ׳ל >ןף
 הקדש אג הדל להעלוט לי סהיק קדש

 בקימת ובאמת תאכלו צא טרפה
 כולם >ת׳ סכמסו בהיגוס כ« קמש

 ואור שפע השופע ס עש בסכמם
 השמי' צבא וכל הנבראים לצורוקיום

 תשוקה וע׳י 'סברן לעבדו תשוקתם
 מושצת יתברך יתבתסכפסו אליו
pro1 השנפתו העפע וזה שפע להם

 א״כ 0נ :שנים םנץת^ראתזייבאן אשר■ ^איש
 אין והאשה נידו ספיקו שהאיש אלא איש נאמר למה

)ך( ז עליר. אוזרים רשות שיש מפגי בידה ספיקה
 אלהיך ה׳ את ונאמר היר^ו ואביו אמו איש נאמר
 )ה(נאמד המקום: למורא ואס אב מירא הקיש הירא
 הקיש מהונך י ׳ בבד ונאמר אמך ואת אבץ את בבד

 אביו מקלל נאמר )ו( :המקום לכיבוד ואם אב כיבוד
ונשא אלהיו יקלל בי איש איש ונאמר יומת מות ואמו "-

 «אבל ■י אבואמלקללתהמקום קללות הקיש חטאי ^069^ שקדיש^עי5
 מפני ובןם־ץ למעלה כלפי מכה לומר איפשר אי הנבראים וכל □שפים וצבא הגלגלים

כבשי׳קודסי׳ אומי ר*ש 01) :בו שותפי׳ ששלשתם
אם ת״ל סובחרי׳ שדס מפני יבול  מקום בבל לעזים

 שקולים ששניה׳ מלמד להצאת קרבנו יביא כבש
 שהם ספני יבול מקום בבל יונה לבני קודמי׳ תורים

 ששניה׳ תורלחפאת־סלמר או יונה ובן ודל ׳,מובהר
 שכבוד יבול מקום כבל לאם קוד□ האב )ט( שקולי׳:

 תיראו ואביו אמי ת״לאיש האם עלבבוד עודף האב
 קוים האב חבמים אמרו אבל שקולי' ששניה׳ מלמד

 :אביו בכבוד חייבים ואמו שהוא מ^־ני מקום בבל לאם
 במקומו מדבר ולא במקומו לאישב מורא היא סאיזו

 ומשקה מאכיל כיבוד זדו אי • דבריו את סיר.ר ולא
 ואביו אמו איש או • ומוציא מכניס ומכסה מלביש
 אהד על לעביר ואמו אביו לו אמר אם יכול תיראו
 ואת ת״ל להם ישמע ברורה האסורות המצות מכל

 אל הפנו אל • בכבודי הייבין כולכם תשמורו שבתותי
 תפנה אל אומר יהודה ר׳ לעובדם הפנה אל האלילים

: ודיי לראותם
אלילים

 לשסי צונככפין דשא נאות וכל
 ברוב שכינסיה ביס מחפאעלאה

 אש7ק קדש טכס שזה ממקם
 )צערן התשוקה צש נהם שבוער

 מצרים ־איס גג אש? כל של גהפשם
 7יהי לאדון תשקר,ם שא p נעשים

 עיסהזהרוני׳ הצלף שקמת שן? לזש
 גאמן כחזוקה גודל בהם וכשנמגבר

 רצוןלהסיוקם שפע נפשוךשובני 7ינזי
 ומקיים כעמים שהעסאזחימברד

 יתברך אורו ישהלק אם כי סלם אה
 אצאשפחב היו כלא n>7pfi רבע

 לערן והשנס שפע תג בא הנמקה
p ccpbd יתברך אגרו נתיבה 

 "כנה-ודשעל הפלואור בהוספת
 יתברך סנגורו שהעת ששא האלף

 ארעא על קדיש וזתו מגם לשווה
 למשוךמעילא יתברך אזרו שמממש

 נעשים נוצרים ביראים לכל לפהא
 כטעם מא הקדוש וזז ארעאעד

tup המשכי על שהוא ב;ז>ר הנאעי 
 ׳1אמרינןבנ7כ השלישי והקדוש יזמו על-והטידסרפמן ישברו אורו

 שניהם כשנתייחד והוא אס'קיימים אף קיים לכולם מהקדוש
 פד נכירו האי נחיס לבתר האלף שבתוך ו׳ 05כס בהשכל הלוושכל

 עוצם שניכם כשנהייסדין ומא לתחא כלא לקדשא צריך ח? כלא ?נטיל
 יטלה והאח סלם יהגו פולידןביופפשמיס אז• כשפע וקבלת הסמקה

 מלל קדושה עלם ולכן קיזשס מלם בכללות קמשה קדשהו לקרא מה
 לזרע כאמה רות איבע כתתו נטעם ותשכח מק »מ נמצאה סמשה
 קייפקצעים ם־והו שפעת שע׳י עלמיא נר ולעי לעצם קדיש ־.ו ח יעקב

 לאין שפע להם נמשך כשנתיסדין ני יקסר אל ראשך על ושמן עלנרא
 ואחה הוא עמוק מי כי ותבין ימר7כ סוף עיין עלמיא לעצם סיף
 ללורךזיועיס שפע להם נהמשיך מצבאות הסמקה עגלה משתלה ני דע

 אור שפע ועפשיכין עולין ?זעים תך לצו להם וכהניפמך צסימוזם
 57מ 7אמ בניו בראש שמים וזח עולמים ולפלנו 7לע סיוט והוספת
 פצי׳עיצתא ן7י7ב כי בניו בראש המייימדיןנותן ונדושה שלהם סחזוקה

 ו«ור שפע המושך שכוא ושה7ק אין קיוששו שמבלעדו בראשו חמד
 אורו השפעות ביוב ואביכוא ב7נ שנתדבקו ש7אק מרבי העולם לכל

 ית׳ שמו להקדש סיומם 0ם3 שמסלק ברשעים דק כשעושה וכן יסבי׳ד
 עשרים הקודש שקל הטעם וזהו ל&קסהטינוף עוד משפיע איו צי

 סב"יח׳ לפרנס נבא ומעתה האלף כו׳שבמך השקל מחצית השקל גרה

ox»p קדושה עצומה השנה שהשגת אף דהיינו מסיו פרושים הסיי 
 ומובדל פרוש יתברך שמא לפרישות עוד יחפיט קדוש מלש אע?״כ

 כדישלאיספטם קדושתכם לצורך תהיו וכ־אסספרוןים מניו! מכל
 מא ישראל שקדושה ינו בא כבר • וכו׳ אהס מקדישים אם :סלילה הלב
 קדושתו שפע שמשפיע כזא יס׳ השם וקדושת יגביך לאל התשוקה גודל

 יורד ממילא השמים מצבא הסמקה וכשנפרדה הנביאים כל למדות
מקנישי׳אססעצמינ׳ אם אעפ*כ לברואיו להטיב שרצונו מאתו השפע

 כי אמה ולא רשאי אני קדושתכם
 סלילה נס ונטמתס אכס אבל טומאה מקבל ואינו טמר יסביר הוא
 פמליא !בא־שאולאומר^ סוף לאין גממד אוצר בדברינוותמצא ודוק
SbTשנהיס צוה יח׳ שהאל פשוטו צפי הדבר ביצור צ1שא אבא • וכו׳ ך 

 סל פמליא דרך עפ*כ6 כלל שא׳א אע״פ התדמות מיני בכל לו דומים
 מאיש שמעשי כסמד ומר המלך ובפכטיהי כמלך בסקי לילך מלך

 אורי קומי מססרעליסקזצוקללה״ה הקדוש הרב קדשים קודש אלקים
 קמשים להיות נכס ראד תהיו קדושים כפשוק פייש שאמר אות בא כי
 פסקה לסוס לכם ראוי קודש ואני לכס שנאתי סלקי ומצד '7 אני כי

 לכם שנמט סלק תיראו ואביו אפו איש אבל קדוש שאני למלך להדמות
 לירא צריך מזה מזריע ואס מזריע אב סלק נותן אחד כל ואמו אביו
 ונזם הקדושים. דבריו ע*כ הסליל עוה׳ז לתאוות אחכם ימשיכו שלא

 אתרים רשות 0) ממאר; היטב שאול דאבא הברייתא מ6נ0ג
 וססמס וכיוצא ולהשקות להאכיל אביס את לכנד טעות ו"איןלה ־לנליה1

 ולכן עליה אמריה ישות לה שיש מספח ככבוד דרכי כל לעשות שא׳א
 במכ׳ש הכבוד חליי במורא כי בפירוש ב-אור ולא בריבוי לאיש טפילה

 על קאי בדין וכן מבואר הכל ז׳( )׳ ה׳ '7) :לכבדו בידה כס אין והיא
 ואמי שבשמים אבי והוא שבתותי ואח ס״ל מבואר י׳( ט׳ )ס׳ :מ״ל כל

 אל : דיומא ישבת שבתא דמעצי שבה והא לך צוה שבוא מם תשמח
 שאדם שכיון המור" מן פפרבו שלא מזסרו בספרי תניא לעבדם חפנה
 דוד דעתך על תעלה וני זדה למנודה ומדבק כולך סתורה מן פורש

 מדברי רגע שפוסק כיון אלא אסרים אלהים עמד לך אמר ישראל מלך
 עמלק קליפות המות ער זה כר אכן לע״ז ומדבק הולך כאלו תורה

 תפנה אל אחרים אלפיס ועבדתם תיכף וסרתם הדווים כל ימו זה ועל
 אתה יתברך מהאל ופונה סר פאוזה כיון כי יתברך מאל מפשבמך

 למרי׳ לי' ניחי< לא כי מפרש דקרא פשטי׳ ימדה ור׳ לעבדם פונה
: אותם מלראות אזהרה שזהו אמר ולס סכי זלימיר

אלילים

הרזכנו אוצר תכנת ע״י הודפס 236 מס עמוד סנדר אלכסנדר בן יחיאל יהודה אייזיק יצחק ספרין, האיפה< >עשירית כהני□ תורת "



הח׳סץ( *׳?) )י׳?

יצחק פחד

 אלא עוד ולא טשפט. ישוב וצדקו לנתיבתו, ואור לרגלו נר תטיד
 לעוות חשדוהו ולא לנפשיה, דינא איניש עביד פסידא, במקום שאמרו

 מניה ומפקין לדין, דמיתקרי דיינא האי נ״ח, בתרא בבא ואמרו דינו,
 הנגיעה. אונם מפני זכות עליו למדו ולא דיין, שמיה לאו בדין, טמונא

 ראש כדאמר משפט, דאיקרי שנה בעיבור נוגע חכמים פסלו והנה
 המצוד. חוקי בכלל הוא זה וכל משפט, דיני ליה ויהבינן כ״ה, השנה

 חסידות. מדת ומהם דרבנן, פסולי ומהם שוחד, מטקה שהוזהרנו
 לחבת־הקודש, אשר "חזון־איש". מרן של מדבריו העתקה כאן עד

זו. יסודית בסוגיא במילואם, דבריו את להביא לנכון, מצאנו

 מן יוצא הוא המשפט שמקצוע מדבריו, אנו ולמדים ז.
 אין שבעולם, הוראה דבכל ושוחד. נגיעה פסלות של זה בענין הכלל

 בהוראה ורק ;בהוראה מכשול שתשמש נגיעה לשום כלל חוששים אנו
 דינים, בעלי שני בין הכרעה בה שיש הוראה דהיינו משפט, של
 המשפט, במקצוע ואף הנוגע. את במוחלט פוסלים אנו כזו, בהוראה רק
 חשש שום מבלי הכתוב, גזירת של חק אלא הנגיעה פסלות אין

 תורה גזרה סוף שסוף שמכיון אלא דין, הטיית של טבעי וחשד
 על שעובר שמי אומרים אנו שוב דיין, להיות הנוגע את לפסול
 מחסה ממנו נסתלק הרי בנגיעתו, עומד כשהוא דיין ונעשה הזה, החק

 חשש כאן שיש בודאי השמירה, ממנו שנסתלקה ומכיון חכמתו,
 עומד הדברים דעומק ונמצא, הנגיעה. מחמת הדין הטיית של וחשד

 נראה שהענין מכפי הקצה, אל הקצה מן ממש, בהיפך בכאן הוא
 פסול דהנוגע היא, אומרת השטחיות של דלישנא דשיגרא בשטחיותו.

 דבר, של ולאמתו ;הנגיעה מצד הדין הטיית של החשש מפני לדין,
 הרי הכתוב, מגזירת לדין פסול שהנוגע שמפני בהיפך, הוא המהלך

הנגיעה. מצד הדין, הטיית של חשש כאן יש

 זה להק טעמים לפרש בכאן באים אנו שאין ובודאי ח.
 הוא אין הוראה סוג שבכל פי על אף במשפט, נגיעה הפוסל
 הזה, החק של גדרו את לפרש אנו באים מקום, מכל אבל פוסל.

 ומסבירים הנגיעה. של הפסלות לענין המשפט מקצוע את הטיחד
 מהר״ל של דבריו ־בהקדםהזה,ן החוק של גדרי את לעצמנו אנו

דומה "הוד. בדרכיו" "והלכת של המצוד. אותה כי בנו, 'שהשריש



רלא יצחק פחד

 5$׳ •ו
no׳l

 "מה כגון החסד, בקו אם כי מצאנוה, לא — אתה״, אף הוא "מה לו״
 וכדומה. חנון", אתה אף חנון הוא "מה רחום" אתה אף רחום, הוא
 כי המשפט, בקו לו, ההתדמות של זו מצוה טצינו לא מעולם אבל
 רשעים". שופט תהא אתה אף רשעים, שופט הוא "מה דנימא היכי

 אחד לכל הוא מסור החסד כך: אלא אינה בזה וההסברה
 לאדם: לו לומר הדבר הוא שפיר כן, ועל הווייתו. מעצם
 הזה החסד את לפעול היא חובתך פועל, שאתה החסד, מעשה
שבן־אדם המשפט, מעשה אבל בדרכיו. ההליכה של הדעת
 כלל מסור הוא אין הווייתו מעצם הנה חבירו, בן־אדם את ישפוט

 בידו כולם, הכהות בעל הוא הארץ, כל השופט רק כי אדם. של בידו
 ובן־ הוא". לאלקים המשפט #כי הכתוב כמאמר האדם. את לשפוט

 להם אמר ומפורש ! ? הכירו בן־אדם את שישפוט הוא מה אדם
 תשפטו, לאדם לא כי עושים אתם מה "ראו, להשופטים המלך יהושפט

 בעדת נצב "אלקים אומר הוא הרי עצמו, המשפט ובמהלך להשם". כי
 לה אין השופט, מציאות של עצמה וכל ישפוט". אלקים ובקרב קל,

 הארץ. כל השופט בעל־הטשפט של שליחות בתורת אם כי מקום,
 סמוך, כל של ענינו ועיקר דוקא. סמוכים בעינן משפט, לכל והרי
 טפי־הגבורה, כסמוך נחשב הוא שלו, הסמיכה ידי שעל בזה, אלא אינו

 ההתדמות מצות מצינו לא כך, ומפני השנה. דראש במשנה כמבואר
 מסור טבעו מעצם טתחלתו אשר החסד, בקו אלא יתברך, אליו
 אבל ;יתברך לדרכיו התדמות שייכת שפיר דבזה אדם, כל ביד הוא

 שהמעשה יתכן לא מהותו, מעצם אשר אדם, בני של המשפט במעשה
 הוא מופקע ממילא, הלא ומינוי, שליחות בתורת אם כי נעשה, יהא

 התדמות בתורת שליחותו עושה השליח שאין ההתדמות, ממהלך
 בידו. אשר השליחות ממינוי כהו את יונק שהוא אלא המשלח, אל

 המשפט. בקו שתאמר בדרכיו, ההליכה למצות מצינו לא כך, ומפני
 והבן.

לערכאות, שההליכה משפטים, פרשת ריש רש״י ויעוין ט.
 לעילוי ה״עדות ענין את שמענו ולא יראתם". לעילוי "עדות היא

 דרכי וחיקוי לעכו״ם, דימוי של אחרת פעולה לשום בנוגע יראתם"
 בעצם הוא המשפט מעשה הדברים. הם שהם אלא זרה. העבודה

אלא זה אין בני־אדם, ידי על נעשה וכשהמשפט על־אנושי. מעשה



׳׳?

יצחק פחד רמח

לא מאמר

 לו נותן שהוא פי על אף שנינו החובל שילהי ׳במתניתין א.
 שהוא לו מחל לא שאם ומנין וגומר, ממנו שיבקש עד לו נמחל אין

 בפרק זו הלכה העתיק והרמב״ם וגומר. אברהם ויתפלל שנאמר אכזרי
 מוחל למחול, החוטא ממנו שמבקש "ובשעה הלשון בזה מתשובת שני
 ולבם ישראל זרע של דרכם הוא וזה וגומר חפצה ובנפש שלם בלב

 שטרה ועברתם אלא כן אינן ערלי-לב כוכבים העוברי אבל הנכון.
 נתפייסו, ולא מחלו שלא לפי הגבעונים על אומר הוא וכן נצח.

 דברים, הרמב״ם בה הוסיף הנה המה". ישראל מבני לא והגבעונים
 ובתחלת נצח. שמרה. ועברתם אלא כן דרכם אין כוכבים שהעובדי
 על וטעם תבלין תוספת אלא איננה .זו דהוספה נראה, ההשקפה

 בהוספה טעמנו ההתבוננות לאחר אמנם במשנתנו. השנויה ההלכה
ממש. ,דין לחידוש רמיזות זו

 ברמב״ם הובאה החובל סוף במשנתנו השנויה זו הלכה ב.
 ממנו ומבקש חזה "ואם הלשון בזה ו׳ הלכה ו׳ פרק דעות הלכות
 אברהם ויתפלל שנאמר אכזרי המוחל יהא ולא למחול. צריך לו למחול

 הדין גוף את רק לא בכאן הרמב״ם לנו הביא הנה האלקים". אל
 :דילפינן המשנה, של הילפותא את גם שהביא אלא במשנה, המפורש

 אלא הרמב״ם העתיק לא תשובה בהלכות ואילו מאברהם. זה דבר
 חובל בהלכות כן וכמו הילפותא. את כלל הזכיר ולא הדין, גוף את

 וגם המשנה, דין הרמב״ם העתיק שם שגם יו״ד הלכה פ״ה ומזיק
 המפורשת הילפותא את שיזכיר מבלי הדין גוף את אלא הזכיר לא שם

 מקומות: בג׳ המשנה דין את העתיק דהרמב״ם והיינו במשנתנו.
 את אבל ומזיק. חובל ובהלכות תשובה, בהלכות דעות, בהלכות

 הוא. דבר הלא דעות. בהלכות אחת פעם רק הזכיר לא הילפותא
 גוף את קבע שמתחלה הוא, דעות בהלכות הרמב״ם של לשונו והנה

 ממשיך הוא הזו הקביעות ואחר לו, למחול צריך שהוא ההלכה
 הלימוד ודרך אברהם. ויתפלל שנאמר אכזרי המוחל יהא ולא ואומר:
 היא הכונה אכזרי" המוחל יהא "ולא שכתב ■מה כי להבין, הוא השגור

וכדרך החוטא. מאת המחילה במניעת אכזריות מנהג נוהג יהא שלא



רטט לא מאמר

 ותודה להתפייס. ולא אכזרי להיות לאדם שאסור אחר במקום שכתב
 סדר בכונת הנכונה הנקודה על לעמוד שזכינו על בזה להשם
 מחודשת להלכה בזה כיוון שהרמב״ם דהיינו הרמב״ם. של לשונו

 i בתוספתא התם איתא דהכי קמא. דבבא תשיעי דפרק בתוספתא
 הנחבל — הנחבל, טן החובל ביקש שלא פי על אף! בחבירו, ״החובל

 וכן האלקים. אל אברהם ויתפלל שנאמר רחמים, עליו שיבקש צריך
 ושבעה פרים שבעה לכם קחו ועתה שנאמר איוב, בריעי מוצא אתה

 רעהו". בעד בהתפללו איוב שבות את שב והשם אומר הוא מה אילים,
 למחול צריך שהנחבל זו בתוספתא הברייתא של כונתה שאין ובודאי
 ננד הוא דזה הנחבל, מן זה ביקש לא שהחובל פי על אף לחובל,

 של ׳סליחתו מבקש אינו שהמזיק שעד היא רווחת הלכה שהרי ההלכה.
 הברייתא שכונת אלא למחול. הניזק על מוטלת חובה שום אין הניזק,

 מכל עליו, שיתפלל המזיק מן ביקש לא שהניזק •דאף היא, דתוספתא
 ופירש עליו. להתפלל למזיק, לו שמחל לאחר הניזק על חובה מקום

 רחמנות להנהגת דוגמא אלא אינו תפלה, שנקט •דמה הרמב״ם, בה.
 הכי הרמב״ם של דבריו שגם הוא, ברור ומעתה לו. שמחל זה על
 ואחר למחול. מחויב שהוא הלכה את קבע שמקודם מתפרשים. הם
 עליו יש לו, שמחל אחרי כלומר, אכזרי". המוחל יהא "ולא הוסיף כך

 באותה כאן כלל המדובר אין אבל אכזריות. מנהג בו לנהוג לא חובה
 לו. למחל מחויב שהוא קבע הלא דזה הפיוס, מניעת של האכזריות

 הוא שהפירוש אלא במקום. בו הפעם עוד זה על להזור טעם שום ואין
 התפלה, מניעת וכגון אכזריות, מנהג בו ינהג לא המחילה, שלאחר

 באופן האלקים". אל אברהם ויתפלל "שנאמר ואומר מסיים הוא זה ועל
 דתוספתא. בברייתא המבוארת חדשה הלכה הוספת אלא כאן שאין

 בתוספתא יליף המחילה לאחר גם רחמנות הנהגת של זה וחידוש
 חובת עצם זו מתפלה יליף שפיר ובמתניתין אברהם. של ,מתפלתו
 דמה ונמצא המחילה. אחר התפלה דחובת שכן במכל הסליחה,
 מיניה למילף כלל כונתו אין אברהם של תפלתו את הרמב״ם שהזכיר

 דאיירי ■דתוספתא דינא מזה ללמוד היא שכונתו אלא המשנה. דין את
 הנימוק הוא בולט זה לפי הרי ומעתה המחילה. שלאחר בההנהגה

 את הזכיר המשנה, דין את הרמב״ם שהביא המקומות שלשת שמכל
בין הן עוסקות דעות הלכות דהרי •דעות. בהלכות !רק הילפותא



יצחק פחד רג

 הנפגע של דעות בהלכות ובין בחבירו, הפוגע של דעות בהלכות
 הפוגע תורת את גם ללמדנו צריך הוא דעות בהלכות וממילא טחבירו.

 לאחר הרחמנות הנהגת של זו הלכה והלא הנפגע, תורת את וגם
 אחרי לפוגע אין שהרי הנפגע, של לתורתו שייכת היא המחילה,
 היא הנפגע של ותורתו הנפגע. אל זיקה שום הנפגע של המחילה

 הילפותא אין כן ועל אברהם. של מתפלתו בתוספתא הנלמדת היא
 חובל ובהלכות תשובה בהלכות אבל דעות. בהלכות אלא מוזכרת

 שם אין וממילא הפוגע, של התשובה בסדר רק קאי שם הלא ומזיק,
 לההלכה, מקום ובאין התוספתא. של המחודשת לההלכה המקום

להילפותא. מקום אין

 ההלכה את הרטב״ם הביא מקומות בשלשה אמרנו, כן ג.
 לא הנפגע על החובה היא דמוטלת החובל דסוף במתניתין שנשנית

 על אמורים דברינו היו עכשיו עד סליחתו. המבקש להפוגע לסרב
 מבשאר דעות בהלכות ההלכה סגנון את הרמב״ם ששינה מה

 ההלכה סגנון את הרמב״ם שינה תשובה בהלכות גם אבל המקומות.
 הוסיף תשובה שבהלכות היינו האחרים. המקומות בשני מאשר

 ולשם חפיצה. ובנפש שלם בלב תהיה שהמחילה המחילה חובת גוף על
 ח׳ דף בכתובות רש״י של דבריו להקדים עלינו זה בשינוי הדיון
 אבלים, מנחמי כנגד מילתא אימא קום בגמרא, שם דאמרינן בהך
 בבריתו המחזיקים חסדים, גומלי בגי חסדים, גומלי אחינו ואמר, פתח

 אבינו דאברהם דידעינן דהא רש״י ופירש וגומר, אבינו אסרהם של
 שתיה אכילה תיבות ראשי "אשל" מויטע לן נפקא חסד גומל היה

 ילפינן ע״ט דף ביבמות דהרי הללו רש״י דברי הס ותמוהים לויה.
 אשר למען אבינו אברהם גבי מדכתיב חסדים גומלי הם דישראל

 ואם ומשפט. צדקה לעשות וגומר אחריו ביתו ואת בניו את יצוה
 אשל דויטע קרא והביא ביבמות הגמרא מדברי רש״י נטה למה כן

 הענין לנו ונתפרש אבינו. אברהם של החסד למדת מקור בתור
 הדברים את מעתיקים והננו האביב. חו,דש שער יצחק פחד בספר
בה. קיימים שאנו הסוגיא לצורך משם

 בה ילכו מר אמר :איתא ל׳ דף מציעא בבבא הנה ד.
ומשני חסדים. גמילות היינו :בגמרא עלה ופריך חולים. ביקור זו



רנא לא מאמר

 מחליו, מקצת ממנו נוטל שהוא פי על שאף לבן־גילו, אלא נצרכה לא
 פ!ריך כך ואחר חולים. ביקור מצות בו לקיים הוא מחויב מקום מכל
 הלא קבורה" זו ד״בה דקאמר אהך עצמה קושיא אותה בגמרא שם

 כבודו. לפי ואינו לזקן אלא נצרכה לא ומשני חסדים. גמילות היינו
 בביקור גם משני לא דאטאי זו בגסויא להתעורר לנו שראוי ובודאי
 בקבורה. שתירץ כדרך כבודו לפי ואינו לזקן אלא נצרכה דלא חולים
קטן. אצל בגדול אפילו הוא חולים דביקור בנדרים איתמר מפורש והרי

 הרמב״ם של מדבריו שלמדנו פי על נראה זה דבר ובביאור ה.
 עשה "מצות :הלשון בזה שכתב א׳ הלכה אבל מהלכות י״ד פרק
 לחופה, הכלה ולהכניס אבלים, ולנחם חולים, לבקר דבריהם של

 להם שאין שבגופו חסדים גמילות הן ואלו וגומר, אורחים וללוות
 ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם, אלו מצוות שכל פי על אף שיעור.

 ביקור כגון אלו דמצות אלו, מדברים וחזינן שם. יעוין כמוך". לרעך
 שהיא רעים אהבת מצד א( :מחייבים שני להן יש וכדומה חולים

 כללית דרישה של תימצי היכי אלא אינם זה ומפאת התורה. מן
 שאינו לעצמו כשהוא חולים ביקור של שם מצד ב( חבירו. בטובת

 חסד למעשה שנתיחדה מסוימת חובת היא זה ומפאת מדבריהם. אלא
 סוגיא אותה הוא הדברים דטקור ומסתב׳רא חולים. ביקור של זה פרטי
 דלא שהשיב התרצן של החידוש באמת הוא דזה הנ״ל, מציאות דאלו

 כבודו. לפי ואינו לזקן אלא נצרכה דלא או גילו לבן אלא נצרכה
 בכהאי לחייבו אפשר אי חסדים גמילות חובת שמצד פי על אף כלומר,
 דביקור הטעשה על בפרטיות שחלה דמדבריהם חיובא מקום מכל גוונא,
 חובת של בכתה אין אשר כאלו אופנים גם בתוכה כוללת חולים
 הקושיא היא מיושבת זה ולפי חיוב. לידי להביאם הכללית החסד
 ואינה לזקן אלא נצרכה דלא חולים בביקור משני לא דלמה הנ״-ל

 ולפי קטן. אצל גדול אפילו חולים דביקור בגמרא כדאמרינן כבודו לפי
 היינו קטן, אצל גדול אפילו חולים בביקור דמחייבינן דהא ניחא. הנ״ל

 חסד דחובת ידעינן דטזה גילו, לבן אלא נצרכה דלא דמשני לבתר
 אין כן ועל עצמה, מצד מחייב מקור לה יש הפרטית חולים ביקור

 חסדים נטילות מחובת הפוטרים הדרכים אותם בכל נפטרת היא
הפרטי דהשם התרצן של חידושו ידע שלא זמן כל וממילא, בכלל.



יצחק פחד רנב

"ביקור שם של תלותו מצד עצמו בפני •מחייב לו יש חולים, ביקור של
נצרכה דלא לשנויי מצי הוה לא גילו, רבן פירוקא ידע ולא חולים",

המצות לספר הרטב״ן של בהשגותיו היטב ועיין קטן. אצל לגדול אלא
א. מצוה

 אלו מצוות שכל פי על דאף הרטב״ם דכתב בהך והנה ו.
 לא אמאי עיון, צריך כמוך, לרעך ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם,

 וגומר. רחום אתה אף רחום הוא מה בדרכיו והלכת בכלל דהוה כתב
 ממצות בדרכיו, מוהלכת הנובעת החסד מצות היא דחלוקה בזה ונראה
 בין מצוה היא בדרכיו והלכת דמצות לרעך. ■מואהבת הנובעת החסד
 אדם שבין מצוה היא לרעך ואהבת מצות כן שאין מה למקום, אדם

 מצוח דוקא בכאן שהביא הרמב״ם של כונתו היא וזו לחבירו.
 ללמד הוא דבא משום בדרכיו. דוהלכת המצור. את והשמיט דואהבת

 מדבריהם, הם פרטיותם מצד אשר וכדומה, חולים •ביקור מצות כי
 ענפים הם •דמדבריהם והיינו לחבירו. אדם בין חובת היא זו חובה

 ענפים ואינם לחבירו. אדם בין של מצור. שהיא רעים, אהבת ממצות
 עוד ועיין למקום. אדם בין של מצור. שהיא בדרכיו והלכת ממצות
 כגון הללו, דמצות ב׳ בהלכה שם שכתב הרטב״ם לשון בהמשך

 החסד ודרך אבינו אברהם שחקקו החק שהוא וכדומה, חולים ביקור
 שנאמר, השכינה פני מקבלת יותר אורחים הכנסת וגדולה בה שנהג
 הרמב״ם מדברי איפוא, חזינן, לקראתם. וירץ אנשים שלשה והנה וירא
 בפרשה, המפורשים אבינו אברהם של מעשי־החסד כי להדיא, הללו

 רעים. אהבת לענין אותם סמך שהרי לחבירו, אדם בין גדר הוא גדרם
בכונתו. שנתבאר ובמו
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 מהלכות ראשון פרק בסוף הרמב״ם של •דבריו לכאן עוד ונצרף ז.
 היה אתה אף חנון נקרא הוא מה זו, מצוה בפירוש למדו "כך דעות
 הללו שהשמות ולפי רחום. היה אתה אף רחום, נקרא הוא מה חנון,
 אבינו אברהם שלמד והיא השם. דרך זו דרך נקראת היוצר, בהן נקרא
 אחריו. ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי שנאמר לבניו.
 מקורות שגי לנו דיש לדין איפוא, וזכינו, שם. יעוין השם". דרך ושמרו
שנתפרשו שלו החסד ממעשי חדא, אבינו. אברהם של חסדו למדת



רנג לא מאמר

 הליכתו ואידך, לחבירו. אדם בין של תוכן הוא הללו של ותכנם בתורה,
 בין של תוכן בעלת החסד מדת היא נובעת מזה אשר השם, בדרך
 קרא שהביא בכתובות רש״י דברי זה. לפי הם ומאירים למקום. אדם

 הדברים והיו אשל. טויטע הוא אבינו אברהם של החסד דברית
 דגטילות לן דנפקא יבמות הגמרא מדברי נטה למה עלינו תמוהים
 ולפי וגומר. ידעתיו דכי מקרא זו, אומה של הסימנים מן היא חסדים

 בעינן דביבמות הנושאים. לפי מתחלף הענין בכאן, שנתבאר מה
 ידעתיו. דכי בקרא לן סגי ולהכי חסדים גומלי הם שישראל להוכיח

 נתבאר וכבר אבלים, מנחמי כנגד מילתא למימר דבעי בכתובות אבל
 חובת שהיא רעים אהבת ממצות ענף הוא אבלים ניחום דמצות לנו,
 אבינו אברהם של החסד ברית גם וממילא דוקא, לחבירו אדם בין

 אשר אבינו אברהם של החסד ברית אותה דוקא היא שם, המוזכרת
 להביא רש״י דקדק לכן לחבירו, אדם בין של תוכן הוא תכנה
 של חסדו למדת מקור לנו יש ■מזה דרק משום דוקא, אשל דויטע קרא

 יצחק מפחד ע״כ שבה. לחבירו אדם הבין בתוכן אבינו אברהם
האביב. חודש שער

 •מעשים של שחובות־החסד פי על שאף נלמד, דבר ממוצא ח.
 מכל ;דאורייתא הן החסד כלליות וחובות מדבריהם, רק הן פרטיים

 גדול, יותר היקף בתוכן הן כוללות מדבריהם החסד חובות מקום,
 מציאות, דאלו מסוגיא חזינן שהלא דאורייתא. החסד חובות מאשר
 חסדים. גמילות היינו חולים, ביקור של הפרטית החובה •על דפריך
 הרי חולים, ביקוד של החובה פרטיות של הרבותא היא מה כלומר,
 אלא נצרכה לא משני זה ועל דאורייתא. חסד במצות היא כלולה

 אבל דאורייתא, חסד של המחייב כאן אין גונא ׳דבכהאי גילו, לבן
 הזה והשם לעצמו. מחייב שם הוא חולים, ביקור של החסד חובת

 קבורה. בענין גם והפירוק הקושיא היא כן וכמו גילו. בבן גם מחייבו
 שפיר כן ועל לעצמו, מחייב שם הוא קבורה, של הזה הפרטי ששם
 של הזה השם מצד בקבורה יתחייב כבודו, לפי ואינו דזקן יתכן

 ואפילו מדבריהם, אלא אינו הזה המחייב ששם פי על אף "קבורה",
 לידי להביאו בידו אין דאו׳רייתא חסד של המחייב שהשם במקום
 נוגע אינו זה דבר של ביאורו כבודו. לפי ואינו זקן הוא אם חיוב,

בסוגין. הוא מפורש הזה הדין עצם אבל לענינינו.



ק ה צ י פחד רנד

 הרטב״ם של סגנונו לסידור חוזרים אנו ביד זו הנחה עם ט.
 של ההתפייסות של הדין את ■מביא שהוא המקומות שלשת שמכל
 גוף על מוסיף הוא אחד במקום רק ■סליחתו, מבקש כשהפוגע הנפגע
 הפיצה. ובנפש שלם בלב להיות צריכה זו שהתפייסות ההלכה

 ומזיק, חובל בהלכות ולא דעות בהלכות לא זה את זכר לא הרמב״ם
 לפרש בזה והננו מקומה. את זו הוספה ■מצאה תשובה בהלכות רק
שיחתנו. את

 בשער יונה הבינו של קדשו לשון את בכאן להעתיק ועלינו י.
 יתקרב המדרגות ולפי לתשובה. רבות מדרגות והנה :ט׳ אות הראשון

 סליחה. תמצא תשובה לכל ואמנם הוא. ברוך הקדוש אל האדם
 כאשר זולתי היו, כלא העונות להיות שלם טוהר הנפש תטהר לא אך

 הצריך הבגד וכענין יתבאר. כאשר רוחו את ויכין לבו את האדם יטהר
 לפי אך ממנו. הגועל להעביר בו יועיל הכיבוס מן המעט כי כיבוס,

 את תכבס אשר כפי העון ■מן הנפש ותכובם יתלבן. הכיבוס רוב
 את בכאן יונה רבעו לנו ופירש יונה. רבינו של לשונו כאן עד לבה.

 בשער כך לאחר שנפרטו התשובה עיקרי עשרים של ענינם כלליות
 העיקרים שלשת את בנפשו שמקיים מי בודאי כי והיינו הראשון.

 הרי כדין, והתודה להבא, על וקיבל •העבר, על שהתחרט המעכבים,
 תשובה שלכל יוגה רבינו אומר זה ועל לסליחה. שזכה ובודאי בודאי
 הנה התשובה, שפעלה הגמורה הסליחה לאחר גם אבל ■סליחה. תמצא
 טוהר מטוהרה הנפש אין ועדיין שיתלבן. עד כיבוס טעון הבגד עדיין
 עיקרי עשרים כל הם באים זה ועל היו. כלא העוגות להיות שלם

 שלמדנו באופן שיתלבן. עד הבגד של כיבוסו את להשלים התשובה
 טהרה עדיין איננה העונות סליחת כי הללו, יונה רבינו דברי ■מתוך

 בהלכות הרמב״ם של דבריו את לכאן לצרף עלינו ועכשיו העונות. מן
 הרמב״ם כתב יו״ד הלכה ומזיק מחובל חמישי דבפרק ומזיק. חובל

 אלא ישראל. זרע דרך זו אין ימחול. ולא אכזרי, להיות לנחבל ואסור
 שהוא וידע ושניה, !ראשונה פעם לו ונתחנן החובל ממנו שביקש כיון
 ברור הרמב״ם דברי הרי לו. ימחול רעתו על וניחם מחטאו שב

 החובל שקיים לאחר רק הנחבל על חלה ההתפייסות חובת שאין מללו,
בדוגמת היא הנחבל של המחילה שחובת מזה, וחזיגן גמורה. תשובה



רנה לא מאמר

 מצינו דלא ומכיון העונות. בסליחת הוא ברוך הקדוש של דרכיו
 הסליחה ענין את מעלה של בהנהגה הוא, ברוך הקדוש של ■בדרכיו

 נגדו שחטא למי למחול מחויב האדם אין כן, כמו הנה ;תשובה בלי
 על התשובה מהלך את בנפשו קיים שהחוטא לו ידוע כן, אם אלא

 לאורך הדין עומק את למצות באים היינו אם ומעתה הלכותיה. כל
 של בדרכיו שמצינו כשם כי לדון, עלינו היה אז כי המהלך, כל

 ולאחר סליחה, תמצא תשובה שלכל פי על שאף הוא, ברוך הקדוש
 כאן אין עדיין מקום מכל ;בסליחה זוכה הוא והוידוי, והקבלת החרטה
 בחובת כן, כמו הנה ;כיבוס טעון הבגד ועדיין העון, מן טהרה

 מחייבת נגדו שחטא מי של שהתשובה להכירו, אדם בין ההתפייסות
 תמצא תשובה לכל לחבירו, אדם בין שגם מפני לחבירו, לסלוח אותו

 הנחבל של בלבו מקום יש עדיין אבל מעלה, של הנהגת דוגמת סליחה,
 לחובל. לו שמחל לאחר גם טהרה דרכי כנגדו שחטא ■ממי לתבוע
 לאחר שגם מעלה, של הנהגה בדוגמת בזה גם עצמו את ויעמיד

 שגס באופן, כיבוס. של חובה החוטא על היא מוטלת עדיין הסליחה
 גמורה, תשובה החובל שעשה לאחר לחובל, ומוחל הסולח הנחבל

 בחבירו להסתכל הרשות לו יש ועדיין הנחבל, של בלבו מקום יש עדיין
 כך שמסתכלים כשם ;בלתי־מכובם בגד של התואר את בו ולהבחין

 בלב להיות צריכה שהמחילה ההלכה היא באה זה וכנגד מלמעלה.
 גמר־הענין. את תהוה הנחבל של שסליחתו דהיינו הפיצה. ובנפש שלם

כלום. החובל ■על לנחבל לו אין הסליחה, שאחר באופן,

 של עיקרה כל סוף סוף הלא בעי. טעטא זה כל אכן, יא.
 קרוי להתפייס והסירוב הכללית, חסד חובת היא ההתפייסות, חובת

 של מתפלתו זו חסד חובת היא ונלמדת אכזריות. חכמים בפי הוא
 המבואר כפי כן, ואם החובל. דשילהי במתניתין כדאיתא אברהם

 השם", מ״דרך היא נובעת אבינו אברהם של חסדו דמדת ברטב״ם,
 אתה. אף הוא מה מעלה. של בדוגמא עצמו את האדם העמדת דהיינו

 לאחר אפילו ההתפייסות, מחובת הנחבל את שפטרנו כך, כדי עד
 שלא כל מקום, מכל שניה; ופעם ראשונה פעם החובל לו שנתחנן

 ז,ת וכל עמו, להתפייס מחויב הנחבל אין תשובה, החובל עשה
וחסד הוא. ברוך הקדוש של בחרכיו כזה חסד מצינו שלא מפני



יצחק פחד רגו

 דוגמת דאין מאחר בו, ■מחויב האדם אין תשובה, מבלי הסליחה
 שהוא סליחה, של חסד אותו הרי כן, ואם מעלה. של בהנהגה זה

 התשובה, אחר הסליחה דהיינו מעלה, של הסליחה חסד דוגמת עומד
 בהנהגה החטא של גמר־עגינו את פועל הזה החסד אין הלא מקום מכל
 יוגה רבינו של וכדבריו במטוהר, אותו דנים אין שעדיין מעלה, של

 .יתחייב למה כן ואם — כאן, אין טהרה כאן, יש שסליחה פי ■על שאף
 של ענינו כגמר סליחתו את לדון כנגדו, שחטא למי הסולח האדם

 בלב כנגדו שחטא למי להתיחם החובה עליו מוטלת ומנין החטא,
 הנהגה בסדר גם והלא מכבר. לו שסלח מפני הפיצה, ובנפש שלם

 כן, ואם הסליחה. לאחר ואפילו זה, חסד דוגמת מצינו לא ■מעלה של
 הזה החסד באין לו? מנין חייא ר׳ שנה, לא רבי ונשאל, אנן ניקום
מטה? של להנהגה נשתלשל כיצד מעלה, של ההנהגה בסדר נמצא

 מתוך למדנו שאותה ההנחה לנו מאירה שבכאן אלא יב.
 אופנים שישנם פי על אף כי אומרת, זו הנחה מציאות. דאלו הסוגיא
 באופן מקום, מכל ;■האדם את לחייב בכחה אין הכללית, חסד שחובת

 המחייב הרי ידועה, חסד לפעולת מסוים שם בעל מחייב כאן שיש
 הכללית חסד שחובת במצבים אפילו חיוב לידי •מביא הזה המסוים
 את אפילו מחייב ביקור־חולים שהשם הוא לזה והדוגמא פוטרת.
 הזקן את אפילו הוא מחייב "קבורה", של המסוים והשם בן־גילו.
 בחובת לדון באים כשאנו מעתה לעיל. וכמבואר כבודו. לפי שאינו

 לחקור, עלינו .הרי סליחתו. מבקש כשהחובל הנחבל של ההתפייסות
 פעולת־חסד של היכי־תימצי אלא איננה הזו, ההתפייסות חובת אם

 שם ■בעל מחייב כאן שיש או הכללית, חסד חובת של המסגרת בתוך
 וכשם לעצמה. שם קובעת ההתפייסות וחובת לעצמו, ומיוחד מסוים

 מצד מחייב תורת עליו יש הזה שהחסד ביקור־חולים, של חסד שיש
 כל בין חסד מעשה היותו על נוסף חולים, ביקור של השם עצם

 יש ההתפייסות של הזה החסד כן, כמו הכלל; חסד של הפעולות
 על נוסף "התפייסות", של הזה השם עצם מצד מחייב תורת עליו

 לנבון דעת והלא הכללי. חסד של הפעולות כל בין מעשה־הסד היותו
 שתשובתו דא, הילכתא שפיר אתיא בתרא, כצדדא ■נתפוס שאם נקל,
את גם אלא בסליחה, רק לא הנחבל את היא מחייבת החובל של



רנז לא מאמר

 תהוה הנחבל של זו שסליחתו דהיינו החפצה". והנפש השלם ה״לב
 ההילכתא עצם שמצד פי על אף ;הסולח של בלבו החטא ענין גמר את
 שהרי בכך, לחייבו אין השם, בדרכי ההליכה מצד המתחייב החסד של

 לעיל שלמדנו כמו כזה, חסד מצינו לא מעלה, של ההנהגה •בדרכי
 המדה, היא וכך הדין, הוא שכך מפני יונה. רבינו של מדבריו

 מתורת יותר הוא מקיף "התפייסות" של השם בעל המסוים שהמחייב
 ביקור־חולים של השם בעל המסוים שהמחייב כשם הכללית. החסד
 הענין. של לגקודת־המוקיד הגענו שכאן אלא בן־גילו. את גם הוא מחייב

 חסד־ את הטיחד הגורם הוא מה השואל, ישאל דמילתא, דלקושטא
 וחלה החסד, פעולות מכל מתבדל שהוא כך כדי עד ההתפייסות,

 חובת מצד מתחייב היותו על נוסף עצמו, מצד מחייב תורת עליו
 ההוספה, לאותה אותנו מחזירה הזו, השאלה — הכללית? החסד

 בהוספה החובל. דסוף המשנה של ההלכה גוף על הרמב״ם שהוסיף
 חסד־ של להתבדלותו הטעם, ואת הנימוק את מוצאים אגו זו

 התפייסות של זה שחמד עד חסד, של פעולות מסתם ההתפייסות
 אכלים, ניחום חולים, ביקור דוגמת עצמו, מצד מחייב תורת עליו חלה

 של חסד שפעולת מפני הוא זו, להתבדלות והנימוק הטעם וכדומה.
 על הנחבל של הכעס הפסק הפסק־הכעם. הוא ענינה התפייסות,

 ביקור־ דוגמת עצמו, מצד מחייב תו׳רת עליו יש כנגדו, שחטא החובל
 שחטא מי על הכעס שהמשך מפני זה וכל אבלים. וניחום חולים
 ■מי על במיוחד אותה פרטה שהנבואה המדה אותה הוא כנגדו,
 שמרה "עברתם כי עליהם מכריזה והנבואה אברהם, של מזרעו שאינו
 בזה. זה אצלם הם ומעורים כרוכים והנצח הכעס כלומר, נצח".
 המשתוקקת המרה היא זה, למהלך קטבי בהיפך העומדת המדה

 היא משתוקקת הזו הטדה ואדרבה, הנצח. מתוכן הכעס את להפקיע
 הפועל־ בעצם. זמנית הופעה של למהות הכעס מהות את להגדיר

 בלשון כנגדו. שחטא •מי על הפסק־הכעם הוא הזו המדה של יוצא
 הוספה באותה ללמדנו הרמב״ם בא זה וכל התפייסות. אחרת:
 הסירוב כלומר, דמתניתין. מגופא שהעתיקה ההלכה גוף על שהוסיף

 מחבירו. חסד המונע כל כמו החסד מצות ביטול !רק איננו להתפייס,
 אברהם של זרעו בין ההבדלה טשטוש של סרך גם בו שיש אלא
ההתפייסות חסד את הטיחדת היא זו והבדלה־ מזרעו. שאינם אלה לבין



יצחק פחד רנח

עשיית של החיוב על נוסף עצמו, מצד מחייב תורת עליו להיות
בכלל. חסד

זו. בהלכה הרמב״ם של לשונו המשך סידור הוא וזה יג.
 והזכיר הפיצה. ובנפש שלם בלב להיות צריכה זו המחילה פסק בתחלה

 בהלכות ולא דעות בהלכות לא זה דבר הזכיר ולא בכאן, רק זה .דבר
 דבתורת גב על דאף הוא, זה בדין הרבותא שעיקר מפני ומזיק. חובל

 ליבון ובין סליחה כין עצום הבדל יש למקום, אדם בין של החטא
 בין של החטא בתורת מקום, מכל יונה. רבינו של כדבריו הבגד,

 ובתורת ליבונו. הוא זה וסליחתו כלל. נוגע זה הבדל אין להכירו, אדם
 החשבונות. כל גמר הוא הסליחה הרי להכירו, אדם בין של החטא

 ואשר מושרשת. היא תשובה בהלכות זו הלכה של עיקרה וממילא,
 שעדיין אלא דוקא. תשובה בהלכות מקום תרמב״ם לה יחד כן, על

 חסד, בפעולת האדם שיתחייב תיתי דמהיכי באפילה, ממששים אנו
 דאין מאחר זו, בפעולה לחייבו הכללית חובת־החסד של בכחה שאין

 הרמב״ם הוא ממשיך זה וכלפי מעלה. של בהנהגה ■נמצא הזה החסד
 תורת בו יש התפייסות של זה חסד כי אורה. בקרן אותנו ומעמיד
 אותו מחייבים אנו ושפיר הכללית. חסד חובת על נוסף עצמו, מצד מחייב
 לחייבו. בידינו אין הכללית החסד חובת שמצד פי על אף זה, בחסד
 עדיין אבל כבודו. לפי שאינו והזקן גילו, בן של הדוגמאות וכמו
 מחייב תורת ההתפייסות חסד על יחול תיתי מהיכי יודעים, אנו אין

 שם כאן שיש הרטב״ם מלמדנו ובזה עצמו. מצד ובהדיא במסוים
נצח". שטרה "עברתם עליהם שנאמר מאלה התבדלות של מיוחד

 ברורה במשנה שכתב טה לציין כדאי ענין של ולסיומו יד.
 ביום־כיפור עליהם שהתודה דעונות בש״ע פסק דשם תר״ז. סימן

 וכתב עליהם. ולהתודות לחזור יכול הכי אפילו בהם, שינה ולא שעבר
 גנב לחבירו אדם בבין דאף מגדים פרי בשם ברורה במשנה זה על

 מקום מכל הגזילה, את והשיב לו שמחל פי על אף וכדומה, וגזל
 עד חטא. למקום אדם בין מקום דמכל לעולם כיפור ביום מתודה

 אבל הענין. בהמשך היטב שם יעוין ברורה. המשנה של לשונו כאן
שמצד פי על דאף הזה, המאמר דברי בכאן .מפורשים מקום מכל



רנפ לב מאמר

 להתודות מקום כאן היה לא חטא, שבאותו להכירו אדם בין תורת
 למקום אדם בין תורת מצד ומתודה חוזר הכי אפילו ;הפעם עוד
 > ,הרי להכירו אדם לבין שנוגע •מה דבכל מכאן וחזינן הזה. החטא של

 לבין שנוגע מה בכל אבל הענין, של החשבונות כל גמר היא המחילה
 יש עדיין והמחילה, הסליחה לאחר אפילו הזה, החטא של למקום אדם
 ביום־כיפור זה על להתודות יכול ושפיר הבגד, על לחול לכיבוס מקום
והבן. אחר.

-----♦-----

לב מאמר

,א פרק

 מישראל ,האדם שבהם והאופנים המצבים הם מאוד רבים א.
 שאדם החסד פעולות של המערכה ובכל הכירו. ישראל עם חסד גומל

 הבדלה של טעם לטעום ניתן — הכירו, ישראל עם אותם פועל מישראל
 סימן ואין זו. אומה של מסימניה הוא חסד שהרי לעמים. ישראל בין
 אתה כרחך בעל חסד מצות מקיים מישראל כשאחד כן ואם יחוד. בלי

 המיחדת קטנה נקודה ,הפחות לכל שלו, בפעולת־החסד שיש אומר,
 השתייכותו •מצד הנובעת פעולה בתורת הזו הפעולה את ומאפיינת

 הוא וזה מסימניה. היא זו פעולה אשר זו לאומה הפעולה בעל של
 לטעום ניתן להכירו, ישראל בין חסד של פעולה בכל כי שאמרנו, מה

 פעולות בכל כללי קו הוא זה לעמים. ישראל בין הבדלה של טעם
 מצב נמצא מעשי־חסד, של הזו המערכה בכל ברם ישראל. של החסד
 בהדיא יתירה, בליטה בו יש הזה, במצב הנפעל החסד אשר אחד,

 במצב הנעשית חסד של הפעולה בעמים. ישראל יחוד של ובמסוים,
 טי כלפי אותה פועל מישראל שאדם וההתפייסות, הסליחה היא הזה

 התפייסות של זה שבענין מפגי היא באה זו יתירה בליטה נגדו. שחטא
 התפייסות של זו תכונה כי מסוימת והדגשה מפורש גילוי נמצא
על כי אבינו. אברהם של מזרעו אינם אשר אלה אצל נמצאת איננה



תשי״ב הסוכות חג האיתנים: ירח קונטרס

ראשון יום

א מאמר

 רבותינו בו ופירשו האזרחי. לאיתן טשכיל פ״ט תחלים א.
 זה על להתעורר לנו וראוי אבינו, אברהם היינו האזרחי איתן כי

 יצחק, פחד בספר ועיין זה. בשם אבינו אברהם נקרא כאן שדוקא
 החסד ברית ענין שם שנתבאר ב׳ פרק א׳ מאמר השנה, ראש

הלשון: בזה אבינו אברהם של

ובשפורן, המרות בתקון עבודתנו של המקצועות כל "בין ב.
 לעצמו ומתבדל מתיחד החסד במרת העבודה מקצוע את מוצאים הננו

 אמר חכמים, שנו כך כיצד? תוכן הבדל והבדל־חובה. הבדל־תוכן
 גומלי אחינו ואמר פתח אבלים, מנחמי כנגד טילתא אימא קום ליה

 אבינו אברהם של בבריתו המחזיקים חסדים גומלי בני חסדים
 היא היא שכן החסד למדת מיוחד תוכן לנו הרי :(.ח׳ )כתובות

 מצינו ולא בניפשינו; החתומה אבינו אברהם של קודש ברית אות
 עמלים שאנו העליונות והמעלות הטובות המרות בשאר זה דוגמת

 לדורות מילה שמצות פי על אך כיצד? חובה הבדל בקנייתם.
 מברכים שאנחנו המעשיות המצוות כל שנאמרו כדרך בתורה נאמרה

 מברכים מילה מצות קיום בשעת ,מקום מכל ו״צונו", לעשייתן עובר
 הצווי דהיינו, המילה, מעשה גוף של הצווי מלבד צווי עוד על

 למד אתה זו ברכה ממטבע אבינו. אברהם של בבריתו להכניסו
 אלא לעצמה נתונה עובדא רק איננה אבינו אברהם של בריתו כי

 המשתייכים כל על חובה מטילה זו ברית מחייבת; עובדא שהיא
ברית שגם ומכאן בתוכה, ולהכלל בה להכנם נפשם את לכוון .לה



יצחק פחד קעב

 במדת התעלותנו ע״י כי אותנו טחייבת אבינו אברהם של החסד
 איפוא, היא, הנה זו. בברית ולהכלל להכנם לבנו את נכוון החסד
 יחוד כפול: יחוד מחברותיה ומתייחדת מתבדלת כשהיא החסד מדת
חובה. יחוד אחריו הגורר תוכן

 היסודית בעובדא הם נעוצים זה כפול יחוד של שרשיו ג.
 בכלליות לנו מתגלית שהיא כפי דלעילא החסד הנהגת גם כי

 חסד. ששמה זו למדה רק המסוימים למעמקים היא חודרת הבריאה
 של מקומם את לומדים אנו נבואה של שמיסודה אלא עוד ולא

 לנו ■מתגלות יתברך מדותיו כלל שבדרך בעוד כי הללו. מעמקים
 חסדו מדת הנה — התהוותה אחר הבריאה הנהגת באופני רק

 עולם הבריאה. התהוות של העבודה בעצם לנו מתגלה יתברך
 מציאות היא — היש אל האין ■מן העולמות יציאת עצם יבנה. חסד
 אלא נברא לא האדם גבול. בלי לעונג מקור יצירת של חסד

 רקע שמשה החסד שמדת לאחר מכאן. לאחר ורק ד׳. על להתענג
 להתגלות המדות שאר הן מתחילות אז רק עולם, של לבנינו

 שולטות הטדות שכל בעוד כי ונמצא מכבר; הבנוי העולם בהנהגת
 העולמות. בהתהוות שולטת החסד מדת הנה העולמות, בהנהגת

 העיקרית תכונתה אשר עצמנו בהשתלמות אנו בעבודתנו שגם ומכאן
 העבודה היא ■מתבדלת אתה, א!ז הוא מה ליוצרה הצורה דמיון היא

 המדות שבשאר ובעוד מיוחדת. פעולה לרשות החסד מדת בהשתלמות
 ולהתוות לקנות ההשתדלות היא עבודתנו העליונות והמעלות הטובות

 החסד במדת בהתעלותנו הנה — עולמנו. הליכות את פיהן על
 של דעות בהלכות עצמנו חנוך ידי על כי עולמנו. את אנו יוצרים

 הננו חסד, של האברים ובחובות חסד של הלבבות בחובות חסד,
צלם־אלקים. — אישיות של הפנימי עולמנו את ומהווים בוראים

 ■מהותו אבינו. לאברהם החסד ברית דבר פשר הוא וזה ד.
 נסתכל בוראו", את ה״הכיר הוא אבינו אברהם של ההכרתית

 החסד שנתיב ומכיון הבירה. בעל עליו הציץ הבירה ומתוך בבירה
 המוביל והקו בהתהוותה, הבריאה צעדה עליו אשר הנתיב הוא

 אתה ממילא הרי — לו יקרא החסד קו הבריאה אל הבורא מן
 הציץ הבירה ומתוך בוראו את אברהם שהכיר בשעה כי למד
 קו ואותו עבר; נתיב־החסד שדרך כרחו בעל הבירה, בעל עליו

אותו — הבריאה תוך אל יתברך קדשו מזכר ישר הנמשך החסד



קעג האיתנים ירח קונטרס — א מאמר

קדשו. זכר אל הבריאה תוך מן חזרה בדרכו אבינו אברהם עבר
ובעל בה, נמצא הבירה שבעל בזה הוא תלוי זו בירה של קיומה
איפוא, לו, אפשר אי חסדו; בטדת אלא בה נמצא אינו הבירה
אם כי הבירה, מתוך הבירה ■בעל של בהצצתו שירגיש לאדם

הבירה. בעל של חסדו למדת ההשתייכות ידי על

 חסד מצות של קיומה על ברכות מתקנים היו אלמלי ה.
 ברכות: שתי לברך הטבה מעשי לעשיית עובר עלינו היה אז כי

 להכנם הצווי על והשניה בוראנו, בדרכי ללכת הצווי על האחת
 למטבע מקום אין ההלכה שמצד עכשיו אבינו. אברהם של בבריתו

 הללו ברכות שתי של הנפשי התוכן׳ — ברכות שתי של זה
 להאיר עלינו חסד לעניני מזדקקים שאנו ובשעה עומד. הוא בעינו

 ליוצרה הצורה דמיון הללו: ברכות שתי של באורן נפשנו את
אבינו". אברהם של לבריתו ■עצמנו והכנסת

 איש כל שלטה המלך אל ויקהלו — ח׳ א׳ במלכים והנה ו.
 תרגום בו ופירש השביעי. החדש הוא בחג, האיתנים בירח ישראל

 ירחא הוא וכען קדמאה ירחא לי׳ קרן דעתיקיא בירחא יונתן
 שהעתיקים החדש הוא האיתנים דירח מפרש דהוא והיינו שביעאה,

 התרגום מדברי ראיה להביא ונראה הקדמוני. החודש אותו קוראין היו
 שרשה איתן דתיבת הלשון מחכמי אחד חכם של לדעתו הללו

 בעברית שתרגומו בארמית אית משרש נובעת והיא ארמית מלשון
 את לבטל נותן שאינו דהיינו חוזק לשון בעברית איתן ומכאן יש.

 זה מפני ורק ישות. בעל הוא איתן של ומובנו מישותו, עצמו
 העולם, נברא שבו הראשון החדש היינו האיתנים שירח הוא מחוור
 הישות עדיין יצאה לא זה לפגי שכן הישות חדש שהוא משום
 חדש דהיינו הישות, חדש הוא האיתנים וירח האין. של מחיקו
 התחלה, מלשון הוא תשרי השם וגם העולם. נברא שבו תשרי

 אשר יתברך חסדו ומדת שריותא. הוא בארמית התחלה שתרגום
 להנהגת הן שייכות המדות שאר אשר שבעוד בזה היא מתיחדת

 מן העולמות יציאת לעצם החסד מדת היא מתיחסת העולמות,
 מדת כלומר לה, איתניות תכונת זה מצד הנה היש, אל האין

 ואברהם היש. הנהגת מדות אלא שאינן המדות שאר כלפי הישות
החסד לטדת מרכבה והמשמש חסד, ברית אתו נכרתה אשר אבינו



יצחק פחד קעד

 בענין הפותח בתהילים הפ״ט והפרק איתן. קרוי הוא הרי דלעילא,
 דוקא אבינו אברהם אל הוא מתיהם יבנה, חסד עולם של זה

 אטרתי כי לאיתן. משכיל אבינו. אברהם של האיתניות מדרגת מפני
יבנה. חסד עולם

ב מאמר

 בעל מרן של מפיו ידענו וכבר שנולד. כקטן שנתגייר גר א.
 זו הלכה ממנה אשר והיל&ותא המקור נמצא לא כי סופר החתם
 הא־הא דבן הגיגה תוספות דיעוין הערה בזה להוסיף ויש נובעת.

 "הא" נתוספה ל\רה ובין לאברהם ובין גר דהיה משום כך נקרא
 "בהבראם" נאמר העוללות בבריאת גם והלא כשנתגיירו. לשמם
 הרי הבריאה. אות אתיא היא הגרות שאות וחזינן בראם". "בהא

 שנתגייר גר כך ומשום חד׳^ה בריאה היא גרות כי איפוא, לך,
דמי. שנולד כקטן

שני יום׳

ג מאמר

 לאבותיו קרא ויעקב בשמו לאביו יצחק דקרא דמציגו בהך א.
 לרבו לקרות דאסור ההלכה נגד הוא דזה הפוסקים הקשו בשמם
 שקלו כן וכמו בשמו. לאלישע שקרא על שנענש מנתזי וילפינן בשמו,

 בזה לדון ויתכן כלאם. משה אדוני לרבו אמר דיחזשע בהך וטרו
 נתפרשה הללו השמות לבעלי התיחסותם אשר אשמות אותם דכל

 בשמו. לרבו דקורא איסורא מהך המה מופקעים אואבנבואה בתורה
 בעצמיותם. היא קבועה תתאר שם תכונת זה מסוג השבוות דכל

 טאלישע דילפינן בשמו לרבו דקורא איסורא מצינו לא גונא ובכהזץ
 כן וכמו נבואה. בדברי נתפרש לא זה בשם נקרא היותו שמקור

 ויזכר שמות בפרשת דכתיב בהא שניה כונה בתור להוסיף יתכן
 בחקותי בפרשת. ואילו יעקב, ואת יצחק את אברהם את .בריתו את

אברהם. בריתי ואת יצחק בריתי ואת יעקב בריתי את וזכרתי כתיב
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כא מאמר

תשט״ו ב׳ יום

 פירשו יצחק. את הוליד אברהם יצחק, תולדות אלה א.
 אברהם הכל והעידו לאברהם, דומה יצחק של פניו קלסתר צר חכמים
 נתעברה מאבימלך אומרים, הדור ליצני שהיו לפי יצחק, את הוליד
 הפנימית ההקשבה הסברת לקראת היא מצפה ■בוחנת, אוזן כל שרה.

 המרגלית את למצוא ובדרכנו הללו. חכמים דברי מתוך העולה
 יצחק, פחד בספר המבוארים הדברים בנתיב עברנו בזה, הצפונה

 אמר — ב׳ עמוד ח׳ דף ״כתובות י״יח: מאמר האביב, חודש שער
 גומלי אחינו ואמר פתח אבלים, מנחמי כנגד מילתא אימא קום לו

 אבינו. אברהם של בבריתו המחזיקים חסדים גומלי בני חסדים
 ד״ויטע להקרא היא הכונה אבינו אברהם של דבבריתו רש״י וכתב

 דברי הם ותמוהים חסדים. אברהם שגמל משם דנראה אשל",
 מדכתיב חסדים !גומלי הם דישראל ע״ט ביבמות דהרי הללו רש״י

 אחריו ביתו ואת בניו את יצוד. אשר. למען אבינו אברהם גבי
 הגמרא מדברי רש״י נטה למה כן ואם ומשפט. צדקה לעשות וגו׳

 של החסד למדת מקור בתור אשל" ד״ויטע קרא והביא ביבמות,
אבינו. אברהם

 ילכו אשר מר אמר איתא ל׳ דף מציעא כבבא והנה ב.
 כאן נצרכה לא ומשני חסדים, גמילות היינו ופריך חולים, ביקור זו

 בה דקאמר אהך הקושיא אותה פריך קא כך ואחר ■גילו. לבן אלא
 ואינו לזקן אלא נצרכה לא ומשני חסדים, גמילות היינו קבורה, זו

 לא דאמאי זו סוגיא על להתעורר לנו שראוי ובודאי כבודו. לפי
 כבודו לפי ואינו לזקן אלא נצרכה דלא חולים בבקור גם משני
 חולים דביקור בנדרים איתמר מפורש והרי בקבורה. שתירץ כדרך

 מה פי על נראה זה דבר ובבאור קטן. אצל יגדול אפילו הוא
 שכתב א׳ הלכה אבל מהלכות י״ד פרק הרמב״ם של מדבריו שלמדנו

 אבלים ולנחם חולים לבקר דבריהם של עשה "מצות הלשון: בזה
 שבגופו חסדים גמילות הן ואלו וגו׳, אורחים וללוות הכלה ולהכניס

הן הרי מדבריהם, אלו ■מצות שכל ■פי על אף שיעור. להם שאין



יצחק פחד רכו

 אלו דמצות אלו מדבריו והזינן יעו״ש. כמוך". לרעך ואהבת בכלל
 אהבת ,מצד א( מחייבים: שני להן יש וכדומה חולים ביקור בגון

 של תמצי חיכי אלא אינם זה ומפאת התורה. מן שהיא רעים
 כשהוא חולים ביקור שם מצד ב( חברו. בטובת כללית דרישה
 שנתיחדה מסויימת חובה היא זה ומפאת מדבריהם. אלא שאינו לעצמו

 הדברים המקור ומסחברא חולים. ביקור של זו פרטי חסד למעשה
 של החידוש באמת הוא רזה הנ״ל. מציאות דאלו הסוגיא הוא

 אלא נצרכה דלא או גילו לבן אלא נצרכה דלא .שהשיב התרצן
 גמילות חובת שמצד פי על אך כלומר, כבודו. לפי ואינו לזקן

 חיובא מקום מכל גונא, בכהאי לחייבו אפשר אי הכללית חסדים
 כוללת חולים, דביקור המעשה על בפרטיות שחלה דמדבריהם

 הכללית החסד חובת של בכוחה אין אשר כאלו, אופנים גם .בתוכה
 דלמה הנ״ל, הקושיא היא מיושבת זה ולפי חיוב. לכלל להביאם

 כבודו, לפי ואינו לזקן אלא נצרכה דלא חולים בביקור ,משני לא
 הנ״ל ולפי קטן. אצל גדול אפילו חולים דביקור בנדרים כדאמרינן

 היינו קטן, אצל גדול אפילו חולים, בביקור דמחייבינן דהא ניחא,
 חסד דחובת ידעינן דמזה גילו. לבן אלא נצרכה דלא דמשני לבתר
 מחובת הפוטרים הדרכים בכל נפטרת אינה הפרטית חולים ביקור

 גילו, דבן פירוקא ידע דלא זמן כל וממילא, בכלל. חסדים גמילות
 בהשגותיו ועיין קטן. אצל לגדול אלא נצרכה לא לשנויי מצי הוה לא
א׳. שרש המצות לספר הרמב״ן של

 אלו ,מצות שכל פי על ראך הרמב״ם דכתב בהך והנה ג.
 לא אמאי עיון צריך כמוך, לרעך ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם

 וגו׳. רחום אתה אף רהום הוא מה בדרכיו, והלכת בכלל דהוה כתב
 בדרכיו" מ״והלכת הנובעת החסד מצות היא דחלוקה בזה, ונראה

 בדרכיו" "והלכת דמצות לרעך". ט״ואהבת הנובעת החסד ממצות
 לרעך" "ואהבת מצות כן שאין ,מה למקום, אדם בין מצוה היא

 שהביא הרמב״ם של כונתו היא וזו לחבירו. אדם שבין מצוד, שהיא
 בדרכיו". ד״והלכת המצוה את והשמיט ד״ואהבת" מצוה דוקא בכאן
 מצד אשר וכדומה חולים ביקור מצות כי ללמד הוא דבא משום

 והיינו לחברו. אדם בין חובת היא זו חובה מדבריהם, הם פרטיותם
 אדם בין של מצוד, שהיא ,רעים, אהבת ממצות ענפים הם ד,מדבריהם

בין של מצוד, שהיא בדרכיו, והלכת ממצות ענפים ואינם לחבירו,
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 בהלכה שם שכתב הרטב״ם לשון בהמשך עוד ועיין למקום. אדם
 אברהם שחקקו החק שהוא וכדומה חולים ביקור כגון הללו דטצות ב׳

 מקבלת יותר אורחים הכנסת וגדולה בה, שנהג החסד ודרך אבינו,
 חזינן, לקראתם. וירץ אנשים שלשה והנה וירא שנאמר שכינה, פני

 אברהם של החסד מעשי כי להדיא, הללו הרמב״ם מדברי איפוא,
 שהרי לחברו, אדם בין גדר הוא גדרם בפרשה, המפורשים אבינו
 עוד ונצרף בכונתו. שנתבאר וכמו רעים אהבת לענין אותם סמך
 "כך דעות: מהלכות ראשון פרק בסוף הרמב״ם של דבריו לכאן
 הוא מה חנון, היה אתה אף חנון הוא מה זו, מצוד. בפירוש למדו
 היוצר, בהן נקרא האלו שהשמות "ולפי רחום". היה אתה אף רחום

 שנאמר לבניו אבינו אברהם שלמד והיא השם. דרך זו דרך נקראת
 את ושמרו אחריו בניו ואת ביתו את יצוד. אשר למען ידעתיו כי

 מקורות שני לנו דיש לדין איפוא, חכינו, ובאופן יעו״ש. השם". דרך
 שנתפרשו שלו החסד ממעשי חדא, אבינו. אברהם של חסדו למדת

 ואידך, לחברו. אדם בין של תוכן הוא הללו של ותכנם בתורה
 של תכן בעלת חסד מדת נובעת מזה אשר השם בדרך הליכתו

 שהביא בכתובות רש״י דברי זה לפי הם• ומאירים למקום. אדם בין
 ותמהנו אשל", מ״ויטע הוא אבינו אברהם של החסד דברית קרא
 חסדים דגמילות לן דנפקא יבמות הגמרא מדברי נטה למה בזה
 מה ולפי וגו׳, ידעתיו דכי מקרא זו אומה של הסימנים מן הם

 להוכיח בעינן דביבמות הנושאים. לפי מתחלף הענין בכאן שנתבאר
 אבל ידעתיו. דכי בקרא לן סגי ולהכי חסדים, גומלי הם שישראל
 נתבאר דכבר אבלים, מנחמי כנגד מילתא למימר רבעי בכתובות

 שהיא רעים, אהבת ממצות ענף היא אבלים נחום דמצות לנו
 אברהם של החסד ברית גם וממילא דוקא, לחברו אדם בין חובת
 אברהם של החסד ברית אותה דוקא היא שם, המוזכרת אבינו
 רש״י דקדק לכן לחברו, אדם בין של תוכן הוא תכנה אשר אבינו,
 מקור לנו יש מזה דרק משום דוקא. אשל" ד״ויטע קרא להביא
 שבה". לחברו" אדם ה״בין בתוכן אבינו אברהם של חסדו למדת
עכ״ל.

 שאף ההכרה, על אותנו מעמידה זה בענין התבוננות ד.
 שרשים, משני היא יונקת אבינו אברהם של חסדו שמדת פי על

משני לאחד אבינו אברהם של אבהותו נתיחדה מקום מכל
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 בתורה בא השם דרך את ושמרו של הכתוב שהרי הללו, השרשים
באברהם. השי״ת לבחירת נימוק בתור

 דמטקום הדרך. בחצי עומדים אנו אין לכך, שהגענו ומכיון ה.
 ונעתיק יצחק. של במדתו גם זו השגה לנו להאיר מתחילה זה

מאמר השבת, וביום שער יצחק פחד בספר לנו המבואר את בכאן
בהסברת לפתוח לנו אפשר אי והנה------------״ הלשון: בזה ב׳

 של בענינה אחת טעות של מידיה להוציא מבלי האלו הענינים
 לאור המוציא שגם עד כך, כל נתפשטה זו טעות שמים. יראת

 הדברים שתלה אלא עוד ולא עליה, חזר דבורה תומר ספר את
 כי לדעת "נקל דבריו את נעתיק הענין ליבון ולמען גודל. באילן

שנשמתו משום באדם נמצאות וחמלה חנינה אהבה כולן המרות
 מה מאתנו דורש השם אשד היא אחת אך ממעל. אלוק חלק היא

חם יראה יתואר לא יתברך אצלו כי היראה. והיא אצלו, שאין
יראת של אוצר אלא בעולמו להקב״ה לו אין אמרו לכך ושלום,
 אוצו־ן". בשטים והטדות המעלות שאר כן שאין מה בלבד, שמים
 יתכן לא שמים יראת במדת כי פשוטה כהנחה תפם הרי עכ״ד.
גרועה טעות היא זו ותפיסה המקום. לדרכי השתוות בה לומר
 השם, בעבודת תנועה שום לך אין הכלל: הוא זה לעולם כי מאד.
 כביכול. מקום של במדורויו מקבילה תנועה כנגדה תמצא שלא
 עבודת של ענינה לכל האדם של שייכותו עיקר כל הרי נותן, והדין

 ואם ובדמותו. אלקים בצלם נברא היותו מפ.את רק אינו אלקים,
 השם, עבודת של תנועה האדם בנפש שתמצא יתכן כיצד כן

עולמו? את הקב״ה בהנהגת מקבילה תנועה לה אין אשר

 פרשת הרמב״ן כתב :הוא כך הדברים שמהלך אלא ו.
 והיראה עשה, מצות בקיום העבודה של השורש היא האהבה כי יתרו
 שאין ובודאי תעשה. לא מצות בקיום העבודה של השורש היא

 היא מצוות קיום של השכלי הנימוק כי לומר הללו הדברים בונת
 דהלא היראה, היא העבירות מן לפרישה השכלי והנימוק האהבה,

 מחייבת היא כן כמו האהוב של רצונו לעשות מחייבת שהאהבה כשם
 לאידך הדין והוא רצונו. כנגד דבר לעשות שלא הזהירות את

 רצונו כנגד שהם הדברים מן לפרוש מחייבת שהיראה כשם גיסא,
אלא רצונו. בקיום להתעצל לבלי מחייבת היא כן כמו הנורא, של
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 על אלא השכלי, הנימוק על לא הם סובבים הרמב״ן של שדבריו
 שמצינו דבשם השם. בעבודת השלילה ושל החיוב של הנפש כוחות
 ולעומתם התפשטות, של בכיוון החומר על הפועלים כוחות בטבע.
 מצינו כן במו התכווצות; של בכיוון החומר על הפועלים כוחות
 של בכיוון הנפש על היא פועלת האהבה כי השם בעבודת בנפש

 הנפש על היא פועלת והיראה שמים, לכבוד כוחותיה התפשטות
 הרטב״ן שכתב הוא וזה שטים. לכבוד כוחותיה התכווצות של בכיוון

 שבשעה משום דהיינו עשה, מצות קיום של שורש היא דהאהבה
 של כוחות ממנה נמשכים התפשטות, של במזל נמצאת שהנפש

 דהיינו מעבירות, לפרישה שורש היא היראה ולעומתה ;ועשה״ ״קום
 מצטמצמים כוחותיה התכווצות, של במזל נמצאת שהנפש שבשעה משום

תעשה". ואל "שב של המצב בה שולט וממילא בתוכה, ונכללים

 יראת של הביטוי עצם זה לפי לנו נתבאר אחר ובמקום ז.
 גם זה ביטוי של דוגמתו מצינו ולא השם. יראת במקום שמים

 במקום שמים אהבת בביטוי משתמשים שמענו לא דמעולם .באהבה,
 היראה לביטוי האהבה ביטוי בין זה שחילוק• ובודאי השם. אהבת
 להמנע ההשתדלות עצם כי הדברים, הם שהם אלא בעי. טעטא

 של תנועה היא הרי במקומו, כינויים ולתת כביכול, שמו מהזכרת
 "ויעמדו בבחינת הנפש של ההתפרצות כהות וצמצום לאחור רתיעה

 ועל שמים. יראת אלא אינו זה צמצום של עצמו כל אשר מרחוק",
 גם אשר דרך המציאו תוכנו, את הולם יהא שהביטוי בכדי כן,

 הוא וכאן היראה, מצות תתקיים היראה מדת של הביטוי באופן
 יראת או הבעות: שתי היראה למדת לה שיש דבר של טעמו
 הבעה אם כי לה אין האהבה למדת ואלו שמים; יראת או השם
 תכונת הוא פירושה שמים יראת דמדת באופן, השם. אהבת :אחת

 ■ממשיכים הננו ומעתה שמים. לכבוד עולמה את לצמצם הנפש
 לעולמו שאמר שקי, שם בבאור חכמים אמרו שהרי הלאה. הקו את
 זו מדה די. הקב״ה לו שאמר עד והולך מתרחב העולם שהיה די,

 המקבילה המדד. היא עולמו, בהנהגת הקב״ה של ממדותיו אחת שהיא
 במדה מתנהג שכביכול דכשם השם. עובד של שמים יראת למדת

 עובד הוא מתנהג כן כמו ולכבודו, לשמו עולמו צמצום של זו
 זו צמצום הנהגת הקב״ה. של ולכבודו לשמו עולמו בצמצום השם
עכ״ל. שמים". יראת במדת ההנהגה היא



יצחק פחד רל

יצחק, של במדתו גם התוכן כפילות בכאן לנו ונתגלה ח.
 יצחק, של מדתו דגם אברהם. של במדתו זו כפילות שמצינו כדרך
 הליכה של תוכן וגם שמים יראת של עצמי תוכן לה יש יצחק, פחד

 טעם טוב אנו למדים זה ומתוך ליוצרה. הצורה ודימוי השם בדרכי
 אברהם של אבהותו נעיצות שהיא היסודית, העובדא בהסברת ודעת
 ■מדברי לעיל שנתבאר וכמו דוקא. השם בדרכי ההליכה בתוכן אבינו

 של השוה הצד בלעדי כי דהיינו, השם. דרך את ושמרו של הכתוב
 היו לא יצחק, של למדתו וגם אברהם של למדתו גם משותף תוכן
 ישראל. כנסת קדושת של קומתה לבנין מצטרפות הללו המרות שתי

 של היראה מדת ובין אברהם של האהבה מדת בין הצירוף סוד כי
 אלא ליוצרה, הצורה דימוי את יוצרים ששניהם בזה הוא יצחק,

 האהבה היו הזה הצירוף בלעדי ביראתו. בא וזה באהבתו בא שזה
 מונע היה הזה הפירוד אשר לעצמם, מתפרדים ענפים והיראה

 פרט זה, ומפני ושלם. אחיד ■משותף בנין להקים היכולת את מהם
 הצורה דימוי של התוכן את אבינו אברהם של אבהותו אצל הכתוב
 של זה תוכן שרק משום אבינו. אברהם של חסדו במרת ליוצרה

 של מדתו בין ההמשכיות את היוצר הוא ליוצרה, הצורה דימוי
 האבהות בסים מתפורר זו המשכיות בלי יצחק. של למדחו אברהם

 היו יצחק של פניו קלסתר כי חכמים שאמרו הוא וזה בישראל.
 בא וזה באהבתו בא שזה פי על אף כלומר, לאברהם. דומים

 וגם האהבה שגם מפני הוא. אחד הפנים זיו מקום מכל ביראתו,
 ליוצרה. הצורה דימוי של הבנין בשלימות אבנים אלא אינן היראה

 אברהם בין הזה הצירוף את להפסיק היא, גדולה היותר והליצנות
 כן כמו שלו, "תרח" לאברהם לו שהיה כשם כי ולומר ליצחק,

 אין שרה. נתעברה שמאבימלך מפגי שלו. "תרח" ליצחק לו היה
 כשהן יצחק של ובמדתו אברהם של במדתו פוגעת הזו הליצנות

 את מהרסת שביניהן, הצירוף תחת היא חותרת זו ליצנות לעצמן.
 וממילא ישראל. כנסת של האבהות בנין את וסותרת ההמשכיות,

 ישראל. כנסת של קדושתה כלפי קלם ושל לעג של לשון היא פושטת
 ישראל קדושת שרשי של יניקתם עירוב על ולגלות להבליט להדגיש

יצחק. את הוליד אברהם :המקרא הוא מכריז



צה —צחק י פחד

0/"
 דבר שורש לנו נמצא ואמנם בתורה. הגנוז זה כה של שרשו לקראת
 שגזר למלך משל תורה, מתן ענין כלליות על שאמרו חכמים במאמר

 לא רומי מדינת ובני רומי למדינת ילכו שלא סוריא מדינת בני על
 למרום אדם עלה לא תורה מתן עד כך וגומר. סוריא למדינת ילכו
 הר על השם וירד תורה מתן בשעת אבל למטה שכינה ירדה ולא
 המחיצה סילוק כי נקל לנבון דעת האלקים. אל עלה ומשה סיני
 המקיף גדול כלל הוא סיני בהר שנתחדש ותחתונים עליונים בין

 אחת תורה. של נתינתה עם במציאות שחלו ותמורות חליפות כמה
 היא הנ״ל המחיצה סילוק הוא הפנימי תוכנה אשר הללו התמורות

 דיני הלא כי ובמצותם. התורה בדיני התורה חכמי של הכרעתם כה
 בעניגם ההכרעה וכה יתברך, העליון רצון גילוי הם ומצוותיה התורה
 "על ניתן כביכול העליון רצון כי ואומר מכריז תורה, לחכמי הניתן
 סילוק־ לך אין כי בודאי הרטב״ן(. של )לשונו חכמים" של דעתם

 בעולמות, זה מחיצה סילוק מזה. גדול ותחתונים עליונים בין מחיצה
 תחתון כח־השכל הנפש בכחות גם כי הנפש. בכחות מקביל קו לו יש

 הוא מותנה השכל כה של שפעולתו מאחר כח־התענוג, לגבי הוא
 בסגולתה הגדולה הרבותא היא שזו אלא התענוג. כה של באורו

 בין סילוק־טחיצה של הסגולה לו יש התורה שכל כי תורה, של
 מטנו שלמעלה מה על ופועל גדר פורץ הוא והרי ותחתונים, עליונים

המאור של ששרשו באופן עצמה. הנפש בתוך גם
 עליוניו בין בסילוק־המחיצה הוא נמצא למוטב
תורה. מתן בשעת

ב ק פר

 של השני להחלק עכשו אנו ומגיעים יא.
לוחות. מתן מעלת של הפנימי התוכן

 הראשונה ההצעה הצעות. משתי הוא מצטרף זה באור יב.
 התמיהה, היא ומפורסמת התורה. כל זה כמוך לרעך ואהבת היא

 לחברו" אדם ה״בין את אלא כוללת איננה רעים אהבת דהרי
 הרגשנו זו תמיהה ומתוך מבחוץ. נשאר למקום" אדם ה״בין כל ועדיין

וכבר כ״א: עמוד האיתנים ירח קונטרס דיעוין נפלאה. בהערה



יצחק פחד צו

 הפיוס לחברו אדם שבין עבירות על התשובה בעבודת כי לנו נתבאר
 דאטנם לפרשו. צריך זה תיקון המעוות. תיקון מפאת הוא מתחייב

 מה לו משלם שהוא זה ידי על הרי חברו ממון מפסיד אדם אם
 ;ההפסד נתבטל התשלומין ידי דעל המעוות, את מתקן הוא שהזיקו

 או הצער הפיוס לאחר אף הרי שביזהו או חברו את במצער אבל
 את להסיר הוא מועיל שהפיוס מכיון אלא עומד, במקומו הבזיון

 הדברים והסברת הוא. המעוות תיקון בכלל זה גם שבדבר הקפידה
 להיות רק מחייבת אינה כמוך לרעך ואהבת של עשה מצות :הוא כך

 האהבה דטבע מאחר אהוב, להיות כן גם היא שמחייבת אלא אוהב
 ההשתדלות גם ממילא אהוב, להיות שואף אוהב שכל הוא כך

 אדם בין חטא דבל ונמצא נכנסת. היא אהבה בכלל אהוב להיות
 מריע שהוא מה א( :פנים בשני ואהבת מצות ביטול הוא לחברו
 לחברו נותן שהוא מה ב( אוהב. להיות החיוב מפני הוא וזה לחברו.
 אהוב. להיות החיוב מפני הוא וזה בדין. עליו תרעומות של היתר

 אם אכזרי נקרא חברו דאז חברו את מפייס שהוא לאחר כן ומשום
 היתר את מחברו נוטל הוא הפיוס ידי דעל ונמצא לו. מוחל אינו

 כאן עד המעוות. לתיקון הפיוס הוא נחשב זה ומצד התרעומות
האיתנים. ירח קונטרס של לשונו

 אהבת במצות קדימה סדר שנינו דהוריות במשנה והנה יג.
 חילוקי דישנם מזה וחזיגן וכדומה. חכם לתלמיד קדימה דין כגון רעים

 דין לו יש גדול, יותר ריע שנקרא ומי "הריעות" בענין מדרגות
 אהבת מצות בו אשר המקום את מצאנו וכאן האהבה. במצות קדימה

 מצות כן על כי למקום. אדם בבין העבודה את גם מקיפה רעים
 להיות גם אם כי אוהב להיות רק לא היא מחייבת רעים אהבת
 יותר למדרגה האדם את מעלה ובעבודה בתורה עליה וכל אהוב.
 הוא הרי גדול יותר ריע שנקרא ומכיון ה״ריעות". בתואר גדולה
 לינתר נעשה שהוא דהיינו אליו, האהבה בחובת קדימה לדין זוכה

 בעבודה השתדלות ידי על לרעך ואהבת מצות קיום לנו והרי אהוב
הראשונה. הצעה כאן עד למקום. אדם בין של

 יצחק פחד בספר יעוין השניה. להצעה עצמנו ונעתיק יד.
מהלכות א׳ פרק הרטב״ם של לשונו ...״ נ״ו מאמר האביב, חודש שער



צז יצחק פחד

 אח חנון נקרא הוא מה זו טצוה בפירוש למדו "כך פ״ז סוף דעות,
 ולפי וגומר רחום היה אתה אף רחום נקרא הוא מה חנון היה אתה

 חייבין שאנו הבינונית הדרך והם היוצר בהן נקרא האלו שהשטות
 לבניו אבינו אברהם שלמד והיא השם דרך זו דרך נקראת בה ללכת

 הללו דבריו מתוך יעו״ש. וגו׳". יצור. אשר למען ידעתיו כי שנאמר
 הדרך לאותה השם" ב״דרך הבונה אין כי לנו מתבאר הרמב״ם של

 אשר הדרך לאותה היא שהבונה אלא בה, שנלך רוצה השם אשר
 מוצאים הננו זו, טרגניתא של דלייתה לאחר בה. הולך כביכול השם

 קיום הוא אבינו אברהם של ה״אבהות" סוד כי מרגניתא, עוד תחתיה
 הכתוב לשון המשך הוא זה שהרי יתברך. בדרכיו ההליכה של הענין

 למען ונוטר השם דרך ושמרו ונוטר יצוד. אשר למען ידעתיו "כי
 מכאן לאחר והנה עליו". דבר אשר את אברהם על השם הביא

 המצוות לאחת בדרכיו ההליכה של זה ענין נעשה תורה מתן בשעת
 דוקא נתיחדה מה מפני השאלה בכאן ומתעוררת התרי״ג. מטנין
 אבהותו בנין לכל אבן־הפינה לשמש בדרכיו ההליכה של זו טצוה

אבינו. אברהם של

 קו־היסוד בהבלטת היא גנוזה זו י שאלה של תשובתה טל.
 של בדרכיו ילך שראובן יתכן הנה כי בדרכיו. ההליכה ענין של

 הזה הדימוי יכלול לא זאת ובכל לשמעון, להתדמות בכדי שמעון
 ראובן של רצונו עצם כלומר, להתדמות, הרצון עצם את בתוכו

 הזה להרצון לו אין ראובן, אצל הוא מקורי לשמעון להתדמות
 הרצון בראובן בו שנמצא שמכיון אלא שמעון. של בדרכיו דוגמא

 ומתדמה הולך הוא ואילך הזה הרצון מן הרי לשמעון להתדמות הזה
 היות עובדת עצם כי ונמצא, לו. דוגמא משמש שהוא עד לשמעון

 שהרי הזו, הדמות של בכללה נכנסת אינה שמעון של בדמותו ראובן
 מגיעים אנו וכאן שטעון. אצל ראובן מצא לא להתדמות הרצון

 במצוה כי והיינו מקום. של בדרכיו הליכה במצות קו־היסוד להבלטת
 הדימוי רצון שגם אלא כן, הדבר אין מקום של בדרכיו הליכה של זו

 ההתדמות חובת שגם מפני הוא הדבר וטעם הוא. הדימוי מכלל
 הנהגת מתוך הן יונקות ליוצרנו ההתדמות אפשרות וגם ליוצרנו
 של רצונה עצם גם כי באופן אלינו. כביכול, להתדמות, הקב״ה
הצורה. אל היוצר בהתרמות מקור לו יש ליוצרה להתדמות הצורה



יצחק פחד צח

 עשה אשר בל את אלקיים וירא הפסוק על א׳ בראשית ילקוט )עיין
 מרה בטלו המרות "כל :הלשון בזה שם דאיתא מאד טוב והנה

 על באצבע מורה שהוא זה בלשון היטב ודוק בטלו". לא במרה
דברינו(. יסוד

 כי הוא מקום של בדרכיו הליכה במצות קו־היסוד טז.
 לקיום לההשתוקקות דומה אינה מקום של בדרכיו ללכת ההשתוקקות

 השתוקקות הרי וכדומה תפלין מצות לקיים דהמשתוקק בכלל. מצוות
 אבל לקיום; שאיפה אלא ואינה הקיום, לגוף מחוץ לגמרי עומדת זו

 הדימוי את מגשם הוא הרי מקום של במדותיו ללכת המשתוקק
 הקב״ה במדות דוגמא לה יש עצמה זו דתשוקה עצמה. זו בתשוקה
 כנגד "בטדה להתנהג הזו הטדה כי מדה", כנגד ב״מדה להתנהג

 דקו־ באופן כביכול. אלינו להתדמות הקב״ה של רצונו הוא מדה",
 הקב״ה של מדתו הוא מקום, של במדותיו ההליכה מצות של היסוד

מדה". כנגד "מדה במהלך ברואיו עם להתנהג

P. לנו נתבאר כבר כי הלאה. הקו את אנו וממשיכים 
 דהך א׳( פרק ד׳, )מאמר החסד בקונטרס "מבואר ח׳: במאמר לעיל

 הנאמרים חסדו" לעולם "כי פעמים וששה דעשרים חכמים שאמרו
 ולא בעולמו הקב״ה שברא דורות וששה עשרים "הם הגדול בהלל

 תורה במתן כי בזה הכונה שאין בחסדו", אותם וזן תורה, להם נתן
 שקודם להאמר ניתן לא אופן בשום כי כביכול. יתברך חסדו נתקטן

 במדת מעוט יש כך ואחר יתברך, בחסדו העולם ניזון תורה מתן
 הוא תורה מתן שלפני זה דהסדו היא שהכונה אלא חלילה, חסדו
 משני באחד שמעון את לפרנס לראובן לו אפשר ויתור. של חסד

 שיעשה עסק לו בסדרו או יום, יום הוצאותיו לו בתתו או :אופנים
 מחיתו כדי נתינת של הראשון האופן בשטחיות, פרנסתו. כדי בעצמו

 שהרויח מה שמעון הוא מקבל השני באופן כי גדול, יותר חסד הוא
 לו מעמיק הוא להרויח מקום לחברו הנותן בפנימיות, אבל בעצמו.

 מתן לפני דורות וששה העשרים של החסד של מובנו חסדו. את
 הנותנים עסקים כביכול לו היה לא תורה מתן שעד הוא, חורה
 של החסד כן ועל שכירות. בדרך העולמות קיום את להרויח מקום

החסד ואילך תורה ממתן ויתור, חסד הוא הללו דורות וששה העשרים
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 בדרך העולמות קיום מרויחים ואילך מכאן ערוך. לאין מתעמק
 דורות וששה עשרים כביכול. בעסקיו משרה לקבל אפשר שכירות.

 שמדת דהיינו משפט, חסד מתגלה כך ואחר ויתור, בחסד ניזונים
 למתן לו אפשר אי משפט. בדרך ריוח של מקור ממציאה החסד
 מכיון חסדו. העמקת אלא יתברך, בחסדו מיעוט בו שייאמר תורה

 לו יש דור כל ויתור, חסד הוא דורות וששה העשרים של שחסדם
 חסדו". לעולם "כי של מספרם הוא כך הדורות וכמספר שלו, ויתור
 את מצרך המשפט הרי משפט חסד הוא שהחסד ואילך תורה ממתן

 במתן החסד שנתעמק מכיון ואילך ומכאן אחת, לשלשלת הדורות כל
 בקונטרס יעו״ש חסדו". לעולם "כי ודור דור לכל מצינו לא שוב תורה,
יעו״ש. בהרחבה". שם מבואר זה שיסוד החסד

 מרה כנגד דמדה ההנהגה כי ומובן, הוא ברור והנה יח.
 היא באה כשההשפעה דרק חסד־ויתור, בהנהגת כלל שייכת אינה
 להגביל מקום יש משפט( )חסד המשפט הכרעת כפי תשלומין בדרך

 כשההשפעה אבל טדה", כנגד "מדה של זה במהלך התשלומין את
 ההמשכה מהלך את לכוון מקום אין הלא חסד־ויתור, דרך נמשכת
 מופקעת שבחסד־ויתור מאחר הנבראים, של הנהגתם מדת לעומת

 דימוי דמצות זה לפי איפוא ונמצא, תשלומין. מתורת ההשפעה היא
 מקום של בהנהגתו התמורה מתוך היא מתחייבת ליוצרה הצורה
 חסד־ בהנהגת כי מכאן ולמדנו חסד־טשפט. למדת חסד־ויתור מטרת
ליוצרה. הצורה דימוי למצות מקום אין ויתור

 הוא כי אלקים, דורש משכיל לכל הוא מובן כך ומתוך יט.
 מצות בקיום הנבראים עבודת ידי שעל גיסא, לאידך המדה והיא הדין

 "מדה הנהגת של המרה היא משתלטת מקום, של בדרכיו הליכה
 הכרעתה מפני היא נדחית חסד־ויתור שהנהגת דהיינו מדה". כנגד

 בקונטרס פעמים כמה לנו נתבאר וכבר חסד־משפט. הנהגת של
 תורה ומתן מצרים יציאת ידי על ישראל כנסת של התהוותה כי הזה

 לחסד- מחסד־ויחור מקום של בהנהגתו התמורה בסוד היא עומדת
 ישראל, כנסת של התהוותה את המחייבת היא זו דתמורה משפט,

ה״חסד־משפט". של ההשפעה היא נמשכת אליה אשר
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 מפני הענין בהבנת ודעת טעם טוב נלמד הדבר וממוצא כ.
 הפינה אבן לשמש מקום של בדרכיו ההליכה טצות דוקא נתיחדה טה
 אבות מעשי כי טפני והיינו אבינו. אברהם של אבהותו בנין לכל

 בכה הן שייכות ישראל, כנסת של עולמה הליכות ובל לבנים סיטן
 היא מקום של בדרכיו הליכה של הזו והעבודה האבות. אצל ובשרש

 סוד היא זו מדה אשר "חסד־טשפט" של הטדה שלטון את המחייבת
 זו דעבודה הוה, הכי דמילתא וקושטא ישראל. כנסת של התהוותה

 של אבהותו בנין של הפינה אבן היא ליוצרה, הצורה דימוי של
 העבודה את לעבוד האב של מהותו היא שזו מפני אבינו. אברהם

 של ההויה סוד את בתוכה הגונזת ההנהגה את למעלה המעוררת
 ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי בניו.
 את אברהם על השם הביא למען ומשפט צדקה לעשות השם דרך

האביב. חודש שער יצחק, פחד מספר כאן עד עליו. דבר אשר

 בבין עבודה שהיא בודאי בדרכיו ההליכה מצות והגה כא.
 אתה אף בה, נכלל לחברו" אדם ה״בין כל כן פי על ואף למקום, אדם

 למדים נמצינו ההצעות שתי של ומצירופן וגומר. הגון אתה אף רחום
 כל אחד מצד כי אחת. מטבע של צדדים שני הן הללו שתים כי

 רעים אהבת של לחברו" אדם "בין בחובת נכלל למקום" אדם ה״בין
 אהוב להעשות היכולת נתחדשה תורה שבמתן ידי על נעשה ]וזה

 גיסא ומאידך ;הראשונה[ בהצעה וכנ״ל למקום״, אדם ״בין ידי על
 של למקום" אדם "בין בחובת הוא נכלל לחברו" אדם ה״בין כל

 הנהגת נתחדשה תורה שבמתן ידי על נעשה ]וזה בדרכיו ההליכה
שניה[. בהצעה וכנ״ל טדה, כנגד מדה

 דברים שלשה על כי ששנו חכמים לשון עומק הוא וזה כב.
 שאין חסדים, גמילות ועל העבודה ועל התורה על עומד העולם
 שהכונה אלא זה, גבי על זה הם באים אלה שלשה כי בזה הכונה

 מפני המשולש, לחוט הללו שלשה נעשו תורה של ידה שעל היא
 ו״גמילות־חםדים־בבין־ ה״עבודה־בבין־אדם־למקום" הרי תורה שבלי

 ורק המיוחדת, ברשותה אחת כל מתבודדות הן עומדות אדם־לחברו",
 באור "חובות־האדם־לחברו" של הכלים את למלא אפשר תורה ידי על

של הכלים את למלא גיסא ולאידך ה״עבודה־דבין־אדם־למקום",
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באופן ה״אהבה־דבין־אדם־לחברו". באור ה״עבודה־דבין־אדם־למקום"
של החידוש נקודת בי חכמים דברי ולשנות לחזור עלינו בכאן שאף
ידו על רק כי ותחתונים, עליונים בין סילוק־טחיצח היא תורה מתן
ובין טעלה כלפי האדם חובת בין המחיצה נסתלקה תורה מתן של

מטה. ברואי כלפי האדם חובת

 ההרגשה בנו מתחדדת זה בענין הדעת העמקת מתוך כג.
 המחיצה היא מסתלקת תורה לימוד של הנפש מהלך בעצם גם כי

 חסדים. גמילות של הנפש מהלך ובין עבודה של הנפש מהלך בין
 דוקא היא יונקת חסדים גמילות של הנפש תנועת כי הוא והענין
 של הנפש ותנועת אין, שלחברו בשעה יש לו כי ההכרה מתוך

 אין לו כי ההכרה מתוך דוקא היא יונקת "עבודה־דבין־אדם־לקונו"
 נותן, של ביחס בעליה את מעמידה הראשונה כל. יש וליוצרו כלום

 כוללת תורה תלמוד של הנפש תנועת ואילו מקבל. של ביחס והשניה
 "בתורת אומר מקרא כך שהרי יחד. גם היחסים שני את בתוכה היא

 ולבסוף השם "תורת מעיקרא ולילה". יומם יהגה ובתורתו חפצו השם
 לשכל הטבעי שכלו של הגמור הביטול ידי על דהיינו )חז״ל( תורתו"
 שהכרעות עד הטבעי, לשכלו נעשה‘ התורה ששכל זוכה התורה
 גדול, היותר הנותן להיות בכדי כלומר, תורה. גופי הן הן סברתו

 עצם בתוך כי שאמרנו הוא וזה גדול. היותר המקבל להיות צריך
 גמילות בין סילוק־המחיצה הוא נמצא תורה תלמוד של הנפש מהלך

 ותחתונים עליונים בין המחיצה סילוק בסוד הוא זה וגם ועבודה. חסדים
סיני. הר במעמד לעולם והתגלגל •שבא

 מתן של הפרטית המעלה עדיפות להסברת הגענו וכאן כד.
 כי בסתם. תורה מתן של הכללית המדרגה בתוכן במסוים לוחות

 של החלוקה סדר פי על היא באה לשנים הלוחות של חלוקתן הלא
 אדם בין הראשונות דברות חמש לחברו. אדם ובין למקום אדם בין

 אלו לוחות ומשני לחברו. אדם בין האחרונות דברות וחמש למקום,
 ]לא הברית. בארון המונחות העדות לוחות של אחת מציאות נבנתה

 וסופם השם אנכי היא לוחות של דתחלתם האמת חכמי כתבו לחנם
 תורה, מתן של בדרגא לוחות מתן של העילוי תוספת היא וזו לרעך[

הגנוזה ותחתונים עליונים בין סילוק־טחיצה של החידוש נקודת כי
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בחוש גילוי לידי היא באה תורה, מתן מדרגת של הפנימי בתוכן
הלוחות. של בגופם ובגשם

 דבריו מתוך שלמדנו הענין להתחלת בזה אנו וחוזרים כה.
 להחזיר שבתורה המאור כה בין מיוחד קשר ישנו כי הטהר״ל של

 מתוך בנו שנקלטו הדברים הם הם כי דוקא. לוחות מתן ובין למוטב
 הגנוזה למוטב ההחזרה סגולת דהלא בכלליותו. זה מאמר המשך
 לעולם שירד סילוק־המחיצה של מכהו היא יונקת שבתורה במאור
 כנסת של בנפשה זה כה של והתעצמותו וקליטתו תורה, מתן בשעת
לוחות. מתן ידי על דוקא נשלם ישראל

ג פרק

 עדיפות ישנה כי הקודמים בפרקים לנו נתבאר הנה .1כ
 הכללי הענין גבי על למוטב המחזיר שבתורה המאור בענין מיוחדת

 רק אשר בנפש המקום שם ונתיחד זהירות. לידי מביאה תורה של
 הוא נמצא זה שמקום מפני אליו, מניע שבתורה המאור של כהו

 משתייך אינו כן על ואשר השכל, כה של שלטונו מפעולות למעלה
זהירות. לידי מביאה תורה לענין

 מקום שיש כשם הלאה. הקו את בזה אנו וממשיכים מ.
 טדי, יותר גבוה שהוא מפני אליו מגיע אינו השכל של שלטונו אשר
 מחטת אליו מגיע אינו השכל של שלטונו אשר מקום ישנו כן כמו

 שקראו חכמים לשון סגנון מתוך זה דבר ולמדנו מדי. יותר נמוך שהוא
 דש שאדם עונות בשם לקלות האדם של בעיניו שנדמו לעבירות
 הוא העגין כי המקשיבה האוזן תבחין הללו המלים מתוך בעקביו.

 הוא וממילא הוא, מוגבל השכל של המשמר על העמידה שכח מפני
 שמירת מבלי הקלות נשארו כך ומתוך לחמורות, שמירתו את מיחד

 שמקום מפני ב״עקב" הללו הענינים הם נכללים כן ועל השכל.
 השכל. משכן בו אשר המוח מן יותר הרחוק הוא אדם של בגופו העקב
 מן עקירה והנחה, עקירה לעשות התענוג כה של בידו יש אמנם
 באיזה מוצא שהאדם התענוג ערך לפי כי הראש. על והנחה העקב
לתחום ונכנס הטפל מתחום הזה הענין הוא יוצא בטדה בה ענין,
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התענוג כח על פועל שכתורה שהמאור זה ידי רעל ונמצא העיקר.
) הגירושין הקלות מתמעטין כך ידי על ממילא הרי לקדושה, להחזירו

 מספרים השטים בפרק המעלות שמונת של ענינם תוכן הוא וזה כעקב.
 של גדולתה המפרטים רב[ עקב בשמרם עד תמימה השם ]מתורת

 תורה של כחד, את הן מפרטות הראשונות המעלות ששת כי תורה.
 שהתורה מה והיינו זהירות, לידי מביאה תורה כי חכמים אמרו שעליו
 וכמו השכל, שלטון סגולת ידי על ישר באופן הנפש מדות על פועלת

 רב ומפז מזהב ]הנחמדים האחרונות המעלות ושתי לעיל. שנתבאר
 רב[ עקב בשמרם בהם נזהר עבדך גם צופים. ונפת מדבש ומתוקים
 המאור חכמים אמרו עליו אשר תורה של כהה את הן מפרטות

 בשני הן עוסקות הללו המעלות דשתי דהיינו למוטב. מחזירו שבה
 מחטת האחד אליהם, מגיעה אינה השכל פעולת אשר המקומות

 מזהב הנחמדים אומר הוא הראשון על נטיכותו. מחמת והשני גבהו
 פועלת התורה עליו אשר התענוג כח כלומר מדבש, ומתוקים רב ומפז

 נזהר עבדך גם מסיים הוא השני ועל ;בה הגנוז המאור בכה רק
 התענוג כה את מאירה שהתורה מתוך כלומר רב, עקב בשמרם בהם

 העקב שטירת זהירות את גם יוצרת היא הרי שכל, מפעולת הגבוה
) היטב. ודוק השכל. מפעולת הנמוך

 יגיעה מחמת באה היא אין העקב ששמירת ונמצא כח.
 תורה של עמלה מתוך באה שהיא אלא ישר, באופן עבודה של גלויה

 היא זו כן ועל העקב. שמירת על ממילא בדרך במצפון הפועלת
 הצפון. השכר דוקא הוא זה על השכר מדה כנגד שבמדה חז״ל קבלת

 רב עקב בשמרם של ה״רב" בזכות כי הדרשה היא באה זה ועל
ליראיך. צפנת אשר טובך רב מה עליו שנאמר הטוב רב את משיגים

טז מאמר

א פרק

למיניהם. החכמים סוגי בין מונים שאנו החילוקים הם רבים א.
באותו בכאן אנו עסוקים בכאן. הענין נושא הוא הללו החילוקים אחד
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אדם עלה לא תורה מתן עד כך וגומר. סוריא למדינת ילכו לא רומי מדינת ובני רומי
עלה ומשה סיגי הר על השם ירד תורה מתן בשעת אבל למטה שכינה ירדה ולא למרום

סיני בהר שנתחדש ותחתונים עליונים בין המחיצה סילוק בי נקל לנבון דעת האלקים. אל
אחת תורה. של נתינתה עם במציאות שחלו ותמורות חליפות כמה המקיף גדול כלל הוא

חכמי של הכרעתם כח היא הג״ל המחיצה סילוק הוא הפנימי תוכנה אשר הללו התמורות
’ l12i456z 1 ?™'?י העליון רצון גילוי הם ומצוותיה התורה דיני הלא כי ובמצותם התורה בדיני. התורה
 כביכול העליון רצון כי ואומר מכריז תורה, לחכמי הניתן בענינם ההכרעה וכח יתברך,

 בין סילוק־מחיצה לך אין כי בודאי הרמב״ן(. של )לשונו חכמים" של דעתם "על ניתן
 הנפש בכחות מקביל קו לו יש בעולמות, זה מחיצה סילוק מזה. גדול ותחתונים עליונים

 השכל כח של שפעולתו מאחר כח־התענוג, לגבי הוא תחתון כח־השכל בכחות־הנפש גם כי
כי תורה, של בסגולתה הגדולה הרבותא היא שזו אלא התענוג. כח של באורו הוא מותנה

r וזוזבמח; ;אוצר

 גדר פורץ הוא והרי ותחתונים, עליונים בין סילוק־מחיצה של הסגולה לו יש התורה שכל
 שבתורה המאור של ששרשו באופן עצמה. הנפש בתוך גם ממנו שלמעלה מה על ופועל

 מתן בשעת שנתחדש ותחתונים עליונים בין בסילוק־המחיצה הוא נמצא למוטב המחזיר
תורה.

ב
 מתן מעלת של הפנימי התוכן בבאור המאמר של השני להחלק עכשיו אנו ומגיעים

 זה כמוך לרעך ואהבת היא הראשונה ההצעה הצעות. משתי הוא מצטרף זה באור לוחות.
 אדם ה״בין את אלא כוללת איננה רעים אהבת דהרי התמיהה, היא ומפורסמת התורה. כל

 בהערה הרגשנו זו תמיהה ומתוך מבחוץ. נשאר למקום" אדם ה״בין כל ועדיין לחברו"
 לחברו אדם שבין עבירות על התשובה בעבודת כי אחר, במקום לנו נתבאר שבבר נפלאה,
 מפסיד אדם אם דאמנם לפרשו. צריך זה תיקון המעוות. תיקון מפאת הוא מתחייב הפיוט
 ידי דעל המעוות, את מתקן הוא שהזיקו מה לו משלם שהוא זה ידי על הרי חברו ממון

 הצער הפיוס לאחר אף הרי שביזהו או חברו את במצער אבל ן ההפסד נתבטל התשלומין
 גם שבדבר הקפידה את להסיר הוא מועיל שהפיוס מכיון אלא עומד, במקומו הבזיון או
 כמוך לרעך ואהבת של עשה מצות :הוא כך הדברים והסברת הוא. המעוות תיקון בכלל זה

 האהבה דטבע מאחר אהוב, להיות כן גם היא שמחייבת אלא אוהב להיות רק מחייבת אינה
 אהבה בכלל אהוב להיות ההשתדלות גם ממילא אהוב, להיות שואף אוהב שכל הוא כך

 מה א( :פגים בשני ואהבת מצות ביטול הוא לחברו אדם בין חטא דכל ונמצא נכנסת. היא
 היתר לחברו נותן שהוא מה ב( ז אוהב להיות החיוב מפני הוא וזה לחברו. מריע שהוא

 מפייס שהוא לאחר כן ומשום אהוב. להיות החיוב מפני הוא וזה בדין. עליו תרעומות של
 נוטל הוא הפיוס ידי דעל ונמצא לו, מוחל אינו אם אכזרי נקרא חברו דאז חברו את

 במשנה והגה המעוות. לתיקון הפיוס הוא נחשב זה ומצד התרעומות. היתר את מחברו
וכדומה. חכם לתלמיד קדימת דין כגון רעים אהבת במצות קדימה סדר שנינו דהוריות

 דין לו יש גדול, יותר ריע שנקרא ומי בענין־הריעות מדרגות חילוקי דישנם מזה וחזינן
 את גם מקיפה רעים אהבת מצות בו אשר המקום את מצאנו וכאן האהבה. במצות קדימה

 אוהב להיות רק לא היא מחייבת רעים אהבת מצות כן על כי למקום. אדם בבין העבודה
 גדולה יותר למדרגה האדם את מעלה ובעבודה בתורה עליה וכל אהוב. להיות גם אם כי

 האהבה בחובת קדימה לדין זוכה הוא הרי גדול יותר ריע שנקרא ומכיון ה״ריעות". בתואר
 השתדלות ידי על לרעך ואהבת מצות קיום לנו והרי אהוב ליותר נעשה שהוא דהיינו אליו,

השניה. להצעה עצמנו ונעתיק הראשונה. הצעה כאן עד למקום. אדם בין של בעבודה
 הוא מה זו מצוה בפירוש למדו "כך ה״ז סוף דעות, מהלכות א׳ פרק הרמב״ס של לשונו
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גר ט ו ה יצחק הרב כח

 שהשמות ולפי וגומר רחום היה אתה אף רחום נקרא הוא מה חנון היה אתה אף חנון נקרא
 דרך זו דרך נקראת בה ללכת חייבין שאנו הבינונית הדרך והם היוצר בהן נקרא האלו
 יעו״ש, וגו׳". יצוה אשר למען ידעתיו כי שנאמר לבניו אבינו אברהם שלמד והיא השם
 הדרך לאותה השם" ב״דרך הכתה אין כי לנו מתבאר הרמב״ם של הללו דבריו מתוך
 בה. הולך כביכול השם אשר הדרך לאותה היא שהכתה אלא בה, שנלך רוצה השם אשר

 של ה״אבהות" סוד כי מרגניתא, עוד תחתיה מוצאים הננו זו, מרגניתא של דלייתה לאחר
 לשון המשך הוא זה שהרי יתברך. בדרכיו ההליכה של הענין קיום הוא אבינו אברהם
 על השם הביא למען וגומר השם דרך ושמרו וגומר יצוה אשר למען ידעתיו "כי הכתוב
 ההליכה של זה ענין נעשה תורה מתן בשעת מכאן לאחר והנה עליו". דבר אשר את אברהם
 דוקא נתיחדה מה מפני השאלה בכאן ומתעוררת התרי״ג. ממנין המצוות לאחת בדרכיו

 אבינו. אברהם של אבהותו בנין לכל אבן־הפינה לשמש בדרכיו ההליכה של זו מצוה
 הנה כי בדרכיו. ההליכה ענין של קו־היסוד בהבלטת היא גנוזה זו שאלה של תשובתה

 הדימוי יכלול לא זאת ובכל לשמעון, להתדמות בכדי שמעון של בדרכיו ילך שראובן יתכן
 לשמעון להתדמות ראובן של רצונו עצם כלומר, להתדמות. הרצון עצם את בתוכו הזה

 שנמצא שמביון אלא שמעון. של בדרכיו דוגמא הזה להרצון לו אין ראובן, אצל הוא מקורי
 ומתדמה הולך הוא ואילך הזה הרצון מן הרי לשמעון להתדמות הזה הרצון בראובן בו

 שמעון של בדמותו ראובן היות עובדת עצם כי ונמצא, לו. דוגמא משמש שהוא עד לשמעון
 שמעון. אצל ראובן מצא לא להתדמות הרצון שהרי הזו, הדמות של בכללה נכנסת אינה
 במצוה כי והיינו מקום. של בדרכיו הליכה במצות קו־היסוד להבלטת מגיעים אנו וכאן

 הדימוי מכלל הדימוי רצון עצם שגם אלא כן, הדבר אין מקום של בדרכיו הליכה של זו
 ליוצרנו ׳ההתדמות אפשרות וגם ליוצרנו ההתדמות חובת שגם מפני הוא הדבר וטעם הוא.

 של רצונה עצם גם כי באופן אלינו. כביכול, להתדמות, הקב״ה הנהגת מתוך הן יונקות
 א בראשית ילקוט )עיין הצורה. אל היוצר בהתרמות מקור לו יש ליוצרה להתדמות הצורה

 "כל הלשון: בזה שם דאיתא מאד טוב והנה עשה אשר כל את אלקים וירא הפסוק על
 יסוד על באצבע מורה שהוא זה בלשון היטב ודוק בטלו". לא במדה מדה בטלו המדות

 של בדרכיו ללכת ההשתוקקות כי הוא מקום של בדרכיו הליכה במצות קו־היסוד דברינו(
 וכדומה תפלין מצות לקיים דהמשתוקק בכלל. מצוות לקיום לההשתוקקות דומה אינה מקום

 אבל לקיום: שאיפה אלא ואינה הקיום, לגוף מחוץ לגמרי עומדת זו השתוקקות הרי
 דתשוקה עצמה. זו בתשוקה הדימוי את מגשם הוא הרי מקום של במדותיו ללכת המשתוקק

 להתנהג הזו המדה כי מדה", כעד ב״מדה להתנהג הקב״ה במדות דוגמא לה יש עצמה זו
 של דקו־היסוד באופן כביכול. אלינו להתדמות הקב״ה של רצונו הוא מדה", כנגד "במדד,

 "מדה במהלך ברואיו עם להתנהג הקב״ה של מדתו הוא מקום, של במדותיו ההליכה מצות
 שאמרו דהך אחר, במקור לנו נתבאר כבר כי הלאה. הקו את אנו וממשיכים מדה". כנגד

 עשרים כנגד "הם הגדול בהלל הנאמרים חסדו" לעולם "כי פעמים וששה דעשרים חכמים
 הכוגה שאין בחסדו", אותם וזן תורה, להם נתן ולא בעולמו הקב״ה שהביא דורות וששה

 שקודם להאמר ניתן לא אופן בשום כי כביכול. יתברך חסדו נתקטן תורה במתן כי בזה
 שהכונה אלא חלילה, חסדו במדת מעוט יש כך ואחר יתברך, בחסדו העולם ניזון תורה מתן
 שמעון את לפרנס לראובן לו אפשר ויתור, של חסד הוא תורה מתן שלפני זה דחסדו היא

 כדי בעצמו שיעשה עסק לו בסדרו או יום, יום הוצאותיו לו בתתו או :אופנים משני באחד
 באופן כי גדול, יותר חסד הוא מחיתו כדי נתינת של הראשון האופן בשטחיות, פרנסתו.

 להרויח מקום לחברו הנותן בפנימיות, אבל בעצמו. שהרויח מה שמעון הוא מקבל השני
הוא תורה, מתן לפני דורות וששה העשרים של החסד של מובנו חסדו. את לו מעמיק הוא
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כטבתורה הגנוז המאור

 בדרך העולמות קיום את להרויח מקום הנותנים עסקים כביכול לו היה לא תורה מתן שעד
 ויתור, בחסד ניזונים דורות וששה עשרים כביכול. בעסקיו משרה לקבל אפשר שכירות.

 משפט. בדרך רווח של מקור ממציאה החסד שמדת דהיינו משפט, חסד מתגלה כך ואחר
 שחסדם מכיון חסדו. העמקת אלא יתברך, בחסדו מעוט בו שייאמר תורה למתן לו אפשר אי

 הדורות וכמספר שלו, ויתור לו יש דור כל ויתור, חסד הוא דורות וששת העשרים של
 הרי משפט חסד הוא שהחסד ואילך תורה ממתן חסדו". לעולם "כי של מספרם הוא כך

 במתן החסד שנתעמק מכיון ואילך ומכאן אחת, לשלשלת הדורות כל את מצרף המשפט
 ההנהגה כי ומובן, הוא ברור והנה חסדו". לעולם "כי ודור דור לכל מצינו לא שוב תורה,
 בדרך היא באה כשההשפעה דרק חסד־ויתור, בהנהגת כלל שייכת אינה כנגד״״מדה דמדה

 זה במהלך התשלומין את להגביל מקום יש משפט( )חסד המשפט הכרעת כפי תשלומין
 את לכוון מקום אין הלא חסד־ויתור, דרך נמשכת פעת^שהה^ אבל מדה", כנגד "מדה של

 היא מופקעת שבחסד־ויתור מאחר הנבראים, של הנהגתם מדת לעומת ההמשכה מהלך
 מתחייבת ליוצרה הצורה דימוי דמצות זה לפי איפוא ונמצא, תשלומין. מתורת ההשפעה

 מכאן ולמדנו חסד־משפט. למדת חסד־ויתור ממדת מקום של בהנהגתו התמורה מתוך היא
 לכל הוא מובן כך ומתוך ליוצרה. הצורה דימוי למצות מקום אין ויתור חסד־ בהנהגת כי

 הנבראים עבודת ידי שעל גיסא, לאידך המדה והיא הדין הוא כי אלקים, דורש משביל
 מדה". כנגד "מדה הנהגת של המדה היא משתלטת מקום, של בדרכיו הליכה מצות בקיום
 נתבאר וכבר חסד־משפט. הנהגת של הכרעתה מפגי היא נדחית חסד־ויתור שהנהגת דהיינו

 תורה ומתן מצרים יציאת ידי על ישראל כנסת של התהוותה כי פעמים כמה לנו
 דתמורה לחסד־משפט, מחסד־ויתור מקום של בהנהגתו .התמורה בסוד היא עומדת

 של ההשפעה היא נמשכת אליה אשר ישראל, כנסת של התהוותה את המחייבת היא זו
 דוקא נתיחדה מה מפני הענין בהבנת ודעת טעם טוב נלמד הדבר וממוצא ה״חסד־משפט".

 אבינו. אברהם של אבהותו בגין לכל הפינה אבן לשמש מקום של בדרכיו ההליכה מצות
 הן שייכות ישראל, כנסת של עולמה הליכות ובל לבנים סימן אבות מעשי כי מפני והיינו

 את המחייבת היא מקום של בדרכיו הליכה של הזו והעבודה האבות אצל ובשרש בכח
 וקושטא ישראל. כנסת של התהוותה סוד היא זו מדה אשר "חסד־משפט" של המדה שלטון

 אבהותו בנין של הפינה אבן היא ליוצרה, הצורה דימוי של זו דעבודה הוה, הבי דמילתא
 ההנהגה את המעוררת העבודה את לעבוד האב של מהותו היא שזו מפני אבינו. אברהם של

 ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי בניו. של ההויה סוד את בתוכה הגונזת
 דבר אשר את אברהם על השם ■הביא למען ומשפט צדקה לעשות השם דרך ושמרו אחריו
 כן פי על ואף למקום, אדם בבין עבודה שהיא בודאי בדרכיו ההליכה מצות והנה עליו.

 שתי של ומצירופן וגומר. חנון אתה אף רחום אתה אף בה, נכלל לחברו" אדם ה״בין כל
 כל אחד מצד כי אחת. מטבע של צדדים שגי הן הללו שתים כי למדים גמצינו ההצעות

 ידי על נעשה ]וזה ריעים אהבת של לחברו" אדם "בין בחובת נכלל למקום" אדם ה״בין
 בהצעה וכג״ל למקום", אדם "בין ידי על אהוב להעשות היכולת נתחדשה תורה שבמתן

 של למקום" אדם "בין בחובת הוא נכלל לחברו" אדם ה״בין כל גיסא ומאידך הראשונה[;
 וכנ״ל מדה, כנגד מדה הנהגת נתחדשה תורה שבמתן ידי על נעשה ]וזה בדרכיו ההליכה
 על עומד העולם דברים שלשה על כי ששנו חכמים לשון עומק הוא וזה שניה[. בהצעה
 זה הם באים אלה שלשה כי בזה הבונה שאין חסדים, גמילות ועל העבודה ועל התורה

 מפני המשולש, לחוט הללו שלשה נעשו תורה של ידה שעל היא שהבונה אלא זה, גבי על
 עומדות ו״גמילות־חסדים־בבין־אדם־לחבירו", ה״עבודה־בבין־אדם־למקום" הרי תורה שבלי

של הכלים את למלא אפשר תורה ידי על ורק המיוחדת, ברשותה אחת כל מהבודדות הן
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 הכלים את למלא גיסא ולאידך ה״עבודודדבין־אדם־למקום", באור "חובות־האדם־לחברו"
 עלינו בכאן שאף באופן ה״אהבה־דבין־אדם־לחברו". באור ה״עבודה־דבין־אדם־למקום" של

 עליונים בין סילוק־מחיצה היא תורה מתן של החידוש נקודת כי חכמים דברי ולשנות לחזור
 מעלה כלפי האדם חובת בין המחיצה נסתלקה תורה מתן של ידו על רק כי ותחתונים,

 ההרגשה בנו מתחדדת זה בענין הדעת העמקת מתוך מטה. ברואי כלפי האדם חובת ובין
 עבודה של הנפש מהלך בין המחיצה היא מסתלק תורה לימוד של הנפש מהלך בעצם גם כי

 חסדים גמילות של הנפש תנועת כי הוא והענין חסדים. גמילות של הנפש מהלך ובין
 "עבודה- של הנפש ותנועת אין, שלחברו בשעה יש לו כי ההכרה מתוך דוקא היא יונקת

 הראשונה כל. יש וליוצרו כלום אין לו כי ההכרה מתוך דוקא היא יונקת דבין־אדם־לקונו"
 תלמוד של הנפש תנועת ואלו מקבל. של ביחס והשניה נותן, של ביחס בעליה את מעמידה

 השם "בתורת אומר מקרא כך שהרי יחד. גם היחסים שני את בתוכה היא כוללת תורה
 דהיינו )חז״ל( תורתו" ולבסוף השם "תורת מעיקרא ולילה". יומם יהגה ובתורתו חפצו

 לשכלו געשה התורה ששכל זוכה התורה לשכל הטבעי שכלו של הגמור הביטול ידי על
גדול, היותר הנותן להיות בכדי כלומר, תורה. גופי הן הן סברתו שהכרעות עד הטבעי,

 תלמוד של הנפש מהלך עצם בתוך כי שאמרנו הוא וזה גדול. היותר המקבל להיות צריך
 סילוק בסוד הוא זה וגם ועבודה. חסדים גמילות בין סילוק־המחיצה הוא נמצא תורה

 להסברת הגענו וכאן סיני. הר במעמד לעולם והתגלגל שבא ותחתונים עליונים בין המחיצה
 תורה מתן של הכללית המדרגה בתוכן במסוים לוחות מתן של הפרטית המעלה עדיפות
 אדם בין של החלוקה סדר פי על היא באה לשנים הלוחות של חלוקתן הלא כי בסתם.
 האחרונות דברות וחמש למקום, אדם בין הראשונות דברות חמש לחברו. אדם ובין למקום

 בארון המונחות העדות לוחות של אחת מציאות נבנתה אלו לוחות ומשני לחברו. אדם בין
לרעך[ וסופם השם אנכי היא לוחות של דתחלתם האמת חכמי כתבו לחנם ]לא הברית.

 של החידוש נקודת כי תורה, מתן של בדרגא לוחות מתן של העילוי תוספת היא וזו
 באה תורה, מתן מדרגת של הפנימי בתוכן הגנוזה ותחתונים עליונים בין סילוק־מחיצה

 שלמדנו הענין להתחלת בזה אנו הלוחות."וחוזרים של בגופם ובגשם בחוש גילוי לידי היא
 למוטב להחזיר שבתורה המאור כח בין מיוחד קשר ישנו כי המהר״ל של דבריו מתוך
בכלליותו. זה מאמר המשך מתוך בנו שנקלטו הדברים הם הם כי דוקא. לוחות מתן ובין

 סילוק־המחיצה של מכהו היא יונקת שבתורה, במאור הגנוזה למוטב ההחזרה סגולת דהלא
 ישראל כנסת של בנפשה זה כח של והתעצמותו וקליטתו תורה, מתן בשעת לעולם שירד
לוחות. מתן ידי על דוקא נשלם

ג
 שבתורה המאור בענין מיוחדת עדיפות ישנה כי הקודמים בפרקים לנו נתבאר הנה
 המקום שם ונתיחד זהירות. לידי מביאה תורה של הכללי הענין גבי על למוטב המחזיר

 למעלה הוא נמצא זה שמקום מפני אליו, מגיע שבתורה המאור של כחו רק אשר בנפש
 לידי מביאה תורה לענין משתייך אינו כן על ואשר השכל, כח של שלטונו מפעולות
 השכל של שלטונו אשר מקום שיש כשם הלאה. הקו את בזה אנו וממשיכים זהירות.

 השכל של שלטונו אשר מקום ישנו כן כמו מדי, יותר גבוה שהוא מפני אליו מגיע אינו
 חכמים לשון סגנון מתוך זה דבר ולמדנו מדי. יותר נמוך שהוא מחמת אליו מגיע אינו

 מתוך בעקביו. דש שאדם עונות בשם לקלות האדם של בעיניו שנדמו לעבירות שקראו
 של המשמר על העמידה שכח מפני הוא הענין כי המקשיבה האוזן תבחין הללו המלים
 הקלות נשארו כך ומתוך לחמורות, שמירתו את מיחד הוא וממילא הוא, מוגבל השכל
העקב שמקום מפני ב״עקב" הללו הענינים הם נכללים כן ועל השכל. שמירת מבלי
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 אראיך. אשר הארץ אל אביך וטבית וממולדתך מארצך לך לך של
 בשעת תיבף הארץ שם לו נאמר לא כי הזה המאמר מתוך אנו ורואים

 הזו הידיעה אליו שתניע בכדי זה וכל אביו. מבית הפרידה ציווי
 אלא עוד ולא התם. ידיעה בתורת ולא שאלה על חשובה בתורת

 והתקרבותו אביו מבית שלו הפרידה על מספר כשהוא עצמו שאברהם
 הוא נעשה זה קרוב כי להדיא מבאר הוא הרי המקום, לעבודת

 של לשונו הוא רזה ופתרון. תמיהה דרך ותשובה, שאלה דרך
 אינו דוקא. התעו אבי". מבית אותי התעו אשר "האלקים אברהם,

 התמיהה. מתוך הבא פתרון התעו. אלא לקחו, או הוליכו, אומר
 וסיום בננות "פתיחה דרך על נעשה עצמו הקרוב דמהלך באופן

 ומסיימים בננות פותחים אנו זה, קרוב על מספרים וכשאנו בשבח".
לעבודתו. המקום קרבנו ועכשיו אבותינו היו ע״ז עובדי מתחלה בשבח.

 עשר שנים פרק הגבורות בספר במהר״ל עוד ועיין .1
 הדור וכל אחיו וכל יוסך וימת כתיב "וכאשר הלשון: בזה שכתב
 ורבים פרים היו במספר עלו ולא נמנים היו שלא הבנים אז ההוא
 אל לצאת ומשתוקק הולך בפועל ואינו שלם שאינו הדבר כי מאד

 שלם מוגדר מספר שזה נפש שבעים ישראל היו וכאשר הפעל,
 שלמות להם הי׳ ולא נפש שבעים מתו כאשר רק ורבים פרים היו לא
 ישראל שלמות כי התבאר שכבר הפעל אל לצאת מאד מתנועעים היו
 ורבים פרים והיו שלמותו אל מתנועע דבר וכל רבוא ששים הוא

 אך כי יתירה. בבליטה הנ״ל היסוד את בזה אנו ורואים מאד".
 מדרגות שתי הם רבוא ששים ומספר נפש שבעים מספר כי גב על

 שהיתה זמן כל מקום מכל זו. גבי על זו ישראל, של קומתה בבנין
 העלי' את מעכבת זו שלמות היתח בשלמותה הקודמת המדרגה

 שבעים מדרגת שנתבטלה אחרי ורק הימנה. שלמעלה המדרגה אל
 הבליטה היא וזו העליונה. המדרגה אל העלי׳ תוקף התחיל נפש

 תנועה בדרך דוקא היא השלמות שקניית שמכיון שבדבר. היתירה
 התחתונה המדרגה של שלמותה בי יתכן הרי השלמות אל החסרון מן

 ממנה. הגבוה המדרגה אל התנועה אפשרות של מניעה תשמש
 דברי על עומד אדם שאין 'מפני מכשלה הם קרואים תורה ודברי
 דור של המיתה דוגמת הוא זה כשלון בהן, נכשל כן אם אלא תורה

מתחילה מכאן לאחר ורק הקודם המצב שבירת נפש, השבעים
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 דברי על עומד אדם ואין החדשה. ההשגה לקראת ורבי׳ הפרי׳
 כל יסוד שהוא מצרים יציאת וספור בהן. נכשל כן אם אלא תורה

 הכשלון. לאחרי אם כי עליו לעמד אפשר שאי בודאי כולה התורה
 במסוים מצרים יציאת של תורה הדברי בתוך הם באים כן ועל

 מצרים יציאת ספור מצות ואין יחד. גם והעמידה הכשלון ובמיוחד
דוקא. ותשובה שאלה דרך אלא מתקיימת

-----<$>-----

rr מאמר

 מילתא אימא קום לו אמר — ב׳ עמוד ח׳ דך כתובות א.
 חסדים גומלי בגי חסדים גומלי אחיגו ואמר פתח אבלים מנחמי כנגד

 של דבבריתו רש״י וכתב אבינו אברהם של בבריתו המחזיקים
 שגמל משם דגראה אשל דויטע להקרא היא דכונה אבינו אברהם
 ע״ט ביבמות דהרי הללו רש״י דברי הם ותמוהים חסדים. אברהם

 אשר למען אבינו אברהם גבי מדכתיב חסדים גומלי הם דישראל
 כן ואם ומשפט צדקה לעשות וגו׳ אחריו ביתו ואת בניו את יצוה
 בתור אשל דויטע קרא והביא ביבמות הגמרא מדברי רש״י גטה למה

אבינו. אברהם של החסד למדת מקור
________1ס'׳׳

,fff .ילכו אשר מר אמר איתא ל׳ דך מציעא בבבא והנה ב
לבן אלא נצרכה לא ומשני חסדים גמילות היינו חולים ביקור זו *ז

 קבורה זו בה דקאמר אהך הקושיא אותה פריך קא כך ואחר גילו.
S1c=x'״</Qj כבודו. לפי ואינו לזקן אלא נצרכה לא ומשני חסדים גמילות היינו

בבקור גם משני לא דאמאי זו סוגיא על להתעורר שראוי ובודאי °'׳ין !?
בקבורה. שתירץ כדרך כבודו לפי ואינו לזקן אלא נצרכה דלא הולים ׳a ׳0

yjy קטן. אצל גדול אפילו הוא חולים דבקור בנדרים איתמר מפורש והרי
ץ״ט ?

 של מדבריו שלמדנו מה פי על נראה זה דבר ובביאור ג.
"מצות הלשון: בזה שכתב א׳ הלכה אבל מהלכות י״ד פרק הרמב״ם י _

וללוות הכלה ולהכניס אבלים ולנחם הולים לבקר דבריהם של עשה
h י׳
p ...
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 :אף שיעור. להם שאין שבגופו חסדים גמילות הן ואלו וגו׳ אורחים
 כמוך.; לרעך ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם, אלו מצות שבל פי על

 ובדומה חולים בקור כגון אלו דמצות אלו מדבריו וחזינן יעו״ש.
 התורה.; מן שהיא רעים אהבת מצד א( מחייבים: שגי להן יש

:חברו. בטובת כללית דרישה של תמצי חיכי אלא אינם זה ומפאת
 ומפאת. מדבריהם. אלא שאינו לעצמו כשהוא חולים בקור שם מצד ב(
 בקור של זו פרטית חסד למעשה שנתיחדה מסויימת חובה היא’זה

 הג״ל מציאות דאלו הסוגיא היא הדברים דמקור ומסחברא הולים.
 לבן אלא נצרכה דלא שהשיב התרצן של החידוש באמת הוא דזה
 פי על אף כלומר כבודו. לפי ואינו לזקן אלא נצרכה דלא או גילו

 גונא, בכהאי לחייבו אפשר אי הכללית חסדים גמילות חובת שמצד
 דבקור המעשה על בפרטיות שחלה דמדבריהם חיובא מקום מכל

 הובת של בכחה אין אשר כאלו אופנים גם בתוכה כוללת חולים
 הקושיא היא מיושבת זה ולפי חיוב. לכלל להביאם הכללית החסד
 לפי ואינו לזקן אלא נצרכה דלא חולים בבקור משני לא דלפה הג״ל

 ולפי קטן, אצל גדול אפילו חולים דבקור בנדרים כדאמרינן כבודו
 היינו קטן אצל גדול אפילו חולים בבקור דמחייבינן דהא ניהא הנ״ל
 חסד דחובת ידעינן דמזה גילו לבן אלא נצרכה דלא דמשני לבתר
 מחובת הפוטרים הדרכים בכל נפטרת אינה הפרטית חולים בקור

 לא גילו דבן פירוקא ידע דלא זמן בל וממילא בכלל. חסדים גמילות
 של בהשגותיו ועיין קטן. אצל לגדול אלא נצרבה לא לשנויי מצי הוה

א׳. שרש המצות לספר הרמב״ן

 אלו מצות שבל פי על דאף הרמב״ם דכתב בהך והנה ד.
 לא אמאי עיון צריך כמוך לרעך ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם

 וגו׳. רחום אתה אף רחום הוא מה בדרכיו והלכת בכלל דהוה כתב
 בדרכיו, מוהלכת הנובעת החסד מצות היא דחלוקה בזה ונראה

 היא בדרכיו והלכת דמצות לרעך. מואהבת הנובעת החסד ממצות
 ■מצור, היא לרעך ואהבת מצות כן שאין מה למקום אדם בין מצוה
 דוקא בכאן שהביא הרמב״ם של כונתו היא וזו להכירו. אדם שבין
 דבא משום בדרכיו. דוהלכת המצוה את והשמיט דואהבת מצוה
 הם פרטיותם מצד אשר וכדומה חדלים בקור מצות כי ללמד הוא

הם דמדבריהם והיינו לחברו. אדם בין חובת היא זו חובה מדבריהם,
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 ואינם לחברו אדם בין של מצוד. שהיא רעים אהבת מטצות ענפים
 למקום. אדם בין של מצוד. שהיא בדרכיו והלכת ממצות ענפים
 הללו דמצות ב׳ בהלכה שם שכתב הרטב״ם לשון בהמשך עוד ועיין
 ודרך אבינו אברהם שחקקו החק שהוא וכדומה חולים בקור כגון

 שכינה פני מקבלת יותר אורחים הכנסת וגדולה בה שנהג החסד
 איפוא, חזינן לקראתם. ויו־ין אנשים שלשה והנה וירא — שנאמר
 אבינו אברהם של החסד מעשי בי להדיא הללו הרמב״ם מדברי

 אותם סמך שהרי להכירו, אדם בין נדר הוא גדרם בפרשה המפורשים
בכונתו. שנתבאר וכמו רעים אהבת לענין

 ראשון פרק בפוך הרמב״ם של דבריו לכאן עוד ונצרך ה.
 אתה אך חנון נקרא הוא מה זו מצוד. בפירוש למדו "כך :דעות מהלכות

 האלו שהשמות ולפי רחום". הי׳ אתה אך רחום נקרא הוא מה חנון, הי׳
 אברהם שלמד והיא השם. דרך זו דרך נקראת היוצר בהן נקרא
 ואת בניו את יצוד. אשר למען ידעתיו כי שנאמר לבניו אבינו
 לדין איפוא, דזבינו, ובאופן יעו״ש. השם. דרך ושמרו אחריו ביתו
 ממעשי חדא, אבינו, אברהם של חסדו למדת מקורות שני לנו דיש

 בין של תוכן הוא הללו של ותכנם בתורה. שנתפרשו שלו החסד
 מדת נובעת מזה אשר השם בדרך הליכתו ואידך, לחבירו. אדם
 דברי זה לפי הם ומאירים למקום. אדם בין של תוכן בעלת חסד

 הוא אבינו אברהם של החסד דברית קרא שהביא בכתובות רש״י
 לן דנפקא יבמות הגמרא מדברי נטה למה בזה ותמהנו אשל, מויטע

 ידעתיו דכי מקרא זו אומה של הסימנים מן הם חסדים דגמילות
 דביבמות הנושאים. לפי מתהלך הענין בכאן שנתבאר מה ולפי ונו׳,

 דבי בקרא לן סגי ולהכי חסדים גומלי הם שישראל להוכיח בעינן
 אבלים מנחמי כנגד מילתא למימר דבעי בכתובות אבל ידעתיו,

 רעים אהבת ממצות ענך היא אבלים נחום דמצות לנו נתבאר דכבר
 של החסד ברית גם וממילא דוקא לחבירו אדם בין חובת שהיא

 של החסד ברית אותה דוקא היא שם המוזכרת אבינו אברהם
 דקדק לכן להבירו אדם בין של תוכן הוא תבנה אשר אבינו אברהם

 מקור לנו יש מזה דרק משום דוקא. אשל דויטע קרא להביא רש״י
•סבה. להכירו אדם הבין בתוכן אבינו אברהם של הסדו למדת



יצחק פחד מ

 דלושי שאמרו חכמים בדברי טעם טוב למדנו זה ולפי ו.
 היא עגות ועשי דלושי עובדא דהך משום טצות. היינו עגות ועשי
 היא קשורה מצרים דיציאת וכשם ;אבינו אברהם .של החסד ברית היא
 חיי, בדמיך אומר הכתוב שכן אבינו אברהם של מילה בריח עם

 אבינו. אברהם של החסד בברית מצרים יציאת היא קשורה כן כמו
 אבינו אברהם של החסד בברית היא המצות ענין דהתחלת והיינו
 שעדיין לקראתם וירץ דוימהר בהך שאמרו וכמו עגות. ועשי דלושי

 שתי לקשר היא בזה הכוונה הנ״ל ולפי ,מטפטף! מילה דם הי׳
 בענין מוצאים וכשאנו החסד. וברית ברית דם להדדי, הבריתות

 בכפלים זו ברית אבינו, אברהם של בריתו זכירת מצרים יציאת
 ברית :בלב החתומה והברית בבשר החתומה הברית :נידונה היא

 ט״ו בליל מתקשרות הבריתות שתי ולדורות החסד. וברית טילה
 העגות ועשיית הלישה שהיא מצה וכזית בו, אכל לא ערל כל בניסן.

אורחים. דהכנסת

יט מאמר

 מצרים ביציאת לספר עשה מצות ומצה מהמץ פ״ז רמב״ם
 יעו״ש. ממצרים. יצאתם אשר הזה היום את זכור דכתיב הראשון ליל

 איירי קרא דהך עליו השיג שני פרק הגבורות בספר ובמהר״ל
 מפורש שכן וכתב ויום. יום כל של מצרים יציאת זכירת במצות

 שמזכירים אלא לי אין היום את זכור שם איתא דהכי במכילתא
 את תזכור למען לומר תלמוד מנין, בלילות בימים מצרים יציאת

 זכירת במצות איירי דקרא להדיא הרי חייך. ימי כל צאתך יום
 הרטב״ן שיטת דהנה בזה ויתכן השנה. ימות כל של מצרים יציאת

 מצוה איכא כן כמו מצרים יציאת בזכירת מצוה שיש דכמו היא
 לך דהשמר בקרא מפורש והוא סיני הר מעמד בזכירת דאורייתא

 בהשגותיו יעוין בחורב. אלקיך השם לפני עמדת אשר יום וגו׳
 עמדת אשר דיום קרא על פירש התורה על ורש״י המצות. לספר
פן לך השמר דקאמר מיני׳ דלעיל אקרא מוסב דהוא השם לפני



מה יצחק פחד

 דאיטתי מפרש הוא זה ועל עיניך ראו אשר הדברים את תשכח
 טלפרש קשיתי׳ דרש״י וברור וגו׳. עטרת אשר ביום היינו עיניך ראו
 טשום היינו עטרת אשר היום על טטש קאי תשכח דואל בפשוטו קרא
 ביום בו שאירע המעמד על אלא היום על השכחה אזהרת דאין
 זה ולפי השכחה. ולאזהרת לזכירה עצמו היום של שיאטי׳ דמאי
 אשר היום את זכור של בפסוק נם ישנו הקושי דאותו ברור נראה

 יציאת של המאורע את להזכיר היא המצור. דהרי ממצרים. יצאתם
 מן אחת לומר כרחך ועל לכאן. היום של ענינו הוא ומה מצרים
 יציאת זכירת מחובת לילה לאפוקי אתי זה דיום או א( :השתים
 היתה, ביום הגאולה דעיקר משום יום רחמנא קאמר ולהכי מצרים

 על זה ולפי וחכמים. זוטא דבן ברייתא בבאור במהר״ל וכמבואר
 דהא השנה, ימות כל של מצרים יציאת מצות לענין קאי הקרא כרחך
 אלא נוהגת אינה הרי דפסח מצרים יציאת דזכירת עשה מצות
 דהך דנימא או ב( לפניך. מונחים ומרור מצה שיש בשעה בלילה

 על היא הכוונה ממצרים יצאתם אשר היום את זכור רחמנא דקאמר
 זכור רחמנא קאמר ולהכי ניסן ט״ו של מצרים יציאת זכירת מצות

 חובת זמן גם בזה דנכלל משום ממצרים יצאתם אשר היום את
 על רק היא באמת דהזכירה והיינו היציאה ביום שהיא הזכירה
 היציאה. ביום היא זו זכירה של שזמנה אלא היציאה של מאורע
הקרא על במכילתא דקאמר דהיינו מיושבת. הרמב״ם שיטת והשתא

 יציאת שמזכירין לי אין ממצרים יצאתם אשר היום את דזכור
 הלילות. לרבות וגו׳ לומר תלמוד מנין בלילות בימים אלא מצרים

 יציאת מזכירים דאין שבמכילתא אמינא ההוד. דלפי תליא בהא דהא
 וקרא השנה ימות אכל הקרא לפרש אפשר שפיר בלילות מצרים

 להלכה הרמב״ם שפסק וכמו המסקנה לפי אבל לילה. לאפוקי אתי
 בלילה, ובין ביום בין השנה ימות בכל מצרים יציאת דמזכירים

 דקרא השני׳ הדרך כפי אלא לפרש אחר אופן לנו נשאר לא ממילא
 קאמר ולזה בניסן עשר חמשה של מצרים יציאת ספור אטצות קאי

 שפיר להלכה הדברים מסקנת שלפי מזה לנו ויוצא יום. רחמנא
 דכתיב הראשון ליל מצרים ביציאת לספר עשה דמצות הרמב״ם כתב
ממצרים. יצאתם אשר הזה היום את זכור

<$>-------



השב הפרק אבות למסכת הקדמה

 שימצא שאפשר אומר אני אבל מבוכה, בו יש
 מחשבה בהאמנת והמרי המשמעת הכה בזה גם

 אין אבל אמתית, מחשבה בהאמנת או נפסדת
 מצוה שם בסתם עליו להניח שאפשר מעשה בו
 שני באותם כי לעיל אמרתי ולפיכך עבירה, או

 המעלות אבל והמצות. העבירות ימצאו החלקים
 ומעלות מדותיות מעלות סוגים, שני הם

 המעלות המגרעות. סוגי וכנגדן הגיוניות,
 מהם ההוגה, לחלק נמצאות הם ההגיוניות

 והקרובות הרחוקות הסבות ידיעת והיא י, החכמה
 את חוקרים אשר הדבר מציאות ידיעת אחרי

 המצוי והוא העיוני השכל ממנו והשכל, סבותיו.
 וממנו ראשוניים. מושכלים כלומר בטבע לנו

 זכות וממנו מקומו. כאן ואין 8הנקנד, השכל
 דבר לכל התפיסה טוב והוא ההבנה, וטוב

 מאד, מועט בזמן או זמן, בלי 9 במהירות
 אבל כנגדן. או אלו הפך הזה הכח ומגרעות
 המעורר לחלק נמצאות הם המדותיות המעלות

 משרת זה בענין הוא המרגיש והחלק בלבד.
 הזה החלק ומעלות המתעורר. לחלק בלבד

 11 והצדק והנדיבות10 הפרישות כגון מאד, מרובים
 ■5והאומץ "טובה ועין ‘3והענוה ‘2והמתינות

 הוא הזה החלק ומגרעות וזולתם, 19 וחמורך
 הזן החלק אבל בהם. ההגזמה או באלה המיעוט
 אלא מגרעת, ולא מעלה בו ייאמר לא והמדמה
 כראוי, שלא או כראוי מתנהל שהוא בו אומרים

 עכולו בטל או טוב עכולו פלוני שאומרים כמו
שהוא או דמיונו נתקלקל או ,“ נתקלקל או

ולא מעלה לא זה בכל ואין כראוי. מתנהל
זה. בפרק לכלול שרצינו מה זהו מגרעת.

 השלישי הפרק

הנפש. ‘בתחלואי

 וחולי בריאות לנפש שיש הקדמונים אמרו
 הנפש ובריאות וחולי, בריאות לגוף שיש כמו
 שתהא תכונה חלקיה ותכונות תכונותיה שיחו הוא

 והמעשים 2והחסדים הטובות לעולם בה עושה
 ותכונות תכונותיה שיחו הוא וחליה הנאים.
 הרעות את לעולם בה שתעשה תכונה חלקיה

 הגוף בריאות אבל המגונים. והמעשים 3והנזקים
 כך. על חוקרת הרפואה מלאכת הרי וחליו
 מחמת להם נדמה הגופות חולי שבעלי וכשם

 ובדבר מר, שהוא המתוק בדבר הרגשתם קלקול
 הנאות דבר לעצמם ומתארים מתוק, שהוא המר

 הנאתם ותגדל תאותם ותתחזק נאות, כבלתי
 ולא הבריאים, אצל כלל הנאה בתם שאין בדברים

 והפחם 5הנתו־ אכילת כגון נזק4 בהם שיש אלא עוד
 מאד והחמוצים מאד העפוצים ודברים והעפר
 להם יתאוו לא אשר 9 הדברים מן באלו וכיוצא

 הנפש חולי כך אותם. מואסים אלא הבריאים
 להם נדמה המגרעות ובעלי הרשעים כלומר

 ובאותם טובות, שהם רעות הם אשר בדברים
 תמיד שואף והרשע רעות, שהם טובות הם אשר

 ומדמה רעות, האמת לפי שהם המטרות את
טובות. שהם נפשו מחלת מחמת אותם

מו״נ ראה "חכמה" המושג לביאור 7 .23 הע׳
 "הנרכש" לתרגם גם אפשר 8 נד. פרק ח״ג

 הלמודים באמצעות וקונה רוכש שאדם השכלה כלומר
החשיבה צלילות ברורה הכוונה 9 השונים.
 תוך והקפן עומקן לכל הדברים תפישת ומהירות

 והוא ההבנה וטוב התבונה "זכות ובנדסם הדבור. כדי
 לכל צריך היה ולא מהרה" ולהבינו הדבר על לעמוד

 לתאוות התמכרות אי פרישות. "אלעפה" 10 זה.
 יראת כלומר ,.בזהירות יבנדפם וסיגיהם. מיניהם לכל

 חטא" "ירא רבינו פירש מ״י בפ״ב יאמנם חטא"
 היה ואלו "והיושר" בנדפס 11 שם. עיין ״עפה״

 "עדאלה" אבל כדבריו. נכון היה "אסתקאמה" כתוב
 תמיד. רס״ג גם מתרגם וכד "צדק" אלא אינה

 וראה הוא. ושבוש "והענוה" ובנדפם "אלחלם". 12
"אלתואצ׳ע". 13 .11 הע׳ הרביעי בפרק לקמן

"קנאעה" 14 הוא. ושבוש ״והשפלות״ ובנדפם
עשירות חכמים שקראו והוא "וההסתפקות ובנדפס

 צריך היה ולא בחלקו" השמח עשיר איזהו באמרם
 "הסתפקות" מלת היתה מספיקה כי הזו הפרשנות לכל

 לקמן רבינו תרגם שכך .טובה״ ״עין לתרגם והעדפתי
 "שג׳אעה" 15 אלקנאעה". טובה״, ״עין מי״ב פ״ב

המורך. "ואלגבן" 16 .20 הע׳ פ״א לעיל וראה
 נוח טוב. להיות "ואלג׳ד" כ״י ובכמה הלב. רכות

 נכון. שזה מאמין ואיני "והאמונה" ובנדפס לבריות.
 בנדפס. הושמט העכול על המוסב הכפל פסד" ■או 17

 לשון "בחולי" ובנדפס רבים. לשון ","אמראץ 1
"ואלחסנאת" 2 חרוקה. שהלמד וברור יחיד.

הושמט. ובנדפם "ואלסיאת" 3 הושמט. ובנדפס
מכפילות. להמנע נזקים ותרגמתי רעות, ענינה היא וגם

 ותיבת נזק. בהם להם אלם" להם "פיהא כ״י בכמה 4
 והעדפתי בנדפס. הוא וכד "צער" לתרגם אפשר ■אלם"
המלה. של הפשוט מובנה שאינו אף על נזק לתרגם

תרגום "אטעמה" 6 הושמט. ובנדפס ״טפל״ 5
"טעאם" עניו שהיא חשב ובנדפס "טעמים" מלולי



השלישי הפרק אבות למסכת הקדמה

 ואינם מחלתם יודעים כאשר שהחולים וכשם
 לרופאים שואלים הרפואה במלאכת בקיאים

 לעשות, להם שראוי מה אותם מודיעים ואלה
 ,7ערב אותו מדמין שהיו ממה אותם ומזהירים
 המרים הננעלים דברים לקחת ויכריתום

 את לבחור יחזרו ואז גופותיהם את המבריאים®
 ראוי הנפש חולי כך הנגעל, את ולגעול הטוב
 הנפשות רופאי שהם החכמים את לשאול להם

 אותם חושבים שהם הרעות מאותם יזהירום ואלה
 מדות מרפאין בה אשר 9 בפעולה וירפאום טובות,

 הנפש חולי אבל זה. שאחר בפרק שנבארם הנפש
 אותה ומדמין מחלתם את מרגישים שאינם

 הרי מתרפאים, ואינם שמרגישים או בריאות,
 אם החולה סוף להיות שדרך מה יהיה סופם
 יאבד שהוא מתרפא ואינו תאוותיו אחר הלך
 אחר והולכים המרגישים אבל ספק. בלי

 בתארו האמת ספר אמר עליהם תאוותיהם
 כלומר !0וכו׳ אלך לבי בשרירות כי דבריהם את

 עצמו מוסיף והוא צמאונו לרוות מתכוון שהוא
 תיארם הרי מרגישים שאינם אותם אבל צמאון.
 ושומע בעיניו ישר אויל דרך אמר הרבה, שלמה
 החכם עצת את המקבל כלומר ,17 חכם לעצה

 אותו לא באמת ישר שהוא 12הדרך שמודיעו
 ישר דרך יש ואמר ישר. אותו חושב שהוא
 באותם ואמר מות". דרכי ואחריתה איש לפני
ולא להם יזיק מה יודעים אינם שהם הנפש חולי

 ידעו לא כאפלה רשעים דרך להם יועיל מה
 הנפשות רפואת מלאכת אבל «». יכשלו במה
הרביעי. הזה בפרק שאתאר כמו היא

 הרביעי הפרק
הנפש. מתלות■ ברפואת

 2המאוזנים המעשים הם טוב הם אשר המעשים
 האחד רע, ששניהם קצוות שני בין הממוצעים

 תכונות הם והמעלות מיעוט. והשני הגזמה
 תכונות שתי בין ממוצעים 3 והרגלים נפשיות

 הזו ומהתכונה חסור, והשניה יתור שהאחת רעות
 י הפרישות בזה, המשל המעשים. אותם יבואו

 העדר ובין התאותנות בין ממוצעת מדד, היא
 המעשים מן היא הפרישות הרי °, ההנאה הרגשת
 היא הפרישות לידי המביאה הנפש ותכונת הטובים.

 הקצה הוא התאותנות ותנה המדותיות, המעלות מן
 הקצה הוא לגמרי ההנאה הרגש והעדר הראשון,
 התכונות ושתי בהחלט. רע ושתיהם האחרון,

 התכונה והיא התאוותנות באה שמהם הנפשיות
 החסרה, התכונה והיא ההדגש והעדר היתירה

 וכן חמדות. ממגרעות מגרעות שתי יחד הם הרי
 6והאומץ והפזרנות. הכיליות בין ממוצעת הנדיבות

 והבדיחות וחמורך. הנפש חרוף בין ממוצע
 ממוצעת והענוה .7 והטמטום החוצפה בין ממוצעת

ממוצעת והרצינות הרוח. ושפלות הגאוה בין

 ופחם בנתר המדובר כי הוא וטעות ,,מזונות" ותרגם
 חלים" בהפך "והוא משלו הוסיף בנדפס 7 ועפר.
 תצח". "אלתי 8 זו. תוספת מטרת מבין ואיני

 בנדפס. הוא ובך שיבריאו. עד תצח" "חתי כ״י ובכמה
 הוא וכן "במלאכה" לתרגם אפשר "באלצנאעה" 9

טו. יב משלי 11 יח. כט דברים 10 בנדפס.
מיותרת. "פי" ותיבת אלטריק" "פי כ״י בכמה 12
ים. ד שם 14 יב. יד משלי 13

יחיד. לשון "חולי" ובנדפם רבים. לשון "אמראץ׳" 1
 נוטים שאינם השקולים, המאוזנים, "אלמעתדלה" 2

נכון. זה וגם "השוים" ובנדפס הקצוות, לאחד
 ובנדפס ותכונה. לאופי הנהפך הרגל "מלכאת" 3

 "עפה" מקום בכל מתרגם בנדפס 4 "קנינים".
 .10 הע׳ פ״ב לעיל וראה .פרישות״ אלא ואינה ״זהירות״

 עצירת מתוך לא גשמי עונג בשום צורך חש אינו 5
 ללמוד ואין חושים. קהיון מתוך אלא ורסונה התאווה
 המרסן שהוא א׳ הל׳ פ״א דעות בהלכות רבינו מלשון

 ולא מאד טהור לב .בעל שכתב רצון מתוך תאוותיו
להן" צריך שהגוף מעטים לדברים אפילו יתאוד,

 "והגבורה" בנדפס 6 אחרים. מושגים כחב שם כי
זה משפט 7 .20 הע׳ פ״א לעיל וראה נכון, ואינו

 כאמור שהוא "לעב" כי בדיוק, להבינו קשה במקור
 בהתאם החפשית ההתנהגות יכולת הוא ממוצע כאן

 שהיא "ג׳לאעה" ואלו והזמן. המקום המצב לדרישת
 בהתנהגות פראית חוצפה היא כאן היתיר הקצה

 הקצה שהיא ו״פדאמה" בדבור. מאשר יותר ובמעשים
 בישנות מין מח, טמטום סתם אלא אינה כאן השני

 שכלית, התפתחות מחוסר אלא מצניעות נובעת שאינה
 הללו הקשיים כי וברור כאן. מקום לו אין כזה ומושג

 וגם לערבית. מיונית מוצלח בלתי סתרגום נובעים
 בסמוך לקמן כתב ולפיכך היטב זאת ידע רבינו
 המונחים לשמות הללו[ המדות ]כלומר צריכות "ואינן

 כי כן ותרגמתי מובנים". הענינים אם דוקא להם
 לא ובנדפס לאמת. ביותר הקרוב התרגום זהו לדעתי
 הקדים אלא במקור כסדרן הללי המשפטים אח תרגם
 .והנחת כך כנראה תרגם זה ומשפט כרצונו, ואיחר

 הטבע רכות ובין והקנטרנות הקטרוג בין ממוצעת
דבור בלא שהוא מי והוא מולד״ה בלע״ז שקורין מה



אבות למסכת הקדמה

 ממוצעת 9 טובה ועין ,3 והשפלות ההתהדרות בין
 ממוצעת והמתינות .19והעצלות התאותנות בין
 ממוצעת והבישגות .11והקרירות הרגזנות בין
 צריכות ואינן השאר. וכן .12 וההכלמות העזות בין

 מוסברים הענינים אם דוקא להם מונחים לשמות
 בפעולות אדם בני טועים ורבות ." ומובנים

 ומעלה טוב הקצוות אחד את וחושבים הללו
 האחד הקצה את שחושבים יש הנפש, ממעלות

 וקורין מעלה הנפש חרוף שחושבים כמו טוב
 מי רואים וכאשר אמיצים, נפשם למחרפים

 לסכנות וההתמסרות הנפש חירוף בתכלית שהוא
 שינצל ואפשר בכוונה לסכנה עצמו ומוסר

 אמיץ. זה ואומרים בכך אותו משבחים במקרה
 על ואומרים האחרון הקצה את שחושבים ויש

 ועל <י, עין טוב—העצלן ועל מתון,—הנפש קריר
 — טבעו 15רדמות מחמת בהנאות ההדגש נעדר

 את חושבים הללו הטעויות דרך ועל פרוש.
המשובחים, המעשים מן 19וההתהדרות הפזרנות

■יעי הפרק

 ואליו המצוע, באמת משובח אלא טעות, זה כל
 תמיד מעשיו כל ויכוון להתכוון, האדם צריך
הזה. המצוע כלפי

 אינם המדותיות והמגרעות המעלות שאלו ודע
 חוזר שאדם במה אלא בנפש ומתחזקים נקנים

 פעמים המדה מאותה הבאות הפעולות אותן על
 הרי בהם. נתרגל וכאשר ממושך, בזמן רבות

 לנו נקנית הרי טובים המעשים אותן היו אם
 מגרעת. לנו נקנית הרי רעים היו ואם מעלה,

 בעל לא אינו מתחלתו בטבעו שהאדם ולפ
 בפרק שנבאר כמו מגרעת בעל ולא מעלה

 למעשים מקטנותו ספק בלי מתרגל והוא השמיני,
 שאותם ויש עירו, ואנשי משפחתו לנוהג בהתאם

 או הראשון בקצה שהם ויש בינוניים, המעשים
 חלתה כבר שזה ונמצא שביארנו כמו באחרון

 ברפואת שמתנהגים כדרך שיתנהג וראוי נפשו,
 ראינו מאזונו נטה אם שהגוף כשם הגופות,

שיחזור עד הפכו נגדו ונעשה ויצא נטה צד לאיזה

 בנגד והוא מזגו וקור טבעו לכבדות מעשה ובלא
 גם 8 מזגו״. וחום טבעו מהדוד שיבוא הקטרוג

 בלתי בתרגום בודאי הקושי ומקור קשה זה משפט
 רבינו בו הרגיש שכבר דבר לערבית מיונית מדוייק

 היא המצוע כאן שהיא "כרם" כי .7 בהע׳ כנ״ל
 ובלבוש. במעשה בדבור וברצינות בכבוד ההתנהגות
 בצדק אפילו וההתנשאות המעלה רוממות היא וה״בד׳ך"

 "בד׳ך". תאריו בכלל למלך למשנה לכתוב היו ורגילים
 מעשיו מצד להיות ויכולה השפלות היא "נד׳אלה" ואלו

 סינא אבן והפילוסוף התכונתי. פגורו או יחוסו או
 במלים משתמש אלאכ׳לאק" עלם פי "רסאלה בספרונו

 מביע והנני האדם. של החיצוניות להופעותיו אלה
 ובנדפם זו. הערתו על בנעט צ. ד. לפרופ' תודתי

 ופירוש הנבלה ובין ההתנשאות בין ממוצע "והסלסול
 בדבר, מתנבל ואינו כראוי שמתכבד מי הוא סלסול

 לו. הראוי מן יותר האדם שיתכבד היא וההתנשאות
 הגונים בלתי מעשים אדם שיעשה והיא ידועה והנבלה

 תרגמתי 9 והרפה״. הרבה פחיתות בהם שיש
 פ״ב באבות רבינו תרגם שכך טובה עין "קנאעה"

 האמת. מן רחוק ואינו "ההסתפקות" ובנדפס מי״ב.
 שלפני בנוסח שאינו משפט כאן הוסיף בנדפס 10

 הנבלה בין ממוצע לב "וטוב וז״ל באריכות ופירשו
 ידוע שם האלה למדות שאין ומפני הלב. טוב ויתרון

 בו שרוצים ומה עניניהם לפרש צריך בלשונינו
 להטיב כוונתו שכל מי קוראים טוב לב הפילוסופים,

 בלי יכלתו בכל ובממונו ועצתו בגופו אדם לבני
 הפך הוא והנבל האמצעי. והוא בזיון או נזק שישיגהו

 בדבר אדם לבני להועיל רוצה שאינו מי והוא זה
והוא נזק ולא טורח ולא חסרון בו לו שאין במה אפילו

 דברים שעושה הוא הלבב טוב ויתרון האחרון. הקצה
 גדול נזק בזה ישיגהו אם ואפילו טוב בלב הנזכרים

 הקצה והוא מרובה והפסד רב טורח או בזיון או
 הכעס בין ממוצע "והסבלנות בנדפס 11 הראשון״.

הנכון. מן רחוק ואינו ובוז" חרפה הרגשת והעדר
 עד בושה דבר, כל מפני מופרזת רתיעה "כ׳גל" 12

 מפני "מגור" לתרגם תחלה וחשבתי ורתת. חיל כדי
 תגורו "לא צוותה שהתורה זה בפרק רבינו כתב שכך
 נכון שהיה ויתכן זו. מתכונה להרחיק כדי איש" מפני

 "כלמה" זו מלה לתרגם החלטתי אך "רתת". לתרגם
 ולא סו ב ברות שתרגם רס״ג בעקבות "הכלמות" או

 ממוצע פנים "ובשת ובנדפם תכ׳ג׳לוהא". "ולא תכלימוה
 ז״ל רבותינו מדברי לי נראה פירוש והבישנות. העזות בין

 פנים ובשת בושת, רוב לו שיש מי אצלם הוא שהבישן
 אין אמרו ולא למד הבישן לא ממאמרם הממוצע היא

 אמרו ולא עדן לגן פנים בושת ואמרו למד. פנים בשת
זה. לכל צורך ואין כך" סדרתים ולזה הבישן,

מפני זה משפם כתב שרבינו לעיל כתבתי כבר 13
 ולכן נכון, אינו אלה למונחים הערבי שהתרגום שראה

 הרגיש אלא הרגיש, שלא שהוא מי ידמה שלא כן כתב
 ובנדפם מובן. שהענין כיון לו אכפת היה ולא וידע

 על יצטרכו המדות שאר "וכן וכתב ושבש הבין לא
 הענינים שיהיו מהסכמה להם מונחים לשמות פנים כל

 לעיל ודאה בחלקו, "שמח בנדפס 14 מובנים״.
 ו.—ה ד׳ לקהלת מהדורתי רס״ג פירוש ועיין .9 הע׳

 נזהר שהוא טבעו "לעבי ובנדפס רדומים. רגשותיו 15
 וראה זה, לכל צריך היה ולא חטא" ירא כלומר

תרגם ובנדפס "ואלבד׳ך" 16 .10 הע׳ פ״ב לעיל
תרגם ולעיל למה, ידעתי ולא הלב" טוב "ויתרון

רנב



הרביע הפרק אבות למסכת הקדמן־

 ונחזור ההפך, מאותו נסתלק יאוזן וכאשר לאזונו,
 נעשה כך אזונו, על שיעמידנו במה להתמיד

 שכבר אדם ראינו אם בזה, המשל במדות, גם
 מצמצם שהוא בנפשו נפשיות תכונות לו נקנו
 הנפש, ממגרעות מגרעת שזו עצמו על מאד

 הרעים המעשים מן עושה שהוא הזה והמעשה
 את לרפא רצונו אם זה, בפרק שביארנו כמו

 שזה לפי בנדיבות, להתנהג נצוהו לא הזה החולה
 בדבר החמימות בו שגברה מי את שמרפא כמי

 לצוות ראוי אלא יו, מחל מרפאו זה שאין המאוזן
 כמה ויחזור פעם, אחר פעם בפזרנות שינהג לזה

 מנפשו שתסור עד הפזרנות במעשה פעמים
 תושג שכמעט עד לכיליות שהביאתו התכונה

 נסלקנו ואז לה, קרוב יהא או הפזרנות תכונת לו
 במעשה להתמיד ונצוהו הפזרנות מפעולות
 יחסר. ולא יפליג שלא תמיד כך ויתנהג הנדיבות

 בדרך לנהוג נצוהו הרי פזרן ראינוהו אם וכן
 על לחזור נצוהו לא אבל פעמים, כמה הכיליות

 שצוינוהו כמו רבות פעמים הכיליות מעשה
 הריפוי חוק היא זו ונקודה הפזרנות. במעשה

 אל הפזרנות מן האדם שחזרת לפי וסודו,
 הכיליות מן משיחזור וקרוב קל יותר הנדיבות

 אל ההנאות הרגש נעדר חזרת וכן הנדיבות. אל
 אל התאוותן מחזרת וקרוב קל יותר הפרישות

 על לחזור לתאותן נצוד, ולפיכך הפרישות,
 לנעדר שנצוה ממה יותר ההנאה העדר פעולות
 ונחייב התאוותנות. פעולות על לחזור ההדגש

 ממה יותר נפש בחרוף לנהוג הלבב רך את
 ונרגיל במורך, לנהוג נפשו המחרף את שנצוה

 את שנרגיל ממה יותר בהתהדרות השפל את
 ר,מדות רפואת חוק וזהו בשפלות. המתהדר

 מעמידין החסידים היו לא זה ענין ובגלל זכרהו.
אלא בשור" הממוצעות בתכונות נפשם תכונות

 החסור או ד,יתור כלפי מעטה נטייה נוטים היו
 מן משל דרך נוטים שהם כלומר סייג, דרך

 ומן מעט, בהנאות ההרגש העדר כלפי הפרישות
 כלפי הרצינות ומן מעט, הנפש חרוף כלפי האומץ

 הרוח שפלות כלפי ומהענוה .” מעט ההתהדרות
 הרמוז הוא זה וענין השאר, בכל וכן מעט,

י.8הדין משורת לפנים באמרם
 החסידים מן אנשים מקצת שעשו מה אבל

 האחד, הקצה כלפי נטו אשר 19הזמנים במקצת
 אכילת והזנחת ,20בלילה שינה ונדוד הצום, בגון

 ולבישת הנשים, והרחקת היין, ושתית הבשר
 וההתבודדות ההרים, ומגורי והשק, הצמר

 דרך על אלא מזה דבר שום עשו לא במדברות,
 אנשי קלקול מחמת וגם שביארנו, כמו הרפוי
 בפגישתם יתקלקלו הם שגם ראו כאשר עירם
 שחברתם חשש ושיש מעשיהם, ובראיית אתם

 יצאו לפיכך מדותיהם, קלקול להם תגרום
 רע, אדם שם שאין מקום למדברות מביניהם

 יתנני מי השלום עליו הנביא שאמר כדרך
 החסידים את הסכלים ראו וכאשר .21במדבר

 כוונתם את ידעו ולא אלו פעולות שעשו האלו
 שיהיו בחשבם בהם ונהגו טוב שהם חשבו

 ענוים מיני בכל גופם את מענים והיו כמותם,
 ושבכך טוב, ועשו מעלה השיגו שכבר וחושבים
 ורוצה גוף של אויבו ה׳ כאלו ,22 ה׳ לפני יתקרבו
 המעשים שאותם יודעים ואינם ולהשמידו. לאבדו

 ממגרעות מגרעת ]לאדם[ תושג ושבהם רע,
 ידיעה לו שאין למי דומים הם והרי הנפש.

 המומחים שהרופאים שראה הרפואה במלאכת
 22 אלחנט׳ל״ ״שחם מסוכנים לחולים השקו

 בהם וכיוצא 25 ״ואלצבר״ 24 "ואלמחמודה"
 הבריאו כך ידי ועל המזונות, מן ומנעום

אמר גדולה, הצלה הסכנה מן וניצולו ממחלתם

 "ותקן". טעות שהיא חשב ושמא "ההתנשאות"
 הלבב "ומטוב וכתב זה משפט השמיט בנדפס 17

 השמיט לא שמא או מעט". הלבב טוב יתרון לצד
 ברכות 18 כך. זה משפט לתרגם החליט אלא

 מצאעא בבא א. ק, ב. צט קמא בבא ב. מה א. ז
 א. צז כתובות ב. ד זרה עבודה ב. ל, ב. כד
 "וקיאם 20 מקומות״. ״וקצת משלו הוסיף בנדפס 19

 ובנדפס עצמו. וליסר לענות כדי והכוונה אלליל"
 לענינים רבינו דברי שהפליג מי וראיתי בלילות" "וקום

 כ״י בכמה 22 א. ט ירמיה 21 אחרים.
אלג׳סם הלאך ד׳לך אן יעלמוא "ולם כאן מוסיף

והשמדתו הגוף אבדן שזה ידעו ולא ותלאפה"
23 Citrullus Colocynthis Schard. שבת וראה 

 שביעית "מתיק", ונקרא מ״ד. פ״ג עוקצין מ״ב. פ״ב
 שיש מ״א פ״ח אהלות גם וראה מ״ו. פ״ט מ״ט. פ״ג

 מעי לתמצית והכוונה חמור". "ירקות שהוא אומרים
חזק. לשלשול משמש והוא הפקועות. שמן ולא הפקועות

 בשם גם בערבית ונקרא הרבים בשמותיו ידוע צמח 24
 .Convolvuus הלטיני ושמו ״סקמוניא״ היוני

Scammonial — Conv olvulacea רבינו והזכירו 
 למיץ כללי שם 25 מקומות. בכמה משה בפרקי

ונקרא .13 ,13 משה בפרקי ונזכר מר צמח כל של

רנג



אבות למסכת הקדמה

 את מרפאים האלו הדברים היו אם הסכל אותו
 הבריא את שיעמידו וחומר וקל שכן כל החולה

 והתחיל בריאות, לו שיוסיפו או בבריאותו
 החולים, בהנהגת ונתנהג תמיד בהם להשתמש

 חולי הם אלו, כך ספק. בלי יחלה הוא הרי
 בהיותם ברפואות בהשתמשם ספק בלי הנפש

 כמו אותנו המשלמת השלמה התורה וזו בריאים,
 מחכימת תמימה ה׳ תורת יודעה עליה שהעיד

 מזה, דבר בשום צוותה לא -,8נפש משיבת פתי,
 בדרך הולך טבעי האדם שיהא רצתה אלא

 במצוע, לאכול לו שמותר מה יאכל הממוצעת,
 ויבעול במצוע, לשתות לו שמותר מה וישתה

 הארץ את ויבנה במצוע, לבעול לו שמותר מה
 ולא ובהרים, במערות שיגור ולא ומשפט, בצדק

 גופו את שיוגיע ולא והצמר, השק את שילבש
 לנו שבא במה זה על והזהיר ויענהו ויעייפו
 על חטא מאשר עליו וכפר בנזיר אמר בקבלה

 שמנע על זה חטא נפש איזה על וכי ואמרו -,8 הנפש
 מי אם וחומר קל דברים והלא היין, מן עצמו

 עצמו המצער כפרה, צריך היין מן עצמו שציער
 בדברי וגם .29וכמה כמה אחת על דבר מכל

 תמיד שהם מצאנו תורתינו וחכמי נביאינו
 כמו וגופם נפשם ושומרים במצוע מתנהגים
 ידי על יתעלה ה׳ והשיב תורה. אותם שחייבה

 38בשנה אחד יום תענית על ששאל למי נביאו
 לזכריה אמרם והוא לא, או כך על יתמיד האם

 זה עשיתי כאשר הנזר החמישי בחדש האבכה
 בחמישי וספוד צמתם כי והשיבם ,31 שנים כמה

 וכי אני צמתוני הצום שנה שבעים זה ובשביעי
 ואתם האוכלים אתם הלא תשתו וכי תאכלו

 בלבד ובמעלות במצוע אותם וצוד, .32 השותים
 צבאות ה׳ אמר כה להם אמרו והוא בצום■ לא

 איש עשו ורחמים וחסד שפטו אמת משפט לאמר
ה׳ אמר כה כך אחר ואמר ,33ובו׳ אחיו את

הרביעי הפרק

 השביעי וצום ,חמישיוצום הרביעי צום צבאות
 ולשמחה לששון יהודה לבית יהיה העשירי וצום

 ודע .31אהבו והשלום והאמת טובים ולמועדים
 שהם לפי ההגיוניות המעלות הם שהאמת
 ,35 השני בפרק שהזכרנו כמו ישתנו לא אמתיות

 השלום יהיה שבהם המדותיות המעלות והשלום
בעולם.

 אומתינו מבני אלו יאמרו ואם לעניני. ואחזור
 אלא אינם כאן שדברי  * * * * * * * * *38 לעמים נתדמו אשר
 מענויי עושים שהם מה עושים שאינם בהם,

 דרך על אלא תענוגותיהם ובטול גופותיהם
 כלפי נוטים שיתו כדי הגוף לכוחות ההכשרה

 זה בפרק שביארנו הדרך על מעט האחד הצד
 מצדם טעות זה הרי כך, האדם שיהא שראוי

 שאסרה מה אסרה לא שהתורה והוא, שנבאר. כמו
 כדי כלומר זו, מסבה אם כי שצותה מה וצותה

 ההכשרה, דרך על יותר, האחד הצד מן שנתרחק
 הביאות ואסור האסורות, המאכלות כל אסור כי

 כתובה וחיוב הקדשה, על והאזהרה האסורות,
 אסורה אלא תמיד מותרת אינה זה כל ועם וקדושין,

 זקנינו שעשו אלא עוד ולא והלידה, תנדה בזמני
 ביום מזה והזהירו בתשמיש, למעט בדי הגבלות

 ה׳ צוד, לא זה שכל ,3י בסנהדרין שביארנו כמו
 התאותנות מגבול שנתרחק כדי אלא עלינו

 העדר כלפי המצוע מן ונצא גדולה, הרחקה
 בנפשינו שתתחזק כדי מעט, בתאות ההרגש
 בתורה שבא מה כל וכן הפרישות, תכונת

 והפאה, והשכחה, והלקט, המעשרות, מנתינת
 והצדקת והיובל, השמטה ודין והעוללות, והפרט,

 שנתרחק כדי לפזרנות קרוב זה כל מחסורו, די
 לגבול ונתקרב גדול מרחק הכיליות, מגבול

 ועל .33 הנדיבות מדת בגו שתתחזק כדי הפזרנות
 שכולם תמצא המצות ברוב התבונן זו דרך

את שאסרה מה כגון הנפש, כוחות מכשירים

Aloe, 26 של ובייחוד .Aice Evral תהלים 
שלש "ויעד׳ב" .ויתעב" "ישקי" 27 ח. יט

 הסתפק ובנדפס שתרגמתי, וכמו אחד. למושג מלים
 תענית 29 יא. ו במדבר 28 .שיענה״. באחת

 ב. צא קמא בבא א. כב א. יט נזיר א. י, נדרים א. יא
בעולם" אחד .יום בנדפס 30 א. ח שבועות

 ו.—ה ז שם 32 ג. ז זכריה 31 הוא. וטעות
 גם וראה 35 יט. ח שם 34 ט. ז שם 33

והפקידים הנוצרים הנזירים 36 פ״ב. ח״א מו״נ
ד. משנה ז פרק 37העמים. מיתר ודומיהם ההודים

קונדרסים וכן לפני שהיו היד כתבי בכל 38
חתי אלבד׳ך׳ מן קריב ד׳לך "אגמא כתוב שראיתי

מן ונקרב כת׳ירא בעדא אלנד׳אלה טרף ען נבעד
המשפט "והוא אלכרם לנא ית׳בת חתי אלבד׳ך׳ טרף

במקור שהנחתיו ואע״ם .8 הע׳ לעיל העירותי שעליו
טעות שהוא לי וברור לכאן ענין אינו שהוא כמו

אלתבד״ר מן קריב ד׳לך »אנמא לתקן וצריך סופר
מן ונקרב כת׳ירא בעדא אלתקתיר טרף ען נבעד חתי
תקון ולפי אלסכ׳א" לנא יחצל חתי אלתבד׳יר טרף

לבב טוב מיתרון קרוב כולו "זה ובנדפס תרגמתי. זה

רנד



הרביע הפרק אבות למסכת ההדפה,

 ולא תקום לא מרו1י הדם) וגאולת הנקמה
 כדי ,41וכו׳ תקים הקם ,40תעזוב עזוב ,39תטור

 42תשיבם השב וכן והכעס. הרוגז כח שיחלש
 שיבה מפני וכן הציקנות. תכונת שתסור כדי

 לא ,44אביך את כבד ,43זקן פני והדרת תקום
 שתסור כדי «, לך יגידו אשר הדבר מן תסור

 הרחיק וכן הבושה, תכונת ותושג העזות תכונת
 הוכח ואמר ההכלמות כלומר האחרון הקצה מן גם

 תגורו לא «. חטא עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח
 ונשאר ההכלמות גם שתסור כדי ,4’ איש מפגי

 ספק בלי הסכל האדם בא ואם הממוצעת בדרך
 האוכל שיאסור כגון אלו דברים על להוסיף וחשב

 ויאסור המאכלות, מן שנאסר ממה יותר והשתיה
 ויתן הביאות, מן שנאסר מה על יותר הנשואין

 שיש מה על יותר להקדש או לעניים ממונו כל
 זה הרי והערכין, וההקדשות הצדקה מן בתורה
 ימצא שהוא יודע אינו והוא רע מעשה עושה
 לחכמים ויש לגמרי. המצוע מן ויצא האחד בקצה
 יותר מעולם ראיתי שלא דברים זה בענין

 בתשיעי מערבא דבני בגמרא והוא מהם נפלאים
 עצמם את המחייבין בגנות דברו 48 דגדרים
 ושם אסירים, כמו שנשארים עד ונדרים שבועות

 דייך לא יצחק רבי בשם אידי רב זה, לשון אמרו
 עליך אוסר שאתה אלא התורה לך שאסרה מה

 בדיוק שהזכרנוהו הענין וזהו אחרים, דברים
חסרון. ולא תוספת בלי

 שכלפי זה בפרק שאמרנו מה מכל נתבאר הגה
 ראוי ושאין להתכוון, ראוי הממוצעים המעשים

 על אלא הקצוות משתי קצה לשום מהם לצאת
 שהאדם כמו הנגדי, בדבר וההקבלה הרפוי דרך

 נשתנה שמזגו ראה אם הרפואה במלאכת הבקי
 המחלה את יניח ולא מכך יתעלם לא מועט שנוי

 בתכלית. חזק לריפוי שיצטרך עד בו להתחזק
 שומר חלוש גופו מאברי אבר שאיזה ידע אם וכן

 ומבקש לו המזיקים מדברים ומתרחק תמיד עליו
כדי או האבר אותו שיבריא כדי לו שיועיל מה

 לקצה ונתקרב גדול רחוק הנבלה מקצה שנתרחק עד
 ויקרא 39 סוב״. לב לנו שיתחזק עד לבב טוב יתרץ

ד. בב דברים 41 ה. בג שמות 40 יה. יט
שמות 44 לב. יט ויקרא 43 א. כב שם 42
יז. יט ויקרא 46 יא. יז דברים 45 יב. כ

 ראה 49 א. הלכה 48 יז. א דברים 47
 והלאה. פ״ב ה מאמר ודעות אמונות בספרו רס״ג
יה. ד איוב 50 פ״א. ז מאמר המדות ספר וראה

 לו ראוי השלם האדם כך חולשה, יוסיף שלא
 ויבחון מעשיו וישקול תמיד מדותיו לבקר

 נפשו שיראה זמן וכל יום, יום נפשו תכונות
 ואל הרפוי את יחיש הקצוות מן קצה כלפי נוטה
 מעשה על בחזרו להתחזק הרעות לתכונות יניח
 נגד ישים וכן שביארנו. כמו פעמים כמה הרע

 לרפאתה וישתדל שבו הגרועה המדה את עיניו
 לכל יש פנים כל שעל כיון שהקדמנו, כמו תמיד
 הפילוסופים אמרו שכבר לפי מגרעות, אדם

 מעותד מטבעו שהוא מי שימצא ורחוק שקשה
 אבל ׳■׳״. וההגיוניות המדותיות המעלות לכל

 אמר הרבה בהם זה דבר הרי הנביאים ספרי
 ילוד יצדק ומה 30ובו׳ יאמין לא בעבדיו הן

 צדיק אדם אין בהחלט אמר ושלמה ,31אשד,
 יודע ואתה .32 יחטא ולא טוב יעשה אשר בארץ

 עליו רבינו משה והאחרונים הראשונים אדון כי
 האמנתם לא יען יתעלה ה׳ לו אמר כבר השלום

 על »34 פי את מריתם אשר על ,33 להקדישני בי
 השלום עליו וחטאו זה כל ,33קדשתם לא אשר
 ממעלה הקצוות משתי אחת כלפי שנטה היה
 המתינות, והיא המדותיות המעלות מן אחת

 נא שמעו באמרו הכעס כלפי נטה כאשר
 בפני יכעס כמוהו שאיש בו ה׳ מחה ,3« המורים

 וכגון בו, ראוי הכעס שאין במקום ישראל קהל
 שכל לפי ה׳, חלול האדם לאותו ביחס זה

 מקוים ובהם מהם למדים כולם ודבריו תנועותיו
 יבוא והיאך והבא, הזה העולם לאושר לזכות
 שביארנו, כמו הרע ממעשה והוא הכעס ממנו
 הנפש. מתכונות רעה מתכונה אלא יבוא ולא
 שאבאר, כמו הוא פי מריתם זה בענין אמרו אבל

 עם ולא המוניים עם מדבר היה לא שהוא והוא,
 הקטנה אשר אנשים עם אלא מעלה, לו שאין מי

 שהזכירו כמו בוזי בן כיחזקאל שבנשיהם
 בוחנים יעשה או שיאמר מה וכל ,” חכמים
 עליו שהוא אמרו שכעס ראוהו וכאשר אותו,

53 * 51 מדותית, מגרעת להם שיש מאותם אינו השלום

יזכה ומה אל עם אנוש יצדק ומה ד.וצ״ל כה שם 51
 כ. ז קהלת 52 בנדפס. תוקן וכבר אשה. ילוד
 בנדפס. תוקן וכך וכר צדיק אץ אדם כי וצ״ל

פה. שבעל שגרה פרי הם כאלה שנוים כי וברור
 דברים 55 כד. כ שם 54 יב. כ במדבר 53
 ח. כ, שם ראב״ע וראה י. כ, במדבר 56 נא. לב
 ואנוהו, אלי זה לפסוק בשלח פרשת מכילתא 57

ח. כ. במדבר 58 ט. ז פרשו, רבה ודברים

רנה



־,רביע הפר אבות למסכת הקדמה

 בשאילת עלינו התאנף כבר שה׳ ׳שידע ולולא
 היה לא יתעלה לפניו הכעסנו כבר ושאנו המים
 בענין עמו בדברו יתעלה לה׳ מצאנו ולא כועס,

 המטה את קח לו אמר אלא רוגז, ולא כעם זה
 ובבר .’8בעירם ואת העדה את והשקית וכו׳

 גדולה קושיא שתירצנו אלא הפרק מענין יצאנו
 ורבים בזה דברו שרבים התורה מקושיות
 מה והשוה שחטא, החטא הוא מה שואלים
 ’0אחרים בו שאמרו ומה בזה אנחנו שאמרנו
דרכו. יורה והאמת

 את שוקל האדם היה ואם לעניני. ואחזור
 במעלה יהיה הרי למצוע ומתכוון תמיד מעשיו
 לפני יתקרב ובכך האדם, ממעלות ביותר הרמה

 השלמה העבודה דרך היא וזו רצונו, את וישיג ה׳
 וזה זה, ענין ז״ל חכמים הזכירו וכבר ביותר,
 ורואה זוכה אורחותיו השם כל אמרו בו, לשונם

 בישע אראנו דרך ושם שג׳ הקב״ה של בישועתו
 ושומא !«.דרך ושם אלא ושם תקרי אל 60 אלהים

 ביארנו אשר הענין וזהו וההערכה, ד,שעור הוא
זה. בענין שצריך שראינו מה זהו הזה. הפרק בכל

 החמישי הפרק
אחת. מטרה כלפי הנפש כוחות בר,פעלת

 פי על נפשו כחות כל לשעבד לאדם ראוי
 וישים זה, שלפני בפרק שהקדמנו כפי המחשבה

 יתהדר ה׳ השגת והיא אחת תכלית עיניו נגד
 שידע כלומר י, האדם יכולת כפי ויתרומם,

 ותנוחותיו תנועותיו פעולותיו כל וישים אותו,
 שלא עד הזו, התכלית אל מובילים דבריו וכל

 כלומר כלל, לבטלה פעולה שום בפעולותיו תהא
 המשל הזו. התכלית אל מובילה שאינה פעולה

 ושינתו ושתייתו באכילתו הכוונה שישים בזה
 גופו בריאות ותגוחתו ותנועתו ויקיצתו ותשמישו

 הנפש שתמצא כדי גופו בבריאות והמטרה בלבד,
 בלמודים בהם שתשתמש ושלמים בריאים כליה את

 שיגיע כדי וההגיוניות המדותיות המעלות וקניית
אז מטרתו תהא לא זו דרך ולפי התכלית. לאותה

 ובהערות. יב כ במדבר מד,דודתי רס״ג פירושי ראה 59
 כג. נ תהלים 60 חננאל. רבינו בשם רמב״ן וראה

ב. ה סוטה ב. ה קטן מועד 61
נד. סרק ח״א ומו״נ י. הל' פ״א התורה יסודי השוה 1
 וכך ערב" "בלתי לתרגם והעדפתי נגעל. "כריה" 2

זה וגם "שירחיב" בנדפס 3 בנדפס. גם הוא

 והמשתה המאכל מן שיבחר עד בלבד ההנאה
 יתכוון אלא ההנהגות, בשאר וכן ערב, היותר את

 הרי ערב שיהא יזדמן ואם מועיל, שיותר למה
 בכך אין 2ערב בלתי שיהא יזדמן ואם טוב,

 למדע בהתאם ערב ליותר שיתכוון או כלום.
 אז למאכל תאותו שנחלשה כגון הרפואי,
 וכן וד,מתובלים. הערבים תאוה במאכלי יעוררה

 בשמיעת יסירנה השחורה מרה עליו גברה אם
 פאר, ובניני בגנות ובטיול נגינות, ומיני שירים
 3 שמישב ממה בזה וכיוצא נאות, צורות עם וישיבה

 ממנה, השחורה המרה שעמום ומסיר הנפש את
 ותכלית גופו, את להברות זה בבל ויתכוון
 יתעורר כאשר וכן <, שידע כדי גופו בריאות
 בקבוצו מטרתו תהיה נכסים ברכישת ויתעסק

 מצוי ושיהיה הנעלים, בדברים שיוציאנו כדי
 וידע שישיג כדי מציאותו והתמדת גופו לקיום

לדעת. שאפשר כפי ה׳ את
 ענין הרפואה למלאכת יהיה זו דרך ולפי

 האושר ובהשגת ה׳ ובידיעת במעלות מאד רב
 מן עבודה 5 בה וההתעסקות למודה ויהיה ד,אמתי,

 האריגה כמו אז תהיה ולא שבעבודות הגדולות
 ויהיו פעולותינו, את נכוון שבה לפי ,וד,נגרות

 המעלות אל מביאות אנושיות פעולות פעולותינו
 מאכל ואכל נגש אם שאדם לפי האמתיות, ואל
 מזיק והוא תאיה מאבל טוב ריחו לחיך ערב

 גם אף או מסוכנת למחלה גורם שיהא ואפשר
 ואין שוין, והבהמה הוא הרי לגמרי, לאיבוד

 מעשה אלא אדם« היותו מצד אדם מעשה זה
 .’ נדמו כבהמות נמשל חי, בעל היותו מצד אדם
 המועיל את אכל אם אנושית פעולתו תהיה אבל

 הבלתי את ואוכל הערב את יניח אם ואף בלבד.
 בהתאם פעולה וזו התועלת, דרישת לפי ערב

 מזולתו. במעשיו האדם יבדל ובזה למחשבה,
 להזק שיחוש מבלי שירצה זמן כל יבעל אם וכן

 חי בעל היותו מצד זו פעולתו הרי ולתועלת
 הנהגתו שתהיה ואפשר אדם. היותו מצד ולא

 שעושה אלא שביארנו, כמו התועלת לפי תמיד
בלבד, המחלות מן ושלומו גופו בריאות מטרתו

ה׳. את לדעת שילמד 4 ונאה. נכון תרגום
 ותרגמתי אחד למושג מלים ושתי למוד. "טלבהא" 5

 כדאי שהיד, ויתכן ברירה. מחוסר בה" "וההתעסקות
ובקשתה". "למודה ובנדפס ולמידתה" "ולמודה לתרגום

 תר,לים 7 שכל״. בעל ״אדם משלו הוסיף בנדפס 6
כא. ו יג מט

רבו



הזזמיש הפרק אבות למסכת ה p? ד,

 הנאת זה שהעדיף שכמו לפי מעלה, זו ואין
 הנאת או המאכל הנאת האחר העדיף כך הבריאות

 למעשיהם. אמתית תכלית אין וכולם התשמיש,
 פעולותיו כל תכלית שיעשה תוא הנכון אבל

 כדי בשלום מציאותו והתמדת גופו בריאות
 הגוף אברי שהם הנפש כהות כלי שיעמדו
 במעלות מעצור בלי נפשו תשתמש שאז שלמים,

 מן שילמד מה כל וכן וההגיוניות. המדותיות
 דרך מהם שהוא מה כל והמדעים, הלמודים

 ואשר בו. לדבר מה אין הרי התכלית לאותה
 שאלות כגון המטרה לאותה תועלת בו אין

 ,5התשבורת וספרי ,8והד,שואות האלגברה,
 ומשיכת ההנדסה, בשאלות והריבוי והתחבולות,
 בהם המטרה תהיה כאלה, והרבה ,1הכובדים"

 ההוכחה, לדרכי ההגיון בח והרגל 11 השכל חדוד
 המופתי ההיקש ידיעת תכונת לאדם שתושג כדי

 לידיעת בו שיגיע דרך זה לו ויהיה מזולתו,
 כולם האדם דברי וכן יתעלה. מציאותו אמתת

 בו לעצמו שיביא במה אלא לדבר יזדקק לא
 או מגופו, או מנפשו נזק יסלק או תועלת,

 גדול, אדם או מעלה בשבח או מעלה, בלמידת
 בעלי שקללת לפי רשע, או מגרעת בגנות או

 בכך המטרה היתד, אם זכרם וגינוי המגרעות
 בהם שיקחו כדי אדם בני בעיני להשפילם

 חובה זה הרי כמעשיהם יעשו ולא 12תוכחות
 כמעשה יתעלה אמרו תראה הלא מעלה, וזו

 ארץ וכמעשה בה ישבתם אשר מצרים ארץ
 במקרא שבא מה וכל הסדומים, וספור ,12כנען

 וגינוי והמגרעות הרעות בעלי האנשים בגגות
 הכוונה אין ורוממותם, הצדיקים ושבח זכרם,

 בני שילכו כדי לך, שאמרתי כמו אלא בהם
 אלה. של מדרכם ויתרחקו אלו של בדרכם אדם

 פנוי יהיה זה ענין מטרתו האדם ישים וכאשר
 מאד. הרבה מדבריו ויתמעט ממעשיו מהרבה

את לקשט יתעורר לא זה ענין שמטרתו מי כי

 בבגד, זהב של סרט לעשות או בזהב הקירות
 כדי נפשו את לישב זה בדבר נתכוון אם זולתי

 בהירה שתהיה כדי חליה ממנה ולסלק שתבריא
 דירה שאמרו כדרך המדעים את לקבל וזכה
 מוצעת ומטה נאים וכלים גאה ואשד, נאה

 .15אדם של דעתו מרחיבין 11חכמים לתלמידי
 בהתמדת המחשבה ותטמטם תלאה שהנפש לפי

 הגוף שיחלה כמו הקשים, דברים ראיית
 וינפש שינוח עד המיגעות בעבודות בד,תעסקו

 לד,שקט צריכה הנפש גם כך לאזונו, יחזור ואז
 בציורים ההסתכלות כגון חושים, בנחת ולהתעסק

 כמו הלאות ממנה שתסתלק עד הנאים ודברים
 לומר וחוששני .16מגרסא רבנן חלשי כי שאמרו

 ולא רע אלו יהיו לא אלה" אופנים לפי כי
 לציורים ההתעוררות כלומר לבטלה פעולות
ובבגדים. ובכלים בבנינים וכיורים

 מאד גבוהה דרגה היא הזו שהדרגה ודע
 הכשרה ואדזרי מעטים אלא ישיגוה ולא ,18 וקשה

 הם שאלה אדם מציאות יזדמן ואם מאד, רבה
 כלומר מהנביאים, פחות שהוא חושב איני תאריו

 יתעלה ה׳ מטרתם ועושה נפשו כהות בל שמפעיל
 ולא קטנה או גדולה פעולה יעשה ולא בלבד,
 אותה או הפעולה אותה אם אלא מלה שום יבטא
 לידי המביא לדבר או מעלה לידי מביאה המלה
 ותנועה פעולה בכל וחושב מתבונן והוא מעלה,
 אינה או התכלית לאותה מביאה היא אם ורואה

 שדורש מה הוא וזה יעשנה. כך ואחר מביאה
 ואהבת באמרו מטרתינו זו שתהא ממנו יתעלה

 כלומר נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך ה׳ את
 מהם חלק כל תכלית שתשים נפשך, חלקי בכל

 וכבר אלהיך, ,ה או. לאהבה והיא אחת תכלית
 זה ענין על השלום עליהם הנביאים גם זירזו
 ואמרו חכמים ופירשו ,20דעהו דרכיך בכל ואמר
 לאותה שתשים כלומר ,21עבירה בדבר אפילו

בה שיש פי על ואף22 האמת כלפי תכלית הפעולה

הושמט. ובנדפס הנוס׳, בכל כ״ד. "ואלמקאבלה" 8
כי נכון. אינו ולדעתי החרוטים" "וספר בנדפס 9

 עגולים גיאומטריים שרטוטים סוגי הם "מכ׳רוטאת"
 ובנדפס פיזיקה. אלאת׳קאל" "גר 10 ומשופעים.

 שהפליג לאברהם חסד וראה המשקלים". "משיכת
"אלד׳הן" 11 אחר. לענין רבינו דברי

 ותרגמתי וההבחנה. ההבנה הרעיון, התפישה, כח
 בדיוק. מתאימה מלה מצאתי לא כי "שכל"

יקחו יתעס׳וא" "חתי 12 בנדפס. גם הוא וכך

 נכון. ואינו מהם" שיתרחקו "עד ובנדפם מוסר.
 ברכות 15 ב. כה שבת 14 ג. יח ויקרא 13
 העיקר. והוא זח סיום הושמט ובנדפס ב. נז
 רבנן חלשי הוו "כי ובנדפס מקומו. יודע איני 16

 איננו. זה וגם דבדיחותא" מלתא אפרי הוו מגרסיהו
 זה שעל "ויחשוב בנדפס 17 ב. ל, שבת וראה

 ה. ו דברים 19 ״וחמורה״. בנדפס 18 הצד״.
 בספרות 22 א. סג ברכות 21 ו. ג משלי 20

ה׳, כלפי "האמת" "אלחק" במלת משתמשים הבינים ימי

רנז



ו

מימון בן משה רבנו קסה

 דרך עליהם: העלום׳ עליו די^לך׳ שלמה בדבר-אמר מךגישים
 לומר: רצה טו(. יב׳ )משלי חכם לעצה ושמע בעיניו; ישר אויל

 ר ש ; שהוא הדרך עיודיענו מבני חכם׳ - החכם לעצת שומע
 דרך יש ואמר: "ישר". הוא :חשבהו אער לא באמת;

 עוד ואמר יב(. יד׳ )שם מות דרכי ואחריתה ׳א לבני־איש ;שר
 רמה־ מר.־:זיקם יודעים בלתי בהיותם האלה, הנפשות בחולי

 יט(. ד, )שםב יכשלו במה :יעו לא כאפלה, רשעים דרך :•ועילם
הרביעי. ב?ךק עזאספר במו היא, הנפשות ךפואת מלאכת אך

ךביעי פרק
יט( פ נ ה »י ל 1 ח ת 1 א ו פ ך )ב

 בין הממצעים השויסי, המעשים הטובים-הם ים^7ע7הב
 - והשנית ,התומ?ת - מהן האחת רע: ששתיהן קצוות שהי

 בין ממצעים ים"3וקנ; נ?שיות תכונות והמעלות'-הן .,חסרון
 חסרה. - והאחרת :תרה, - מהן האחת רעות: חכונות שהי

בו: והמשל - ההן. הבעלות :תחיבו״ האלה התכונות מן

 ותהיה יתירה תאור. בנפשו יוסיף אז — תאותו ימלא והוא התאוה, קצת בלבו
 אין ואומר: עבירה "עובר א מבראשונה". יותר עוד ההוא לדבר מאד צמאה

 הישרים. ד הנפש. ה^י נו״א: ג להיזהר. יודעים ואינם נ >רש'י<. עבירה" בה
r לצורך כספו המפזר פזרן, כגון: החיוב, לצד מדי יותר הראשון, הקצה הוא 

 רע קמצן :כגון השלילי, לצד מדי יותר האחרון, הקצה הוא ו לצורך. ישלא
שמבואר כמו הטובים, המעשים נובעים שממנו המקור המרות, מעלות , עין.

בהכרח. יוצאות 0 שני. טבע נפש, לקנין שנעשו והרגלים נמוסים ח .

ב;: פרק !חגיגה בתוספתא

 ובמעשים- בדעות בחיים, ההרמוניה שהיא הזהב" "שביל שיטת הזאת, השיטה
 גם הד מצאה והיא ודור, דור שבכל וחכמינו נביאינו שהורו תורה היא

 אל (.22-23 עמוד שולבוים תרגום המרות", )״תורת ראה העולמית. בספרות
 הזהב משביל שהיציאה כז<. ד, )משלי מרע רגלך הסר ושמאל, ימין תט

 - ן החסר לצד ובין התוספת לצד בין שמאל, לצד ובין ימין לצד בין שבאמצע,
 ראש טז־יז(. ז, )קהלת הרבה תרשע אל ;הרבה צדיק תהי אל רע. :נקרא

 ז״ל חכמינו ובדברי ח<. ל, )משלי חוקי לחם הטריסני לי: תתן אל ועושר
 אור של אחד שבילים, לשני דומה הזו ,התורה ה״א<: פ״א, חגיגה )ירושלמי

 - ז יעשה מה בשלג. מת - בזה היסה ;באור מת - בזה היטה שלג. של ואחד
המשל אותו מובא ביאור ביתר באמצע". יהלך



הסט פ״ד פרקים שמונה — אבות למסכת וקדמה

 העדר* וכין התאוה הב כין נממצעת ?!דה £היא הזהירות",
 ש,?3ה יהכונת ז הטובות פפעלות הזהירות-היא הךגש־ההןאה.

 רב א;ל הפדות. ת2מע היא - הזהירות פפנה תתח:ב א#ר
 לגמרי- הךגש־ההנאה והעדר הרא׳שוןיז הקצה התאוה-ריוא

 הנפש, תכונות ושתי גמור. רעי ושניהם ,ההאסרון הקצה הוא
 וה?ךר־ היתךה> התכונה והיא: התאוה, רב יתחיב מהן אשר

 פחיוזיות :חד הססרה-שתיהן ך׳תכו;ה והיא: ההךגשה,
הפדות. חיתיות פ מ

אחד :שבילים שני בין העוברת כבושה( נדרך לאסטרטיא דומה הזו -״התורח
בשלג. נכוה - לכאן היסה ;באור נכוה - לכאן היסה שלג. של ואחד אור של
 לכאן. ולא לכאן לא נוטה יהא שלא ובלבד באמצע, יהלך - ז יעשה מה
 מן להתעלם לו אפשר אי דל, רבנו דברי את לב בשים כאן הקורא כל

ישראל, ממקור ברוך, ממקור שאובים ככולם רובם ודעותיו שדבריו - העובדה
,תנא בבחינת רק לו משמשים בהם, להסתייע שדרכו הפילוסופים ודברי

 הרב דברי מאד וצודקים קוריות^המ בדעותיו וסיוע לסעד לו להיותם דמסייע",
 "לשיטת החשוב: במאמרו נ״ר הולצברג ד״ד מר והפדגוג הסופר החכם,
 חוברת תרצ״ה ושנת ב״ההד" שנדפס ומקורה', מקוריותה הרמב״ם, של המוסר

 שלד ־־וזמוסד7ה^מב'םך'הסובת^^זברתורו“אלה"^חזקר דעתי בהחלט השולל ח,
 אומר: רומי "פתגם בקירוב: שם דבריו ואלה היונית. מהפילוסופיא הושפע

 החיצוני המעשה לא כי אחד׳. דבר אינו — אחד דבר עושים אנשים ,כששני
 למעשה הגורמים הפנימיים הנימוקים אם כי העיקר, הוא גילוי לידי הבא
 עניים אוהב שהוא מפני — אחד בצדקה. מרבים אנשים שני :למשל זה.

 משל או ופירסום. שם לו לקנות רוצה שהוא מפני — והשני דלים, וחומל
 כדי - מתכוון האחד במים. טובע להציל ומשתדלים עמלים שנים אחר:

 חמורה. יותר במיתה כך אחר להמיתו כדי - והשני הטובע, נפש את להציל
 ,כששני לומר: כן גם - הזה הפתגם יסוד על - אנו יכולים כך בדיוק
 הך. היינו ולא הדבר אותו לא הוא - אחד דבר אומרים אנשים

 שממנו והמקור האומר, עומד עליו אשר הבסיס את לדעת איפוא, צ־רך, יש
 הרמב׳ם עליו שעמד שהבסיס בודאות: להחלים אנו ויכולים המימרא. נובעת

 ;וגדל צמח קודש אדמת על - ונופו בעיקרו שלו הדעת עץ ;יהודי כלו היה
 אריסטו של "והפילוסופיא מקורה. ישראל מקור - כולו שלו המוסר ותורת
 הגרעין את הרמב״ם הניח שבה החיצונית הקליפה רק היא שלו, המוסר ותורת
 דעתו המנמק הנכבד, המחבר של הלך־מחשבותיו זהו היהדות". של הנצחי

 הרע. יצר וכבישת פרישות החטא. מן x עיי״ש. ומשכנעות. נאמנות בהוכחות
a ראה הזה. עולם להנאות ומשיכה כוסף מרגיש שאינו ג באמצע. הנמצאת 

 הרגש חוסר ,כי ו החסרון. צד ה התוספת. צד ד ה״א<. פ״א, דעות )הלכות
(.40 עמוד שולבוים תרגום המדות״ )״ספר ראה אנושי', אינו שכזה
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 - י והגבורה !1והפזורב הכילות כין הנדיבות*-מהצעת וכן
 -,והסלסול הללבי; ו*ך וכין ”לסכנות הממירה כין ממצעת

 סלסול-הוא: ופרוש הנ;לה°. יכין ההתנבאות" כין ממצע
 היא - וההתנשאות כדבר. מתנכל ואינו כראוי #מתכבד מי

 והיא: ןדועה, - והנבלה לו. מן־הראוי יותר האדם #?תכבד
 הרכה ?חיתות בהם ## הגונים בלתי מעשים אדם ש?ע#ה
 רכות וכין ,2’והקנמךנות הקטרוג ין3 "-סמצעת’והנחת .’וחרפה
 דבור כלא שהוא מי ךהויא: ”מולד״ה בלע״ז: מה־שקורין המבע,
 הקמרוג כנגד הואו /0מזגי וקר טבעו י’לכבדות מעשה ובלא
הגאוה כין ךהענוה-ממצעת .”מזגו וחם טבעו ’“מחדוד #?בא

 וצרות קמצנות ב נדיבה. וברוח יפה בעין שבצדקה לדברים לתת «
 והרכוש. הקנין ביחסי הנכונה המדד, הנדיבות-היא צורך. ללא ג עין.

 הראוי ובדרך הראויה בכוונה הצורך, בשעת לכך שראוי למי נותן הנדיב
 לכך. ראויים לבלתי גם הרבה נותן והפזרן פ״ט(. ב׳ מאמר המדות' >״סםר

 ורוח לב אומץ י לנתינתו. מוסרית מטרה ואין לשון לו המחליקים לחונפים
 ללא נפש חירוף ה הדרוש. וברגע הנחוץ במקום תבונות בדרך ואמונה גבורה
 שמבואר כמו עצמית, חשיבות ז פחדנות. ו ונצחון. לתועלת תקוה וללא צורך,

 גובה n עח:<. וקדושין בעצמם״ סלסול נהגו ״כהנים חכמינו: וכלשון בסמוך,
 )"ספר לפי לעושיהם. י בלע״ז. ציניזים הכבוד, רגש העדר ס יתירה. וגאוה לב

 את מוצאים קצותיו ושני "הסלסול" מדת גם פ״ד< מ״ד, :פ״ז מ״ב, המדות"
 בתנא־ם מתגלית שהראשונה אלא ה״נדיבות"; כמו לזולת, כסף בנתינת בטוים

 שמפריז מי - התנשאות בקטנות: נוהגת שהשניה בעוד גדולים, ואמצעים
 אלא והגון, נאה שזה מפני לא ערך; קלי ענינים על כבדים סכומים ומוציא

 שבנתינה זערורי איש של נפש קטנות היא - והנבלה הפרסום. אהבת מפני
 מתוך מיבב הוא כבר, וכשנתן ומהסס; מפקפק ובודק, בוחן הוא קטנה היותר
 והנאה הטוב כל את מקלקל הוא וככה - מהראוי יותר שנתן נפש יסורי

 האלה. ה״מונחים" פירוש חסר אחרות בהוצאות ישראל(. בן ועפ״י שבמעשיו
 :לבריות הנוחות יא וכינוייהן. המדות במנין הנוסחאות שנוי כאן גדול בכלל
 מלה גי מדנים. אהבת בריב, התגרות יב וכיו״ב. רכה לשון יפות, פנים סבר

 שהוא סו נפגע. ואינו מתפעל ואינו נרגש שאינו יד )רוזין<. עתיקה ספרדית
 עירוב :פירושו - מזג רגזנות. זי ואיסטניסות. יתירה מרגשנות n פלגמטי. אדיש,

 למזגו גם והושאל ג(. ז, ושה״ש המזג יחסר אל ביין: מים כגון בנוזל, נוזל
 הליחות ארבע מעירוב התוצאה שהוא - הטבעית ותכונתו אפיו - האדם של

 או הריר, ב( >סנגויס<, הדס א( הן: הליחות וארבע הרכבתן. ואופן שבו
 או הירוקה. המרה ד< )מלנכוליה(, השחורה המרה ג< >פלגמה<, הלבנה המרה

שהן כתיקונה: היא הליחות ארבע תרכובת אם והיה וכוליה(. הצהובה
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 הממון אהכת ין3 -ממצעת’וההסתפקות הרוח". ש?לות ובין
 הלבב. טוב ויתרון י הנבלה בין ?מצע - וטוב־לב .’העגלות ובין

 רש9ל ב?שוגנו-צריך ?דועי שם האלה למדות שאין )ומפני"
 מי טוב-קוראים: לב הפילוסופים: בו ופה־שרוצים עמניהם,

 ??לתו, בכל ובממונו ועצתו, בגופו, אדם ?בני להיטיב שכל־כונתו
 המך הוא - והנבל האפ?עי. ןהוא: בזיון, או נזק ש?שינהו בלתי

 במה־ אפלו ?ןבר, אדם לבני להועיל רוצה שאינו מי והוא: זה,
 האןזרון. הקצה נזק-והוא: ולא טרח, ולא חסרון, בו לו שאין

 ׳זטוב" ב״לב הנזכרים ךברים שעושה הוא: הלבב- טוב ויתרון
 והפסד לב טרח או בזיון, או גדול, נזק בזה :שיגהו אם ואבלו

 הכעס ין3 והסבלנות"-ממצע הראשון(• הקאה מלבה-והוא:
 ’העזות בין ממצע - ובשת־פנים .0ובוז חרפה הלגשת והעדר

 ?בלכה, זהיייגם רבותינו, ממרי ,בלי נלאה )פרוש ".’והבישנות
 היא פנים, ובשת בשת; רב ש?ש־לו מי אבלם: הוא שהבישן
ה(, משנה ב, פרק )אבות למד הבישן לא ממאמרם: - הממצע

 וה״מזג', כראוי. הגוף בריאות אז - רביע מהן אתת שכל שוה, במדד, ממוזגות
 על מהן אחת גברה הליחות בתרכובת אם אולם ותקין. שוד. - הטמפרמנט

 למשל: ופחיתות. מגרעת ובמזגו משקלו משווי הגוף יצא כבר אז - חברותיה
 ;בלע״ז סנגויני .חם־המזג', וקנטרן, רגזן הוא אז - הדם ליחות גברה אם

 ;ואפתי אדיש פלגמתי, ״קר־המזג״ הוא אז - הלבנה המרה בו גברה ואם
 הלאה. וכן ועצבני. מדוכא מלנכולי, הוא אז - השחורה המרה בו גברה ואם
 החמישית במאה שחי הרופאים ראש היפוקרט עוד קבע הזאת החלוקה את

 ג׳(, הלבה פ״ב, דעות ,הל׳ רבנו יאמר הענוד. במרת * שני. בית חורבן לפני
 עניו אדם שיהיה הטובה דרך "שאין בבינוניות: בה לנהוג לאדם לו שאסור
 מאד מאד החכמים: ציוו ולפיכך הקצה. אל הקצה מן יתרחק אלא בלבד,

 הבטלה, ג שאין. מה על להצטער ולא שיש, במה להסתפק ב רוח' שפל הוד.
 הלב רע הכרמלי כאותו לב, רוע ד יבוא. פן למחסור עיקר כל דואגת שאינה
 בהוצאות הסר כאן המוקף זה ה כה<. כה, >שמ״א עמו ונבלה שמו היה שנבל

 סרמינום ו מתאימים. מונחים בחוסר המתנצל מהמתרגם הם והדברים אחרות,
 מוחה ואינו כועס שאינו ט ולסליחה. למחילה הנטיד. ו! לעיל. שנזכר ז קבוע.

 למחות. בידו והיכולת לכעוס לו שראוי במקום אפילו בו, כשמתעללים
 תיבון אבן המעתיק דברי — המוקף יב מופרזת. פנים בושת יא יתירה. חוצפה י

חז״ל. עפ״י ובישן בושת-פנים בין בהבחנה כאן תרגומו את המנמק הם
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 לגן־עךן ב^ת־פגים ואמרי: לסד! ב^ת־פנים אין אמרו: ולא
 סדךתים ה״?ןשן״-ולזה אמרו: ולא כ(, משנה ה, פרק )שם

י מנחים לשמות נ על־?ל־פנים יצטרכו ד׳סדות שאר וכן כך"(.
(05F מובנים/ העמנים ?יהיו ,מהסכמה —

אהד תחשבו המעלות מאלו אדם בגי יטעו פעמים ה3והך
 הקצה וחקזבו פעמים הנפיש. ממעלות ומעלה מהקצוות-טוב
 ויקראו לסכנות-מעלה, המסירה #!חשבו ?מו הראשון"-טוב,

 ?תכליתי #הוא מי וסשיךאו גבירים! יןם?נות: עצמם המוסרים
 עצמו ומוסר לסכנות עצמו #מוסר לומר: ,ךצי־נ המדה, זאת

 ויאמרו ?זה ז !!השיבוהו - במקרה ?נצל ופעמים ??ונה, למיתה
 טוב, שהוא האחרון" הקאה :חשבו ופעמים בור. ג שהוא: ע?יו

 -שהוא:”ועל־העזל ז’ס?לן -#הוא:טש?3ןז על־פחות ויאמרו
-#הוא:ב’לעבי־טבעו הךגש־ההנאות ועל־געדר ?קו! ?ח שמח

x שנות בי וה ; השובה הממוצעת המדה היא — ם י נ ת־ס ש ו ב ש - 
 במקום: לבישן, בניגוד בוש־פנים גורסים: יש הרעה. הקיצונית המדד, היא

בהכרה. ב לביש;. ולא שכנגדו, לבישנות ומתאים מפשט שם שהוא בושת־פנים,
םמושגי בהם לסמז בהסכמה_אותם מניחים שחכמים לאכותיים,מ לשמות ג

 למען שמות מחוסרי למושגים שמות להניח הוא הכרחי צורך כלומר? 7\שונים.
 מן לכמה .מונחים" חוסר על מתאונן אריסטו גם ומובנים. למדי ריהיובו־ורים

 ועמוד שם דבריו ואלה ם״ז<, ב', מאמר חמדות" )"ספר למשל ראה המדות.
 ראוי אבל בני־בלי־שם: הם האלה המדות רוב .גם שולבוים<: תרגום ,23

 יותר". ויובנו יפורשו למען שמות, - המדות לשאר כמו - להם לתת לנסות
 התלמוד, הוצאות בכל המצוי כאן, שלנו לנוסח בכול מתאימים האלה הדברים

 והוסיף פאקאק של המקור עפ״י הגיהו (81 >עמ׳ רוזין אולם בו. החזקנו ולכן
 לשמות פנים כל על יצטרכו לא המדות שאר "וכן וניסח: "לא" מלת

 המדות שתורת מאחר כלומר: מובנים". הענינים כשיהיו בהסכמה, להם מונחים
 האנושית, בחברה האדם להנהגת הפילוסופיה, של המעשי לחלק שייכת והמוסר

 ,מונחים". ביצירת כך כל הכרחי צירך אין לפיכך - עיוני מדויק מדע ואינה
 בן* וגם לגארפינק וואלף. אחריו: והבאים צרכם. כל מובנים הענינים אך אם

 נפש עז נועז, ו ץק־התוספת. ה■ז בנוסח החזיקו תהבקרתיו צאותיהם1בה ישראל
 גם מגיב שאינו עבדותית, שפלה נפש בעל e החסרון. n יעריצוהו. ! קיצונה

 או בטל, ההולך י« לכל. וסולח לכעוס קשה י לדוש. כעפר אותו כששמים
מתרשם אינו האדישי ואפיו טבעו שלגסות פלגמטיקן, יב ידים. בחיבוק יושב
והנאותיו. העולם של יטובו הטבע מזיו



קעג פ״ד פרקים שמונה — אבות למסכת הקדמה

 גם- ?חקיבז מך־הטעות המין ועל־זה ירא־חטא. כלומר: נץהר,
 כלו ןזה - הטובות מן־הפזנלות ויוזרון־טוב־הלב הפזור כן

 לאדם צריך ואליו ממצע, ה כאמת ילזבח •ואמנם טעות
שיתמצעוא. עד תמיד כלם פעלותיו ו?קוקל ן3ש?כ

 ולא עיעו לא למדות אשר והפוויתיות המעלות שאלו ודע,
 ההיא מך־המדה הכאות הפעלות ’בכפל רק ,בבנפש ?תושבו
 ההן הפעלות היו ןאם כחן. והרגילות איר ן9וכן רבות פעמים
 ?ח?ה רעות׳ חיו ואם מחן-מעלה; לנו המגיע יח?ה טובות,
 בתחלת כטבעו אדם 1W ומפני .י פחיתות - מחן לנו חמגיע

 בפרק שנבאר כמו - ’חסרון בעל ולא מעלה, בעל י׳1ענ?נ
 מנחג כפי מקטנותו, ?עלות ספק כלא ?רגיל והוא ־ חעזמיגי
 ממצעות", חחן הפעלות שיחיו ואפשר ארצו; ואנשי קריכיי
 ותמה שספרנו, כפי ,’ממטרות או ,”מותירות שיחיו ואפשר

 בשרה: מגופות רפואות כדרך ברפואתו ש?לכו חולה-ראוי נפשו
 חצא, נטה צד איזה אל נראה משוויו כש?צא שהגיף׳ כשם

 ?סלק יכשישתוה, •ב’ ,השיי אל ש?שוב עד *׳’ כחפכו כנגדו ונעמד
שוויו על י’מה״ש?עמידהו לויי לעשות תשוב ינההפוך מן ?דינו

 קבע ישיבת ג ה״ד<. פ׳־א, דעות )הלכית אמצעותן על שיעמדו עד ,
 וכן ותרגילים. אימונים ידי על וחזרה, הישנות ידי על נ נפש. לקנין להיות
 יעשה ז בו שיקבעו עד אלו בדעות עצמו אדם ירגיל "וכיצד :רבנו ■אמר
 כאמרם ד .0ד,' ושם, האמצעיות' הדעות עפ״י שעושה במעשיו וישלש ־ישנה

 לו נעשית :כלומר לו״, הותרה - בה ושנה עבירה אדם שעבר ״כיון :ך*ל
 טבולה הלק, לוה הוא נולד אלא ו יצירתו. מראשית ה פו:(. )יומא כהיתר

 הסביבה מן התרשמותו כפי ז שרוצים. מה עליו לכתוב שיכולים בלע׳ז, ;זוז
 אדם של ברייתו "דרך ה״א<: ם*ו. דעות )הל׳ ז״ל רבנו וכדברי לו. הקרובה

 מדינתו'. אנשי כמנהג ונוהג וחבריו רעיו אחר ובמעשיו בדעותיו נמשך להיות
r בריאה. ונפשו e אם כגון: י« החסרון. לצד • והתוספת. היתר לצד נוטות 

 משל להפך. וכן מצננים. נגדיים באמצעים לרפאותו יש שבגוף החום ;בר
 כופפים אנו לישרו ברצותנו ;ונתעקם שנתכופף למקל ז דומה הדבר למה
 המרות" )..ספר כבראשונה להיות ושב מתיישר הוא ואז שכנגד, לצד אותו
 הוגדיוי׳ מהתרופות י: בריא. בהיותו אז כמו הרגיל, מזגו אל ני פ״ס<. ם'ב.

בריאותו. במצב השוה מזגו על שיחזיקוהו במזונות ,ר לכלכלו. יד
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לוי שהיסה אדים ?שנראה בי: והמשל ?שרה". במדות נ?שה בן
הכילות-ןזו לרב ?!בל-טו^ה נפשו בבה וחסר בנפשו תכונה

סרע׳ הפעלות - !?שהו אשר ןהפעל הנפש; מפחיתיות פחיתות
לא החלי, זה לרפאות ך?ה3וכש .’הפרק בזה שבארנו כמי

עליו שיגבר מי שןרפא כמו י-שזהו, בנדיבות להרגיל נצוהו
ז צריך אבל מחליו; !בריאהו שלא ,”השוה הממצע בך?ר החם

 פעמים פעם־אחר־פעם הפזור מעשה זןי?פל לפזרי, שנביאהו
 קרוב ן?ה?ה לכילות, המסיבת" התכונה מנפשו שתסור ?ד רבות,
 ונצוהו הפזור, פעלות נסלק" הפזור-ואז תכונת אל להגיע

 ןלא יוסיר לא שליהן: ן?שקדי" הנדיבות על־פעלות ’להתמיד
?חסר.

 הכילות פעלות ל?שות נצוהו - מפזר כשנךאהו וכן
כשנותר רבות פ?מים הכילות ?על ?שנה לא אבל

ךסודה, הרפואה סדר הוא - הטוב ההדוש וזה ספזור. פעל
קרוב, ויותר קל לנדיבות-יותר מן־הפזור האדם ששוב והוא:

ההנאה הרגשת נעדר שוב וכן לנדיבות. מן־הכילות מישובו
ב?ל משוב לשוב, קרוב ויותר קל יותר - וירא־חסא ב’נזהר

העדר פעלת התאוות ?ל־בעל נכ&ל ולזה נןהר. התאוות
ונתיב התאוה; פעלת ההו־גשות על־נעדר משנכפל יותר ההנאה,

המוסר משנחיב יותר לסכנות, ?צמו מסירת רך־הלכב על
הלבב, טוב ביתרון הנבל תרגיל הלבב; רכות לסכנות עצמו

K התכונה בגלל נ הנפש. שבהליי הקיצוניות במדות נעשה כן בדיוק
המדה ד מוצאן. מקור המדות פי על הן אדם בני פעולות כי נ הזאת.

:היפוקרט מימי הרפואה תורת כמצות נגודית, בתרופה ולא n הממוצעת.
 באמצעים בהפכו, ההפך את לרפא אומרת: זאת קאנטראריס, קאנטראריא

 ומביאה הגורמת n הרבה. פעמים ויחזור שנה ו ז ממונו. את ו נגדיים.
 וישמור יא ולהבא. מכאן תמיד להישאר • עליו. נאסור נרחיק, ס בהכרח.

 ם:(: >ב״ק חז״ל בדברי מוצאים אנו זו רפואה לדרך וסמוכין בערנות. עליהן
 מהלך המות שמלאך מפני - הדרך באמצע אדם יהלך אל - בעיר ״דבר

, נזהר. להיות ני הדרכים״... בצדי יהלך אל - בעיר שלום :הדרכים באמצע
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 סדר זהר - כנבלה ב1ט ?ב ?תררן £ןיש־לו מי משנרגיל ״ יו־מר
וזכרהו. חמדות ךפראות

 נפשותיהם תכונת מניחים י החסידים היו לא הענץ ו?>ה
 או היתר, לצד מעט נוטים היו אך - ;שוד. הממצעת תכו;ה
 משל: על־דרך לומר, ךצו)י והשמירה? המיג על־דךך התמר,

 ומן מעט! הךגיש־ההנאה העדר לצד - מן־־הזהירות נוטים שהיו
 הלבב-לצד ומטוב מעט! בסכנות נפש מסירות הנבוךה-לצד

 מעט, הרוח שפלות לצד - ומן־הענוה מעט! הלבב טוב קתתו־ן
 "לפנים :באסרם רמזו העמן זה ןאל העונים. בשאר וכן

הדין"? משורת
המקומות, וקצת הזמנים, בקצת החסידים אותם שעשו מה אבל

 בצום, האחד: הקצה אחר מנטות גם־כן המתם אנשים וקצת
 הנשים, והרחקת ,זן״ן וישועת בשר אכילת והנחת כלילות? ןקום
 -”?מךברות והתבודד ההריע ושכונת והשער", הצמר ולבש

ולהפסד ?,שזכךנו כמו0ךפואו! על־־דרך אלא מזה זימר עשו לא

K והמחייבות הקובעות הן - בנו הסוכן היצר ותאות העצמית האהבה כי 
 פ־ח<. מ״ב, ;פ״ג ד, מאמר המרות״ )״ספר השוה הזאת. הרפואה שיטת את

 השוה מהמרה בנקל יסורו שלא נ ומחמירים. עצמם על מדקדקים שהיו ב
 לוותר צח־ך השלם האדם כלומר: ד לשם. מושך שהיצר הצד אל וההממוצעת

 הרבה "לא חז״ל: אמרו וכן אותו. מחייב שהדין ממה יותר ולעשות משלו
 משורת לפנים עבדו ולא תורה דין על דבריהם שהעמידו מפני אלא ירושלים,

 תהלות בתפלות, "חצות* לערוך ו ז״ל. מחכמינו ה ל:(. מציעא >בבא הדין*
 םב<. קיט, >תהלים לך להודות אקום לילה חצות הכתוב: כדברי ותשבחות,

 מכאן בתורה, עוסק דוד היה לילה חצות "עד ג:<: )ברכות רבותינו ואמרו
 :כגון n לה<. )ירמיה רכב בן יונדב בני כמו ז ותשבחות״. בשירות - ואילך

 ד<. יג, )זכריה כחש למען שער אדרת ילבשו ולא הנביא: מדברי אליהו.
 המתחסדים על שם מדבר והנביא מקדם. החסידים לבוש היה שזה למדים, אנו

 כאליהו ם הבריות. עיני את בהם ולאחוז כחש למען שער אדרת הלובשים
רבנו: יאמר וכן ־[»4פ״ו הפרישות שער הלבבות", )"חובות ראה ואלישע.

 ומשובח. זריז זה הרי - מעשיו ולתקן דעותיו לכונן כדי נדרים שנדר ״מי
 מי או :שנתים או שנה הבשר עליו ואסר זולל, שהיה מי :כגון ז כיצד
 כנו. ה׳ פ״א, נדרים )הל׳ וכיו׳ב היין שתיית עליו ואסר ביין, שוגה שהיה

--------------------- הסיג. דרך ההסר"^"על אוי- היותר, לצד נוטים שהיו יא
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 וךאות 3 בחברתם נפסדים שהם ?שיראו גם־סן: א המדינה אנשי
 ועל־כן - בעבורם 3 מדותיהם מה?סד שיכחדו עד פעלותיהם,

 יך?!יה כמאמר י. רע אדם שם שאין ולמקום למדברות להם ברחו
 את־ ואעץבה ארוזים מלון במדבר גני1מי־?ו השלום: עליו הנביא/

 א(. ט, )ירמיה בגדים עצרת מנאפים כלם כי מאתם, ואלכה עמי
 ןךעו ולא הפעלות אלה עשו שהחסידים ה?סילים ראו וכאשר
 ?מותם. שיהיו ?חשבם אליהן, ו?ןנו י טובות שהן חשבו ,הכו?תם
 לעאמם קנו שהם מחשבו ענוי׳ ??ל־סיני את־גו?תם תענו
 - לשם האדם ?הקרב וש?זה טו?ה, ושעשו טו?ה ומדה מעלה
 ?ךעו לא והם לאבדו. ורוצה הגוף שונא השם־?ת?רך ?אלו
 ואץ .’הנ?ש ??חיתיות פחיתות תגיע ן#?הן רע, הפעלות שאלו

 כשיךאה הךפואות, מלא?ת3 יודע שאינו לאיש אלא להמשילם
 הנקראים סמים למות נוטים חולים שהשקו מהרופאים בקיאים

 ואשקמומא; ובלע״ז-קולוקי;?זידא וסחמדה, ח;טל שחם, ?עך?ית:
 המזון, מהם ופסקו" ?הם! וכיוצא אלואיי׳ - ובלע״ז והצ?ר,
 הס?ל ואמר - גמורה הצלה מן־המות ונמלטו מחל?ם ונך?או

 ש??מידו ן5״של9 ?ן־החלי, מרפאים הך?רים שאלו אחר :ההוא
תמיד אותם לקחת ןהוגחיל פח. יוסיפו או על־בריאותו, הבריא

x אנשי של ב הארץ. או העיר תושבי של המרות קלקול בגלל וכן 
 גם והולכים מהם מושפעים והם הרעים מעשיהם את הם שרואים המדינה.

 שכתוב: כמו כמותם, ויהיו תתקלקלנה הם מדותיהם שגם ג ונפסדים. הם
 "ואם ה״א(: פ״ו, דעות )הל־ השוה ד לתו. קו, )תהלים וילמדו ויתערבו""

 נתערב כן אם אלא במדינה, לישב אותו מניחים שאין וחטאים רעים היו
 עצמו ינהג ואל ולמדברות ולחווחים למערות יצא - הרע כמנהגם ונוהג עמתם
 לכל ראוי וכך לעצמן, כשהן ו זאת. עשו רפואה דרך על כי ה חטאים". בדרך
 כא:<. סוטה לה:; )ברכות ראה כאלה, עולם מבלי חסידים על ז לעשות. אחד

n תמד" )"כרם אלמליק לשולטן רבנו ששלח באיגרת חריפים. משלשלים סמים 
 הפרחים של המיץ הוא קוליקינטידא, את רבנו מכנה (16 עמוד ג׳ כרך

 חריפים". משלשלים "סמים :סקאמאניום אשקמוניא, וכן קאלאקווינטען, :הנקראים
 כותב גרמני תרגום עם הערבי במקורו פרקים" "שמונה בספרו וואלף וד״ר
 ראה אלה". בסמים הרופאים משתמשים כעת שגם להעיר, "וראוי (:23 )עם׳

מהם. ומנעו e ךאסבאך<. נאטנאגעל מאת התרופות״ )״תורת
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 הם סן - ספק ?לא י.הלה שהוא החוזים, ?ה?הגות ולהתנהג
על־הסריאות". הרפואות ?לקחם ספק ?לא אלו כנפשות חולי

 עליה #העיד ?מו ,ב אותנו המקזלמת הכמיהה התורה וזאת
 סהסיסת נאמנה ” עדות נ?ש, ?שיבת חמימה ” תורת יודעה:

 להיות יכןנה ואמנם .’מזה ך?ר ז?ךה ח(-לא יט, )תהלים פתי
 לא?ל- לו מה־שןש יאכל האמצעי: ךךך3 הולך הט?עי האדם

 פה־שמתר ןי?על ?שווי, - לשתות לו מה־שיש וישתה ?שוויי,
 שלשפן לא <’ובאמונה ?ישר במדינות ולשכן ל?על-?שווי, לו

 גופו. שיענה ןל# והשער, ה?מר שילבש ולא ובהרים׳ ?מדבריות
 עליו וכ?ר ?נזיר: באפי ?קבלה"• מה״ש?א לפי מזה, ׳,והזהירה

 ם}1ז?ר ,’רבותינו ואמרו יא(. ו, )במדבר על*הנ?ש חטא מאשר
 עצמו על־שצער ז-אלא זה חטא נפש על־איזה ך?י ל?ך?ה:
 מן־הלין- עצמו שצער סה־זה קל־וממר: דברים והלא ".,מן־הןץ

וכמה. כמה על־אחת ןדבר מ?ל־ךבר עצמו המצער כפרה, צריך
 על ”מכונים שהיו ראינו, תורתנו וחכמי 3’נביאינו ובדברי

 ועןה התורה. מה־שתחלכם״י על י,’וגופם נ?שם ושמירת השווי
?עולם אחד יום לצום ”ששאל ?מי ייא?נ על־!ד ז0השם־ןת?רך

x הגוף עינויי ידי על הרעות המדות תיקון על להן. צריכים כשאינם 
 המביאה ב ם״ג<. י: מאמר והדעות" ),האמונות ראה רפואה, בדרך וסיגופים

 זולת ועינויים. מסיגופים » והמדות. המעלות לשלימות בה המחזיקים אלה את
 טבעיים חיים שיחיד. ה ואזהרותיה. במצוותיה ך כיפורים. יום בשנה: אחד יום
 הראויה. במדה כלומר: ממוצעת, שוה, במדה ו האנושית. הטבע דרישת כפי

 זאת ציותה לא שהתורה רק לא אדרבה, n הבריות. עם ומתנו במשאו ז
 אסור שהנזיר י« י.(. )נדרים י דזז״ל. בדברי ס זאת. מעשות הזהירה גם אלא

 ומוסב ב:( וב׳יק "קבלה' נקראים: הם שגם בי ג<. ו, ובמדבר היין בשתיית
 מפר יד והוראותיהם. חייהם בדרכי י! בקבלה*. שבא מה ,לפי :למעלה
 ר׳ וכדברי וסיגופים. מבעינויים לב, וטוב בשמחה ה׳ לעבוד נכון שיותר
 בים׳ כניעתך ואין בפרישות... אותנו העבידה לא ה׳ .ותורת הלוי: יהודה

 )כוזרי והמועדים* השבתות בימי משמחתך האלוהים אל קרובה יותר התענית
 מאד ונשמרתם' אותם: שחייבה התורה למצות בהתאם « ג<. ב', מאמר

 לשליחי י! ה׳. שענה המענה כוונת והיא re טו<. ד, )דברים לנפשותיכם
באב: בם׳ הצום דבר על זכריה הנביא את לשאול לארץ מבבל שבאו הגולה
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 כחדש האב?ה הנביא: ?ןכך:ה אמרם ןהויא לאו, אם ןןיד1!ו אם
 יןעןד ג( ז, )זכריה שנים? כמה זה עשיתי כאשר הנזר החמשי,
 הצום שןה, שבעים וזה ובשביעי כהמישי וספוד כי־צקוזם אותם:
 ואוזם האבלים אלזם הלא תשתו וכי תאכלו וכי אני? צמתני

 לא לבד, ’ובמעלה נבישר אותם צוה ואחר־כך ה־ו(. )שם, השתים"
 אמת משפט לאפ)ר: ?;אות יי אמר כה להם: אמרו ןהוא בצום,
 גר ויתום, ואלמןה את־אחיו! איש עשו ןרסמים וחמד שפטו,

 ט־י( )שם, י בלבבכם אל־תךזשבו אחיו איש ורעת אל־תעישקו, ועני
 וצום הרביעי" צום צבאות: ך אמר כה אחר־כך: ואמר

 לששון לכית־זהוןה ?היה העשירי" וצום השביעי' וצום י החמישי
 יט(. ח, )שם ° אהבו והשלום ךהאמת טובים, ולמעדים ולשמחה

 לא אמתיות שהן מפני השכליות, המעלות "שהאמת"-הן ודע,
 המדות, מעלות "והשלום"-הן ז השני בפרק שזכךנו כמו ישתנו,

בעולם; השלום יהןה בהן אשר
 באמות ם תדמי מ ה אלו יאמרו שאם כו^תי. אל ואשוב

עושים אינם -שהם”בהם אלא מדבר -שאיני’’תורתני מאנשי

 ב־י(. ז, מכריה אז הבית יוסד כבר באשר - יחדלו או לצום, יוסיפו אם
 ושותים, אוכלים אתם אם זה, מכל כלו לעולם התועלת ומה לי מה כלומר: «

 והישרות. הממוצעות המדות מעלות על ב ז בתענית יושבים אתם אם או
 השוה ציום. לא - וזעקתם הצומות דברי על אבל ד הש*ליות. מעלות על ג

 )ירמיה העיר הבקעה שבו - בתמוז עשר שבעה ה ה״א(. ג, פרק דעות )הל׳
 ;השני הבית אח״ב חרב בו ;יב< >שם, הבית חרב בו - באב תשעה ו ז<. נב,
 - בתשרי שלשה ז כוכבא. בר מרד בימי העיר ונחרשה ביתר גם נלכדה בו
 בארץ השארית על בבל מלכות מטעם ממונה שהיה אחיקם בן גדליה נהרג בו

 נב, >שם ירושלים על בבל מלך סמך בו - בטבת עשרה n יב<. מא, )שם
 הללו והצומות האבל ימי לכם יהפכו והשלום האמת את כשתאהבו ם יב<.

 טובים למעשים תוצאות מהן באשר י יח:<. )ר״ה ראה וששון. שמחה לימי
בלעדיהם. להתקיים יכול העולם ישוב שאין לחברו, אדם בין ישרים ויחוסים
 העולם, שבאומות הנזירים אל במנהגיהם להדמות הרוצים אמונתנו מבני אלה

 אחרות, אמונות ולבני לי מה כי יב והמוסלמים. הנוצרים אצל הנזירים מסדרי כגון:
 כותב אברהם" "הסד בעל והגאון ז ומנהגיהם דרכיהם ואבקר בהם אדבר כי

 להגיה: צריך זה ולפי באמת. - ״באומות־ במקום שכתוב ספרים ״ויש בפירושו:
וכר. האמת־ שאתם בנםשם< )המדמים המתרסים תורתנו מאנשי "אלה
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 מיהם,1הןא נופסוק גופותם, מהקריחות" אחל/ר: סה־־שעושים
הצד אל נוטים ?וימיו נדי הגסש, לכתות 1 הלמוד על־דרך אלא

 האןם שיהיה שראוי ה?ךק, נזה ךנו83מה־ש נפי מעט, האחר
 אסרה לא שהתורה וזהי: אבאר. כאשר ,המך.ם טעות כןי-זוהי

הסבה, ואת ממגי אלא - מה־שצותה צותה ולא מה־שאמךה,
 י. ההרגל על־צד יותר האחד מן־הצד שנתרחק נדי ג לומר ךצו־ני

 י׳, האסורות הנעילות ואסור כלן/ האסורות המאכלות שאסור
,’וקדושיה אשה ת3?נת ופה־שהצריך על־הקדשה", והאזהרה

והלךה; הנדות נעת תאמר אנל תמיד, מתרת אינה *’ועם־כל־זה
 המשגל למעט ל;ךכה, זנרוןם רבותינו, גזרו ה ־ז ל כ ם־ ע ו

 אמנם, ?לו, -זהב’ם^הךרין3 שבארנו נמו יום׳3 ומנעוהו
רחוק התאוה רב מקצה ?התרחק השם־יתברך צונו

 תענוגים מניעת ב וסיגופים. בעינויים גופם ומענים מטריחים שהם "
 אחת לצד לנסות החסידים דרך היתד. שכן ד להרגיל. ההרגל, ג מנששם.
 התורה שהרי בזה, צורך כל שאין לפי ח והלימוד. הסייג דרך על הקצוות

 לפי הרע יצר בכבישת והרגלים מוסריים אימונים ידי על ו לכך. כבר דאגה
 העריות שבפרשת ח ועוד. יא( ם' )ויקרא כגון: ז והוראותיה. התורה דרכי
 כדי גדול ובטורח רב בטקס צורך ש־ש י יח<. כג, )דברים 0 יח<. )שם,

 על לפירושו בזה רבנו כוונת יב אלה. כל ואחרי K׳ לבעלה. אשה להתיר
שאין חזק ולקנין חיובית נפש לסגולת שתהיה יג מ״ס. פ׳ז, )סנהדרין המשנה
קודם שהשרישו אחרי עני ומעשר שני מעשר ראשון, מעשר יד עוד. לעקרו

 האילן. שירות ולקיטת הקציר בשעת עניים מתנות סו לכהן. גדולה תרומה לכן
בהלכות סיפרנו אשר המצוות «כל לט<: ח״ג, >מו'נ רבנו יבאר טעמם את סז

:שנאמר כמו כלם, אדם לבני והרחבה חמלה לענין - מהם יש ויובל, שמיטה
 והעניים, העבדים על וחמלה חנינה - ומהם ;יא( בג, )שמות עמך אביוני ואכלו
 י(: כה, )ויקרא דרור וקראתם ככתוב: ככפ-םי׳, והשמטת עבדים שחרור ר״ל:
מ. טו, )דברים ידו משה בעל כל שמוט



*
מימון בן משה רבנו קם

 מקצה שנתרחק עד ב־־?$ב,1פיתרון־ט קרוב 1כ? מחסורו""-זה
 עד ?חרון־טוב־לבב, ?קצה ונתקרב גגדול .רחוק נהנבלה

 תמצאן המצוות, רב בחן הבחינה ובזאת טוב". "?ב לנו שיתחזק
 הנקיבה שאסרה במו י• הנקע בחות וסךגילות מלמדות שהן בלן

 )ויקרא ולא־תטרי לא־תקם באמרו: וגאלת־־הדם", והנטירה
 )דברים עמו תקים הקם כג,ה(; )שמות תעזב עזב יח(; יט,
 א(- )שם, השיבם השב ובן .,והרגז הכעס כח שיחלש ד(-עד כב,
 והדךת תקום שיבה מפגי ובן: הבילות". חכונת שתסור עד
 יב(; כ, )שמות ואת־אמך את־אכיף כבד לב(; יט, )ויקרא ° זקן פגי
 עד - יא( יז, )דברים וגו׳ ?ף אשר־עגידו מן־וזדבר תסור לא

 הרחיק ואחר־כןד .’חבשת תכונת ותגיע העזות תכונת שתסור
 תוכיח הוכח ואפר: ",’הכשת רב לומר: רצוני האחרון, מן־הקצה

יס א, )דברים 3’מפני־אייש תגורו לא יז(; יט, )ויקרא את־עמיחך
 ייכשןבא האמןעי. בדרך ןישאר גם־בן חבשת רב ש״סור עד

 במו: הדברים׳ על־אלו להוסיף ףשתדל ק5ם בלא הסבל האיש
 מן־המאכלים; על־פה־שנאסר מוסף והמשתה, המאכל שיאסר

 בל־ ויתן מן־הכעילות; על־מה־שגאסר יותר הזווג ואסר או
 ”על־ההקדשות מה־שבתורה על מוסף להקדש, או לעניים ממונו

והוא הרעים מעשה עושה -?חןהי’ועל־העךכים ועל־העדקות,

x ציקנות ב סז.<. ;כתובות לפניו" לרוץ ועבד עליו, לרכב סוס .ואפילו 
 במדינה הבאות ההפסדות רוב .כי ג עין. וצרת לב רעת וקמצנות מאוסה

 לזהירות ד לט<. ח״ג, >מו״נ הון' לקבץ התאוה מרוב אלא אינם אדם בני בין
 פ״ז, דעות ;הל׳ ו נקימה. בכלל זו שגם ח המדות. מעלות ולשאר ונדיבות

 מדבר. הכתוב אבידה בהשבת n מדבר. הכתוב שונא של בחמור » ז־ח<. ה׳
 עלול האלה הצוויים לכל הציות שכן » ה־ו<. פ׳ תורה תלמוד ;הל׳ ראה 0

 כי הכרה: לידי ולהביאו האדם, שבלב הגאוה ורגשי האנוכיות את להכניע
 להתבייש לכבדם, שעליו ממנו וטובים גדולים שיש - שומר״ גבוה מעל .גבוה

 מורא ללא ועזת עוז ללבוש כלומר: יב בישנות. x. להם. ולהישמע בפניהם
 מי כגון, יו הבית. לבדק או למזבח, לשמים: שמקדישים יג הדרוש. במקום

 כפי א»׳ז, אותו של ערכו כסף לקודש לתת עליו עלי"! פלוני .ערך שאומר:
כס. פ׳ ;ויקרא בתורה המפורש הערך

I
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 לגמרי. מן־המצרע ן:צא האוזר הקצה אל ןיגיע :דע", לא
 ממני, נפלא יומר ??ל שמעתי לא דןר, ן:3הע מה ולחכמים

 כגנות ר3ד ,נמ?ךרים התשי?י בפרק במערבא דמי כגמרא ןהיא
 אסירים? כעין שישארו עד תדרים שבועות על־עצמם המקכלים

 לא :צחק: רכי כשם אידי רב "אמר ,הלשון מה שם אמרי
 אחרים"? דברים עליך אוסר שאתה אלא תורה, כסה־שאמרה ד:ך
חסרון. יבלא תומכת כלא ”כשור• שזכךני העגין ןזה

 שצריך ה?רק: כזה סה־שזכרנוהו מ?ל התכאר־לך הנה
 מן־ אל־קאה מהן :צא ישלא הממצעות, הפעלות אל ,לנין

 כמו •’כהפך ?;כדו ולעמד הרפואות על־צד הקצוות-אלא
 מעט שנשתנה מזגו ?שיראה הרפואות, ?מלאכת הירד? שהאדם

 אל שיצטרך עד להתחזק" החלי :נים ולא ישכח לא שנוי,
 :?מרו חלוש, מאכךיו שאבר טי?ש:דע כת?לית» חזקה ךפואה
 עד ועילהו,זלמה־ש ויכוף לו המזיקים מך?רים חתרחק תמיד

 האדם חלשה-כן יוסיף שלא עד או ההוא, האבר ?!?ריא
 ן:כסן פעלותיו, ן:שקל תמיד, מדותיו שיזכר לו צריך השלם

 קצה לצד נוטה נמשו וכל־מה־שיךאה יום. יום נפישו תכונות
 להתחזק הךעה התכונה :ניס ולא כן־פואה :סהר מן־סקצוות,

 עיניו לנגד :שים וכן •,בשז?רנו ?מי רע, מעשה ?שנותוי"
 -”שזכךנו ?מו תמיד, לרפאסם ןישתדל לו אשר הפחותות המרות

אמרו: ר?? 1’שהפילוסופים חסרון. מבלתי לאךם שאי־אפשר

 תלמוד נ לצדקה. זאת כל לו חושב הוא שהרי בזה, שירגיש מבלי «
 מתאים ה עצמו. על שקיבל ואיסורים נדרים בכבלי ד א׳ז. והלכה ! ירושלמי.

 ברפוי כמו ז פעולותיו. בכל לבו שישים ר כאן. שאמרנו למה פרסיו בכל
 חולשה להוסיף n למעלה. שזכרנו כמו ניגודיים, באמצעים שמרפאים הגוף
 תרופה. לבקש י הלה. גופו מאברי שאבר כשידע כן וכמו ס יותר. עוד

 שהמעלות קעג(, ועם׳ למעלה יב רבות. פעמים ויכפלהו שישנהו זה ידי על •«
 הפעולות הישנות ידי על לקנין להיות בנפש יתישבו למדות אשר והסחיתיות

 והדעות* )"האמונות ראה יד בהפכו*. "ההפך השיטה: עפ*י יג רבות. פעמים
א(. פ ד, מאמר המרות" )..ספר כן כמו ב־ג<. פרקים: ה׳. מאמר
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 כלן׳ למעלות כטבע שהיא מי שימצא ורחוק הוא "ככד
 אבל א. ומוכן" מזמן השכליות/ ולמעלות המדות למעלות ר״ל:

 לא בע?ךיו הן אמר: .נהךכה ?חם זה נמעא הנביאים בספרי
 אנוש ייסה־יאדק יח(: ד, )איוב תהלה !שים ובמלאכיו !אמין

 עליו המלך, ושלמה ד(. כה, )שם אשה !לוד ומה־יזכה עם־אל,
!עשה־טוב אשר בארץ, צדיק אין אז־ם כי סתם: אמר השלום,

 והאחרונים: הראשונים שאדון יודע ואתה כ(. ז, )קהלת !חטא ולא -
 לא־ ען1 השם־יתברך: אליו אמר כבר השלום, עליו רכנו, משה

 על כ,יבא )במדבר ישראל כני לעיני להקדישני בי האמנתם
 לא־קדשתם אשר על כדא )שם, מרי?ה למי את־פי אשר־מריונם

 השלום, עליו וחטאו, נא(• ׳בל )דברים !שראל כני בתוך אותי
 והיא: המדות, ממעלת מן־הקצוות אחד לצד שנטה הוא:

 המרים שמעו־נא ?אמרו: הרגזנות לצד נטה כאשר הסבלנות.
 כמוהו אדם שיה!ה :1השם־יתברך עליו דקדק י(, כ, )במדבר

 וכיוצא הכעס?! בו ראוי שאין במקום ישראל עדת לפני כועס
 שמתנועותיו מפגי הוא. השם חלול - ההוא האישי בדין בזה

 העולם הצלחת אל בהם להגיע מקוים והיו למדים, כלם ומך?ךיו
 הרע, מפעלו־ת והוא הכעס, בו !ראה והעולם־הבא״-ואיך הזה
 הנ?ש. מתכונות רעות מתכונות אם כי !בא ולא שבארנו, כמו
 שא?אר,והוא: כמו את־פי״י-הוא "מריחם ?עמן: אמרו אבל

 א?ל מעלה? לו שאין מי עם ולא ככלים, עם מדכר הה! שלא
כמו ׳,כן־בוז כיחזקאל היתה שבנשיהם שהקטנה אנשים עם

K האדם שלימות מחוסר המדבר ב המעלות. בכל מושלם להיות מוכשר 
 "שהקב״ה ז״ל: כמאמרם לחטאה, זאת לו וחשב זה על הקפיד ג וחולשותיו.

 שאמרו וכמו קכא:<. )יבמות השערה" כחוט )הצדיקים( סביביו עם מדקדק
 )תענית שעושין" קלה עבירה על אפילו בעוה״ז, הצדיקים מן "נפרעין עוד:
 >שמות שמצינו כמו ה כמשה.רבנו. כזה, נעלה באיש כזה דבר כלומר: ד יא.(.

 "מחמי ה״ג(: פ״ג, בכורים )ירושלמי חז״ל ואמרו משה, אחרי והביטו ה<: לג,
 גדול שזכות - אותו ולראות לזכות כדי אחריו, הביטו ר״ל: ומזכי״, צדיקא

מרו. במה יודעים אנו ואין רצונו, הפך שעשו שמשמעו ו הוא,
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 ןבא#ר עחנרהרי. ?ע$ה או ןכל־פה־שי^פר החעמים*, שזכרו
 פחיתות לו אין ודאי השלום, עליו שהוא, אמרו: שבעם, ראוהו
 ?כקשת עלינו כעס שהשם־?ח?רך יודע שהןה ולולא מדה/
 לא כועס-ואנו ה?ה לא ?תברך, הכעסנוהו, ושאנחנו המ?ם

 אבל הענ?ן, בזה אליו כדברו כעס שך,שם־?סערך ו נ י צ מ
ח(. כ, )במדבר וגו׳ את־העדהי והקהל את־המטה קח אמר:

 התורה, מספקי ספק התרנו אבל ז השער מכונת ?צאנו והנה
 חטא ,איזה רבות: פעמים ונשאל ׳הרבים דברים בו שנאמר

 אנחנו-והאמת בו ומה־־שאסךנו בוי מה־שנאפר וראה ז חטא"
.זדךכה תעשה

 תמיד פעלותיו שוקל האדם כ#»ה?ה כי י:1כו}ו אל ואשוב
 אדם, כני ממדרגת עליונה במדרגה יה?ה אמצעותם, אל ומכון
 השלם הדרך וזה - טובו אל תשיג השם־זתברך אל ?תקרב ומה

 ן?3הע זה ?ברכה, רו}ם5ז החכמים, זכרו ?ככר העבודה• שעדרבי
 בהם-זוכה ומשגיח ארחותיו פל־השם" ואמרו: עליי" וכתבו
דרך ושם שנאמר: ־ערוך־הוא, הקדוש של בישועתו ורואה

 ושאר הכהן בוזי בן יחזקאל ראה שלא מד. הים על שפחה ,ראתה א
 ,ראה ז<: פרק רבה, )דברים מוצאים אנו וכן בשלח(. )מכילתא, הנביאים"

 עמהם שדיברה בנביאים, הגדול יחזקאל ראה שלא מה משה בימי הפחות
 .1ד ה, )דברים עמכם ה׳ דיבר בפנים פנים שנאמר: בפנים, פנים השכינה

 ואלה מפיו. היוצא והגה דבור וכל תנועותיו כל ובודקים בוחנים היו ב
 1ח לג, ושמות משה אחרי והביטו שאמדו: ,מה ד<: ח״א, מו״נ1 רבנו דברי

 בהם". ומסתכלים ודבריו פעליו מדקדקים היו כי לג:<: שין >קד חז״ל אמרו
 הכעס שע״י ה', פי את שמרו המרי וזהו כלל. כעס ולא ך ורגזנות. כעס של 1

 פירושים" ה כן. לא אשר תועה ה׳ על ישראל בני שיחשבו גרם משה שכעס
 את מבין* התורה על בפירושו והרמב״ן זה. בענין נכתבו רבים ?ביאורים

 מהדברים "והקרוב אומר: הוא כך ואחר קשה. אותם ומבקר כאן רבנו דברי
 .כי :שכתב חננאל רבנו דברי הם - השואל לדחות טוב והוא בזד. שנאמרו

 לכם ה׳ "יוציא שיאמרו: היה וראוי מים׳. לכם ,נוציא שאמרו: הוא החטא
 א<; לז, ושמות וגו׳ לאכול בשר בערב לכם ה׳ בתת שאמרו: כדרך מים",
 הסלע". מן מים להם הוציאו בחכמתם ואהרן משה כי העם, חשבו ואולי

 ד.:(, )סוטה " שביניהם-יתקבל. והאמתי הנכון הפירוש כלומר: ז אחרים. ע״י י
b ד<. ה פא, דעות )הל' ראה דרכו. ומחשב דעותיו ושוקל המעריך כל



ז »

קפד

 לא9 "רשם", תקרי: אל כג(. נ, )תהלים אלהים ?רשע אךאנר
 אשר העגין זה והסברא". השעור הוא - וה״שימה״ ״ושם״.
 סה־שךאינוהו שעור וזהו ,ב?קןוה כלו הסרק ?זה פרשנו
הענין. ?זה שצריך

חמיקזי פרק
אחת( י תכלית לןד הנפש בצחות האז־ם )בהשתמש

כפי הדעת", לפי כלם שו?3 כהות קישעבדי לאדם צריך
 תכלית תמיד עי?יו לנגד וישים זה. ^לפני ?סרק מה־שהקד?!נו

 אותר.י. לדעת האדם יכלת ?פי השם־רתברךי, השגת והיא: אחת,
 ??יאים ו?ל־ך?ךיו ו?נוחווןיר" הנועורןיו כלן: ?עלותיו חשים
 הה?ל, מפעל דבר ?פעלותיו יהרה שלא עד הת?לית, לזו

 בו: והמשל התכלית. זאת אל ן?יא שלא פעל לו?ר: רצוני
 ויקיצתו, ושןתו ומשגלו, ו?שתןתו, באכילתו הכו^ה ש:שים

 ??ריאות וה?ו;ה ל?ד°. גופו ??ריאות - ומנוחתו ותנועתו
 הח?מות לקנות ושלמים ?!־יאים כלים הןסש שתמצא - גופו

 לתכלית שרגיע עד ’השכליות ומעלות ה?!דות מעלות וקנות
".’ההיא

שוד, ב מיושבת. דעת ובשיקול בעיון מעשה דבר בכל ולסבור לשער *
 המבוארת - השי״ת השגת - הסופית התכלית היא ג זה. הז״ל למאמר בדיוק

 אליה. להגיע כדי ופעולותיהם נפשו כהות כל את האדם יכוין שאליה בסמוך,
 מגיע שבאמצעותם מפני ,אמצעים*. נקראים: התכלית אל המובילים הדרכים

 האדם את המעוררת שהתכלית ימצא. ת. י ל כ ת ה - חפצו לפחיז האדם
 בבחינת. ה״אמצעים", הפעולות כל סיבת אליה-היא שיגיע כדי לפעולות

 יהיו מעשיו שכל :כלומר ת שיעביד. :ונו״א ד תחילה״. במחשבה מעשה ״סוף
 לאדם לו שהורשה כמה עד » נא(. ג, הלק >מו״נ י ודעת. בהשכל געשים
 בשעה בין n נד(. ח״א, מו״ג ;ד,"י פ״א, ויסוה״ת המוגבלים בכחותיו להשיג
 הגוף קיום לשם E מעבודתו. נח שהוא ?שעה ובין ומתנועע, עובד שהוא

 חולה" והוא הבורא מידיעת דבר ידע אד שיבין אפשר אי "שהרי י ושלימותו.
 הסופית התכלית שהיא וידיעתו, הבורא השגת י« ה*א<. ד, פ דעות )הלכות

 ממנו וקשיש הרמב״ם של דורו בן דאוד, אבן אברהם ר' יאמר וכן והעיקרית.
האדס והנהגת עשית ה הפילוסופיה תעודת (:98 ועמוד רמה״ ״אמונה בספרו



קפה פ״ד. פרקים שמונה — אבות למסכת ;דמה

 עד לבד ההנאה אל כתתו אז תהיה לא ההקשי ןעל־זה
 א?ל - ההנהגות ?קזאר יכן ,בה?רב והמקזתה טן־המזון ?זיכחר

 וכשיזדמן ז ?היה - עלב שלהיה ובשיזדמן המועיל. אל לבון
 חכמת על־דרך הערבי אל למון או ערב-להיה? בלתי שלהלה

 במזונות לעירה - למאכל תאותו שחלשה י כמי :,הךפואהי
 שהתעוררה מי וכן להם• מתאוה האדם שנפש הערבים המתכלים

 ובטיול זמר, י3ו?מי קנגרגים, בשמיעת -לטירה’שחורה מרה עליו
 ?הם וכיוצא הלפות הצורות" ןחברת הנאים, ובכגלנים הגנות,

 ןהכונה •נומ?׳ השחורה המרה תלי הסיר הןפש, ”ממה־שלךחיב
 לקנות - גופו בבריאות הכר?ה ותכלית גופו. שלבריא - ?כל־זה
 ?קבוצוי, בינתו תכלית ממון-תודה לקנות כשיתעסק וכן חכמה•

 /,מביאותו ולהמשיך גופיי* לחושי ושימצאהו " במעלות שיוציאו
לדעתי. מה־שאפשר מהשם־זתברך ןי.דע שלשיג עד

 מאד גדיל "י מבוא הךפואית למלאכת י’ההקש ועל־זה
 אל '0ובהגיע השם־לת?רך, ובידיעת והמדות השכליות במעלות
 מן־העבודית עבודה ובקשתה למרדה ויהיה .’’האמתית ההאלחה
 בשער5 ?ה כי וכנגרות. כאריגה אז תהיה ולא ,”’הגדולות

המעלות אל מביאות בנ אנושיות ?עלות כנןלשיבו ",3פעליתינר

 :האדם של הנפשי אושר :הוא - ותכליתה והחברתיים( הפרטיים בחייו בעולם
 כאן שהקדמנו האלה הדברים לפי א הבורא. את ולהשיג מושכלות להשכיל
 יועיל, אם לב שים מבלי לו, ויערב לחכו שינעם מה רק ב אליהם. •בהתאם

 אז כי ח "המועיל*. על להעדיפו ד שיועיל. ובלבד ג לבריאותו. יזיק או
 תשכון תמיד ועצבת דאגה של ועננה ז זה. כגון ו המועיל. גם הוא תערב
 >מו״נ השוה הלב. את ומשמח הנפש את שמענג » יפות. תמונות ח עליו.
 לעשות ר״ל: השכליות, ומעלות המרות במעלות י« הספון. של . כהז. ח״ג,

 ולהבראתם. הגוף חושי לחיזוק •נ ודעת. חכמה בו ולקנות וחסד. צדקה בממון
 פתוח שער יט זו. מבחינה יד בחיים. גי ותביעותיו. גופו לצרכי בלומר:
 על נצחים לחיי יז ולהגיע. טז הרצויה. התכלית אל ומביא המוליך לרוחה

 מן אומנות ים הרפואה. חכמת של חי הבורא. והשגת מושכלות השכלת ידי
 ונכוון. נחשב כ הבורא. מעבודת גם בד, שיש חשובות הכי האומנויות

 מעשי ולא u להיות. » והמזיק. המגונה ובין יל, והמו הנאה בין להבחין *3
וחשבון. דעת ללא הטבעיים יצריה רגשי אחרי הנגררת בהמה



אל 1 מ בן עקביה שלישי פרק אבות

 ועוקרתו באה א( והרוח מועטין, ושרשיו מרובין שענפיו לאילן דומה, הוא
 לאילן דומה, הוא למה מחכמתו מרובין שמעשיו נ(וכל פניו. על והופכתו
 ונושבות באות שבעולם .,־ת הרו■ כל אפילו מרובין, ושרשיו מיעטין" שענפיו

.ה( ממקומו אות■ (7 מזיזות אין בו,

הלומד. וו, נ( איזהו. וו. הוא. איזה פ, א( ]א[ לחכמה. פרפראות וגמטריאות
ענוה. פ, ד( ועברה. ס, נ( הענרה. פ, נ( ובורח. כנחתורה קלה וו, א( ]ב[

אחת על ושלמותו, מעלותיו לכל 3מצוד, חצי בפרקים ענינו הזכרנו וכבר פשוט זד, ]א[
נפשם נתטנפה אשר לאותם שראוי וכמה כמה ».הקודמים

ונושן. טנופה• ונתחזק בפרק כראוי זה מאמר פירוש ביארנו כבר ]ב[
שיהא עת אדם לכל יש שבהכרח אמר ]ג[ עליהם חכמים העירו וכבר דסנהדרין. העשירי

רביעי פרק
 מלמדי מכל שנ׳ אדם מכל נ(הלמד חכם, א(זה.הוא אי אומר, זומא בן [א!

 אפים ארך טוב שנ׳ יצרו את הכובש גבור, הואא< זה אי .ם(» קיט >תהלים השכלתי
 תאכל כי כפיך יגיע שנ׳ בחלקו השמח עשיר (הואא זה אי .ב(ל )משלי מגבור
 זה אי הבא. לעולם לך וטוב הזה, בעולם אשריך .,ב( קבה )תחלים לך וטוב אשריך

 ל<. ב א, )שמיאל יקלו ובחי אכבד מכבדי כי שנ׳ הבריות את המכבד מכובד, א< הוא

 מצוה, גוררת שמצוה .נ(העבירה מן (וברחא קלה, למצוה רץ הוי ביעזאיאומר, ]ב!
 ה. עבירה (7 עבירה ושכר מצוה, מצוה ששכר .(7 עבירה גוררת ג(ועבירה

 לך שאין דבר. לכל מפליג תהי ואל אדם. לכל בז תהי אל אומר, היה הוא !ג!
יבנה איש לריטס ר׳(Tip מקום. לו שאין דבר לך ואין שעה, לו שאין אדם

אדן ניזונו חורים ושכן טע ינא כי יראה ולא נערנה כערער והיה שנאחר עניו וו, נ( הרוח. חעוטין, פ, א( ]נא[
מזקין. וו, (7 מעוטין. פ, ג( כל. אנל ו(, ק )ירמיה תשג ולא מלחה

 נצוריז ונשנת רענן עלהו והיה חום ינא כי יראה ולא שרשיו ישלח יונל ועל מים על שתול כען והיה שנאמר ממקומו וו, ה(
תקופות הלכות, גופי הן הן נדה ופתחי קינין אותר תסמא נ! אליעזר ר' יח. ת(. יז )ירמיה פרי תעשות ימיש ולא ידאג לא

ר5<א

 זירת בה שיש בתורה נפלאה נקודה צל השלום
 משה יבדיל אז אמרו והוא המצות, עשיית על

 ואין מועילים שאינם וידוע וכו׳־, ערים שלש
 האחרות דשלש שיובדלו עד מקלט ערי דין להם

 שאין רבינו משה היה יודע אמרו כנען. שבארץ
 שלש שיהוא עד קולטות הירדן שבעבר שלש

 ,3תהיינה מקלט ערי שש שג׳ כנען שבארץ
 הואיל שאמר לפי אלא אלו את הבדיל ולא

 רבינו משה אם ומה *. אקיימנה לידי מצוד, ובאת
להוסיף נשתדל שבשלמים שלם האמת משיג

 בקל אפילו ולהועיל להזיק בו באפשרותו
 אותו בזית כבר ואם הערך, ופחות ’ שבדברים

שהוא. נזק איזה לד יזיק
 מן היא שהענוה8 שקדמו בפרקים הזכרנו כבר ]ד[

 ושפלות הגאוה בין ממוצעת והיא הנעלות המדות
 הגאוה אבל ,9ענוה בעברית זו מדה ושם הרוח,

 רמות, ועינים לב, גבה רבים שמות לה יש
 חכמים לה שקראו השמות ומן »».ורם וגאה,

 בקצה וכנגדה ומתגאה. הרוח, וגסות גבוהה, רוח
הרביעי בפרק ביארנו וכבר הרוח. שפלות השני

 רבינו, בנוסחת שאינה חסמא אלעזר דר׳ בריתא כאן
 למחקם. שיש וברור פ״א. לפ״ד רבינו פירוש לד, וספחו

 המהווים הפרקים משמונת והשביעי השני בפרק 1
 במדבר 3 מה. ד דברים 2 למסכתינו. הקדמה

פ. ובכ״י בנדפס 5 א. י מכות 4 יג. לה
ורבעו "יוהרא" "יהיר" שהוסיף יעב״ץ הגהות ראה והוחזקס! נפשם •גצטרעה בנדפס 6עשה. כצות

 כתובות וראה פלולית מבחינה נכון ואינו צרעתה"
 מושאלת זו סלה כי ענינית מבחינה לא גם ,18 ד,ע׳ פ״ג
 עד מכאן השמיט בנדפס ד ומנוף. לכלוך לכל
 בנדפס 9 הרביעי. בפרק 8 הפירוש. סוף

המקור. לפי זה ואין ענוה' רק אחר שם לה .ואין

רפו



רביעי פרקבות
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 דרך על הקצוות משני לאחד לנטות לאדם שראוי
 הממוצעת, בדרך תמיד שימצא כדי הסייג,
 כלומר חמדות שאר מכל בלבד הזו במדד. זולתי

 הזו המדד, מגרעת חומר שמחמת לפי הגאוה,
 ממנה הרחיקו נזקה את ובידעם החכמים אצל
 לגמרי הרוח שפלות אל ונטו האחרון הקצה עד
 בשום כלל לגאוה רושם בנפש ישאירו שלא כדי

פנים.
 ששאלו חמדות מספרי בספר ראיתי וכבר

 עליך עבר יום איזה לו ואמרו החסידים לאחד
 אשר יום אמר, חייך. ימי מכל יותר בשמחה

 שפל בה מקומי והיה בספינה, נוסע הייתי
 והיו ,’סחבות* בלויי לבוש והייתי המקומות,

 מוטל הייתי ואני רכוש, ובעלי סוחרים בספינה
 להשתין, עמד הספיגה מנוסעי ואחד במקומי,
 שהייתי הגרוע והמצב שפלותי עליו והשפיעה

 על התפלאתי עלי, והשתין עצמו את שגלה עד בו
 לא ובאמת בנפשו, העזות תכונת התחזקות
 בי נתעורר ולא כלל במעשיו בלבי הצטערתי

 שהגעתי גדולה שמחה שמחתי אז התרגשות שום
 החסר אותו זלזול הרגתני שלא כך כדי עד

 הגבול שזה ספק ואין אליו. לבי שמתי ולא
הגאוה. מן להתרחק כדי הרוח בשפלות האחרון
 חכמים שהזכירו מה מקצת מזכיר עתה והנני

 זה צוה ולפיכך הגאוה, וגנות הענוד, בשבח
 הוי מאד מאד ואמר הרוח לשפלות להתקרב

 בגבול האדם ישאר שאם חושש רוח, שפל
 כיון הגאוה מן חלק בו יהא 12 שמא בלבד העטה
 כמו ממוצעת שד,ענוה לפי לה, קרוב שהוא

 חכמה שעשת מה העטה בשבח אמרו שביארט.
 דכתיב ”לגודלה עקב עטה עשת לראשה כתר

 שיראת ראיה זו הרי *,4ה׳ יראת חכמה ראשית
 מציאותה. סבת והיא החכמה מן יקרה יותר ה׳

 שיראת כלומר ,”ה׳ יראת עטה עקב ואמר
 יותר שהעטה נמצא העטה בשולי נמשכת ה׳

---------------------------------------------------
 במשלי כרס״ג מפרשו שהוא מפני זה ישם הזכיר לא
 .בין בנדפס 11 חצוף. .צלף״ שתרגמו כד, כא

 שכך .כל בנדפס 12 אמת. ואינו הבגדים״ הבלות
 ובנדפס ג. הל׳ פ״א שבת ירושלמי 13 נכון. ואינו
 משלו והוסיף .לסוליתה" לפנינו הש״ס נוס׳ פי על תקן
 משלי 15 י. קיא תהלים 14 למנעלתה". .פי׳
 י דברים 17 א. לא מגילה 16 ד. כב
 סח תהלים 19 סו. נז ישעיה 18 יה.—יז
הנבואה" למדרגת מכוונות .כולן בנדפס 20 ו.—ה

בנדפס 22 א. יג מגילה 21 המקור. לפי זה ואין

זומא בן
■ ------------— . —*-

 כתוב זה דבר ואמרו בהרבה. החכמה מן גדולה
 כל בכתובים משולש בנביאים שנוי בתורה
 שם הקב״ה של גבורתו מוצא שאתה מקום
 האל בתורה כתוב «,עטתטתו מוצא אתה

 גר משפט עושה ואחריו והטרא הגבור הגדול
 כה כי בנביאים ושטי וכו׳", ואלמנה יתום
 מרום שמו וקדוש עד שוכן ונשא רם אמר

 ושפל דכא ואת בסמוך ואמר אשכון וקדוש
 בערבות לרוכב סלו בכתובים ומשולש ,’8רוח
 .’אלמטת" ודיין יתומים אבי ואחריו שמו ביה
 במעלות שלם שהיה רבינו ממשה ללמוד לך ויש

 מעלתו על טסף כולם והמדותיות ההגיוניות
 ,” בתורה אב בנבואה אב בחכמה אב 20 בנבואה
 בלבד העטה במדת “מכולם הכתוב ושבחו

 מורה מאד ואמרו ,23מאד ענו משה והאיש שט
 תמצאהו וכך האחרון, הקצה כלפי הנטייה על

 יעקב אלהי משיח דוד וכן .24מה ונחט אומר
 שפקודותיו מלך והוא 25ישראל זמירות ונעים

 נצתונות והנחילו ממשלתו ה׳ נישא אשר נשמעות
 והוא רביט משה ידי על בו הובטח ואשר

 שביארו כמו 26 מיעקב דרך אשר הכוכב
 כמו 28 זקנים שבעים ונשיא ונביא ,2’ חכמים

 עצמו על אומר זה כל ועם ,29בשבת יושב שט
 הללו 3הלשונות* מן והרבה .30ונדכה נשבר לב

העטה. תכלית על המורים
 בו שיש אדם כל אמרם בנאוה, שאמרו וממה

 הכא כתיב 32 זרה עבודה עובד כאלו הרוח גסות
 תביא לא התם וכתיב 33 לב גבה כל ה׳ תועבת
 ורם שט בעיקר כפר כאלו ואמרו .34תועבה
 שעון ואמרו .35אלהיך ה׳ את ושכחת לבבך
 תועבת אמר העריות כל על שבא כמי הגאוה

 כל את כי בעריות ואמר לב, גבה כל ה׳
 הוא הגאה כי ואמרו .3עשו־ האל התועבות

 ולמדו עצמה זרה כעבודה ה׳ לפני עצמו
נשמה אשר האדם מן לכם חדלו שג׳ ממה

 הוא. ושבוש אדם" כל »על .מכולם" במקום
 שמואל 25 ז. סז שמות 24 ג. יב במדבר 23
 בהל׳ רבינו כתב וכן 27 יז. כד במדבר 26 א. כג ב

 דוד נבואת מהות ועל א. הל׳ פי״א ומלחמותיהם מלכים
 השניה בדרגה פמ״ה ח״ב שם אך פ״ם. ח״א מו״נ ראה
 ב. סז קסן מועד ראה 28 ע״ש. הקדש, רוח רק שהיא ביאר

 בנדפס 31 ים. נא תר,לים 30 א. בג ב שמואל 29
 ב. ד סוסה 32 .מלות״. וצ״ל הוא וט״ס .מעלות״

 שם 35 כו. ז דברים 34 ה. טז משלי 33
כב. ב ישעיה 37 כז. יח ויקרא 36 יד. ח

רפז



זומא בן רביע פרק אבות

 (א ברוקה בן יוחנן ר׳ pj רמה. אנוש שתקות רוח, שפל הוי מאד מאד אומר,
 מזיד ואחד שוגג אחד בגלוי. ממנו ״ ־ן נפרע בסתר, שמים שם המחלל אומר,
 מספיקין" ללמד, מנת על (הלמדא אומר, בנו ישמעאל ר׳ p! השם. בחלול

 וללמד ללמוד בידו מספיקין" לעשות, מנת על והלמד" וללמד. ללמוד בידו
ולא בהם. להתגדל עטרה תעשם לאא( אומר, צדוק ר׳ !ז[ ולעשות".

והלומד. וו, ג( מספיקים. פ, נ( הלומד. וו, א( ]ו[ נפרעים. פ, נ( ברוקא. וו, א( ]ד.(
אל. וו, פ, א( ]ז[ ולעשות. לשמור וללמד וו, ג(

 נחשב במה כי —גבוהה רוחו כלומר —באפו
 שד,מתגאה ואמרו הוא. נחשב במה אמרו, 37 הוא

 הרוח גסות בו שיש כל אמרו להרגו, ראוי
 הקומה ורמי הכא כתיב 38כאשרד, לגדעו ראוי

 .40תגדעון ואשריהם התם וכתיב 38גדועים
 בתחיית הגאים את מחיה ה׳ שאין ואמרו

 גסות בו שיש אדם כל אמרם הוא המתים
 שוכני ורננו הקיצו שג׳ ננער עפרו אין הרוח
 עפר, שוכני אלא נאמר לא עפר שוכבי ,44עפר

 הם הענוים כלומר בחייו, לעפר שכן שגעשה מי
 בו שיש אדם כל ואמרו בזה והפליגו שיחיו.

 ממרחק וגבוה שנ׳ עליו מיללת שכינה הרוח גסות
 עונש הצרעת שגם כאמרם רבים, ועוד .42 יידע

 שאת ואין 44ולספחת ולשאת אמרו 43לגאים
 אמר וכאלו 43 הנשאות הגבעות שנ׳ גובה אלא

 בשמתא רבא אמר שאמרו עד הספחת. למתנשא
 לומר רוצה ביה, דלית ובשמתא ביה דאית
 לגמרי הרוח לשפלות לנטות ראוי אין שגם
 בדרך זה את ושיערו המעלות מן זה שאין לפי

 את נשים אם כלומר וארבע מששים חלק משל
 השני בקצה הרוח ושפלות האחד בקצה הגאוה
 חלקים וארבעה ששים מרחק ביניהם ויהיה
 ראו ולא ושלש, הששים בחלק האדם יעמוד
 הגאוה, מן להרחיק כדי דוקא הזו במדד, למצע
 הרי יותר לגאוה ונתקרב חלק חיסר שאם
בעטה. רבא דעת היתר, זו ר,שמתא, בכלל יכנס

 בשום ראוי שאין ואמר החליט נחמן רב אבל
 לא הגאוה מן כלומר ממנה באדם שיהא פנים
 מועט. עונשו שאין לפי גדול, חלק ולא קטן חלק
 ראוי איך ה׳ תועבת האדם את שעושה מדד,

 נחמן רב אמר זה בענין אמרו לה, להתקרב
 דכתיב מאי זוטר מי מקצתה ולא מנה לא יצחק בן

 46העון חומר ומחמת לב, גבה כל ה׳ תועבת
 אנוש שתקות רוח שפל הוי מאד מאד אמר הזה

 עד לעצמך מוסר ללמד לך שראוי כלומר רמה
 באחרית שתתבונן ידי על הגאוה את שתסיר

_______________רמה. להיות שסופו הגוף
 השוגג על עון שיש הכתוב מן יודע אתה ]ה[

 ונסלח ,ה בו ואמר בקרבן, כפרה צריך ולפיכך
 במזיד שאינו אלא ,47חטא אשר מחטאתו לו

 מלהשוות 48צדקו יתעלה שהוא לפי ספק, בלי
 אלא הדברים, מן דבר בשום כשוגג המזיד את

 או מזיד שהיה בין ה׳ שבחלול כאן כוונתו
 עון מזיד היה אם ממט, נפרעין בגלוי שוגג
 ששני אלא שוגג, עון שוגג היה ואם מזיד,

בגלוי. העונשין
 מפני זו בצוואה לדבר שלא חשבתי כבר ]ז[

 בה שדברי יודע שאני מפני וגם ברורה, שהיא
 ואולי התורה גדולי רוב בעיני חן ימצאו לא
 ומבלי לב אשים ולא אומר אבל ,49כולם אף

לנמצאים. ולא שקדם למי 30לחוש
קרדום התורה את תעשה אל אמר, שזה דע

 דברים 40 לג. י ישעיה 39 א. ה סוטה 28
 ו. קלה תהלים 42 ים. כו ישעיה 41 ה. ז

 שתי על מבוססת הדרשה כי בילדותינו לנו ופירשו
וי. וי כאומר שמשתמע יידע של היודין
הדרשה. בסיס חפשו ורבים אמת. דברי ונראין

מצאתי וכן נספח" -לסוף רבינו ונוסחת א ה סוטה 43
,נפחת". כלפנינו ולא עתיק. כ״י במדרש ינום׳

 בכ״י 46 יד. ב ישעיה 45 כב. ים ויקרא 44
וכ״ה הארור" "העוו אלמלעוך -אלד׳נב כ״י ובכמה פ.

 שגיאה כי ונראה הנוסחאות. בכל כ״ה 47 בנדפס.
 אשר -מחטאתו לתקן וצריך הוא פה שבעל שבשגרה

 אבל בשוגג. אפור שהוא י, ה בויקרא לו" ונסלח חטא
 בבא ונאמר כב, יט בויקרא הוא רבינו שכתב זה פסוק

 בין שם הבדל ואין אשם שמביא חרופה שפחה על
צדקו, יתעלה עדלה" -תעלי 48 למזיד. שוגג
 -חלילה תרגם ובנדפס לו. חלילה מעין ערבי בטוי והוא

 בנדפס 49 הוא. ויאה נאה ותרגום דרכו״ ליושר
השמיט בנדפס 50 מהסכמתי״. -חזרתי הוסיף
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כל ,(ד הא חלף. בתגא ודישתמש אומר, הלל היה ג( כך בהם. לחפור נ( קורדום
למדת. הא וו, (7 וכך. וו, ג( קרדום. וו, נ(

 לפרנסה, כלי תחשבנה אל כלומר בה, לחפור
 בכבוד הזה בעולם הנהנה שכל ואמר ופירש
 העולם מחיי נפשו את הכרית זה הרי תורה
 הברור הזה בלשון אדם בני והתעוורו"־ הבא,

 שאינם בפשטים ונתלו גדם, אחרי והשליכוהו
 לעצמם וקבעו אבארם, ואני אותם, מבינים
 את ועשו הקהלות, ועל היחידים על 52זכויות

 את והשגו ,53מוכסים חוקי התורתיות השררות
 ושצריך חובה שזה מוחלטת בהטעאה אדם בני

 המתעסקים ולאנשים ולתלמידים לחכמים לעזור
 שאין טעות זה וכל אומנותן. ותורתן בתורה

 כלל. עליהם להשען רגלים ולא54 בתורה יסוד לו
 נמצא לא ז״ל החכמים בעקבות נתבונן כאשר כי

 לישיבות נדבות קבצו ולא אדם מבני שגבו להם
 ולא גליות לראשי ולא והמכובדות המרוממות

 מן לאחד ולא תורה למרביצי ולא לדיינין
 כולם את מצאנו אלא אדם, לשאר ולא הממונים

 ויש בתכלית דחוק מצבו 55שהיד. מהם יש
 מה׳ לי וחלילה בתכלית, גדול עשיר שהיה
 צדקה, נותנים ולא מתנדבים היו לא שהם לומר
 לקבל ידו פשט אלו דחוק שמצבו אותו אלא
 אבל ומרגליות, זהב מקומו את לו ממלאים היו
 שיתפרנס במלאכה נתעסק אלא כן, עשה לא

 למה בז והיה בדחק, ואם ברווחה אם ממנה
 מכך. מנעתו שהתורה כיון אדם, בני שבידי

 במקצועו חוטב היה הזקן הלל כי ידעת וכבר
 והוא ואבטליון שמעיה לפני ולומד עצים חוטב

 ותלמידיו ידועה, ומעלתו ,58העניות בתכלית
שבתלמידיו וקטן ויהושע, במשה נמשלו אשר הם

 דעת בן יסתפק ולא ,5’זכאי בן יוחנן רבן
 כי לו להטיב אדם לבני הסכים הוא שאלו

 בן וחנניה עצים. לחטוב לו מניחין היו לא אז
 נזון אינו כולו העולם כל מכריזין אשר דוסא
 בקב דיו בני וחנניה בגי חנניה בשביל אלא

 בקש ולא ,58שבת לערב שבת מערב חרובין
 5ישראל" ארץ בכל דיין וקרנא אדם. מבני
 באין הדין בעלי וכשהיו מים, שואב היה והוא

 שישאב מי לי שתתנו או להם אומר לפניו
 שתתנו או עמכם עסוק שאני בזמן במקומי

 .60לכם ואדון מעבודתי בטל שאני מה כדי לי
 61 וזולתם אלה של בדורם שהיו ישראל היו ולא
 מצאנו ולא חסדים. גומלי בלתי ולא אכזרים לא

 אנשי מגנה דחוק שמצבם החכמים מן חכם
 הם אלא להם חלילה לו הטיבו שלא על דורו

 ,62 האמת לשם האמת מאמיני חסידים היו עצמם
 בה אשר רבינו משה ובתורת בה׳ מאמינים

 לעצמם התירו ולא הנצח, עולם האדם ישיג
 בעיני ה׳ חלול בכך רואים והיו זה, את

 המלאכות ככל מלאכה שהתורה שיחשבו ההמון,
 ויהיה בעיניהם, ותזדלזל בהן שמתפרנסים

 המכחישים אלו וטעו ,83בזה ה׳ דבר כן העושה
 ולוקחין הברורים האלו הלשונות ואת האמת את

 במעשיות כרחם בעל או ברצונם אדם בני ממון
 מומין בעלי אדם בני על בתלמוד שמצאו
 יכולים שאינם עד64 בימים באים זקנים או בגופם

 לקבל, אלא דרך שום להם ואין מלאכה לעשות
 ואתה תורה. חייבה לא זה הימותוז יעשו, ומה

היתה באמרו ממנו שלמדו המעשה את מוצא

 הכפילויות להשמיט וכדרכו לחוש" ■ומבלי
 עיניהם. סראות טחו הסתמאו, התעוורו, ■ותעאמוא" 51

 זכיות. ■חקוק־ 52 הוא. וט״ס ■והתעוותו״ ובנדפם
 לערבית דומה צליל -חוקים" ובנדפם מסים. היטלים,

 אלשרעייה אלתקדמאת ■וג׳עלוא 53 נכון. אינו אך
 את ■והפכו לתרגם גם ואפשר אלמכוס". שריעה׳

 הושמט. ובנדפס מוכסים" תורת התורניים המינויים
 דבר חכמים בדברי -ולא משלו הוסיף בנדפס 54

העם מן אדם ■בני בנדפס 55 אותו״. שיאמת
 שהיה" קהלותיהם בכל ודור דור בכל נמצא אבל
סוכה 57 ב. לה יומא ראה 56 במקור. זה ואין

 ואהה .כמשה ובנדפס א. קלד בתרא בבא א. כא
 תענית ב. יז ברכות 58 נכון. ואינו ויהושע״

 היד כתבי בכל כ״ה 59 א. פו חולין □ כד
 ג׳מיע פי ■דיין בנעט ר״י ומזוצ׳ בנדפס. וגם העתיקים
 פי על תקן מגיה איזה ושמא הגולה. בכל דיין אלגולה"

 לפנינו 60 קרנא״. גולה ■דייני ב יז סנהדרין הש״ס
 נוסח ושמא הונא. רב על כן אמרו א קה בכתובות

 בכסה חסר .וזולתם" 61 רבינו. לפני היה אחר
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 רביעי ^מאמר
-דרוש-

במוגבל( גבול )בלתי בדרכיו והלכת
עמו, ה״א בישראל עמל ראה ולא ביעקב און הביט ״לא

ה׳ ומה טוב מה אדם לך "הגיד בו". מלך ותרועת
 עם לכת והצנע חסד ואהבת משפט עשות אם כי ממד דורש

 ובמשפט בצדק לי "וארשתיך לעולם", לי "וארשתיך אלקיך",
ה׳". את וידעת באמונה לי "וארשתיד וברחמים", ובחסד

 ומ״א מה׳ דרכי נסתרה ישראל ותדבר יעקב תאמר ״למה
אלקי שמעת לא אם ידעת הלא יעבור משפטי

 חקר אין ייגע ולא ייעד לא הארץ. קצות בורא ה׳ עולם
 וייעפו ירבה אונים.עצמה ולאין כה ליעד נותן : לתבונתו

 יעלו כה יחליפו ה׳ וקווי יכשלו כשול ובחורים וייגעו נערים
ייעפו. ולא ילכו ייגעו, ולא ירוצו כנשרים אבר

 בקיום הישרה הדרך לנו שמורים׳ נ״ל אלה ופסוקים מאמרים כללות
 שני מכוונים וכנגדם התורה, כל גם בהם שכלולים והמשפט, הצדקה
 צדקה העושים ישראל בית כלו הגוי הוא שיעקב וישראל יעקב השמות
 העם, את דעת ומלמדים מדין, על היושבים והשופטים המנהיגים הם וישראל

 יהו והמשפט הצדקה שהם הוא בזה והעיקר ; המשפט בכלל זהו שגם
 וגם ומשפטיו, צדקותיו הוא וכן סוד, ואין גבול, בלתי שהוא ה׳ בדרכי
 וזהו מצדו. הגבלות יעשה לא לו הנתן בגבול אבל גבול בעל שהוא האדם

 דעיקר ובו׳, רחום" אתה אח רחום הוא "מה : בדרכיו" ״והלכת כוונתם
 והלואה ולויה, וכהונה עניים מתנות מפורשת מצוות הם• והרחמים החסד

 שלא המצוות, קיום איכות אנו למדים קרא שמהאי אלא וכד, ושמיטה
נסיון. מיני כל בפני ועומדים תמידיים אלא וכוזביים, ארעיים יהו

 וגבוליי חומריי חיים בעלי כשאר שגופו אח שהאדם בזה עוד ונוסיח
 האדם את עשה א׳ בצלם כי עליה וכתוב לשחקים, תרקיע נפש אבל

 שאח )שפיגעל(, במראה הנראית ותמונה צל כמו עניני שצלם ופירשו
 של חצוניות בה משתקפים זה בכל העצם, נגד ערך שום■ בה אין שהמראה

 ובחכמה ובזמן במקום מוגבל שהוא אח האדם כן ; שהם כמות הצל בעל
 ונאמר גבוליים, בלתי כהות בה נראין ה׳ נר שהיא בנשמתו זה בכל ויכלת,
 עמקי עד יחדור בתבונתו כי חקר. אין מלכים ולב לעמק וארץ לרום שמים
 — תחתיו הטבע כחות ויכבוש וכוכבים, והירח השמש את וימוד תהום,

השליטות, צד על יוצרו את לעבוד מצווה הוא האלה הנעלים ובכוחותיו
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 חבירו פלוני את למצוא שהולך אדם על שאומרים כמו בדרכיו, הולד ונקרא
 כהו בכל משתדל האדם• שאם בזה, וכ״ה אליו, הגיע שלא אה בדרכו,
 בגבול ה׳ את עובד האדם ■אם אבל בדרכיו. הולך נקרא הריהו ה' להר לעלות
 המובטחות הטובות וכל — ה׳ דרך היא זו לא ארעיית עבודה גבול, בתוך
 ישראל בני טענות הנביא מסלק ובזה הן, כאלה בעד לא ומשפט צדקה בעד

: ואומר יתברר השם על
 משפטי ומא׳ מה׳ דרכי נסתרה ישראל ותדבר יעקב תאמר "למה

 למה : וטוענים אומרים והמונו ישראל כלל — שיעקב היינו יעבור",
 והחסד הצדקה למעשי ה׳ ישעה לא" "למה היינו מה׳", דרכי "נסתרה
 הם — וישראל ״דרך" נקראים שהם הדורות, בכל בהם מצויינים שישראל

 שאין יעבור" משפטי "מאלקי למה ומתרעמים מדברים• והמדריכים המנהיגים
 והקובלנא העמים כל נגד תמיד בו מצויינים שישראל המשפט אל פונה ה׳

 ישועתי קרובה כי צדקה ועשו משפט שמרו ה׳ אמר "כה הפסוק על מיוסדת
 ישראל והרי — נגאלין ישראל וצדקה משפט שבשביל להגלות״ וצדקתי לבוא

 השי״ת ומשיב ? ועדנים עדן זה בושש ומדוע וצדקה משפט תמיד עושים
 ישראל קבלה פי על והן שכל פי על שהן שמעת" לא אם ידעת "הלא זה על

 ה׳ את עבודתם גם וממילא דבר, בשום מוגבל שאינו בוראם מכירים
 לבוא קאבה! ישועתם ודאי אז הגבלות בלי זה דרך על להיות צריכה

 הגבלות, מיני בכמה מוגבלים עדים׳, כבגד הצדקות הנה : כשנתבונן אבל
 שבשמים אבינו על אלא להשען לנו ואי! בגלות, המעכבנו וזהו—המשפט וכן

 היו העולם שאומות הגבלות ארבע שלילת הפסוק וחושב — יחושנה שבעתה
 הנה לשמי" מנש מוקטר מקום שבכל אד השי״ת, את בזה להגביל רגילים

 בלי אלקות מהות השיגו ולא בע״ז, ממש נתנו דאלהיא אלהא לו כשקראו
גבול.

 בזמן : יתברך הבורא גדולת מגבילים שהיו מצינו אלה בארבעת והנה
 שנתוכחו החורבן שבשעת ספרו חז״ל שהנה ובחכמה. בשיעור ובמקום,
 ומסנחריב, מסיסרא מפרעה שנפרע שה׳ תמהו כן וראו זו, עם זו האומות

 הוא לעולם וכי דרכם פי על ויישבו ? בהיכלו זרים באו עתה זה איך
 ונגד בזמן, שהגבילו הרי איכה( )מדרש הדברים הזקינו כביכול — נער
 אמיתית סור אין באחדות מאמינים בני מאמינים לישראל הנביא אמר זה

 לעולמי נאמנה וגבורתו כהו וקיים בזמן, מוגבל שאינו ה׳" עולם• "אלקי
 ( )מלכים אלקיהם" הרים ״אלקי אמרו שארמים מצינו במקום — עולמים.
 "בורא הנביא אמר זה ועל נ״ו( )גיטין במים" אלא גבורתו ״אין אמר וטיטוס

 פנוי מקום ואין בשוה, מקום בכל עולם מלא וגדלו שכבודו הארץ" קצות
 במדבר ישראל ימותו שאם אמר שמשה בתורה מצינו בשיעור — ממנו.

 במדבר. המיתם — הארץ אל להביאם ה׳ יכולת מבלתי מצרים יאמרו אז
יאמרו ובים, במצרים ה׳ גבורת שראו אד טען שמשה חז״ל, וביארו
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צדקות פרק
מבוא

 שלשה עור בסופו מצאתי הנ״ל כלה פסכת משנת של כתב־יד בספר א(
 איננו הזה הפרק התחלת הנ״ל. המשניות שכתב הסופר מידי כתובים מקלף דפים

 כי נודעתי מזה צדקות". פרק "סליק כתוב ובסוף דפים. איזה בכתב־יד חסר כי
אך כולו מדבר הוא כי זה שם לו יאות ובאמת צדקות* •פרק בשם נקרא הוא

צדקה. מעניני
 באחד ולא מקום בשום עוד נזכר מצאתי לא צדקות' "פרק זה שם ב(
 ויש ,222 מספר מינכן בכתב־יד ]זולת ושבכתב־יד. שבדפוס הספרים מרשימת

 שהרבה ידענו כי בעינינו יפלא לא זה דבר אך .174 עמוד שלום נוה בספר לעיין
 אין אבל וזכרונם. שמותם גם נאבד ועמם מאתנו נאבדו יקרים וספרים מדרשות

 על ומלתם בו דובר חז״ל רוח כי חכמינו ממדרשי אחד שהוא בדבר ספק כל
 יושן גם יצא. חז״ל מדרשי ממקור כי להכיר נוכל לבד וסגנונו ומענינו לשונו.
 בהקדמתו אבות בית ]ובספר הוא. יומין עתיק כי עליו תעיד והכתיבה הקלף
 המוסריות המדות על מסכתות וכמה כמה שהיו מוילנא הגר״א דודו בשם מביא

 מיוחדים פרקים להם היו שחז״ל ומצינו ונאבדו. כו׳ בטחון ומסכת ענוה מסכת כמו
 אהד פרק רש״י פירש "אמוראי" פרק א סז, שבת במסכת כמו שונים ענינים על

 פרקי גם הוא זה וכעין האמורי. דרכי בהלכות שבת דמסכת בתוספתא ששנוי
 המדות פרקי שאר לכל וראש אבות שהם לפי "אבות" נקראו לכך ואולי אבות.
רז״ל[. ששנו

 כי ז״ל גדולות הלכות בעל הגאון לעיני שהיה מצאתי הנה זה מלבד ג(
 על נרדמים מקיצי חברת ידי על תר״ן( )שנת מחדש שנדפס גדולות הלכות בספר

 לשבטים תשיעי יששכר הלשון: בזה בעמודתרלה כתוב ברומי הנמצא כתב־יד פי
 יששכר נשיא צוער בן נתנאל הקריב השני ביום שנאמר למלך שני הקריב והוא
 בינה יודעי יששכר ומבני יב,לג( א הימים )דברי שנאמר בןתורה שהוא מפגי מה מפני

 ראשי מאתים רבנן אמרו פיהם. על אחיהם וכל מאתים ראשיהם וגו׳ לעתים
 ומשיבין הלכה אותן שואלין ישראל והיו יששכר של משבטו עמדו סנהדראות

 יין היה לא ליששכר לו היה מנין הזה שבח וכל מסיני למשה כהלכה הלכה אותן
 שנאמר יששכר את מאכיל והיה שלו בפרגמטיא עוסק היה שזבולון מזבולון אלא

 לברכת זבולון ברכת שהקדים מלמד ישכון ימים לחוף זבולון ג( מט. )בראשית
 אומרים ויש באהליך. ויששכר בצאתך זבולון שמח יח( לג, )דברים שנאמר יששכר

 יעשה מה ממנו ומתירא חלום הרואה הונא רב אמר זבולון, מאהלי יששכר אהלי
 אחד פרק לקרות רגיל אם שתים יקרא אחד דף לקרות רגיל אם בתורה יעסוק
צדקה וכגבאי צבור של כפרנס עצמו יעשה לקרות יודע אינו ואם שנים יקרא



רסג צדקות מרק מבוא.

 וכו׳ יקים לא אשר ארור אלא כאן כתיב אין ילמד לא אשר ארור ישראל של
 גדולות הלכות בספר מסודרים שהם כפי האלו המאמרים חמשת לשונו. כאן עד

 המדרשות ובכל הפרק סוף עד ט מסימן א פרק הנ״ל צדקות בפרק מסודרים המה
 שמסודרים כמו זה אחר זה האלו המאמרים מסודרים שיהיו מצאתי לא שבידנו

 מפרק אלו דבריו שאב גדולות הלכות שבעל בעיני ברור לכן ה״ג בספר
שלפנינו. צדקות

 מפרק דבריו את שאב גדולות הלכות שבעל מצאתי רושמים שני עוד ד(
 זבולון ברכת שהקדים "מלמד שם גדולות בהלכות שכתוב ממה אחד והוא הלז.
 משוללי המה ככתבם האלו והדברים זבולון־ מאהלי יששכר אהלי אומרים ויש וכו׳

 הנ״ל צדקות מפרק לקוחים הזה המאמר כל כמו האלו שהדברים ברור אבל הבנה
 וצריך שם עיין שהקדים עד מלמד מתיבת צדקות בפרק הכתוב כל בו והסר
 )ועיין צדקות בפרק ככתוב זבולון׳ מאהלי קודם יששכר אהלי אומרים "ויש לומר

זה(. על שבארתי מה שם בהערותי
 עצמו יעשה לקרות יודע אינו ואם שם גדולות בהלכות מהכתוב הוא והשני

 בויקרא גם זה דבר שנמצא ואף צדקה. ויעשה צדקה וכגבאי צבור של כפרנם
 פרק של הלשון עם יותר מתאים גדולות ההלכות לשון אבל א כה, פרשה *בה,

 דבריו שאב שהבה־ג בעיני ספק אין כן כי .הנה1 המעיין יראה כאשר צדקות
שלפנינו. צדקות מפרק

 יששכר כתב גדולות בהלכות שביניהם. השינוים קצת על עור ואעיר ה(
 בתורה השבטים מנין בחשבון שנמנה סדר לפי אותו שחשב לפי לשבטים תשיעי

 יששכר כתוב צדקות ובפרק ה. עב, נשא פרשת רבה בבראשית גם הוא וכן
 בהלכות — השבטים. לידת סדר לפי אותו חשב שהוא לפי לשבטים החמישי
 וצריך סופר טעות והוא .,וכו ילמד אשר ארור הכתוב אמר דאלו כתב גדולות

ת. צדק בפרק שהוא כמו עצמו בפני מאמר הוא כי וכו׳ הכתוב אמר אילו לומר
 רמז במשלי כי צדקות מהפרק דברים שאב שמעוני ילקוט בעל הרב גם ו(

 הדד בן שעשה חסד אתר דבר וכו׳ יצחק שעשה וחסד אחר דבר כתב תתקנב
מפרק שמקורו וברור 2האלן הדרשות שאב שממנו המקור ציין ולא שם עיין וכו׳

 צדקה כגבאי עצמו יעשה גדולות בהלכות וכן צדקות בספר הכתוב כי אעיר 1
 על שיתמנה נפרש שלא והוא נכבד ענין בור, רמזו לדעתי הדמיון. בכ״ף צבור וכפרנסי

 באמת כי א, כה, פרשה רבה ויקרא מלשון לכאורה כמובן הצבור על ופרנס הצרקר. קופת
 הצבור אם יעשה מה כי צדקה וגבאי הצבור על פרנס ויעשה שילך הלזה האיש ביד זר, אין
 כאלו צדקה כגבאי ממונו על עצמו שיעשה הכונה אבל ולקצין. לראש עליהם לקבלו בו יחפצו לא

 זו דרך ועל הצבור. ולפרנס לעניים יחלקם למען בידו פקדון רק הוא ורכושו הונו ריבוי
 בת מצא לא ב( מט, )פסחים שנאמר מד, זצ׳ל ליבטנשטין הלל ם־ה הקדוש הגאון פירש

 טיבותא מחזיק ולא מהונו צוקה שעושה מי לומר רצונו צדקה גבאי בת ישא כו' חכם תלמיד
 לד,עניים. בו ייטיב למען ה׳ מאת בידו הוא פקדון רק הונו כי צדקה כגבאי עצמו חושב כי לנפשיה

i מדרש בצדו וכו'מצויין ממישע וכו׳ וחסד אחר דבר זה קודם שם בילקוט הכתוב על
רק מוסב הלז שהציון בעיני ברור אבל השירים. שיר במדרש איננו ובאמת השירים. שיר



*דקות פרק

ראשון מרק

 השונטית שהרי וישקיחו ויאכילהו ביתו לתוך חכם תלמיד אדם יכניס ]לעולם
 בנה את להחיות לו גרם טי בנה. את והחיה אלישע והתפלל בנה )א( מת(
 חכם תלמיד מכנים שהוא מי שכל למדת הא ביתה. לתוך שקבלתו מפני
בשכינה. נדבק כאלו מנכסיו ומחנהו ומשקו מאכילו ביתו לתוך

 לא )ב( שנאמר העולם מן אומות שתי נדחו שעליה פרוסה גדולה אחר דבר ה.
 והלא להם צריכין ישראל היו מה וכי וגו׳ דבר על מה מפני וגו׳ עמוני יבא
 והשליו יורד והמן עולה הבאר היתד, במדבר שהיו שנה ארבעים אותן בל

 לא אשר דבר על )ג( התורה אמרה אלא עליהם. מקיפין כבוד וענני מצוי
וגר. אתכם ק־מו

 יהושע ויען )ד( שנאמר ביהושע מצינו שכן מלימודה יתר תורה שימוש ו.
 היה שירות ומה משה. משרת אלא כאן כתיב אין משה של תלמידו נין. בן

 לבית לפניו ומוליכן )ה( הבלנרים ואת הדלוי את נוטל היה משרתו
המרחץ.

 יום בכל משכים היה משרתו היה שירות מה משה משרת אחר דבר ז.
משה. לרבינו זה משה לרבי זה ואומר שבטן הגס הגס את ובורר

 שנאמר )ו( באלישע מצינו שכן מלימודה יתר שמושה גדול אחר דבר ח.
 אשר אלא כאן כתיב אין למד אשר 0) וגו׳ ישראל מלך מעבדי אחד ויען
מלימודה. יתר שימושה שגדול למדתה הא אליהו. ידי על מים יצק

הערות

ו[. ב, רבד. השירים שיר ]ועיין מהענין המובן לפי והשלמתי 'ד בכתב חסרה ההתחלה )א(
 לא אשר כתיב ולא קדמו לא אשר מדכתיב שדייק ונראה ה. שם, (1) ד. כג, דברים )ב(

 קדמו ולא לקדם להם היה כן פי על שאף אלא להם שיתנו צריכים היו לא שבאמת מפני נתנו

 רוצה )כה( כח. יא, במדבד )ד( הן. ב, רבה השירים שיר ! ח לד, רבה בויקרא הוא ]וכן
 עיין (1) לרבו. עושה שהמשרת מהדברים היא שזו המרחץ לצורך הבלן של והכלים דלי לומר

מלכיה )ז( וגו׳. אלישע סד, שנאמר מלמודה יותר תורה של שימושה גדולה : כ ז, ברכות



רלתצדקות פרק

 השני ביום )ת( שנאמר למלך שני והקריב היה לשבטים מי5הח יששכר ט.
 בינת יודעי יששכר וטבני )ם( שנאמר תורה בן שהיה ]מפני[ מה ומפני וגו׳

 והיו דבר אותם שואלים הם שהיו מלמד בישראל יעשה מה לדעת לעתים
)י(. מסיני לטשה כהלכה הלכה להם משיבים

 ]כולן טעטידין היו סנהדריות שמאתים מלמד )יא( וגוי[ מאתים ]ראשיהם י.
 שנאמר[ אחיו ]זבולון כן להיות ליששכר לו גרם מי בלבד יששכר משבט(

 ומאכיל שלו בפרגמטיא עוסק שהיה מלמד )יב( וגו׳ ישכון ימים לחוף זבולון
 יששכר )יד( שנאמר נחלות משתי אוכל יששכר שהיה ומנין )יג(. יששכר את

 ליששכר גרם זבולון של חמורו שכתוב, גרם חמור מהו וגו׳ גרם חמור
)טי(. תורה בן להיות

 שטח )ס!( אמר ליששכר זבולון של ברכתו והקדים משה בא ]לפיכך[ יא.
)יח( זבולון של לאהליו קודם יששכר של אהליו אומרים ויש )יס. וגו׳ זבולון

 ישכים יעשה, מה ממנו ומתירא חלום הרואה כל )ים( חונא ר׳ אמר יב.
 דף לקרות רגיל אם שנים. ישנה אחד פרק לשנות רגיל אם בתורה. ויעסוק

 צדקה כגבאי עצמו יעשה לשנות ולא לקרות יודע אינו אם שנים. יקרא אחד
ויחיה. ציבור וכפרנסי

הערות

 איתא זה לשון כעין )י( לג. יב, א הימים דברי )ט( יה. ז, במדבר )ח( יא. ג, ב
 סיפא )יא( טז. יג, רבה במדבר ! ה עב. רבה בראשית ועיין יד, סימן נשא בתנהומא

 בראשית פי על והשלמתי תיבות כמה פה מחוק בכתב־יד לג. יב, א הימים בדברי הנ״ל דקרא
 כן )יג( יג מט, בראשית )יב( טז. יג, רבה במדבר ! יב צח, שם הוא וכן ה, עב, רבה
 בראשית )יד( יז. יג, רבה במדבר ב! כה, רבה ויקרא ! צט פרשה סוף רבה בבראשית הוא
 רבה ובבראשית ונחמד. יקר פירוש והוא אחר מקום בשום זאת מצאתי לא >טו< יד. מט,

 שהוא וכתבו בביאורו המפרשים ונדחקו לגרמיה, חמור יששכר גרם חמור יששכר : איתא יב צח
 עליו( ביאור כתבתי נט אות ב נוסח ויתרות חסרות טעמי למדרש )ובהערותי סופר טעות

 גרמיה. זבולון של חמורו יששכר שם רבה בבראשית להגיה יש אולי פה הכתוב פי ועל

 ב. כה, רבה ויקרא ט! צט, ;ה עב, רבה בבראשית הוא כן )יז( יח. לג, דברים )טז(
 זבולון לשל קודם הזכיר יששכר של אהליו אבל ליששכר זבולון שהקדים אף פירוש )יח(

 על שהכונה כתב ג דף ח״ב הליקוטים ]ובספר אהליך וביששכר צאתך אמר בזבולון שהרי
 לפני במזרח חנו יששכר שבט כי זבולון. לשל קודם שהיו במדבר יששכר של אד,ליו מקום
 וכן הוא(, אחד וחונא הונא ירושלמי )שבלשון הונא רב שהוא נראה )יט( זבולון(. שבט

 שמים בידי מיתה וחייב בעבירה אדם נכשל אם אמר ד,ונא רב : א כה, רבה בויקרא הוא

 ישנה אחד סרק לשנות למוד היה ואם וכו׳, אחד דף לקרות למוד היה אם ויחיד, יעשה מה
 המאמר כל שם עיין וכו׳ הציבור על פרנס ויעשה ילך וכו׳ לקרות למוד אינו ואם שנים,

יעשה מה שימות ממנו ומתירא חלום הרואה כל לומר רוצה כאן וגם הפרק, סוף עד פה הכתוב



מדרשות בתי רלו

 תקומה הייתה לא הזאת התורה את יילמד לא אשר ארור כתוב חייה אלו ייג.
 ללומדים היא חיים עץ נאמר ולא )כ(. וגו׳ יקים לא אשר אלא ישראל לשונאי

וגו׳. בה למחזיקים היא חיים עץ )כא( שנאמר בה למחזיקים אלא בה
פרקא. סליק

שני פרק
 להם ואין סוף להם שאין הוא ברוך המלכים מלכי מלך של מעשיו גדולים . ]א[

 דן שהוא הוא! ברוך ]הקדוש של בטדותיו לחשוב אדם ירצה אם מה חקר
המדות אלו אחר מדדה אם וחוטר קל הדבר והוא לחשוב יכול אינו דין בה
יכול שאינו וכמה כמה אחת על ........עצמו את[ מביא ]כך ידי שעל מת

 ועד העולם מסוף 1שהם ]הימים כל מדת גמר סופו. ועד העולם מסוף לומר
 כל מדת גמר סופו. ועד העולם מסוף ]שהם[ הנהרות כל מדת גמר סופו.

 ]שהם דברים אם מה וחומר קל הדברים והלא סופו• וער העולם מסוף ...
 של ברשותו שאינם )דברים וכמה כמה אחת על כך( אדם ]של ב[רשותו

)כב(. אדם[

 לאומות[ הוא חטאת אבינו אברהם שעשה חסד )»( חטאת לאומים ]וחסד . ]ב[
 שבנה מכם אחד היה לא העולם לאומות הוא ברוך הקדוש אמר העולם.

 אברהם שם ויבן )כד< שנאמר לשמי מזבח ובנה אברהם שבא עד לשמי מזבח
 עמדה היא יצחק אבינו שעשה חסד חטאת. לאומים וחסד אחר דבר *.,וגו

 וחסד אחר דבר )כי(. וגו׳ במדבר חן מצא יי אמר כה )כה( שנאמר במדבר לבניו
0)כ שנאמר במצרים לפניו עמדה אבינו ליעקב שעשה חסד חטאת לאומים

הוספות הערות
 מזבח שם ויבן לומר צריך דעתי לעניות 1 משלי >כא( כו. כז, וברים )כ( וכו׳. ויחיה

 ושוב ז, יב, בראשית הקודם קרא שהוא לה׳, מתוק הכתב־יד זה בעמוד )כב( יח. ג,
 המאמר כל מובא ששם הגדול במדרש ראיתי להעתיק שיכולתי עד יגעתי והרבה ומטושטש

 קרא ומביא וגו׳ לאומים חסד פסוק על הזה איזה חסרים והלאה ומכאן האלו. הדברים ממנו
הנ״ל. יד, משלי )כג< דאבדין. על וחבל בו דפים

ירמי׳ )כה( ט. כב, בראשית )כד( לד.
 ישראל נצחו זה ידי שעל לאומים חטאת היתד, היא יצחק שעשה החסד פירוש )בו( ב. לא.

 אברהם בזכות במדבר חן מצא : כט פרשה סוף רבה בבראשית דרשו זה )וכעין במדבר כנגדם
 )בבא הקנה בן נחוניא ר׳ אמר וכן יוסף(, עץ בפירוש שם עיין וגו׳ לבבו את ומצאת דכתיב
 שעשה החסד פה שאמר ומה חטאת, ולאומים לישראל, וחסד גוי תרומם צדקה ב< י, בתרא
 חסד אחר דבר : שם משלי בילקוט הובא וכן המזבח, גבי על שנעקד מה לומר רוצה יצחק

 זד, דבר ששאב ונראה העולם, לאומות הוא חטאת המזבח גבי על צוארו שפשט יצחק שעשה

ח, ג, שמות )כז( שם. עיין שלפנינו ממדרש



רלז צדקות »רק

 בן שעשה חסד חמאת לאומים וחסד אחר דבר )כת(. וגו׳ להצילו וארד
 מלאכים שלח כשחלה הדד בן אחאב. בן לאחזיהו חובה היתה היא חדד
 שלח שלו )ל( בסוכטרה נופל ואחזיהו )כט( זה מחלי האחיה אלישע אצל

 ]ונתנה[ )ונטלה( בשומרון המלכות נטלה מיד עקרון אלהי זבוב בבעל שאול’
 דבר וגו׳. הארי מפי הרועה יציל כאשר יי אמר כה )לא( שנאמר לדמשרף

 לישראל. תוכחה היתה היא נינוה אנשי שעשו חסד הטאת. לאומים חסד אחר
 תשובה לעשות בכם יש כלום לישראל הוא ברוך הקדוש להם אמר
 לא ואני וגוי שקים ויתכסו )לב( שנאמר כמה נינוה אנשי שעשו כדרך לפני

)לג(. וגו׳ הגדולה העיר נינוה על אחוס
צדקות. פרק סליק

הוספית הערות
 למצרים. ונחנה : הגדול במדרש 2 לומר שרוצה שנאמר זולת מובן אינו (1)כו

לפניו עמדה אבינו ליעקב פרעה שעשה חסד
 בפירוש שם ז״ל ספירנו עובדיה ר׳ שכתב כמו וכונתו וגו׳, להצילו וארד שנאמר במצרים
 להצילו ארד רק זה כל עם במצרים עמי עני את שראיתי אף לומר שרוצה וגו׳ ראיתי ראה הכתוב

 פרעה שעשה החסד בשביל היה שזה פה ואמר לשונו, כאן עד המצרים להכרית לא ולהעלותו
 — בהם. המצרים שיעבדו זה ידי שעל לישראל חטאת והוא גושן, בארץ שהושיבו אבינו ליעקב

וכו׳, שנאמר במצרים לבניו עמדה אבינו יעקב שעשה לומר שצריך בעיני קרוב יותר אבל
הקדוש אמר וגו׳, להצילו וארד זה קרא עי* ג ג, רבה בשמות שכתוב מה פי על וביאורו

 כאן ירדתי ועתה וגו׳ אעלך ואנכי מצרימה עמך ארד אנכי אביהם ליעקב אמרתי אני הוא ברוך
 הוא יעקב שעשה חסד הגדול במדרש הוא ]וכן אביהן ליעקב שאמרתי כמו בני להעלות

בילהוט מובא הזה והמאמר ט. ח, ב מלכים )כט( וכו׳ן. האומות בין להתגבר לבניו עמד
השבכה בעד שנפל לומר שרוצה נראה וכונתו הוא, לשון מאיזה ידעתי לא )ל( שם. משלי

 שישב ממקום שנפל לימר ורוצה סבסטין, מלשון הוא ואולי ב, א, ב במלכים ככתוב
 אלהים ויסב שנאמר בסבסטין אתכם הרבצתי ב: סימן במדבר פרשת בתנחומא כמו בהסיבה. שב
 סיגמטין. ערך ערוך ועיין מיטותיהן. על מסובין שהמלכים כדרך שהרביצם מלמד העם. את
 ]במדרש סבסט. ערך ובמעריך סווסטי, ערך ערוך עיין שומרון עיר היא סוסטרה או —

 בעלייתו השבכה והיא בכסוסטרא פה צ״ל וכן שלו גזוזטרא לתוך נופל אחזיר, איתא הגדול
 גזוזטריות, תמור כצוצריות כתוב נד ד, ב, נוסח נתן דר׳ באבות וכן ב, א, ב במלכים הכתובה

 ובדמשק מטה בפאת בשומרון היושבים ישראל בני ינצלו כן דקרא וסיפא יב. ג, עמוס )לא(
 אחר דבר : שכתב בפירושו שם רש״י דברי אביא דבריו ולהבין מדרשים[. בקובץ הוא ]וכן ערש

 זבוב בבעל לדרוש ששלח אחאב בן אחזיהו בעון מטה בפאת זצ״ל, מאיר ר׳ בדברי מצאתי
 ישראל באלהי לדרוש שלח ארם מלך הדד ב( ערש ובדמשק זה. מחלי האחיה עקרון אלהי

 את זצ״ל מאיר ר׳ שאב שממנו המקור היה שלפנינו המדרש שדברי ונראה לשונו, כאן עד
זה. קרא הביא טוב בדבר לסיים וכדי יא, ד. שם )לג( ח. ג, יונה )לב( אלו. דבריו



ההלכה בשדה

תשנ״ז שכט לח( - )ל״ז נ׳ - א׳ קונטרס ח׳ שנה
של היאצ״ט יום שבט כ׳ו לרגל

בני-ברק ואב׳ד רב זצוק״ל לנדא יעקב רבי טרן

יעקב" "פעמי מכון ע״י לאור יוצא
 זצוק״ל, לנדא יעקב מוהר״ר הגה״ח ע״ש

 שליט״א לנדא י.ל. משה מוהר״ר הגאון בנו בנשיאות

ברק דבני אבי׳ד רב



יעקב פעמי צו

 כשזונה היא העבודה, סוף ר״ל אחרונים

עצמה[. לקדושה

-ג-

 בסוטה הגט׳ דרשת בין דהחילוק ונראה

 המצור. בפרטי לא בשבת, הגט׳ דרשת ובין

 בשורש אף אלא בלבד, שנתבאר[ ]וכפי

ומהותה. תענוד,
 "אחרי הפסוק את שדורשת בסוטה ,־^הגט

 בדרך ללכת היא המצוד, יסוד תלכו" ה״א

 הדרך מהי לנו מנין אמנם והמתוקנת, הטובה

 הק׳, התורה מפרשת ע״ז והמתוקות, הטובה

 כתלמיד מדרכיו, ונלמד הי״ת אחרי שנלך

 סגי ומה״ט כמעשיו. ועושה רבו אחר ההולך

וכדלעיל. הטובות הפעולות בעשיית

 הפסוק את שדורשת בשבת הגט׳ אבל

 הוא הענין יסוד א״כ והוא, אני - "ואנוהו"

 אלוקים, צלם ולהיות הקב״ה, אל להיתדמות

 הפעולות בעשיית די אין וטטילא כביכול,

 אליו עצמו להיתדטות צריך אלא הטובות,

 ]וממילא וכו׳ וחנון רחום שנעשה עי״ז יתברך,

 ודו״ק. והישרה[ הטובה בדרך שהולך נטצא

 ה״א "אחרי ט״ש הוא דהציווי מםתברא,0

 הטובות, הפעולות בעשיית די ובזה תלכו"

 כלל אלא ציווי, בתורת נאמר לא "ואנונו" אבל

 הקב״ה, אל תשוקתם טרוב אטרוהו ישראל

 זו שמעלה אף וא״כ אליו, להתדמות שחפיצים

 ציווי בלשון נאמרה לא מ״ט בתורה, כתובה

ודו״ק.

-ד-

ב׳ בחז״ל לנו שנתבארו שזכינו ואחרי

 אלוקיכם ה׳ "אחרי )א( זה בכענין פסוקים

 )ב< הפעולות. תיקון על והוא - תלכו״

 ע״י וזה הקב״ה אל להתדמות והוא "ואנוהר

עצמם. המידות תיקון

 בדרכיו" "והלכת של זו במצוה לחקור יש

 מצות בגדר והחינוך הרטב״ם קבעוה אשר

 ענינא או הפעולות תיקון ענינה האם עשה,

 רק לא נדרש וממילא הקב״ה, אל להתדמות

 המידות תיקון גם אלא הפעולות, תיקון

בעצמותם.

 בספר הרמב״ם לשון בין חילוק ונראה

 כתב דהרמב״ם החינוך. לשון ובין המצוות

 בו להידמות שציונו בזה״ל: ח< מצוה >שם

 "והלכת אומרו והוא היכולת כדי יתעלה

 אתה אף רחום נקרא הקב״ה מה וכו׳ בדרכיו"

 לומר שרצה בפירוש ובא וכו׳ רחום היה

 והמידות הטובות בפעולותיו ההתדמות

 צד על יתעלה, ה׳ בהם שיתואר הנכבדות

 עכ״ל. רב עילוי הכל על יתעלה הטשל,

 יתעלה בו "להידמות המצוה דגדר ומבואר

 עה״פ בגט׳ ט״ש כפי וזה היכולת" כפי

 תיקון גם בעינן וממילא וכדלעיל, "ואנוהו"

בעצמותם. המידות

 על לעשות שנצטוינו החינוך: לשון ומאידך

 כוחינו, בכל והטוב היושר בדרך מעשינו

 החסד דרך על וכו׳ דברינו כל ולהטות

 דרך שזהו מתורתינו ידענו כאשר והרחמים,

 נקרא הקב״ה מה וכו׳ ז״ל ואמרו וכו׳ השם

 המידות שהן וכו׳ רחום היה אתה אף רחום

 לנו ויש בריותיו, עם בהן שמתנהג המעולות

ע״כ. בדמיונו דרכינו כל ולעשות ללמוד



צז יעקב פעמי

 הפעולות תיקון על ,המצור. דגדר ומבואר,

 הטובה "דרך ואת והטוב, היושר בדרך

 ודרכיו, הי״ת ממעשה ללמוד לנו יש והישרה

החינוך. בלשון היטב דו״ק

 מהל׳ )פ״א בהלכותיו הרמב״ם ולשון

 וכו׳ האלו בדרכים ללכת אנו "ומצווין דיעות(

 שנאמר והישרים הטובים הדרכים והם

 זו, מצוה בפירוש למדו כך בדרכיו", "והלכת

 וכו׳ "חנוך היה אתה אף "חנון" נקרא הוא מה

 הכינויים אותן בכל וכו׳ הנביאים קראו ועד״ז

 וכיו״ב, וחזק גבור וכו׳ חסד ורב אפיים ארך

 אדם וחייב ישרים טובים דרכים שהם להודיע

 כוחו כפי אליו ולהידמות בהן עצמו להנהיג

ע״ב.

 בזה שיש ס״ל בהלכותיו שהרמב״ם וגלע״ד

לעיל שנתבארו הנדרים שני את זו במצוה ב׳

 והישרים" הטובים ב״דרכים עצמו להנהיג )א(

הטצוה( בגדר החינוך בדעת לעיל כמ״ש )וזה

 כמ״ש )וזה כוחו" כפי אליו ׳ולהידמות )ב(

 )אמנם המצוות(. בספר הרמב״ם בדעת לעיל

 בדרכים עצמו הנהגת של זה בחלק נם

 בעשיית די שאין משמע והישרים הטובים

 בנפשו להנהיג צריך אלא הטובות, הפעולות

 טובות מידות בעלת שתהיה בה ולקבוע

 ודאי אליו, להתדמות המצוה מצד ומ״מ ויל״ע.

הוא[. כן

ה

זה ענין לקבוע הרמב״ם במקור אמנם

 אפשר דאי צע״ג, בדרכיו" "והלכת של במצוד,

 לא דהתם חדא "ואנוהו", מ״ש דמקורו לומר

ישראל אלא הקב״ה, מאת ציווי בתורת בא

 מה ועוד יתברך. אליו להיתדמות רצו מעצמם

הי״ת. בדרכי הליכה נקרא זה שענין הראיה

 בגם׳ ממ״ש הרטב״ם דמקור נאמר ואם

 הליכה דהיינו וס״ל תלכו" אלוקיכם ה׳ "אחרי

 א״ב הי״ת, בדרכי הליכה היינו הי״ת, אחרי

 מ״ש דוגמת הטובות הפעולות בעשית ליסגי

 ההתדמות חיוב וטנלן תלכו" ה״א "אחרי עה״פ

 בעצותם. טובות המידות ותיקון יתברך אליו

 והמגדל קל״ג, דף לשבת מקורו ציין ]ובכס״ם

 די אין ובתרווייהו י״ד דף לסוטה ציין עוז

וצל״ע[. לכאו׳ באר

 עקב פרשת בבספרי טהור דמקורו ונראה

 מכון שע״י חינוך המנחת בגליות ]צויין

 )שם(: הספרי וז״ל כ״ב( )י״א, עה״פ ירושלים[

 הקב״ה דרכי אלו ־ דרכיו" בכל "ללכת

 )יואל ואומר וכו׳ אפיים ארך א׳ ה׳ ה׳ שנאמר

 וכי - ימלט״ השם בשם יקרא אשר ״כל ג׳(

 של בשמו להיקרא לאדם לו אפשר היאך

 אף וחנון רחום נקרא המקום מה אלא הקב״ה,

 הספרי וא״ב עייש״ה. וב׳ וחנון רחום הוי אתה

 את בדרכיו" "והלכת של זה פסוק על פי׳

 של שמו עליו שיקרא יתברך, אליו ההתדמות

עצמם. המידות תיקון ע״י בוראו,

 דקרא צילן, ש״ם על פליג דלא ונראה,

 רבו אחרי כתלמיד היינו תלכו" ה״א ד״אחרי

 ד״והלכת קרא אבל רבו. כמעשי לעשות

 עליו ה׳ שם שיקרא מכן, יותר היינו בדרכיו"

בספרי. וכמ״ש

-ו-

חלקים. ג׳ הענין כשלימות נתבאר והנה

ב( והישרות הטובות הפעולות עשיית א(



יעקב פעמי צח

 להיות והישרות, הטובות הטירות קניית

 עצמו, לדמות ג( וכו׳. וישר טוב בעצמותו

 פעולותיו שמתקן והיינו יתברך, אליו כביכול,

יתברך. לו דומה להיות בכדי ומידותיו

 דיקדק חסד" "אהבת בספרו חיים החפץ

 המצוה באה עקב דבפרשת מאד, נפלא דבר

 "ללכת )א( פעמים ג׳ הי״ת בדרכי הליכה ■"■ל

 "מה )ב( ו׳(. ח׳, )פרק אותו" וליראה רכיו ,

 ה״א את ליראה אם כי טעמך שואל אלוקיך ה׳

 י׳, )פרק אותו" ולאהבה דרכיו בכל ללכת

)פרק בו" ולדבקה דרכיו בכל "ללכת )ג( י״ב(.

כ״ב(. י״א,

 לפני זו מצוה באה הראשונה בפעם והנה

 לפני השם יראת אחרי השנית בפעם ה׳. יראת

 השם אהבת אחרי הג׳ ובפעם השם. אהבת

 ]דמדריגת יתברך בהשם הדביקות ולפני

 "אהבה" ממדריגת למעלה היא "דביקות"

 ה׳ אהבת היא דדביקות עה״ת הרמב״ן כמ״ש

 כשעוסק אף ממש, עת בכל בלבו שתקועה

מלבו[. ה׳ אהבת משה לא ענינים בשאר

 במדריגות לעלות שבא דכל והכלל,
 עליה לזה שתקדם צריך הי״ת (בודת

 שילך צריך ומה״ט ית׳, בדרכיו בהליכה

 וימשיך ליראה, יעלה ומשם הי״ת בדרכי

 לאהבה, יעלה ואז הי״ת בדרכי בהליכה

 יעלה ואז הי״ת בדרכי בעליה וימשיך

 נצטוה לא ליראה שבא קודם ומה״ט לדביקות.

 בדרכיו", 'ללכת רק ה׳, דרכי בכל הליכה על

 לדביקות וכ״ש לאהבה לעלות כשבא אבל

]שמעתי עכתו״ד. דרכיו" בכל "ללכת צריך

מטו״ר[. זה

 בדרכיו "ללכת תורה דמ״ש לפרש ויתכן

 הישרות הפעולות על קאי אותו" וליראה

 בור אין מ״ש ]כעין ליראה לבא א״א זה שבלי

 דרכיו" "בכל כאן הוזכר לא ומה״ט חטא[ ירא

 "ללכת תורה ומ״ש הפעולות. על רק דקאי

 תיקון אף כולל זה אותו" ולאהבה דרכיו בכל

 דאז וחנון, רחום שיהיה בעצמותם המידות

 לאהבת להגיע יכול מידותיו את כשתיקן

 ולדבקה דרכיו בכל "ללכת תורה ומ״ש השם.

 ע״ד הי״ת בדרכי ההליכה על קאי זה בו"

 ומדריגה לבוראו, להתדמות שחפץ "ואנוהו"

ודו״ק. דביקות לידי מביאתו זו

-י-

 המתגאה בזה״ל: הרמב״ן באיגרת כתב

 שטים, במלכות הוא מורד הבריות על בליבו

 שנאמר שמים, מלכות בלבוש הוא מתפאר כי

 הם דמה וקשה ע״כ. לבש גאות מלך ה׳

 "והלכת משום בהם לילך אנו שמצווין המידות

 בהם שההליכה המידות הם ומה בדרכיו"

 קושיא ]וכעין שמים במלכות מרידה נקראת

אשר"[. יוסף "שארית בספר ג״כ מצאתי זו

 מצד הקב״ה בהם שנוהג דהמידות ונראה

 מתפאר בהם הנוהג א״כ המלכות, מידת

 הקב״ה שנוהג מה אבל שונים. מלכות בלבוש

 גדולתו במקום כמ״ש ענותנותו מצד בעולמו

 נצטוינו בזה ענותנותו, מוצא אתה שם

 מה כי בסברא, מאד וז״פ בדרכיו" "והלכת

הקב״ה. של המלכות במידת לנהוג ודם לבשר

-יא

דרך ועל דיעות( מהל׳ )פ״א הרמב״ם כתב
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 הכינויים אותן בכל וכו׳ הנביאים קראו זה

 וכיו״ב, וחזק גבור וכו׳ הסד ורב אפיים ארך

 אדם וחייב וישרים טובים דרכים שהן להודיע

ע״כ. בכן עצטו להנהיג

 מידה, בגדר אינה "גבור" דמעלת וקשה

 דע״ז וי״ל ה׳. בדרכי בזה שילך לומר ששייך

 "איזהו א׳( משנה ד׳ פרק )אבות התנא מפרש

 דטידת דר״ל אדם". מכל הלומד - חכם

 מכל ולומד החכמה את שמחבב היא החכמה

 כלפי - חכם״ ״איזהו יל״פ התנא ושאלת אדם.

 שכינוהו מקום של במידותיו שידבק זה

 אדם, מכל הלומד מפרש וע״ז "חכם". הנביאים

 החכמים את מחבב הקב״ה כביכול, שכן,

בגט׳ וכמ״ש בשמם דבר כל ואומר וחכמתם

 שטעתתא הקב״ה דאומר דחגיגה ב׳ פרק

 דני אביתר דגיטין בפ״ק וכן רבנן, מכולהו

וכו׳. אומר

 במידת שנדבק ניבור "איזהו מפרש והדר

 את "הכובש ומפרש הקב״ה, של הגבורה

 בגט׳ ]וכמ״ש אפיים" "ארך מידת וזוהי יצרו"

 שכביכול, באילמים,[ ה׳ באלים כמוך מי גיטין

בדין. כעסו כובש

 במידת שנדבק עשיר" "איזהו מפרש והדר

 בחלקו" "השמח ומפרש עשירות, של הקב״ה

 "שמח דהקב״ה אליהו דבי בתנא דאיתא

 הם באשר עמו בישראל ששמה והיינו בחלקו"

ודו״ק. שם



כהיועץא ארוזפלא

 לפעמים נמצא כאשר בספר שכתוב -ממד. ד.יםך
 לסמוך ראוי שאין אמרו ולכן הקיצורים באלו

 המוחזק מיד ממון להוציא או להקל הקיצורים על
 הדין שיראה דעד מחיפוש חיפוש שילמד עד

 שהרב פי על שאף אומרים ושמעתי בשורשו
 את וזיכה וזכה גדולה מלאכה עשר. לועז מעם

 הימנו נוחה שבדורו חכמים רוח היה לא הרבים
 שאין הארץ מעמי ורבים פסוקות הלכות שכתב על

 כנתינתם דבריו ומקבלים ספרו אלא לקרות יודעים
 עליו וסומכת חכם פי לשאול חוזרים ואין מסיני

 אתר. ימצא המצא ופעמים להחמיר בין להקל בת
 דבריו על שחולקים ספרים כעת שנתחדשו דין

 להזהיר יש ולכן להחמיר. ראוי וכן ומחמירים
 באין להקל הלועזים ספרי על יסמכו שלא ללועזים

 יעוררום הלועזים שספרי להם ודיין הכם• שאלת
את )ויש לחכם לשאול כדי הספק לבית ליכגם
 לא אך בקיצור דינים אסיפת ספר לכתוב __לבבי

 המותר את אזכיר ולא אסור הוא מה אלא אכתוב
 אסופות לבעלי ראוי וגם כזו(. תקלה תצא לא למען

 'פלוני יין על יכתבו ולא שלימה טובה שיעשו
 יש שלפעמים אלא עוד ולא פלוני בספר עיין

 שציין הספר ואותו מאד הדין אותו לו שנצרך
 שמביאין למי דומה זד. והרי בעירו בנמצא אינו
 מים. לשתות אותו מניחים ואת המעית אל אותו
למען ספר באותו שכתוב מה ג״ב יכתוב לכן
_________לבו: תאות ימצא יב בו הקורא ינוח

רבה,-! מצוד. היא אורחים הכנסת מצות אורחים
 אוכל שאדם דברים בכלל אותה שמנו

 1 הבא לעולם קיימת והקרן הזה בעולם פידותיהם

 בית רוחב לו בהיות לעשותה שיוכל איש אשרי
 ערכו יגדל שהחסד עושה הוא גדול חסד מושב

 בא אם והנה וצערו. ודוחקו המקבל צורך לפי
 לו ליקח משגת ידו שאין עני איש לעיר אורח
 במלון לישב כבודו לפי שאינו או לעצמו מלון

 האיש אותו יעשה מד. בעיר נמצא מלון שאת או
 בארץ גר והוא הביתה אותו מאסף איש *ת אם

 שמאסף איש ימצא וכי לעזרה יפנה אגד. נכריה
 יחשב רבה למצוד, ולכן ממש יחיה חיה אותו
 ובא ליוצרו רוח נחת יעשה ככה המצוה גודל ולפי

 יסבול ועול בעיניו יקל האורח עול לכן בשכרו
 רוב לפי ה׳ את אוהב איש אשרי יבול ולא

נגד בעיניו נחשב כסף מין טרחא אין האהבה

 מכלל אמרו כבר אבל ליוצרו רוח נחת עשות
 תהי אל וכתיב הרבה זהיר תהא שלא הזהירות

 סירא בן בספר שכתב במה יזהר ולכן הרבה צדיק
 איש שאינו בו יודע שאם ביתך תביא. הכל לא

 אלא לו אין אם ובפרט ביתו אל יביאהו לא טוב
 אורח יקבל אם ביתו ובני אשתו עם אחד בית

 וגם בידו היא עבירה בביתו עמו שיישן ■בביתו
 שלא כדי ממגו נכסיו ישמור בביתו אורח כשיקבל

 רדל כמאמר דבר שום לו יחסר אם לחושדו יבא
 ומייתו 4כר״ ומכבדן כלסטים הושדן הוי אדם כל

 אורח שקבל יהושע ר׳ על דד״ן באבות מעשה
 הסולם ונטל לישן לעליה והעלהו והשקהו והאכילו
 אשר כל וגנב האורח קם הלילה בחצי מתחתיו
 ונשברה העליה מן נפל לירד וכשרצה בעליה

 שאמרו רבנן קדמוך כבר יהושע ר׳ לו אמר רגלו
 תצא שלא אפשר אם טוב )ומה כלסטים חשדן הוי

 כשהיא ובפרט האורח בפני החוצה הבעה׳-ב אשת
 הרהור מידי ואולי הרע יצר ביה דמגרי מקושטת

 הבעה״ב כשאשת פסידא יש אחר מצד אבל יצא לא
 השולחן על בעלה עם מסיבה ואינה תתגרש היא

 ולא האורח ישיבת יותר עליהם יכבד שאפשר
 מצטמק יהיה האורח וגם לו שילך העת יראו

 מבית מוצאת הבעה״ב אשת בשבילי איך בחושבו
 יעשה ערום כל לכן בעלה עם מלאכול תענוגיד.

 אדם שהוא מה לפי ישרה דרך לו ויבחר בדעת
יעשה(: בעיניו והישר האורח

 מקבל שיהא אורחים הכנסת מצות אי1]"ומת
ויותר יפות פנים בסבר האדם כל את

 פת ואדם אלקים בעיני ומרוצה ומקובל חשוב
 פטומות ממאכילו רואי וטוב עינים יפה עם חריבה
 הוצאה להוציא בעיניו קשה ואם זועפות. בפגים
 ירבה אל רוח מקוצר או יד מקוצר מרובה

 להזמץ שכדי לומר יצרו ישיאנו ואל בהוצאה
 שעיניהן נשי הני כדאמרי הרבה הכנה צריך אורח
 בעיניהן ימעט בבית אשר שכל באורחים צרות
 להביא מרבים שיהיו לבעליהן ועושות אורח כשיש

 עצמו בקלון אחרים לכבד אפשר אי באומרן
 זו אבל אורחים מייתו ולא ממגעי כך ומתוך

 רבד, מצוה מבעליו טוב למנוע הוא יצה״ר עצת
 להוציא יחוש אל ההוצאה עליו קשה אם לכן כזו.

 האורח עליו יכבד שלא כדי רגי׳ שהוא מה על יותר
שלא לאורח ליה דניחא כבוד אלא קלון זה ואין
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יועץא אותפלאכו

 שרואה מד, וכל כבד יהא שלא כדי בהוצאה ירמה
 טרחו׳ כמה בחושבו מצטמק הוא בהוצאה שמרבים

 עליו יכבד שס״ם וחושש בשבילי בעד,"ב טרח
 וברוח לו נח בהוצאה מרבה שאינו כשרואה אבל

 מרעב ויפיק טובים בדברים ישביענו שפתיו
 בלב וישתה לחמו בשמחה שיאכל באופן נפשו
 וצער כעם יש אם שאפילו• בכלל והן מימיו טוב

 יראה ואל מלבו כעס יסיר סבר, א־זו מחמת בלבו
 יחשוב לבל שוחקות פנים אלא האורח בפני

 שהנותן מארז״ל וידוע רעים פניו שבשבילו האורח
 מתברך וד,מפייסו ברכות בשש מתברך לעני צדקה
 גודל ממחשבתו יזוז אל ולעולם ברבות בי״א

 ויעשה עליו יכבד לא למען שכרה וגודל המצוד,
 צידד, יעניקנו הענק הנסיעה ובפרק יתירה ־בחיבה
 ובזה לו וילך וילווה,ו לו נתן אשר ה׳ כברכת לדרך
 על יכביד שלא האורח ומתנאי חילו. ה׳ יברך

 לא לעצמו במלון לישב לו שאפשר ומי בעה׳ב
 לא לו יזמינו אם ואף בעד,"ב בבית לישב יבקש
 בבירור שידע כדי בו יפצירו אשר עד יאבה

 בי כסופא מחמת ולא אותו מזמינים שלם שבלב
 שלם בלב שלא מחברו הגאה המקבל שכל ידוע
 כשהוא וגם גזל סרח בו יש כסופא משום אלא

 ישיבתו ירבה לא בעה״ב בבית לישב מוכרח
 הוכרח ואם יכבד המרובה כל כי וזמגים זמן אצלו
 בעד,*ב בבית יכנס לא בעיר הרבה זמן לישב
 ואם בעיר מלון יש אם בתדירות אצלו לישב
 יבקש הדבר ונתארך מועט לזמן שיהא סבור
 ודעת בחכמה אחר לבית או למלון לו לצאת עילה

 בבית היותו בזמן ואף ונפגם פוגם יהא שלא באופן
 יפנה אלא היום כל בבית תדירי ישב לא בעד,*ב

 שום על יכבד שלא באופן הנה ומעט הנה מעט
 ישאל ולא מבעד,*ב ומענות שאלות ישאל ולא אדם

 ואינו משגת ידו ואם כליו על או עסקיו על לו
 ידו את יפתח. הוא גם לבער,"ב כבוד חסרון

 מרבה ויהא סעודה צורכי ולקנות הוצאות להוציא
 געגועים ויראה הבית בני כל וכבוד בעד,"ב בכבוד
 ויברך תהלתו פיו וימלא להילדים יתירה וחיבה
 לבער,"ב חינות יתן לבתו ובעת בברכתו אותו

 באיגרתו אותם יפקוד ג״כ נסיעתו ואחר ולאשתו
 חיובא צדקה גבאי על וגם בשיבתו נאה יהא ובזה
שהוא מה ולפי האורחים על עינים •לפקוח רמיא

 ° -ד׳
-יר _/

__כל/ אחר וליתן אחד להראות או הבהרת תעמוד
ואצ״ל עול עושה כל ה׳ תועבת וכאלה אלה עושה

 חוזר העיר מבני כבודו לפי מדור לו יתן אדם
 בית ונותנים בעה״ב לו נותנים שאין ולמי חלילה

 הבית יכינו מקומות הרבה כמנהג הקהל מן מלון
 שם ויכינו החורף לימות מושב בית טוב שיהא
 בית ובלי תבן מלאים ואפילו וכסתות כריב

 מזונותיהם להם .ויתנו חרס כלי ואפילו הנצרכים
 ומה יפות פנים ביומו'בסבר יום דבר סיפוקם די

 ובעת לשבת משבת לפחות בעה״ב להם ליתן טוב
 אדם שהוא מד, לפי לדרך צידה להם יתן נסעם
 חוטא זה שהרי הרבה יקמוץ לא1 הקהל יכולת ולפי
 בדברים ויפייסם במשפט דבריו יכלכל לכן לו. ולא

 להם ודיין אביון לימין יעמוד כי ה׳ לכבוד טובים
 ונדכאים אומללים והם ללחם נודדים שהם צרתם

 עושת הוא האלקי״ם עם עמר,ם טובה העושה וכל
 השמים. מן עליו מרחמים הבריות על המרחם וכל

 הקהל על מאד יכביד שלא צריך האורח גם אמנם
 ולבסוף רש ידבר תחנונים אלא בחזקה ישאל ולא

 יקח הרבה ואם מעט אם לו שנותנים במר, יתרצה
 דין ימסור ולא מריבה יעשה ולא הקהל את ויברך

 הוא שלו והנכסים שהעושר ממי יבקש רק ח״ו
 אחר ממקום או לו ליתן לב נדיבות בלבם יתן

 ומידו למקום שלוחים הרבה כי שלומיו ישלח
להולכים טוב ימנע לא ה׳ יתן וכבוד חן הכל י
בתמים; |

 על מוסיף איסור בה ש וממכר במקח אונאה
תונו לא על כן גם שעובר גזל איסור

 הארץ מעמי מרבים אונאה תורת נשכחה בעון והן
 חריפות בשם אלא אונאה הוא מה ידעו לא כי

 הולך שהעולם גרמא ודין לד, יקראו והשתדלות
 כמאמר בעולם חוזר העניות וגלגל ומתמוטט

 יעזבנו ימיו בחצי במשפט ולא עושר עושה הנביא
 שעושה אדם נראה ואם אמת נביאיו בפי ד,׳ ודבר

 שמור עושר שהוא בודאי עושרו לו ומתקיים עול
 אל לשונאיו ומשלם הכתוב ע״ד לרעתו לבעליו

 לשקר הותר שלא האונאה כלל וזה להאבידו פניו
 אותה שקנה לומר או שאינו במה מקחו ולשבח

 שאינו מה כו*כ לו נתנו שכבר או וכר בכך
 לערב או המקח אח לפרכס שאסור ואצ״ל אמת

&ותחתיה לעין הטוב נראה שיהא כדי בטוב רע
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י/׳ן אותה פלא

 ולהזכירו אדם שהוא מה לפי קצרה חפלה לו ולסדר וידוי סדר עמו ולומר העומר-וכרואה וספירת
לו וגורם חיה לו ונפשו החולה עם גדול חסד זהו לו חייב ומי חייב מי את ענייניו שיסדר

 על מוטלת זו ומצוה בה. יחזיק אדם ובן זאח יעשה אנוש אשרי הגון ורפואת הנפש *"לשואת‘
 להחזיק ועיר עיר בכל הנמצאים חכמים לתלמידי וראוי להם שיג וכי שיח כי חכם התלמיד

 צריכה והשעה חסד איש נפשו גומל ובאמת נפשו. יקנה כי היא רבה כי ידים בשתי זו במצוה
 שלם בלב שב והוא לבבו יכנע ומעונה אלקי״ם מוכה שהוא ומחוך דכא עד אנוש להשיב לכך

 עליו אחרים מצות מות שערי עד יגיע ושלום חם ואם המעשה. וגדול פירות עושה ותשובתו
 מ״ב שם אמירת ובפרט ותחינות פסוקים נאמנה בקריאה מיתה זו מצוא לעת אצלו לעמוד
 נפשא.וגס נייח ליה למעבד מיתה חבלי מעליו להקל מאד מסוגל שהוא חזור בכח אנא בסדר
 שוס יוציא שלא נשמה יציאת בשעת עליו ולעמוד נקי שיהיה עליו להשתדל עליו אחרים ממלות

חסד עשוח ויוסיף חכם ישמע חולים ביקור מצות דרכי קצות אלה הן החוצה. מאבריו אבר
:החולה על להכביד שלא נקל לגבון ורעת ׳במשפט דבריו שיכלכל ובלבד

א׳ יום שוב וכמ״ש המות ליום לעולם מועד שאדם לבו יחן כי עצמו •על החולה ואזהרת
 לגרדום שהעלוהו כמי שדומה מליו שאמרו למטה כשנפל שכן וכל מיתתך לפני

 שעלה ותכף ילבש וחרדה והפטר זכות הבא לו ואומרים לינצל גדולים פרקליטין שצריך לידון
 עשות יוכל לא אולי אז כי החולי עליו שיכביד ער ימתין ואל הפורענות מן יתיאש אל למטה

 צריכה והשעה ענייניו ולסדר לשיב יתןלב ומיד תכף ולכן ושלום חס התשובה מדרכי דבר שום
 בעת יקל ׳ולא יתירה א׳ מציה להוסיף כדי לידו הבאה מצוה דבר כל לקיים כארי להתגבר

 ויתחזק נתעורר פתאום למותיופתע טעה שהיה א׳ גדול באדם שאירע רב מעשה וידוע משקל
 סידו וגילה לבריאותו שחזר יעד ורפא'לו שב והלאה ומאז להניח תפילין ושאל המטה על וישב

 ולכן שוים הכפות והיו וחטאיו זכיותיו כנגדו שוקלים שהיו ראה בחוליו מתעלף שבהיותו
 בכל חוליו בעת מצות לעשות עת לזאת אי מחוליו. ויחי זכית .כף והכריע ויתעורר קם

יום מירי סליחה ידרוש שיחה וישפוך ממות תציל צדקה כי צדקו לפניו וילך כחי חאמצי
 :הנער קול את אלקי״ם וישמע ע״פ כמ״ש רצויה עצמו על החולה תפלת כי ביום
אלי לך בקשת אמר ההוא חוליו מימי יום בכל כי זלה״ה מארי אבא עט״ר לטוב זכור בלם

 ראתה עין אשרי עיניי ירדו מיס ופלגי הכפירים יום של ותחינות וידויים ושאר תשוקתי
 אשריו ותאשרהו ראתה עין ודם בשר של סופו ראו לו אומר היה אצלו נכנס שהיה מי ולבל אלה

 הואעא אז כי מיתה זי מלוא לעת אליך .חסיד כל יתפלל זאת רז״לעל אמרר וכבר חלקו ואשרי
 ביתו ואת בניו את ולצות בתשובה לשוב ותעצומות עוז ברוב להשתדל הנאות המת רצון

 ישמרו מאשר אביהם מצות הבנים שומרים ויותר נשמעים דבריו שאז ה׳ דרך ושמרו אחריו
 אימתי עכשיו לא שאם ונשמתו רוחי נפשי על לחננה ועת בו תלוי בניו וזכות הדברות משרת

 הבל זה כי ויחרדו מיתה בענייני שמתעסק יראו כי ביתו אנשי לפחד האדם יחוש ואל
 בעודנו לעשיתו ראוי וכזאת זאת ונל מתים מחיה אלא ממיתים אלה דברים שאין רוח ורעיה
 כאשר שצן כל מיתתך לפני א׳ יום שוב התנא כמאמר עתו את האדם ידע לא כי באיבו

 מחוליו וכשיעמוד הרבה שכר נשכר זריז שהוא ומי בושש צריך דין לית שאז חליו את חלה
 עוד ישוב ולא החייהו• עליו ה׳ ובחמלת מות שערי עד הגיע אשר חייו ימי כל ישכח לא

________ :ישמור צדיקים ואורחות טובים בדרך ילך רק לכסלה_______________
 פירותיהס שאוכל מהדברים והוא יבנה חסד עולם שנאמר ער העולם עמיד הוא הסד

בגופו חסד שיעשה הוא החסר וכללות הבא לעולם קיימת והקרן הזה בעולם /
דאורייתא מצוה למועט רב בין חילוק אין יעשה לעשות בכחו איש וכל ובדבריו בממונו !

העביד
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סד, יועץ ח אות פלא
 דבר להושיט וכגון בפרוטות מעות להחליף וכגון הדלת על לדופק הדלת לפתוח כגון קעביד
 חסר אינו' וזה נהגה זה שכמעט עד חסר לעשות קלים שהם יש דברים כמה וכדומה לחבירו

 שניתנים אדם בני על !התימה טובו רב ומה חסד שהוא מה ידעו ולא בהם מזלזלים אדם ובני
 שאינן וכדומה סנדק להיות או וכדומה ס״ת הולכת על או ההיכל פתיחת מלות על מעות כמה

 דאורייתא מצות ועל ישראל. של ומנהג! מלוה חיבוב רק סופרים מדברי ולא מדאורייתא לא
 מפני ומצות ואם אב כבוד ומצות ג״ח מצות כגון מחיר ובלא כסף ובלא בנקל לעשות שיוכלו
 לב שים מבלי בנפש בשאט עליהן עוברים וכהנה כהנה וכדומה וקן פני והדרת תקום שיבה

 כמוך לרעך ואהבת מצות בכלל הן ג״ח מלות ובכלל בעד יכפר הטוב ה׳ לקיימן הנה מצות ני
 הוא יעשה ככה לו יעשה שחברו רוצה היה איך דבר לאותו נצרך היה הוא אם ברעתו שיצייר
 יתהלל בזה עושר ה׳ חננו אשר והאיש אגרא צערא . דלפוס גופו טורח על יחוש ואל לחברו

 מממונו שיפריש זאת יעשה אניש ואשרי וחסד חן והלוחח וצדקה משפט בעשותו בעושרו
 לרבים הצריכים• תשמיש כלי כן גס ויקנה וחסד חן להלואת מנכסיו חלק איזה או מעשר

 בכבוד תרום קר״נו לעד עומדת וצדקתו בביתי ועושר הון אומר הכתוב עליו להם וישאילס
 סיידין של קנה יקנה אם כגון הבא העולם ,חיי,לקנות אדם יוכל ובזיל הבא ולעולם הזה לעולם

 בעין והן הברכה. את אתו ה׳ ויצו השואל מן ברכות ישא לאחרים להשאילם מעשה כלי ושאר
 מה של דברים להשאיל שלא מחלוקת ועושים צרה עיניה ואשה העבריות המצריות נגשים

ואל נכלם דך תשיב ואל צדקה ובעלת חסד בעלת שתהיה ביתו את ילמד חסר החפץ האיש מי
:חוקם את ואכלו חיקם אל שבעתים ישלם וה׳ ריקם השיבהו

בהיותו כגין חסד אנשי בפגי דלת גועל להיות שלא חסד המקבל על רמיא תיובא ואולם
 האופן ועל במהרה לבעליו להחזיר מקפיד ואינו שואל בהיותו א' ישלם ולא רשע לוה

 כהחנס ומי הראשונות על תוהא ולהיות דלת גועל להיות גרמא שהן רעות וכהנה לו שנתנו
 הראשוגות על תוהא להיות לבא שלא ולהשמר לחשיב לב יחן מצוה דבר כל ועל הנולד את הרואה

 ערב יהיה לא לרמאים למיחש דא־כא והיכא מכשול תתן לא עור לפני על לעבור יבא שלא וגם
 ויבוסם לו שיערב באופן בזה כיוצא וכל ובשטר המשכון על אלא להם ילוה ולא ולאחיו לרעהו

 כי במשפט דבריו יכלנל ומלוה חונן איש טוב נאמר ע״ז בה להתמיד ויוכל המצוה עשיית לו
 העושים השוטים מפני לא בה׳ ומאמין השלם והאיש צדיק יהיה עולם לזכר ימיט לא לעולם

 דוחקו בשעת לעני ומלהלות טוב מעשות ירו ימשוך כספו אה אכול גס ואוכלים כהוגן שלא
 ספק שוס ובלי דל חונן ה׳ מלוה כי נאמנה ירע כי למשכן מה בידו שאין ביודעו משכין בלא אפי׳
תוהאעלהראשוטח יהיה ולא הבא ובעולם הזה בעולם טובה מדה מרובה וריוח קרן לו ישלם שה'

:ושלום חם
 שכינה פני מהקבלת גדולה שהיא אורחים הכנסת של רבה המצוה היא חסדים גמילות ובכלל

וחנוקית מרובים כשהאורחים ובפרט מאד כבירה שהיא אמת והן בש״ס כמ״ש ובהמ״ד "
 סמוך ויצר מריבה וטרחא מרובה הבית והוצאת רבים ימים■ ויושבים הבלבול שמתרבה קטנים
 צערא ולפום המצוה שכר כנגד הפסדו ויחשב חשבון יבא השלם האיש במצוהאמנם שיקוץ עושה

 ועושה והמצית ההורה בעבור שעמלו אשרי יולד לעמל ואדם פכרו שיגדל ליוצרו }"ר עישה כך
 במלבוש שיתלבש כמוך לרעך ואהבת של רבה המצוה בזה ונכלל בש״ט ונפטר בש״ט גדול ליוצרו נ״ר

 וזה כעה״ב על להכביד שלא האורח על רמיא חיובא ואמנם שירחמוהו רוצה הוא איך חבירו
 רצונו נגד דבר לעשות ושלא דעתו לסוף ולירד מדותיו טפ״י הארס את להכיר דעת הצריך דבר
 וצר עין רע הוא שהבע״הב האורח חושש אם ובפרט ארץ דרך בערך לעיל מזה קצת כתבנו כבר
וגס בסיג.גזל נכנס הוא כי ממנו וירחק ממנו יברח עמו בל ולבו לו יאמר ושתה שאכול עי!

אמרי )ין(

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הוז־פס)134 מס עמוד יצחק בן אליעזר פאפו, יועץ פלא



IVח אוחפלא
 וכל בעי למיחש אדם וכל עין רע לחם את ילחם ואל עצמו שיחנק לאדם שמיטב בזוה״ק אמרו
 כאשר הואי גם ויוציא ליה דאפשר כמה כל בעה״ב אצל ישיבתו למעט יעשה למשוח בכחו אשר
 ח״ל שתקנו כמו אותו בברכו לו תורות ישלם אפשר אי ואס בפעם כפעם הבית בהוצאות יוכל

 דברים וכהנה פיותהלחו וימלא אצלו שאוכל פעם בכל בבהמ״ז לבעה״ב שיברך האורח ברבת
 שפתחו רז״ל עושים שהיו כמי אכסגיא בכבוד בפתחו ביתו ובני בעה״ב לב אח המישבים הדברים

 ירב גידלם נעים ומה חלקם טוב מה שידעו באופן בברכות כדמייתיהש״ם אכסניא בכבוד כולם
 הטורח בעיניהם ויקל יפוח פנים ובסבר בשמחה אותם שיקבלו עד ובבא בזה להם הצפון טוב

 ירע אל רבים ימים בעה״ב בבית אורח להיות מוכרח הוא אשר והאיש הטובה רוב לפי וההוצאה
קוניהס רצון עישיס והאורח והבע״הב עלילית נתכנו ולו דעיס תמים מפלאות הן הן כי לבבו

:עולם של מלכי המלך יסד כן כי

 לזכותי וישתדל חבירו נפש עם חסר שימשה הוא חבירו עם שיעשה חסר גמילות וסיקר
1 z במכיר, יוכיחני ואם פציו מל ויוכיחנו ילך אשר ישרה בדרך ולהדריכו להועיל ־ללמדו
 אפיס א׳ ממנה יותר גדול חסר זה גם שמים מריו ולהצילו כפרה ליה רתהוי היכי כי עין על

 לו שיהיה מותו אחר עליו להתפלל כגון נלשא נייח ליה למיעבר כחו בכל שישתדל בכלל והן
 כפעם חפלה מלומר יבצר לא מישראל פרטי לכל כן לעשות יוכל שלא ומאחר נכונה מנוחה
 לגדלם ישראל ילדי על וישתדל לחניחחם לרקה ויתן ישראל נפשות כל על כיללת תפלה בפעם

 גדול חסד לך ואין גהינם של מדינה אביהם את מצילין הם אז כי שאת יוכל כאשר התירה על
 בקבר דובבות שפתותיהם שיהיו יכוין שפתיו על שמותם ונשא חכמים דברי כשלומד וכן מזה

 וטס חלציי יוצאי ועם הוריו עם חסד עשוח החיוב יגדל בענין האמור וכל גדול חסד זה גם כי
 ויותר וביותר תתעלס אל ומבשרך וכו׳ קודמין ענייך שאמרו ע״ד קורם הקרוב הקרוב קרוביו

 שכשהיה הזקן הלל על שאמרו וכמו חסד איש נפשו וגומל וגופו. עצמו טס עשותחסר החיוב יגדל
 נפשו גומל דכחיב נשמתי דהיינו לי שיש אכסניא עם חסד ואגמול אלך אומר, היה לאכול הולך
 -דעלמא מילי לכל היא חן לוית חסר עשוח שמצות באופן קודמין חייך מארז״ל וידוע חסר איש

 לו קובע שהקב״ה פשיטא ודאי הא לכך לבו וינוין רוחו אל יתן וכי שבתורה מלות לכל וליש
 כביד ירבה כי וגם חסד עמו גומל הרי לחבריה נייחרוחא דהוא כל עושה שאס החסד שכר״על

 זה כגון שעל צדיק איש הוא אם ובסרט עתיקים הדברים כי גס ומה הוא חסר יאשתו“זו”ביחו
 יהא .שלא ובלבד דאתי לעלמא זכי רוחא נייח ליה רעביד דמאן ברקיעא דמכרזי בש״ש סיפרו

 ארם ויש עת ייש חפן לכל עת ועכ״פ קונו רצון חסני אחרים רצון יבטל שאז איסור נדניד שוס
 ולפי העת לפי קיומה זהו חורה של שביטולה ופעמים רוחא נייח ליה למיעבד להשתדל שראוי

 הרי עון על בתוכחות יוכיחנו או חבירו את יזכה ואס חרם שהוא מה ולפי הזמן ולפי המקום
 אס בשרו ואל עצמו אל חסד גמילות בכלל הן לחבירו אדם שבין מצות בכל וכן חסד גומל היא
 ויברך לשמים לבו שיכוין ובלבד עושה הוא חסד נפשו תאוה כי הע״הו מן נהנה והוא נגש הוא

 שהוא הרבים את מזכה או ומע״ט מצות עושה אס וכ״ש הראוי מן יותר לו ירבה ולא כהוגן
 העלייניס העולמות כל ועם ישראל כל ועם קב״ה עם חסד וגומל ואמו אביו ולנפש לנפשו חסד גימל

 שיטולשכרו הוא בדין עלמה המצוה מלבד לפניו ופעולתו אתו שכרו הנה הכל ועל והתחתונים
 ענוש שעושה' •עבירה כל שעל וילסת האיש ויחרד היא א׳ ההפכים וידיעת אמתו ועל חסדו על

 הירא האיש 'ולכן והתחתונים העליונים לער וטל העולמות לכל רעה גורם אשר טל גם יענש
 בה מודד שאדם ובמדה והחסד הבריח שומר הנאמן מהאל טוב שכר ויקבל חסד עשוח יבחר

 חסד עמו ועושה גמולו ישלם כסעולו אל שהקב״ה וכשם חסד כלפי מטה חסד ורב לו מיררין
 ולא יקום לא רעה שנחלו• שונאו הוא אם אפילו ארם כל עם חסר יעשה הוא כך חנם ומתנת

__נ1עט---------------------------------------------------------------------------------------------
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סו 'ועץ ח אות
 מכשול המרים עאכ״ו• היחיד עם הנעשה החסר גדול ואס טיב ימנע לא וה' טוב ימנע ולא יעוד

 מטל אוכלים שרבו מה ולפי הטובה רוב לפי שכרו ערל רבים צורכי עושי או רבים מדרך
עליה: שכר

 ־5וכמ״שהרמב״ חטא באעוןאשר צחושבםשאין בה נכשלים שרבים עבירה היא הי^דא
ואין באנוש היא רוח כי בה ועוד לשוב חזקתו אין עין לו יחשוב שלא כך שמתוך ז״ל

 ולשונו פיו לשמור האדם ביד יש כלפנים על אבל יחשוד שלא הרוח אש לכלוא ברוח שליט ארס
 »ד ותחרות ושנאה ומחלוקת הלבנה נדולה רעה גורס כי איש לאיזה שחוש! פיו על ישמע ולא

 ואז כישע כצדיק והיה החבירה בני כל על יחפש הגניבה אחר לחפש רוצה ואס עולה שהשלהבת
 לידי הגנב יבא שלא באופן בדעת יעשה ערום כל זאת גס ואף תלונה מהם לאחד יהיה לא

 שכן וכל ברבים חבירו פני ילבין ואל האש לכבשן עצמו אדס שיפיל מיטב אמרו שהרי הלבנה
 כי בושה תנסהו והמלבין דמים כשופך שהוא כרבים חבירו פני להלבין אין ממון הפסד שמשום

 חבירו פני המלבין אבל בלבד לשלם ועליו בלאו עיבר שהגונב הגנב מן גדולה עבירה עבר
 דבר אחרית דבר על ישכיל דבר שוס מעמו יגנב כי איש כן כי הנה לעוה״ב. חלק לו אין ברבים

 חיים החפץ והאיש נפשו מצרות שומר ולשוט פיו ושומר אבירחו טל אבירה יוסיף ולא מראשיתו
 דבר איזה לי היה ומה יורע מי יאמר רק כלל לחשיד שלא ברוחו מושל להיות יגבר בכח לי

 עכו״ס ביד הגניבה תמצא שהמצא היה וכן נמצא כן פעמים כמה כי דעתו על עולה אינו שכעת
 מוצאת היא ימנים זמן ולאחר אדעתיה ולאו ירו תחת שמירה שהיא ויש דעתו על עלה לא אשר
 ויתרפס לפייהו ירבה לפחות חרפתו אח יוליך אנה קטטה עמו ועשה אדם לאיזה חשד ואם

 כן עשה כאשר כי באדם מוס ויתן ישפוט עיניו למראה לא דבר בכל וכן מחילתו לבקש”לפ"ניו
 אמת דברי קושט יודע שהמקום שאף השמים מן זכות לכף אותו דנין זכות לכף והדן לו יעשה
 לד ועל חובה לצד שנוטה דבר שעשה על אותו דנין חובה לכף דן הוא אס ממתיו עפ״י מ״מ

 און הניט לא שעשה דבר באותו זכות צד שיש כל זכות לכף רן הוא ואס דבר באותו הח<בהשיש
 אהרן שנענש כמו לשמה עבירה על עונש שיש שמצינו ואף לשמה עבירה עמל'וגמלה ראה ולא

 ודוק: כעת גראהלע״ד זה נענש גדולתו לפי העגל את שעשה על
חשדא לידי עצמו להביא איסור יש כן בכשרים חושד להיות האדם טל איסור םכמושיש3ואמ

 וממונו עצמו לשמור לאדם שראוי שכן וכל מכשיל תחן לא עור ולפני על עובר כי
 ליחן ראוי מצוה לעשות בא אס ואפילו חשדא לירי יבא שלא כדי כנסטיס אדם כל את יבהחויק

 לכמה שגורס מה שנגד אפי׳ כי יחדל החדל תועה לדבר העם המין יבואו כך מתוך אס לב
 בידו יהיה משפט ומאזני• פלס המצוה חיוב לפי והכל שעושה. המצוה שוה איננו שיחטאו ב״א

 עתה רבים והן לניעור הדומה מן מאד שיתרחק שכן וכל יחדל ואשר יעשה אשר את לדעת
 עונו והוא לי הוא זכות אותו שחישרין מי טס חלקי יהא לי איכפת מה שאומרים הארץ עם
 שנחשד למי וראוי עור ולפני עיבר היותו על בראש חלק נוטל שהוא ישכילו חכמו ולי ישא

 רז״ל נזרי גזירות וכמה כמה שהרי חשד מידי עצמו להוציא הקורה בעובי עצמו ליכנס
 על שבועה רבנן שהטילו בש״ס ואמרו החשד ומפני העין נוראית מפגי המיתר את ואסרו
 חכם ישמע ומזה הבית בעל של דעתו להפיס כדי אלא שישבע ראוי היה שלא אף השכיר

 כרי חש!יא במקום מלישבע ימנע לא מפיו שביעה להוציא שלא בעצמו שנזהר מי שאף
שאמרה מה ולקיים רואיו כל בעיני פעלו וישר זך ויהיה חש: מירי ולצאת עצמו את לנקות

 :ואדם אלקי"ס בפיני טיב ושכל חן ימצא ובזה ומישראל מה' נקיים והייתם תירה

שלעגין שכמו יעשה לעשות בכחו אשר וכל בחסידות להתנהג אדם לכל ראוי הס״דות
 תשבע לא עינו מחסורו די לו שיש ואף ככה ישבע לא כסף אוהב הממון

ואיו
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יועץ צ אות פלא רנד

 ושאר ה׳ את ולאהבה וליראה ית׳ נפלאותיו
 הן וימצא חשוב הכם פי דברי סובים תזעליות

ואדם. אלקים בעיני טוב ושכל
__________צ׳. אות _______

f ספר חובר וכבר ימלל מי כהה ד,ימ עד צדקה 1
 I ואסף מומר שבם להרב צדקה מעיל "••‘,ך"־

 י ומדרשים בש-ס רז״ל מאמרי כל טהור איש
 ולפי טובת רב ומד. צדקה של בשבחה המדברים

 מקשה עליו מתגבר אדם של יצרו וטובה גודלו.
 כגון ועל למיעבד ליד. כדמבעי יעשר. לבל לבו
 הממון חיבת יצר כי בכיסו ניכר אדם אמרו זה
 וניצול יום יום מדי עליו המתגבר אשרי מאד רב

 נעים ומד. הלקו טוב ומה טובו רב מה הימנו
עומדת וצדקתו בביתו ועושר הון בעוה״ז גורלו
 אלף לערך ה׳ שמלוה חריף טוהר י זה והרי -יילעד

 ותתענג בעוה״ז יאכל מעלליו ופרי ויותר לסאה
 להאריך צריך ואין טוב שכולו בעולם נפשו בדשן

 ידעי עלמא וכולי ראיה א״צ למפורסמות כי כזד,
 ומראה לו מתעה האדם לב יצר כי עקא דא אך
 ושהייו י*ח יצא ושכבר מזעמו מאד רב כי א

 שזן במד, עת בכל צדקה עושה ושהוא קוזזמין
 אבל כמארז״ל הגדולים עם הקטנים ובנותיו בניו

 לצדקה מעשר כדי מביא אם יבהן צדיק שהוא מי
 אלא לחשבון עולה אינו ובנותיו בניו שזן ומה

 בפוסקי׳ כמפורש טובא שעתא ליה דדחיקא למאן
 בדרז״ל כמפורש ערכין יש הצדקה בעגין והנה

 עירך עניי קודמין ענייך קודמיו חייך אמרו הם
 הרבה לצמצם לאדם ראוי שאין באופן קודמין

 הבית אנשי מדעת שלא הבית בהוצאת מאד
 אומרם ובכלל קודמיו שהם צדקה ליתן כדי

 ומטלטלין קרקעות שימכור הוא קודמין חייך
 כבוד לשכון. נפשו ויזכה שיבתו את ויכלכל
 מעדני׳ לעוה״ב לשלוח בראש הלק ויטול באה*ק
 כל להם להניח בניו על כ*כ יחוש ואל לנפשו

 קודמים וחייו עצמו אצל קרוב אדם בי חילו
 יבורך ישרים דור זרעו יהיה בארץ גבור ואם
 ידו את יפתח פתוח אז גבולו את ה׳ ירחיב ואם

 קצרה קצור אם אבל לו נתן אשר ה׳ כברכת
ומד. אדם לכל קודמין ביתו בני וחיי חייו ידו
 בצדקה ומרבה פורע אינו חובות לו יש אם גם
 ונקה לומר אפשר אי עכ»פ יהיה לרצון לא כי

פרוטה מליתן הצדקה מן המתפרנס עני אפי׳

 בצדק אני מ-ש לקיים תפלה קודם יום יום לצדקה
 שהם המפר׳ כתבו עירך עניי ובכלל פניך אחזה
 ולכן לנו עז עיר עירנו עניי באמת שהם א״י עניי
 אשריהם א״י לשלוחי ליתן הגולה בני כל נהגו

 ליתן הוא ענייך שבכלל אומר )ואני ישראל
 וידוע קרוביו הכל ת-ח אמרו שהרי לת״ח
 בקשת אם וכמארז-ל מנכסיו ת*ח המהנה מעלת

 שנא׳ תורה עמלי עם אותה עשה צדקה לעשות
 ביחד עושה מצות וכמה מים ע׳׳כ זורעי אשריכם

 התורה מכבד התורה. לומדי ביד מחזיק צדקה.
 כמקריב שהוא לת*ח. דורון מביא ולומדיה
 המהוגנים• אדם בגי עם צדקה עושה בכורים.

 כי רז״ל בדברי כמבואר שכרו גדל מאד ומה
 ליששכר זבולון הכתוב שהקדים עד המעשה גדול

 מצות לבעלי וחופה צל לעשות הקב״ה ועתיד
 הכסף בצל חכמה בצל דכתיב תורה בעלי אצל

 מכשול למו ואיו תורתך לאוהבי רב שלום וכתיב
 דאהדורי אדם משאר ת*ח של צורכו גדל כי ועוד

 והוצאתו סלסול לגהוג וצריך מיהדר לא אפתתי
 במלבושים בין ושתיה באכילה בין מרובה

 כבודם לפי ואינו דרכם שאין כידוע ומטלטלת
 לכלכל הם וצריכים הכלאות בסתובי להתבזות

 לעמוד כדי וכדומה וקאוחי ויין בבשר עצמם את
 וצריך היא תושיה כי התורה על המשמר על

 טרודים יהיו שלא כדי מחסורם די להם לתת
 באופן תמר. ועבודתם שלימה משנתם ותהיה

 עץ בד. יחזיק אדם ובן זאת יעשה אנוש שאשרי
 ורבו מאושר ותומכיה בה למחזיקים היא חיים

 ת*ח ומהנה התורה לומדי ביד מחזיק מעלות
 כי דכל אלא ומדרשים בש״ם כמפורש מנכסיו

 שהוא יאמרו שלא לדורשו לת״ח אפשר אי הא
 חכמים תפארת א*כ אלא לעצמו טוב דורש

 איזהו להבחין צריך עירו לעניי וכשנותן עושרם(
 להם טובים בן חשוב ועני ומעלי וצנוע הגון עני

 יגדל אדם שהוא מד. לפי כי ביותר ידו יפתח
 לכל מליתן יפחות לא ועכ*פ צדקה לשם ערכה
 לחם שנותן קונו כמידת עני מין ולכל שואל

 שמודד ובמדה מעשיו כל על ורחמיו בשר לכל
 שאמרו ומה עמו מדקדקין שאין לו מודדין

 דהיינו אפשר מהוגנים שאינם אדם בבני הכשילם
 להוציא ונוטלים לפרנסתם ליטול צריכים שאינם
אלא בודקין אין למזונות אבל ר״ל עבירה לדבר
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רנהיועץnix צפלא

 למתנה לו נזקקים אין הפתחים על המחזר שלעני
 ואסור מועטת מתנה לו נותנים אכל מרובה
 דך ישוב אל שנא׳ ריקם ששאל העני להחזיר

 עני הוא זה שבכלל ונר׳ הרמב״ם פסק כך נכלם
 כמי שהוא הכנסת בית בפתח מטפחת שפושט
 פרוטה• לו להטיל א׳ כל וצריך א׳ לכל ששואל

 וצערו ודוהקו מחסורו לפי הוא הצדקה ערך וכן
 שבויים שפדיון הרמב״ם פסק שהרי המקבל של

 וגדולה רבה מצוד. ואין עניים לפרנסת קודם
הדוחק האדם יעריך וכעז״הד שבויים כפדיון
 מן מעני אדם אין ולעולם כפלים כפלי ישלם . עליו שירחמו כדי עליו וירחם העני של והצער

 בשביל נגלל היזק ולא רע דבר ואין הצדקה כגון|ן הערך בזמן הערך ה-ג ולפי״ז השמים מן
שלום. הצדקה מעשה והיה שנא׳ הצדקה J בניו ובנשואי לו יולד ילד ואם טובים ימים בערבי

 ובפרט והדוחק מרובה ההוצאה שאו ובנותיו
 שהדוחק שבוים כפדיון הוא הרי הבנות בנשואי
 מר ואם ואב בזיון לידי שבאים הרבה והצער

 מן עליו ירחמו והמרחם בוכה במד עין להם
 הרמב״ם דברי להעתיק ראוי היה והנה השמים
 ששם ואילך עניים מתנות מהלכות ז׳ מפרק
 ונחמד׳ וקיימים חיים דברים הצדקה בענין מדבר

 להעתיק נטויה ידי )ועוד צריך אני לקצר אך
 בכתב הרשום זה אך בס׳׳ד( אחר במקום דבריו
 הנותן היא מעולה היותר שהצדקה שם שכתב
 יודע אינו והמקבל נותן לטי יודע ואינו צדקה

 מצוה ועושה העני יתבייש שלא באופן מקבל ממי
 זה ובכלל טובה לו שיחזיקו מצפה שאינו לשמה
 חושש שאם גר׳ ומיהו צדקה לשם לקופה הנותן

 כדמבעי עביד דלא תועה עליו וידברו שיחשדוהו
 מתן אם אז עין ורע כילי ושהוא למיעבד ליה

 האהבה להרבות כדי להודיעו מצוד. לחבירו מתנה
 מה׳ נקיים והייתם ומשום ורעות שלום ואחוה

 לש״ש מעשיו כל שיהיו האדם כל וזה ומישראל
 כמה ביוקר מעני לקנות הוא בסתר צדקה בכלל

 למלאכתו ולהשכירו בזול לו ולמכור ששואל
 ולקנות צדקה לשם הראוי מן יותר לו ולשלם

 גדול העני צורך שאז ושושבינות סנדקות
 שנהנה שחושב בזרוע ונזון מרובה שהוצאתו

 לשם נותן והנותן לו הראוי את ושגוטל מיגיעו
 שלא ושושבינות סנדקות מצות ולחיבוב צדקה

 הפתחים על שמחזרין בזויות מצות תהיינה
 ה׳ הרחיב ואשד בזיון וכדי קונה ואין למוכרן

אלה כל לעשות ידו את יפתח פתוח גבולו את

 לו להוסיף יחן פזר לו נתן אשר ה׳ כברכת
 ונוסף מפזר יש נדכתיב ביתו אל ברכה ולהניח

 ועל כברזל קשה הוא הטמון שיצר ובאמת עוד
 בענין שאם בכיסו ניכר אדם אמרו זד. כגון

 לו מובטח חובתו ידי ויצא יצרו את ינצח הטמון
 בכח לו לכן טוב דבר כל ויקיים יחטא שלא
 כדמבעי צדקה לעשות יגבר חיילים איש יגבר
 אם לבוראו אהבתו רוב לפי והכל למיעבד ליה
 ומה נגדו כאין באהבה ביתו הון כל את איש יתן
שה׳ חז״ל ודברי בתה״ק ובהאמינו ביודעו גם

הגזירה לבטל צעקה של כחד. גדול כמה צעקה
 להכרית רע בעושי ה׳ פני כדכתיב

 שצריכין בארבעה וכן שומע וה׳ צעקו זכרם מארץ
 ממצוקותי׳ להם בצר ה׳ אל ויצעקו כתיב להודות
 קול שירים הוא צעקה תיבת פשט והגה יצילם

 בזה מהסם הלב אמנם לבו קירות מתוך בתפלה
 מנביאי זה הרי בתפלתו קולו המגביה אמרו שהרי
 וקולה דכתיב מחנה לה דילפי מאי ולפום השקר

 שמתפלל פרטית בתפלה דאפי׳ משמע ישמע לא
 בזוהר והחמירו קולו ישמע שלא צריך צרתו על

 אין בתפלתו קולו שהמשמיע ואמרו הקדוש
 אחרים מקומות יש אבל במרום נשמעת תפלתו
 ליישב ונר׳ בצלותיה קליה דירים משמע בזה״ק

 א*ב למ״ו שלבו טוב שהיותר דבר פשר קצת
 רק נמוך יהיה והקול ומרה גדולה צעקה יצעק

 אש אם אמנם ישמע לא וקולו נעות שפתותיו
 בקול מלצעוק להתאפק יכול ולא בקרבו תוקד
 פרי ועושה מאד חשוב זה גם צרתו מתוך גדול

 התיבה לפני העובד ש״צ הוא אם גם ומה למעלה
 הצעקה ועיקר גדולה צעקה לצעוק שמוכרח

 כצועק בוכים קול בינוני והקול בלב תלויה
 שומע כי ויענם אל ישמע ובזה ומתחנן ובוכה
ברבים. עמו צעקת

 ביתו ואת בניו את יצוד. כי לגבר טוב צוואה
אנוש מדת כי ה׳ דרך ושמרו אחריו

 ואמו אביו צוואה ומקיים שומע שיותר היא
 הדברות עשרת ויקיים וישמור ישמע מאשר
 זכות המעשה וגדול שמו יזכר טוב שעל ונמצא

לפי הבנים את להכיר צריך אבל בו תלוי בניו
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)ריא״ז( ז״ל אחרון ישעיה ר׳ פסקירעא

 וברשותו הואיל אסור חבירו של על משלו

 מדעתו חובו כפורע הוא הרי עושה׳ הוא

ד׳, בראיית הראייות בקונטרס כמבואר ,24ואסור

 רשות שם ואין שלחבירו על משלו התורם ט,

 אם 25בתלמוד ספק זה הרי עיקר כל בעלים
 על משלו והתורם לאו, אם תרומה תרומתו

 לכל לתתה ובידו 23שלו הנאה טובת שלחבירו

 מותר י. ובמעשר. בחלה וכן שירצה, כהן

 הלכות תלמוד מדרש המודר את ללמד המדיר

 27שכר עליהם ליטול שאסור לפי ,20ואגדות

 כאשר ומשפטים חוקים אתכם למדתי ראה 28שנ׳

בחנם. אתם אף בחנם אני מה אלהי ה׳ צוני

 ליטול מותר התינוקות שמלמדין המקרא אבל

 ושכר שימור, שצריכין לפי שכר עליה[ ]*

פיסוק שכר ליטול מותר ובן נוטל, שימור״הוא
r החכמה: :אוצר

 ללמד המדיר ואסור הגדול. מן אפי׳ טעמי'

 בדבר בשבר אפי׳ גדול בין קטן בין המודר

 שאסור לפי לפנים׳ שביארנו כמו שכר שנוטלין

 שהנאה בשכר אפי׳ המדיר מן ליהנות המודר

 צריך שהוא במה אדם לו להשתכר אצלו היא

 ומותר .29קמא במהדורא מז״ה שביאר כמו לו,

 אלא מהנה שאינו 30שלמודר בניו ללמד המדיר

 שאע״פ בעיניי ונראה המודר. את ולא הבנים את

 מתבטל היה אם בשכר, הלכות ללמד שאסור

 שכר ליטול מותר חבירו את ומלמד ממלאכתו

 הואיל ניכר מלאכתו ל)ו([1בט] והרי בטילותו,

 בקונטרס כמבוא׳ ,31השנה כל בלימודו קבוע והוא

להשיא המדיר אסור יא. ו׳. בראיי׳ הראייות

. O כמוסר הוא שהרי ,32למודר נערה או קטנה בתו 

 בתו לו משיא אבל ומהנהו, לשמשו שפחה לו

 מותר והמודר האב, מרשות יצאת שכבר בוגרת

 את המדיר .33קטנה ואפי׳ למדיר בתו להשיא

 אפשר אי ]*לו[ שאמ׳ ,32תורה לתלמוד בנו

 אלא מלאכה שום לי שתעשה או שתשמשני

תיאסר לאו ואם תורה ללמוד פנוי שתהיה

 דעת צריך חברו של על משלו דתורם אמרינן אי זהו 24
בסמוך, רבנו וכמש״ב אפשיטא דלא בעיא ובגמ׳ בעלים,

 דיכול ה״ה בעלים דעת דא״צ והטוש״ע הרמב״ם לד׳ אבל
 רעק״א ותום׳ שם לח״מ ראה חברו, של על משלו לתרום

א. לז, 27 ב. לה, משנה 26 ב. לו, 25 לה. אות
שם. 37 והערה רי״ד פסקי ראה 29 ה. ד, דברים 28
 ומאירי ס״ה רמו יו״ד טוש״ע ר׳ 31 ב. לה, במשנה 30

 כ״פ *33 מאירי. ראה 33 ב. לח, 32 שם. ובמצויין
 ורמב״ן רא״ש ]עי׳ מפרשים יש אבל ועו״ר, והרא״ש הר״ן

היה שלא לפי ממנו יהנה שלא אביו שהדירו ורשב״א[

 לו למלאות מותר זה הרי *,33עליך הנאתי

 שהם הנר את לו ולהדליק שלמים חבית

 תורה. ביטול בהן ואין ביותר הצריכין תשמישין

 כוס המודר את להשקו׳ המדיר ומותר יב.

 כן דעת על שלא ,34אבלו בימי שלתגחומין

חדש ל!מוד לתינוקות מלמדין אין יג. .33נדר
7*112145

 וקשה בשבת ושותין שאוכלין לפי ,36בשבת

 להם ושונין חרזרין אלא ,37החדש הלימוד עליהם

 ללמד הפועל את השוכר יד, כבר. שלמדו מה

 את לשמור הפרה, את לשמור ,38התינוק את

 אם לפיכך שבת, שכר לו נותנין אין הזרעים,

 כל השכירו באחריותן. חייב אינו בשבת אבדו

 או חודש׳ שכיר שהיה או כאחד, השבת ימי

 שבת, שכר לו נותנין שבוע שכיר או שנה, שכיר

הימים כל אלא עצמו בפני יום בל התנה שלא לפי

 אבדו אם לפיכך ביניהם, מובלע והשבת כאחד

______באחריותן. חייב בשבת

 המודר לבקר המדיר מותר א, ג. הלכה

 שמא ישב שאם ,39יושב לא אבל עומד בחולייו

 וכל בביקורו שכר ליטול וראוי בישיבה, ירבה

 והמודד הנאה חשובה שכר עליה שנוטלין הנאה

 המדיר את לבקר מותר המודר וכן בה. אסור

 לבקרו, אצלו כשנכנס ישב שלא ובלבד בחולייו

 רגל בדריסת ממנו נהנה בעמידה שגם ואע״פ

 זה הדירו כן דעת[ ]* על לא לרשותו, כשנכנ׳

 הוא, חיותו וצורך הואיל בחולייו יבקרנו שלא

 מרובה הישיבה שהנאת המודר אסור לישב אבל

 שלמדיר בנו חלה ואם בעמידה, לבקרו לו ודי

 אלא עיקר כל בביתו_שלמדיר המודר יכנס לא

 40התורה מן חולים בקור ב. בשוק. עליו שואל

 ומצוה עליהם. יפקד האדם כל ופקודת 41שנ׳

 ידי שעל בו תלויין החולה שחיי היא גדולה

 הביקור ידי שעל ועוד מחולייו, מיקל הביקור

 ומישבין אותו ומחזקין רפואתו על אותו מיעצין

ואין דורש אין ואם שיחיה, לו וגורמין דעתו

 וראה קטנים, בדברים האב מן ליהנות מותר ללמוד, רוצה
 ומשמע 35 ב. לח, 34 שם. ובמצויין ומאירי פרי״ד

 דאדעתא משום תוספות בשם המאירי וכ״ב משלו, דאף
 שם 37 א. לז, 36 וע״ש. איניש, נדר לא דאבלות

 וראה התינוק, את לשמור ושם א־ב, לז 38 ב. עמוד
 משגה 39 ״לשמור״. כאן אף צ״ל ואולי שם. בראשונים

 כ׳ ה״א פי״ד אבל הרמב״ם 40 א. לט, וגמ׳ ב לח,
 כט. טז, במדבר 41 חולים. לבקר דבריהם של מ״ע

 ואולי כו׳, שנאמר מנין מה״ת לבקו״ח רמז ב לט, ובגט׳
התורה. מן רמז כונתו מה״ת שכתב רבנו אף
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ה צ יעקב פעמי

אלטמן מאיר יוסף הרב

 אברהם* *טחנה בישיבת חט
ברק - בני

ט״ו( כ״ח, )דברים בדרכיו" "והלכת

 ח׳( מצוה המצוות )בספר ם ב" מ הר

 ו׳( ה׳ הלכה ריעות מהלכות )פ״א ובהלכותיו

 מצות זה בפסוק קבעו תרי״א( )מצוה והחינוך

 הטובים בדרכים ההליכה של עשה

בס״ד. לקמן שיתבאר וכפי והמתוקנים,

-א-

דוכתי. בתרי זה ענין אשכחנא דילן ובגט׳

 בזה״ל: איתא ע״א( י״ד )דף סוטה בגט׳ )א(

 דכתיב מאי חנינא, ברבי חמא רבי ואמר

 לאדם אפשר וכי תלכו* אלוקיכם ה׳ "אחרי

 אחר להלך אלא וכו׳ השכינה אחרי להלך

 ערומים מלביש הוא מה הקב״ה, של מידותיו

 ביקר הקב״ה ערומים, מלביש אתה אף וכו׳

 ניחם הקמה חולים, בקר אתה אף וכו׳ חולים

 קבר הקב״ה אבלים, נחם אתה אף אבלים

 )בן ע״כ. מתים קבור אתה אף וכו׳ מתים

 אבא בזה״ל: איתא ע״ב( קל״ג )דף שבת בנט׳

 הוא מה לו, דומה הוי - "ואנוהו" אומר, שאול

 ע״כ. ורחום חנון היה אתה אף ורחום חנון

 אני - "ואנוהו" ולשון וז״ל: )שם( ופירש״י

 בדרכיו להידבק כמותו עצמי אעשה והוא,

ע״כ.

-ב-

את לחייב היא בסוטה הגט׳ דרשת והנה

 ערומים, הלבש הטובות: הפעולות עשיית

 דרשת אבל וכו׳ מתים, קבור חולים, בקר

 טובות המידות את לחייב היא בשבת הגט׳

 ואיני ]ראיתי, ורחום" הנון "היה בעצמותם

מיני ------------------ המאמר[. בעל זוכר

 הגט׳ דרשת דלפי ביניהם, טובא ונפק״ט

 דרשת לפי אבל הפעולות, בעשיית די בסוטה

 מהפעולות, יותר הרבה נצרך בשבת הגט׳

 מידותיו שיתהפכו עד כך, כל לעמול דצריך

ודחק. והישרות הטובות למידות

 מידות בעל להיות להגיע שהדרך ואף

 הטובות, הפעולות ע״י היא וישרות, טובות

 כדי נפעל דהאדם באריכות החינוך וכמ״ש

 דבכדי טובא נפק״ט איכא מ״ט פעולותיו,

 טובא לעמול צריך פעולותיו כפי נפעל להיות

וז״ב. הפעולות בעשיית

 )פרשת עה״ת הנהר" "שבולת בספר ]ועי׳

 לפרש דל" אל "משכיל בשם מביא אמור(

 והתקדשתם קדושים" והייתם - ״והתקדשתם

 והייתם קדושה, של פעולות עשיית היינו -

 קדושים. בעצמותם שיהיו היינו - קדושים

 בגט׳ מ״ש לפרש הוסיף ושם כהנ״ל. והיינו

 מים אלו - ״והתקדשתם נ״ג( דף )ברכות

 האדם כניסת תהילת ר״ל - ראשונים״

 פעולות את לעשות צריך אז הי״ת, לעבודת

מים -אלו קדושים" "והייתם הקדושה.



רעדהמודד בין אין פ״ד, נדריםרעג

 בחולייו ומכביד משתעמם שהוא פעמים מבקש
דמים"*. כשופבי הן והרי שימות, לו וגורמין

 מאה ואפי׳ שיעור לו אין חולים ביקור ג.
 השכר, רוב העסק רוב ולפי ,42ביום פעמים
 את המבקר וכל הקטן- את מבקר הגדול ואפי׳

 אין ד. .45שלגהינם מדינה ניצול החולה
 ואילך מכאן ,43ראשון ביום חולייו מודיעין
 ואף רחמים, עליו ויבקשו שיבקרוהו כדי מודעין

 שכן כל עליו ושמחין חנם שנאת לו יש אם
 אל אויבך בנפול 44שג׳ עליו, מרחם שהבורא

 ורע ה׳ יראה פן לבך יגל אל ובהכשלו תשמח
 לבקר ראוי אין ה. אפו. מעליו והשיב בעיניו

 בשלש ולא ראשונות שעות בשלש לא החולה את
 ראשונות שבשעות לפי ,45שליום אחרונות שעות

 שאין וכסבורין ]* מחוליו החולה להקל דרך
 שעות ובשלש רחמים[, עליו לבקש צורך

 וכסבורין בחולייו להכביד החולה דרך אחרונות
 עליו מלבקש ומתיאשין לחיות יכול שאינו

 לפי 46מעים חולה מבקרין אין ו. רחמים.
 אדם. מבני ומתבייש לנקביו יוצא שעה שכל

 ולא נעינים[ )מעים( חולה לא מבקרין אין וכן ]*
 שלו[. לחולי קשה שהדבור לפי הראש מיחוש

 גבי על לא ישב לא החולה את לבקר הנכנס ז,
 כסא, גבי על ולא ספסל, גבי על ולא ׳47מטה
 לפי קר]ק[ע, גבי על ויושב מתעטף אלא

 4שנ׳® שלחולה, ממטתו למעלה שרויה שהשכינה
 שאין בעיניי ונראה דוי. ערש על יסעדנו ה׳

 על שוכב כשהחולה אלא אמורין הללו דברים
 גבוה במקום שוכב החולה אם אבל ,49קרקע גבי

 אם ח. ספסל. גבי על לפניו לישב למבקר ראוי
 שמע 47סתור וזקנים בנה ילדים לך יאמרו

 סתירה ילדים שבניין לילדים, תשמע ואל לזקנים
 בן רחבעם לדבר וסימן בניין, זקנים וסתירת

_____________________ _ .50שלמה
 לרפאות המדיר ומותר א. ד. הלכה

לרפאותו שלא הדירו כן דעת על שלא 54המודר
 יו. כד, משלי 44 א. מ, 43 שם. בגט׳ 42 א. מ, *41
 ד. מא, ווהלים 48 א. מ, 47 א. מא, 46 א. מ, 45
 מלכים 50 ב. יב, שבת בתום׳ וכן ומאירי, ר״ן כ״כ 49
 הראשונים 52 ב. מא, וגט׳ ב, לח, משנה 51 יב. א,

 ב. מא, משנה *52 קעביד. דמצוה משום כ׳ שם בגמ׳
 בימות אומר ר״י איתא שם במשנה 54 שם. בגט׳ 53

 ומד,נהו, שמחממו מפני הגשמים בימות לא אבל החמה
 מפרש שר״י דמפרשים והיינו ד,"ט, בפ״ו הרמב״ם וכ״פ
מפרש סכ״ו בתום׳ הרי״ד אבל ר״ן, עי׳ ת״ק דברי

 אומר אבל בהמתו, לרפאות לו ואסור ,52בחולייו
לה. רע פלוני וסם לה יפה פלוני סם לו
 באמבטי המודר עם לרחוץ המדיר מותר ב.

 שמרבה מפני קטנה, באמבטי לא אבל *52גדולה
 אבל ומהנהו, בקטנה עמו כשיכנס המים עליו

 ומותר .63להזיע כדי בקטנה עמו ליכנס מותר
 בקונטר׳ כמבואר 54אחת במטה עמו לישן

 שולחן על עמו ואוכל ג. ז. בראיי׳ הראייות
 שמא ,55אחד בתמחוי עמו יאכל לא אבל אחד
 על נהנה והמודד 56המדיר בשביל מנות ירבו
 שדרכן הבית, לבעל החוזר תמחוי היה ואם ידו.

 כדי בו שהיה עד מלא תמחוי בשולחן להביא
 הבית לבעל המותר ומחזירין והותר, ושבוע אכול
 שהרי אחד, בתמחוי עמו לוכל לו מותר זה הרי
 ולא ד. *.56המדיר בשביל ירבו שמא לחוש אין

 הקרקע המדיר שמרפה מפני בקרקע עמו יעדור
 ברחוק עודר היה ואם ,57ומהנהו המודר לפני
קרוב. משום ברחוק גזרו ולא מותר ממנו

 ומותר בגחלתו אסור מחבירו הנאה והמודר ה.
.5טוב® יום בסוף שמבואר כמו בשלהבתו,

 ועדות ממון עדות למודר להעיד המדיר מותר ו.
 לו להביא המדיר מותר המודר מת ואם נפשות,

 הנאה שאין מקונגו׳, חלילין ותכריכין ארון
.59בתוספתא שמבואר כמו למתים,

מנכסיו, חבירו את המדיר א. לכהה. ה
 אילו הרי עליך אסורין אילו נכסים לו אמר אם

 או לאחר מכרן אם ואפי׳ ,60לעולם לו אסורין
 לפי בנכסיו, אסור המודר לבניו והורישן שמת

 לאחר אפי׳ ברשותו שהוא דבר אוסר שאדם
 אסורין נכסיי המדיר לו אמר ואם מרשותו. שיצא
 המודר מותר לאחר שמכרן או מת אם עליך

 נכסיו אלא לו אסר לא שהרי מנכסיו, לי@עת
 לבנו שאמר האב וכן נכסיו. אינן עכשיו והרי
 שהרי יירשנו מת אם לי, נהנה שאתה קונם

 האב לו אמר ואם שלאב, הנכסים אין עכשיו
לא מת אם ובמותי, בחיי מנכסיי תהנה שלא

 בימות קטנה אפילו מטה כל שרי דמתני׳ דת״ק דפליגי,
 החמה בימות גדולה אפילו מטה כל אסר ור״מ הגשמים

 ואולי ע׳״ש, הגשמים בימות מקטנה לבר כולהו שרי ור״י
 שם. במשנה 55 כת״ק. ופסק כן מפרש רבנו אף
 פירושים. עוד וע״ש אהד, בפי׳ המאירי אף פי׳ כן 56
 שם. וגט׳ משנה 57 סכ״ז. רי״ד תום׳ ראה *56
 הפוסקים ומביאים ה״ז, פ״ב 59 א. לט, ביצה 58

 בי אלא והמסקנא א־ב, מב הסוגיא ראה 60 להלכה.
אלו בנכסים ושמואל ורב בנכסי ור״ל יוחנן ר׳ אמרו
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הכנסת בית הלכותמגדים פרירסח
קנו קנה, סימן אברהם אשל

המבואר

 יהודה רב אמר קשרים מאי בקשרים יוצאין הבנים מתניתין

 רב אמר כר׳ תרנגולא קול שמע דלא אמרי "פואה", קשרי

 פת היינו כר פיתא השומע סבור כבירא, "פותא" נפל נחמן

 כר שישמע בכך לחשוד אין דוודאי תמה וא״ר שחרית,
 דקאי כן שם לפרש כלל אפשר דאי שחרית על דקאי ויסבור

 נפל ע״א ]נ״ו[ )כ״ו( דף ובברכות פואה, קשרי על התס
 שם, כן לכוין יש יותר ולדבריו אישתכח, ולא בבירא כר פיתא

 יש יותר טעה דהשומע המג״א דלדברי )וכוונתו בא״ר כתב כן

 פואה( קשרי על דקאי דשבת אהא ולא דברכות אהא כן לפרש

מזה. בט״ז מ״ש ועי׳ יע״ש,

קנו סימן
 הל׳ דיעות מהלכות א׳ פרק רמב״ם מג״א. בהלכות. עיין

לחם ועי׳ ג׳, הל׳ ב׳ ופרק ד׳ ]ג׳[ ב׳
 מגובה שיתרחק מי כתב ה׳ הל׳ א׳ דבפרק )שהקשה שם משנה

 ואם וכו׳ חסיד נקרא ביותר שפל ויהיה האחרון קצה עד הלב

 מדת היא וזו חכם נקרא עניו ויהיה בלבד האמצע עד נתרחק

 ובפרק ממוצע, בדרך לנהוג מותר הענווה במדת דגם הרי חכמה,

 יתרחק אלא בבינונית בהן לנהוג שאסור דעות ויש כתב ג׳ הל׳ ב׳

 דבמדת הרי לב, גובה והוא האחרון הקצה עד האחד הקצה מן

 )שכתב א׳ אות ב׳ פרק ובהגמי״י ממוצע( דרך אסור הענווה

 הרוח גסות ביה דאית מאן בשמתא אמרו ועוד הרמב״ם שם

 רב דאמר אשי בר חייא כרב דלא בהגמי״י כתב מקצתה ואפילו

 כרבא ודלא וכו׳ שבשמינית משמנה אחד בו שיהא צריך ת״ח

 בר נחמן כרב אלא ביה דלית ובשמחא ביה דאית בשמתא דאמר

 לב(. גבה כל ה׳ תועבת דכתיב מקצתה ולא מינה לא דאמר יצחק

 אחת אל קרוב ואפשר הקצוות ב׳ בין הוא דבינונית ודע
 קרוב יותר להיות ויכול ממש באמצע דוקא לאו )ר״ל מהן

 הוא "והמיצוע" השנית(, לקצה או האחת לקצה קצת
 בכל זה ולפי שם(, משנה לחם )עי׳ ממש השוה ריחוק

 קצה "עד" יתרחק וכעס ונאוה טוב, "המיצוע" הדיעות
)דאמר כרבא ופסק לה, קרוב רק בכלל עד ולא האחרון
 מ׳׳ש שמפרש ואולי ביה, דלית ובשמתא ביה דאית בשמתא

 מקצתה אפילו הרוח גסות ביה דאית מאן בשמתא הרמב״ס

 נחמן כרב דלא האחרק( לקצה מקרוב יותר לו שיש היינו
 יצחק, בר נחמן כרב שפסק שכתב כהגמי״י דלא יצחק, בר

 ד׳ הל׳ א׳ בסרק כמ״ש מרגיש שאין כמת יהיה ולא
 כמת ולא לכעוס נוח חמה בעל יהא לא שם הרמב״ם )ז״ל

 גדול דבר על אלא יכעוס לא בינוני, אלא מרגיש שאינו

 על משה ויקצוף שמצינו וזה וכו׳(, עליו לכעוס שראוי
 ג׳ הל׳ ב׳ בפרק כמ״ש לזה תירוץ )ויש החיל פקודי
 שאסור ג׳ הל׳ ב׳ בפרק ומ״ש כועס(, כאלו עצמו יראה

 על הוטל בינונית סתם הלב בגובה בבינוניות לנהוג
 ראש עי׳ הכיפורים, יום עד תלוים בינונים כמו המיצוע

 חשיב מדקא )שכתבו ונחתמין ד״ה בתוט׳ י״ו דף השנה

 ורשעים מרובים שזכיותיו למי קרי דצדיקים משמע בינונים

 שקולים( הוה דבינונים הרי מרובים, שעונותיו למי גמורים

 שזכיותיו )מי ב׳ א׳ הל׳ תשובה מהל׳ ג׳ פרק וברמב״ט

 וי״ל בינוני( למחצה מחצה וכו׳ צדיק עונותיו על יתירות
שנכתב מרשע קושיא אין ומש״ה הקצוות, בין בינונים

 בג לומר אנן בינונים
 להאו* ואין מקצוות
 עוד לת״ח, גנאי ששה^ברים ע״ב מ״ג דף ברכות בגמרא

שם. חשיב
ע״ב, ל״ה דף ברכות בגמרא מג״א. עי׳ מלאכתו. )א(

 תלמוד מהל׳ ג׳ פרק מיימוניות והגהות
ב׳. אות תורה

 שאין תורה כל הסיפא ב׳ משנה ב׳ פרק דאבות במשנה
 ומלאכה עיקר תורה משמע בטילה סופה מלאכה עמה

 משמע ארץ דרך עם תורה תלמוד יפה ומרישא טפילה,
 כו׳ יפה יאמר נוקפו שלבו ומי יע״ש, עיקר ארץ דרך

 ובסיפא תורה ומעט עיקר ארץ דרך ארץ דרך עם תורה תלמוד
 אבל בטילה, סופה כלל מלאכה ואין תורה לומד אם אמר

 תירץ וב״ח עראי, ומלאכתו עיקר תורה דתלמוד הוא האמת
 רז״ל )ואמרו היא לים מעבר לא בים פורשים תגרין כתות ב׳

 תורה בביתם והיושבים קצת, ילמוד ומ״מ בתגרין( תמצא לא
"עראי". ומלאכתו עיקר

מהר״א שו״ת כעת בידי אין מג״א. עי׳ יתחייב. )ב(
ז״ל. ששון

 אות ס״ה סי׳ ביור״ד כפריי בארנו בעכו״ם שיתוף וענין
 נשבע ]שבשבועה[ )שבשבוע( דהיינו בקצרה כתבנו י״א
 עכו״ם שיתוף אבל אסור, ולישראל ונביאיהם, בה׳ הגוי

 ראיתי עתה "ם, לעכו גם אסור זרה( ועבודה ה׳ )שמשתף
 כ״ב סי׳ לנדסופר יונה מוהר״ר להגאון צדקה מעיל בשו״ת

מאוד. ונהניתי יע״ש שכתבתי כמו ג״כ וכתב האריך
דף שבת מהרש״א עי׳ כמוך ]לרעך[ )לרעיך( ואהבת "ש מ

 שהקשה תעביד, לא לחברך כו׳ "סני" דעלך ע״א ל״א
 ותירץ כמוך, לרעך ואהבת אמר ולא שלילה בלשון אמר למה

 הא רעה לו שעושה בכה״ג רק איירי לא דקרא ליה דמשמע
 שיכול דווקא אי לעיין ויש זה. בכלל אין הטובה העדר

 אפשר שאי אף או לו, לעשות מחויב אינו בזה לעצמו לעשות
 עשה מצות עובר אין הטובה העדר "מ מ לחבירו רק לעצמו
להאריך. אין וכאן אחר במקום יבואר ואי״ה ואהבת,

לאחד עלמא כולי >ר
לפרשו("." ידעתי

 עזוב וכו׳ משאו תחת רובץ שונאך חמור תראה לא בתורה כתוב

 טעינה ומצות פריקה, מצות היא וזו כ״ג( )שמות עמו תעזוב

 והתעלמת בדרך נופלים שורו או אחיך חמור את תראה לא כתוב

כ״ב(. )דברים עמו תקים הקם מהם
 לפרוק מצוה וטעינה פריקה מצות לפניו שיש בשנים והפוגע

 אמורים דברים במה טוען, ואח״ב חיים בלי צער משום תחלה
 ואחד שונא אחד היה אם אבל אוהבים או שונאים שניהם כשהיו
 זה וכל יצרו, את לכוף כדי תחלה השונא עם לטעון מצוה אוהב

ל״ב. דף מציעא בבא בגמרא מבואר
 לשנאותו מותר בחבירו ערוה דבר הרואה ע״ב קי״ג דף ובפסחים

 שרי ומי וכו׳ משאו תחת רובץ שונאך חמור תראה כי שנאמר

 כה״ג לאו אלא וכו׳ בלבבך אחיך את תשנא לא והכתיב למסניה

 אוהב דאמרינן הא הקשו שם ובתום׳ ערוה, דבר איהו ביה דחזיא

 מה והשתא יצרו את לכוף כדי בשונא מצוה לטעון ושונא לסרוק
 שונאו שהוא כיון ותירצו לשנאותו דמצוה כיון שייך יצר כפיית

 האדם לב כן פנים אל פנים כמים דכתיב אותו שונא חבירו גם

 )והביא יצר כפיית ושייך גמורה לשנאה כך מתוך ובאין לאדם
 דלא תירצו ע״ב ל״ב דף ובב״מ אלו(. תוספות דברי כאן המג״א

יוסף. בנימוקי כתב וכן דקרא, בשונא מיירי z אנן כגון דאמר יוסף ורב רקתך הרמון כפלח כי לחייס

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)456 מס עמוד דוד עלד,^3ת—מאיר בן יוסף70־בתאומי
■ או״ח ־ >וזמבואר< מגדים פרי



״׳׳ " ספר

גולה עמודי
עולם עמודי שבעה הם

הנקרא
)םמ״ק( קצר אי קטן המצות ספר

י־ל מקורביל יוסף ב״ר יצחק לרבינו

התוספות מבעלי

ז״ל אליהו ב״ר פרץ לרבינו

עליו והחונים
מכת׳יי באורים

דל מצוריך משה לרבינו מיוחם

חדשות הגהות
ז״ל משקלאב צייטלש יהושע מוהר״ר הגדול להגאון

 רחב ביאור נוסף ועליהם

בשם

העמודים ןצביון
חסדו ברוב השי״ת הנני אשר

שפירא שליט״א איסר ישראל מוהר״ר הגאון בלאאמו״ר צבי

תובב״א ם ל ש ו ר י פעיה״ק
לפ״ק תשכ״ה שגת



ט מו מה סימן מ״ק(0) גולה עמודי שני יום

חכמים את הולך ג(י )משלי כדכתיב לשועלים ראש יהיה ואל לאריות זנב ויהיה ד( א[

----------------יחכם:  
חסדים לגמול א( p מו

דכתיב
: :׳ עשי) סמ"ג ח' עשה סה״ת פ"א דעות הל׳ רמנ״ס נ[ :ד”פ אנות א[ ציונים

שיש דכל פשיט והרי

צביון
 הכתוב עליו מעלה מנכסיו ת״ח והמהנה לת״ח פרקמטיא

 הרמב״ם בלשון ועי׳ עיי״ש. ע״כ בשכינה, מדבק כאילו
ס״ב: דעות מהל׳ פ״ו ז״ל

 זו מצוה ענין עיקר דכל לאריות. זנב ויהיה ד(
 שעי״ז עצמו, לעובת הוא בחכמים, דלהדבק

 שמפרש האנה הדברים ע״י בתדירות הת״ח אל שמתקרב
 לת״ח פרקמטיא ועושה לת״ח בתו משיא שם, בגמ׳

 הטובים. ממעשיהם ללמוד האפשרות לו יש לת״ח, ומהנה
 מצ״ע וז״ל, ה״ב דעות מהל׳ פ״ו ז״ל הרמב״ם וכמש״כ
 כענין ממעשיהם ללמוד כדי ותלמידיהם בחכמים להדבק
עשין בסמ״ג וכ״כ עיי״ש. עכ״ל כו׳, תדבק ובו שנאמר

בד״ה שם בכתובות ז״ל רש״י פי׳ ]ועי׳ עיי״ש. מ׳,
 וצ״ע[, תקנה, נהם מצאתי ובד״ה פרקמטיא, העושה
התם, אי׳ דהכי פכ״ה, דר״א בפרקי מתבאר והענין

הוא למה יחכם, חכמים את הולך אומר הוא וכן
 לקח שלא אע״פ המרקחים, לבית שנכנס למי דומה

 עמו, והוציא לקח טוב ריח מכ״מ כנוס, נתן ולא
 מדרכיהם לוקח הצדיקים עם הולך שהיא כל כך

 מ״א בילקוט וכ״ה עיי״ש. ע״כ הטובים, וממעשיהס
עיי״ש: תתק״נ, רמז ומ״ב פ״ד רמז

 דויהיה להא כאן ז״ל רבינו שהביא מה מהבאר ובזה
 רש״י דהנה לשועלים. ראש יהיה ואל לאריות זנב

 שתהיה לך טוב בזה״ק פי׳ זו במשנה באבות ז״ל
 לרקים, ושר ראש מהיותך טובים לאנשים לאריות זנב

 בפירוש לאבות ז״ל יונה רבינו פי׳ וכן עיי״ש. עכ״ל
 היינו אריות ולפ״ז עיי״ש. רשעים, היינו דשועלים השני,

 כפי׳ דמפרש יותר נראה ז״ל רבינו בדעת אך צדיקים.
 זנב והוי וז״ל, שכתב שם, ז״ל יונה רבינו של הראשון
 תהי ואל בחברתם, וידבק ת״ח שישמש ר״ל לאריות

 תלמיד להיות לאדם לו שנוח לך לומר לשועלים, ראש
 על מוסיף יום בכל שנמצא בחכמה, ממנו שגדול למי

 שנמצא בחכמה ממנו שקטון למי רב מהיות חכמתו,
 המאירי פי׳ וכן עיי״ש. עכ״ל כו׳, מחכמתו והולך פוחת

 להתחבר לו דאפשר דכל פשוט, ולפ״ז עיי״ש. באבות, ז״ל
 שעי״ז כן, לעשות יותר עדיף גדולים יותר ת״ח עם

 המשל וזהו טובות. והנהגות גדולים דברים יותר ילמד
 הם דאריות ורק ת״ח, דתרווייהו ושועלים, דאריות

 לענין כאן ז״ל רבינו שמביא וזהו גדולים. יותר ת״ח
 יותר ת״ח עם להתחבר דצריך בת״ח, להדבק מצות

 דכיון יחכם, חכמים את הינך הפסיק ומביא גדולים.
 יותר שסם כל א״כ מתחכם, עמסם שמתחבר דכל

 סמרקחים מבית המשל וכמו יותר. יתחכם חכמים
וילקוט דר״א שבפרקי

העמודים
 שהוא כל וה״ג יותר. בהנכנס הריה נדבק יותר בשמים

יייוי; יימי -י-ייתתדר ?דיק עתק ק״ק

ורוח טובה :ין

*י״י׳י* הי״דיהנות

 ענין נפרש אפשר היה נכאורה הסדים. לגמול א(
מבירו, טובת משום דהיא הזאת, המצוה

 מדהביא אך לו. המסר את לחבירו נעשות להשתדל שצריך
 מבואר הרי בדרכיו, והגכת הפסוק את ע״ז ז״ל רבינו

 העושה, של עצמו מצד רק היא המצדה דענין להיפך,
 וכלשון השי״ת. במדות ולהדמות ומדותיו דרכיו לתקן

 בו להדמות שצינו היא ח׳, עשין בסה״מ ז״ל הרמב״ם
 והמדות הטובות בפעולותיו ההדמות כו׳ היכולת כפי ית׳

 שעי״ז והיינו עיי״ש. עכ״ל כו׳, בהם שיתואר הנכבדות
 שוב נהיות ומדותיו, עצמו את מתקן הוא כן שעושה

 מצוה החינוך ,ס ועי׳ טיבות. במדות שלם טבעו
 כן לעשות היינו חסדים, דלגמול פירושא ולפ״ז תרי״א.

 להיות תכונתו שתהיה כדי עד בכך יתרגל שעי״ז בכדי
 בפירושו ז״ל הרמב״ם שכתב כמו וזהו חסדים. גומל

 המעשה, רוב לפי והכל המשנה על מט״ו, פ״ג לאבות
 גודל רוב לפי נאדם יגיעו נא שהמעלות בזה״ל, ופי׳

 והמשל כו׳, המעשים מספר רוב לפי אלא המעשה,
 אחת בבת זהובים אנף שראוי למי האדם כשיתן בו

 בידו יעלה לא כלום, נתן לא אחר ולאיש א׳ לאיש
 שמגיע כמו הגדול האחד המעשה בזה הנדיבות מדת
 זהוב כל ונתן פעמים, באלף זהובים אנף שהתנדב למי

 הנדיבות מעשה כפל שזה מפני הנדיבות, צד על מהם
 אחת פעם וזה חזק, קנין לו והגיע פעמים, אלף
 ואח״כ טוב לפעל גדולה התעוררות נפשו התעוררה לבד

 והלכת מצות ענין וזהו עיי״ש. עכ״ל ממנו, פסקה
 להיות כך כדי עד עצמי את ונתק; להכשיר בדרכיו,

חסד: גומל ותכינתו טבעו
 מי״ט, פ״ה דאבות במשנה דמבואר נראה זה ויסוד

דברים ג׳ בו שיש מי כל התם, אי׳ דהכי

ז

מתנמידיו ו
 ביאור, וצריך עיי״ש. עכ״ל כו׳, שפלה ונפש נמוכה
 היתה זו אשר הסדים, גמילות גם קמשיב לא אמאי
 נפש משירות כדי עד אבינו אברהם של וטבעו דרכו

 עיקר כל דבאמת שפיר, יתיישב לפמ״ש אבל כידוע.
 להרגיל עצמו, לטובת היא הסדים, גמינות מצות יסוד

 התנא דקאמר וזהו חסד. גומל תכונתו שתהיה עצמו את
 שטבעו דהיינו שפלה, ונפש נמוכה ורוח טובה עין

הסדים: גמילות גם כולל וזה כך, היתה
מלבד במענק זו מציה דאתיא טעמא מתיישב ובזה

ז״נ
לגמול נקראת המציה אם ובי! עיי״ש. ח׳ סי' נעיל



מ סימן )סמ״ק( גולה עמודי שני יום

הדשות הגהות
 אס דוקא הוא זה חתן. מלפני המת ומעבירין )א(

להחת לילך יותר מצוה אנל נזה, זה פגעו
 האבל בית אל ללכת טוב ז( )קהלת כדכתיב מלהחתן,

 וכן וגו׳. אנל בנית הכמיס לב )שם( כתיב וכן וגו',
אנילות: מהלכות נסת״ג הוא

בדרכיו. והלכת (re >דברים אומר הוא וכן בה ילכו אשר הדרך להם והודעת ח(י )שמות דכתיבב(

לשמח וזהו ת ובממונו. בגופו שהיא ג( א[ חז״ל שאמרו כמו מצדקה גדולה המצוה ]א[ וזאת

נס המת ומעבירין נ[ )א( וכלה. חתן
מלפני

הוי״ך הגהות
י״ז: דף ב״ק י״ד דף בסוטה חסדים גמילות מעלת ב"( ]א[
אבל: הלכות וסמ״ג אבל דהלכות י״ד פרק ורמב״ם ושם סה סימן א״ה טור י״ז דף כתובות ]ב[

:א' י״ז דף נתונות ב[ :נ׳ מ"ט דף הוכה א[ ציונים

העמודים צביון
 נקראת המצוה אם ובין ז״ל, רבינו כמש״כ חסדים

 כן. להקשות יש ז״ל, כרמב״ם כמש״כ ית׳ בו להדמות
 שפיר, יתיישב בזה, המנוה ענין בביאור לפמ״ש אבל
 אות ג׳ סי׳ לעיל בס״ד אצלנו נתבאר שכבר מה לפי

להזהיר אתו קראי דתרי דמצינו דאף כ״ד, ועוד ג׳
 וה״נ עיי״ש. במנין, לשניהם להביא מקום יש שפיר אחרת, מסיבה הוי מינייהו מדא כל אם מכ״מ אחת, פעולה על

 נפרדים ענינים שני מכ״מ הדבר, אותו על להזהיר תרווייהו דאתו אף בדרכיו, דוהלכת וקרא כמוך לרעך דואהבת קרא
 האדם על ציווי בזה ואין המעשים, תיקון דהיינו ית׳, אליו להדמות הפעולה עצם על הוי בדרכיו והלכת במצות דהציווי הם,

 שישתמש ע״כ כך, להיות דצריך כיון דממילא ורק וכדומה. רחמן שיהיה עצמו, על רק הוא הציווי אלא לחבירו, לעשות
 בפועל, קיומה שייך נא דבכה״ג ורק נסתלק, נא ממנו החיוב מכ״מ לזה, זקוק אינו חבירו אם גם אבל חבירו. לגבי בזה
 החיוב דסיבת כיון אז, גם שייך מסד גומג נהיות העבעית הרגשתו מכ״מ לגביה, מצוה ליכא לזה זקוק הלה שאין דכל
לעשות שנצעוה חבירו, צגבי מיוחדת היא הרי כמוך, לרעך ואהבת מצות אבל במדותיו. מתוקן להיות עצמו, מצד הוי

זו מצוה אתי שפיר ומש״ה מבירו. מצד הוי בזה החיוב דענין והיינו לו, יעשו שאחרים רוצה שהוא מה כג לאחרים
כמוך: לרעך דואהבת המצוה מנבד במנין חסדים דלגמול

 ולנחם וכלה חתן לשמח כמו מתים, ולקבר מונים נבקר גם בדרכיו, דוהלכת וקרא גמ״ח בכלל הוי בפשועו והגה
 בשתי לחוד מתים ולקבור חולים דלבקר להך ז״ל רבינו להו חשיב ובכ״ז בסמוך. כאן ז״ל רבינו שהזכיר אבלים
עיי״ש: בס״ד, שם במקומם בזה עעמיה ויתבאר מ״ח. וסי׳ מ״ז סי׳ שלאח״ז הסימנים בשני מיוהדות, מצות

בקרא: כדכתיב כצ״ל בה. ילכו הדרך את להם והודעת דבתיב ב(
 הדברים מנוסחת אבל ז״ל, הר״ף בהגהות זה נפנינו שנאחריה, וכן זו הגה בו׳. מעלת הר״ף: בהגהת ב»(

העור: לפני היה ז״ל הר״ף אשר להעור, הציון ובפרע כן, שהוא ניכר אינו
רק הוי דצדקה ור״ל אחת, והכוונה בממונו. וזה בגופו שזה הנום׳ קרי׳ ודפוס בכת״י ובממונו. בגופו שהיא ג(

 מן יותר גמ״ח גדולה דברים בג׳ ת״ר אי׳, הכי בגמ׳ והנה בממונו. ובין בגופו בין הוי וגמ״ח בממונו
 גמ״ח לחיים צדקה נעשירים, בין לעניים בין גמ״ח לעניים צדקה בממונו, בין בגופו בין גמ״ח בממונו צדקה הצדקה,

 כאן נמית דלא י״ל בממונו, בין בגופו בין דגמ״ח כך רק שהביא כאן ז״ל ורבינו עיי״ש. ע״כ למתים, בין לחיים בין
דבזה מתפרש דממילא ורק בגופו. גס דהוי דגמ״ח, מיובא עיקר לפרש רק אלא לגמ״ח, צדקה שבין החילוק את לפרש

וגם כו׳ וכלה חתן לשמח וזהו ואזיל, וכדמפרש בגופו. אפי׳ הוי וגמ״ח בממונו, אלא שאינה הצדקה על יתרה הוי
כו׳: לויה ולעשות כו׳ אבלים לנחם

עוד שיש מורה דכגון כף, לשמח כגון כתב הוה אי כלשון מתיישב היה יותר וכלה. חתן לשמח וזהו ד(
גמ״ח ד״ה שם בסוכה ז״ל רש״י פי׳ ועי׳ לכוצהו, כאן חשיב לא דהא זו, למצוה השייכים דברים

:בכלל זה דגם דר״ל בפשיעות, מתיישב וזה כר׳. לשמח נמי וזהו כנוס׳ קוש׳ ובדפו׳ כו׳.
הקב״ה שנעשה "כמו בסמוך ז״ל רבינו מפרש בדרכיו, לכת דוה זו מצוה בכלל הוי וכלה התן דשמחת מאי והנה

משתדל שושבין, בד״ה וז״ל ז״ל רש״י ופי׳ ע״א. ס״א דף בברכות הגמ׳ ע״פ והוא הראשון". לאדם שושבין
 ולהתעסק לשמחו בחיתונו שנשתדל שושבינות בזה״ל, ע״ב י״ח דף בעירובין פירש וכן עיי״ש. עכ״ל ובזיווגו, בחופתו

מהרש״א בח״א וע״ע עיי״ש. וריעות, אחוה דהיינו פי׳ גן שש ערך הערוך ובס׳ עיי״ש. עכ״ל חופה, סעודת בצרכי
אחוה להראות גם הוי בחופתו ההשתדלות דבכלל לזה, גם נתכוין ז״ל רש״י דגם לפרושי ואיכא שם. לברכות ז״ל

החופה. בעת עה בקהל ולהשתתף חופתה לבית ננוותה גם והיינו חיתונו, בעת לשמחו וזהו החופה, לשעת וריעות
ור״ל עיי״ש. עכ״ל חיפתה, לבית אביה מבית ללוותה כלה, להכנסת בד״ה וז״ל ע״א, כ״ע דף במגילה וכדפירש

 חתן מלפני כמת ומעבירין וכלה חתן לשמח וזהו כאן ז״ל רבינו שכתב וזכו למצוה. יחשב שם היותו עצם דגם
דמציה לומר כו׳, דמעבירין מהא ומביא לשמח. המצוה בכלל הוי החופה לבית דללוותה והיינו עכ״ל. כו׳, וכלה

כו׳: דמעבירין כך כדי עד היא גדונה
ובזה



־ סימן )סמ״ק( גולה עמודי
אבלים. לנחם וגם ישראל. מלך לפני וזה וזהו( וכלה חתן מלפני (.ד

יא

צביון
 ו׳ דף לברכות בחי׳ ז״ל כמאירי מש׳׳כ מתבאר ובזה

בהם לכתעורר צריך שהאדם דברים יש וז״ל, ע״ב
 שם לשמח שראוי חתן, סעודת מהם ואחת לשמחה,

 סתמא כתב ולא עיי״ש. עכ״ל כו׳, שממות מיני בכל
 משום וע״כ שמחות. מיני בכל חתן לשמח מהם ואחת

 רק זהו שממה מיני בכל לשמח דבעינן מאי דבאמת
 לשמח מצות מקיים החופה בעת אבל הסעודה, בעת

שם: היותו בעצם
 וא״ר ע״ב, ו׳ דף בברכות דאי׳ בהא נראה, ועפ״ז

ואינו חתן מסעודת הנהנה כל הונא א״ר מלבו
 הנה עיי״ש. ע״כ כו׳, שנאמר קולות בה׳ עובר משמחו

 הסעודה אל בא אם דוקא היינו בס״ד, הנתבאר לפי
 עצם בזה החופה, בשעת היה אם אבל החופה. אמרי
 כמשממם והוי וכלה, לחתן יחשב לשמחה שם היותו

:מסעודה מן כשנהנה לשמח חיוב עוד עליו ואין ממש,
הכלה. מלפני רק אי׳ בגמ׳ וכלה. חתן מלפני ה(

 לפני דגם הוא, דוקא דלאו פשוט אך
 כלה. בגמ׳ נקט דמילתא אורחא ורק הכי, דינא החתן

 כלה, להכנסת ד״ה ע״א כ״ט דף מגילה רש״י עי׳
 ד״ה שם ותו״י מעבירין, ד״ה ע״א י״ז ד;ף וכתובות

הפלאה ובם׳ ה״ח, אבל מהל׳ פי״ד ובהגמי״י ת״ר,
שם: לכתובות

משום ביאור, צריך ישראל. מלך לפסי וזה וזה ו(
 דליתא אחרי דינא, להך ז״ל רבינו הביא מאי

 מומר את בזה ולהראות להודיע רצה ואולי בזה״ז.
 דבר משום נדחה שאינו וכלה מתן כבוד של הדבר

אימתו דשתהא מדינא ישראל, מלך כבוד מלפני זולת
שם: בכתובות כמבואר עליך,

מעבירין, בד״ה וז״ל ז״ל רש״י פי׳ דינא בהך והנה
 ונושאי חתונתה לבית אביה מבית יוצאה כשכלה

 דהיינו בפשיטות ומשמע עיי״ש. עכ״ל כף, יוצאים המת
 כשאפשר אבל הדרך, באמצע בזה זה כשפגעו דוקא

 שעוברת ניכר יהיה שלא באופן דרכים בפרשת להכנם לה
 דאגריפס בהך וכמו כן. לעשות ונכון ראוי המת, מפני
 חכמים, ושבחוהו כלה מלפני שעבר שם בגמ׳ המלך

 וז״ל, ז״ל רש״י ופי׳ הואי, דרכים פרשת בגמ׳ ומפרש
 לפנות צריך הוא כאילו אלא מלפניה שעבר ניכר ולא

 עדיפא דכלה סברא יש ובזה עיי״ש. עכ״ל הדרך, לאותו
 דשבחוהו שם בגמ׳ אמרו דאגריפס דבההיא ממלך,

 שלא יכול שהיה ברצונו תלוי שהדבר ור״ל חכמים,
כך. על לשבחו מקום יש כן לעשות ומדבחר כן, לעשות
 :וכדיתבאר כן, לעשות בדוקא ונכון ראוי בכלה אבל
חכמים דמדשבחוהו כתב, לכתובות בהפלאה דהנה

 לילך יכול רוצה היה דאם משמע לאגריפם
 כיכול אע׳׳פ בה, הולכת כבר שהכלה בדרך בתחלה

 לילך יכילה בכלה, בכה״ג נמי וכן אחרת, בדרך לילך
שיכולה אע״פ המת, את בה שמוליכין דרך על בתחלה

וזה
העמודים

 הדרך, מן נדחה ע״כ והמת אחרת, דרך על לילך
 דמי דלא די״ל לדון, דיש נראה ובזה עיי״ש. עכ״ד

 ד״ה ע״ב מ״א דף סוטה התוס׳ וכמש״כ למלך, כלה
 דקידושין ופ״ק דכתובות ההיא אבל וז״ל, שאני מצוה

 לכלה כגון לב״ו כבוד לחלוק כדי כבודו על שמוחל
 מצוה, במקום אפי׳ מוחל שאינו הוא גזה״כ בזה ות״ח,
 למלך בו לעשות צריכין שהן עצמו כיבוד מצות שהרי
 בהן, לנהוג המלך שחייב כיבוד ממצות גדולה כבוד,
 מלך עליך תשים שום תורה אמרה עליהן גם שהרי

 שהמלך דמה נמצא עליו, אימתך ולא עליך אימתו שתהא
דמצינו הוא ובזה עיי״ש. עכ״ל מצוה, ליכא מכבדו
לילך להמלך לו מותר הדרך מן דמיה דלענין למימר

אבל בה. הולכת כבר שהכלה זו בדרך לכתחלה אפי׳
בדרך חייבת הכלה אדרבה הרי והכלה, המת לענין

 המצות, מן חפשי נעשה הרי המת אבל המת בכבוד כלל
 הוא דדינא ורק עיי״ש. ע״ב, קנ״א דף בשבת כדאי׳

 דמעבירין לענק מת לכבוד קודם כלה דכבוד אחרים לגבי
 דלכתחלה י״ל הדין בעיקר אבל הכלה. מלפני המת את
 ולדמות בה לעבור צריך שהמת זו בדרך לילך לכלה אין
איתרמי כד רק הוי כו׳ דמעבירין ודינא המה. את

בזה: זה ופגעו אחד בדרך בתחלה הוו דתרווייהו
בכדי שוים הדרכים כששני איירי דאי לדון, דיש ורק

 דאגריפס רבותא מאי א״כ חפצם, למחוז להגיע
 אין ואם כך. על לשבחו חכמים שהוצרכו עד המלך

 שבחוהו ולכך ארוכה, יותר השניה והדרך שוים הדרכים
 שייך זה א״כ בדרכו. שמאריך לזה חש שלא חכמים,

 טיול. דרך שירצה כמה בדרכו להאריך שיכול במלך רק
 והולכת קצרה בדרך לחופתה להגיע שיכולה כל כלה, אבל

 א״כ לחופה, כניסתה זמן קצת מתעכב ועי״ז בארוכה,
 נכין אינו וזה המת, מפני כן שעושה היכר בזה יש

 הכלה. מלפני המת את דמעבירין הוא דדינא אחרי
מלפני את דמעבירין בהא בגמ׳ דחזינן ואף

 אימתו דשתהא הדין לולא מחילה שייך דהיה המלך,
 כמה בדרך להתעכב דיכול במלך רק זהו מכ״מ עליך.

 דין שייך שיהיה מסתבר לא כלה לענין אבל שירצה.
הכלה, מלפני המת דמעבירין הוא דדינא דכיון מחילה,

למצוה: עיכוב בה יש בדרך עכבה כל א״כ
שם בגמ׳ דמשמע מחילה, מדין שם בהפלאה שדן ומה

 הכלה אבל למחול, יכול דאינו הוא מנך דרק
 לי, מובן אינו עיי״ש. עכ״ד כבודה, על למחול יכולה

 את דמעבירין הא אטו ממילה, דין כאן שייך מאי
 מצינו היכן הכלה, כבוד משום הוא הכלה, מלפני המת

 מחמת הוא הדבר עיקר כל ואדרבה, להכלה. כבוד דין
 בכך. אותה שמחשיבין ע״י בעלה על לחבבה כדי החתן
 מרקדין כיצד דקאמיר שם, בגמ׳ מיניה דלעיל וכהא
 הרי בעיניו, דישבמנה למקח לה ׳ומדמי הכלה, מלפני
דמעבירין הא וה״נ עליו. לחבבה כדי הוא המתן דמפני



מו סימן )סמ״ק( גולה עמודי שני יום יב

יצחק ונחם הראשון לאדם שושבין )ב( הקב״ה שנעשה א[ כמו בדרכיו והלכת בכלל וזה וזה ז(
עד מ( לחבר חבר עיר של עיבורה עד לתלמיד רב לויה ושעור ב[ לויה. ולעשות ח( אבינו.

פרסאות. ג׳ עד מובהק ברבו אבל מובהק שאינו וברבו פרסה עד לרב תלמיד שבת תחום
ובא

:נ׳ מ״ו דף סוטה נ[ :נ' י״ח דף עירונין א' ס״א דף בחכות א[ ציונים

חדשות הגהות
 לתנרהס ניקר וגם כר. וניחם הראשון לאדם שושבין )ב(

 וכן נתדרש, שתשב כמו משה, את וקנר
לקמן: רנינו הניא

העמודים צכיון
 יכול איך וא״כ המתן. מפני הוא הכלה מלפני המת את

 תלוי שהדבר אחרי כבודה, על תמחול שהיא מה להועיל
 זכותה שהרי מהני, דנא נראה ג״כ החתן ומחינת בהמתן.

אינה היא ומכ״מ לה. הוא חוב מחילתו וא״כ בעלה, על תתחבב ידן שעל דברים עבורה לעשות הוא, הכלה של
ועוד, עליו. שתתחבב רוצה הוא שגם נו, הוא זכות גם דמכ״מ זכותה, על דמוחלת שתאמר ע״י למחול יכונה

מחילה כל וא״כ בזה. שתלוי פו״ר מצות קיום מפני הוי והכלה, החתן כבוד ענין עיקר כל הרי זה דמנבד
 ד׳, סי׳ פ״ב כתובות ביש״ש ראיתי ושוב מחילה. מהני דלא נראה ובכה״ג מצוה. שיהוי משום בזה יש בכה״ג
שהמלך וכמו בירושלמי, כדאי׳ נמלך, דומה דחתן משום אחרינא, ומטעמא למחול יכול אינו דהחתן ג״כ שכתב

 בפדר״א הוא אבל מקומו, ידעתי לא לירושלמי, שציין ]מה עיי״ש. למחול, יכול אינו החתן כך למחול יכול אינו
 סי׳ באה״ע ז״ל הרמ״א במש״כ וע״ע עיי״ש[. פדר״א, בשם ס״ד סי׳ בטואה״ע הב״י לזה הביא וכן פט״ז,

ב׳: ס״ק ובב״ש ב׳ ס״ק שם ובח״מ א׳, סעי׳ ס״ד
וכלה מתן לשמח אתרווייהו דקאי אחת והכוונה כר. בכלל וזה רק אי׳ קרי׳ ודפו׳ בכת״י בכלל. וזה וזה ז(

בסמוך: להלן ראיס מביא דאתרווייהו אבלים, ולנחם
 ז״ל תהר״י וכ״כ מה״ת. במצוה פרט ככל מדאורייתא, דהוי פשוט בדרכיו, והלכת מצות בכלל דהוי כיון והנה

ומורה, סורר בן בדין במשנה ע״א ע׳ דף בסנהדרין דאי׳ והא עיי״ש. ע״ב, י״ז בדף המשנה על לברכות
 וז״ל ז״ל ופירש״י אבלים, תנחומי מצוה דבר ע״ב שם בגמ׳ ומפרש בסו״מ, נעשה אינו כר מצוה שהוא דבר אכל

 כהנים היינו מצוה חבורת הו״א מרישא דאי הוא, בעלמא דרבנן דתקנתא דאע״ג אבלים, תנחומי לאיתויי בד״ה
 הדבר עיקר לענין לאו דהתם מידי, מזה להוכיח דליכא פשוט נראה עיי״ש. עכ״ל פסחים, או קדשים שאוכלין

 אבלים תנחומי של הסעודה לענין אלא מדאורייתא, דהוי אה״נ באמת דזה מדרבנן, אבלים דתנמומי קאמר
 וסעודה אבלים, תנחומי בסעודת האוכלים עם הגנבה את שאכל קאי, הבסו״מ של אכילתו לענין דכא קאמר,

דרבנן: תקנתא אלא דאינה פשיטא זו
 שהוא אבלים בתנחומי אכלו אפי׳ כו׳ זו אכילה אכל וז״א ה״ב ממרים מהל׳ פ״ז שכתב ז״ל הרמב״ם ואמנם

מדבריהם. הוי תנחומין דעיקר דכוונתו בפשיטות לכאורה ומתבאר עיי״ש. עכ״ל פטור, הר״ז מדבריהם מצוה
 כר, אבלים ולנחם חולים לבקר דבריהם של מ״ע וז״ל, שכתב ה״א, אבל מהל׳ סי״ר אזיל דלטעמיה משום והיינו
 דהרי לי, מובן אינו אך הנ״ל, דסנהדרין מההיא הוא דמקורו ז״א מהר״נ ובציוני שמח באור וכתב עיי״ש. עכ״ל
 דמדרבנן לומר כפשוטן מתבארין אין ז״ל הרמב״ם דברי הרי בלא״ה וגם וכמש״ג. קאי הסעודה לעני! רק התם
 בכלל הן הרי מדבריהם אלו מצות שכל אע״פ בזה״ל, דבריו בהמשך שם אבל בהל׳ בעצמו וכמש״כ הוא. ממש

 מדאורייתא מצוה א״כ ואהבת, בכלל הוי דאי ז״ל, המפרשים עמדו וכבר עיי״ש. עכ״ל כר, כמוך לרעך ואהבת
 דס״ל השני, בשרש בסה״מ ז״ל הרמב״ם דברי מתוך המתברר אך בזה. שהאריכו מה ועי׳ מדבריהם, ולא היא

 אינה מיוחדת מצוה בתור אבל ואהבת. במצות פרט בתור רק דזה אלא מדאורייתא, דהוי אה״נ הפעולה דעצם
שם אבל בהל׳ הרי עכ״פ אבל טובא, בזה להאריך יש ואמנם עיי״ש. מריבוי, אלא אתי דלא כיון מדרבנן, אלא

ס׳: אות ס״ב סי׳ אהע״ז מ״ב יצחק עין ועי׳ דאורייתא. מצוה בכלל דהוי להדיא כתב
דהיינו לכבוד השייך דהחלק ואף דינא. להך שהשמיטו והשו״ע דהטור טעמא לי נתברר נא לויה. ולעשות ח(

תכ״ו, סי׳ חו״מ בד״מ ז״ל הרמ״א וכמש״כ כבודם על דמוחלין האידנא ליכא לרב, תלמיד של שיעור
בקרון נוסעין אלא ברגל האידנא הולכין שאין מפני או ל׳, אות ובאה״ג י״א ס״ק תכ״ז סי׳ סמ״ע ועי׳

 אמות ד׳ לכה״פ דלויה מיובא עיקר מכ״מ עיי״ש. ב׳, סעי׳ תכ״ו סי׳ השלחן בערוך וכמש״כ לבדו, נוסע ואינו
משום דאפשר וכתב ע״ב, מ״ו דף לסוטה שבע בבאר ע״ז עמד שכבר ראיתי ושוב האידנא. גם דשייך פשיטא
שאין הגמ׳, חכמי בימי שהיו ממה טפי סכנה בחזקת הם הדרכים שכל מפני לויה דיני נוהגין אין דבזה״ז

לענין רק מתיישב לא בזה וגם עיי״ש. עכ״ד קודמין, דמייך משום לויה בעבור לסכנה עצמו למסור חייב אדם
 הוי נויס מצות ועיקר כלא סכנה ענין שייך לא הרי אמות דד׳ שיעורא לענין אבל לכבוד, דשייכי הדינים חילוקי

מסוגיה לדון יש שבע הבאר של חידושו בעיקר ]וגם להביא. נהפוסקים הו״ל וזה שם. בגמ׳ כדמוכח אמות, ד׳
וצ״ע: ואכ״מ[. הנכס,

עד: תיבת קיש׳ בדפוס ליתא פרסה עד לרב תלמיד בסמוך וכן עד. תיבת ליתא קוש׳ בדפוס שבת. תהום עד ט(
אמד



יג מו סימן )סט״ק( גולה עמודישני יום
 כל ניזוקי׳ אינם המתלוה ואחד הלוה אחד י( שהרי א[ לויה של כה גדול כמה וראה ובא

 עגלה הביאו תורה אמרה לויה ובשביל וגו׳. ולקרוב לרחוק שלום שלום "( )ישעיה שנאמר היום

 ממעשה וגם לויה. בלא פטרנוהו לא נ[ רבותינו ודרשו שפכה לא יא( ידינו כא( )דברים שנאמר ערופה

 ודרשו ואמת חסד עמך ועשינו דכתיב ג(י העיר מבוא את שהראה כנעני מאותו א( שופטים )דספר ב(י
 שלחו משפחתו ואת האיש ואת חרב לפי הרגו עיר אותה אנשי שכל עמו עשו חסד מה ג[ רבותינו

 שבא לוז היא תכלת בה שצובעין לוז היא תנא לוז שמה ויקרא ו(0 עיר ויבן האיש וילך ד(י

 בה לעבור רשות לו אין המות מלאך ואף החריבה ולא נבוכדנצר בא בלבלה ולא סנחרב

 הכנעני ומה ק״ו דברים והלא ומתים. לעיר חוץ אותם מוציאים עליהם קצה שדעתם שבה וזקנים טז(

 כל סוף עד ולבניו לו הצלה גרם באצבעו רמז (,d אלא ברגליו הלך ולא בפיו דבר שלא הזה
וכמה: כמה אחת על ברגליו והמהלך בפיו המדברז(י הדורות

לבקר
:ב' מ״ו דף שם ג[ :ב׳ ו”מ ודף נ' מ"ה דף שס נ[ :נ׳ מ״ו דף סוטה עי' א[ ציונים

מכת״י ביאורים
 דלויה ים( )בראשית מלוט דילפינן היום. כל ניזוקי׳ אינם א

]לא[ אם לד,מלם אוכל לא למלאך שאמר ממיתה מצלת
מעגלה ילפינן וגם לויה. גימטרי׳ נא א־מלטה לויה. לי עושה

 המתלוה אחד אמר ע״ב ולקרוב, לרחוק זה וגב ערופה.
 לרחוק בגימטרי׳ שוים הם כי ניזוקי׳, איר המלוח ואחד

: ולקרוב כמו

חדשות הגהות
ע״נ, מ״ו ׳7 סוטה7 נתרא נע' עיין ניזוקין. אינם )ג(

אחר: נעניין הגירסא ושם

היום 7ע שמה היא קרא7 סיפא לוז. שמה ויקרא )ד(
הרנה, ולא שם נתנלנלה לא7 יליף ומיניה הזה,

ולעולמי לעולם הזה היום עד שנאמר כ״ת אמרינן7כ
שם: רש״י היא. עולמים

נמקרא וכן נגמרא, שם מפורש כן באצבעו. רמז )ה(
באצבעו: והיינו ויראם, אלא כתיב לא

העמודים צביון
 קוש׳: בדפוס הוא וכן כצ״ל המלוח. אחד י(

 וכצ״ל, קוש׳ בדפוס הוא כן וגו׳. שפכה לא יא(
 דכתיב דקרא מסיפיה היא זו דרשה דהרי

 שלא מפרשינן שפכו לא ידינו אבל ראו, לא ועינינו
 ע״ב ל״ח דף בסועה כמבואר מזונות, בלא הניחוהו

 ע״ב: מ״ה דף שם המשנה בלשון ועי׳ י״ב. מ״ו ודף
בכת״י אבל במוקף, זה לפנינו שופטים. דספר יב(

מיקף: בלי הוא וקרי׳ קוש׳ ודפוס
דכתיב אחרינא בקרא דלישנא ואשיגרא קרא, בהן• ליתא ואמת אבל כצ״ל, חסד. עמך ועשינו דכתיב יג(

 ויראו וכתיב כאן הנוס׳ קוש׳ ובדפוס ואמת. תיבת כאן גם נעתק ואמת, מסד י״ד( ב׳ )יהושע
ואת האיש ואת שם וכתיב חסד, עמך ועשינו העיר מבוא את נא הראנו לו ויאמרו העיר מן יוצא איש השומרים

כו׳: שעשו החסד מה רבותינו ודרשו שלחו, משפחתו
כו׳: וילך דכתיב כאן אי׳ ובכת״י בקרא. כדכתיב כצ״ל ויבן. וגו׳ הארש וילך יד(
דהדרשה וע״כ הזה, היום עד שמה הוא דכתיב דקרא, פיה לסי גם מייתי בגמ׳ כו׳. תנא לוז שמה ויקרא טו(

בימ׳ בגירסתו היה דלא מוכח ז״ל רש״י מלשון גם אך מידי. מוכח נא דמרישא מהסיפא היא
בהגהות מש״כ עי׳ הזה, היום עד מלשון הראיה ובענין עיי״ש. דקרא, מסיפיה היא הדרשה דע״כ דמפרש ורק דקרא, סיומא

לסוטה: איתן ומצפה הרועים מלא
כל דלאו משמע "שדעתם" זה לשון לפי בו׳. אותם מוציאים עליהם קצה שדעתם שבה וזקנים טז(

 שדעתו כזה של למצב שמגיע מי ורק לעולם, שחיים כאלה ויש עליו, קצה דעתו שיהיה כזה למצב מגיע זקן
 זקן דכל יותר מתפרש זה ולשון .׳כו אותם ומוציאים עליהם קצה דעתם הנום׳ קוש׳ ובדפוס אותו. מוציאים עליו קצה

 אלא הלשון ובגמ׳ בלא״ה. דא״א ור״ל כו׳, ומוציאים כו׳ קצה דעתם שבה וזקנים כלל דרך סתמא כתב שהרי לכך, מגיע
 גם ויש זה, למצב כשמגיעים לפרש יש דבזמן הפירושים, כשני לפרש אפשר וזה כר, קצה שדעתן בזמן שבה זקנים
 ובמד״ר כו׳. מקום של רצונו עושין שישראל בזמן כאן בכ״ד, ומדרשים בש״ס הנשון כמו כזה, נמנב מגיעים אם לפרש

נראה ומזה כו׳. אותן. מוציאין הרבה זקנים שהם כיון להם, עושין מה שבה הזקנים אי׳ פס״ט סחף בראשית
זה: בכלל דכולם קוש׳ בדפוס כהנוס׳

 מוציאים שהם אאחרים דקאי ע״כ ומוציאים, כו׳ שדעתם לשון לפי ובין מוציאים כו׳ דעתם לשון לפי בין והנה
מעצמן: דיוצאין ור״ל יוצאין, הלשון אי׳ בגמ׳ ולפנינו הזקנים. את

 אי׳ ס״ט ס״פ בראשית ובמד״ר וכמה. כמה אחת על וברגליו בפיו ל״ח, רמז ח״ב ביל״ש הוא כן בפיו. המדבר יז(
:עיי״ש עאכו״כ, ברגליו לויה שעושה מי רק אי׳ ובגמ׳ עיי״ש. עאכו״כ, וברגליהם ,בידיהם



מז סימן )סמ״ר!( גולה עמודי שני יום

 ומשני חסדים גמילות היינו >א( נ[ ומקשינן בדרכיו. והלכת כח< )דברים דכתיב(א חולים לבקר א[ מז
איבעי הכי אפילו בחליי מם׳ אחד )ג( נוטל גילו בן ג[ מר דאמר גילו לבן m אלא ב( נצרכה לא

ליה
 :נ' ל' ף7 נ״מ נ[ :של"ה סי' טויו״ד העשין, נכלל !ו מציה מנו לא אך אנלות, הל׳ סמ"ג אנל מהל' פי״ד רחנ"ם א[ ציונים

:נ' ל״ט דף ונדרים שם ג[

חדשות הגהות
ע״נ. ל׳ דף מציאות נאלו הוא כן גמ״וז. היינו )א(

 רק נדרכיו, דוהלכת המקרא מייתי לא ושם
 וע״ז נה, ילכו אשר הדרך את להם דוהודעת המקרא
 מפקי קראי תרי דחהני ולפי כו'. היינו שם קמקשה

 הקרא והביא רנינו קיצר לעיל, רבינו שכתב כמו לה
:דוהלכת

במזלו: שנולד גילו. לבן )ב(
ע״ב ל״ט '7 בנדרים שם ומפרש בחוליו. מם׳ אחד )ג(

:רני דני כעישורייתא דהיינו

העמודים צכיון
 ליתא קוש׳ ודפוס בכת״י בדרכיו. והלכת דכתיב א(

פסוק שום כלל כאן הובא ולא קרא, להן
 למצוה יליף מהיכן לפרש צריך דהא מובן, ואינו ע״ז.

 הנוס׳ גם אך הפסוק. מיד דמביא המצות בכל כמו זו,
 בדרכיו דוהלכת קרא מהך דאי מובנת, אינה שלפנינו

 אחרי ביחוד, במנינא אתיא איך קשה א״כ לה, ילפינן
 לעיל ז״ל רבינו הביאה שכבר גמ״ח במצות נכלל דזה
רבינו ואמנם בדרכיו. דוהלכת קרא מהך הקודם, בפי׳

 ]ויתבאר ע״כ. כו׳, גילו לבן אלא נצרכה לא ומשני גמ״ח, היינו דבק״ח אהך הגמ׳ קושית כאן מביא בעצמו ז״ל
 מפסוק ידענו כבר זה דהא מקשינן והוי מיוחד, פסוק ע״ז היה אילו רק שייך זה אך שלאח״ז[. באות בס״ד
 לפי מתבאר וה״נ הראשון. מפסוק שמענו לא שעדיין דבר להוסיף דבא לתרץ שייך וע״ז במנין, בא שכבר אמר
 לעיל דכתיב במאי נכלל כבר דזה ור״ל גמ״ח, היינו ומקשה חולים, בקור זה ילכו דרשה מביא שם דבגמ׳ מאי

 חדש דבר מוסיף ילכו דהכתוב ור״ל גילו, לבן אלא נצרכה לא ומשני גמ״ח, דהיינו הדרך את להם והודעת מיניה
 לא הוא תירוץ איזה א״כ בדרכיו, והלכת דכתיב ז״ל רבינו בדברי לפנינו דאיתא מאי לפי אבל גילו. בן לענין

 אה״נ גמ״ח, היינו הקושיא מה מובן, אינו גופא זה וגם ע״ז. מיוחד פסוק לנו דאין אחרי גילו, לבן אלא נצרכה
 דלפי לפרש, שכתב בהגח״ד ועי׳ בזה. חייב שיהיה גילו לבן ריבוי לנו ואין מיוחדת, מצוה הוי ולא גמ״ח, דהיינו
 עיי״ש. עכ״ד בדרכיו, דוהלכת קרא רק והביא כאן קיצר לעיל, ז״ל רבינו כמש״כ לה, מפקי קראי תרתי דמהנך

 לדרשה לאתויי הו״ל ע״כ וכמש״ג, במנינא אתי איך תמוה כאן דבריו פשטות דלפי כיון מספיק, זה ואין
התמיה: את להסיר בכדי בקו״ח זה דילכו

 מאד יתכן מדויקות, אינן ושתיהן שבכת״י, הנוס׳ ובין שלפנינו הנוס׳ בין שינוי כאן שיש רואה שאני אחרי ולכן
ודרשו בה, ילכו הדרך את להם והודעת דכתיב חולים לבקר בזה״ל כאן וצ״ל שורה, שנשמטה ט״ס כאן שיש

 א׳[. אות שלאח״ז בסי׳ מש״כ ]ועי׳ עכ״ל. כו׳, ומקשינן בדרכיו, מוהלכת מוכיחים ויש בק״ח, זה ילכו רבותינו
 בקו״ח, זה דילכו דרשה הראשון המקור על ושוב המקורות, לשני מביא בקו״ח דמצות הדבר עיקר דלענין והיינו,

ילכו: מדכתיב הדרשה באה דע״ז ור״ל גילו, לבן אלא נצרכה לא ומשני גמ״ח, היינו הקושיא מביא
עכ״ל. כו׳, אבינו אברהם ביקר שהקב״ה ומצינו בזה״ל, ז״ל רבינו כתב זה סי׳ דבסוף לדייק, דיש מאי יתיישב וכזה

 וא״כ בדרכיו. דוהלכת קרא בכלל והוי הקב״ה, של ממדותיו הוי בקו״ח דענין מאי לפרש בא ולכאורה
 הדבר עיקר ז״ל רבינו הביא דלא לפמ״ש אבל בדרכיו. והלכת להפסוק שהביא לאחר בתמלה זה להביא צריך היה

 שהביא דמה י״ל א״כ בדרכיו, מוהלכת מוכיחין דיש ורק בק״ח, זה דילכו מדרשה אלא בדרכיו, דוהלכת זה מפסוק
ע״ז, שאמר מה עקיבא מר׳ תחלה ומביא בק״ח. מצות ענין גודל לפרש רק היינו אבינו, אברהם ביקר דהקב״ה מהך

היא: ממורה דמצוה הרי כן, עשה הקב״ה שגם הביא ועוד
רפואתו לצורך להשתדל לטובתו החולה מצד א׳ חיובים, משני נצטוינו בק״ח מצות על הנה גילו. לכן אלא ב(

השני, בשרש בםה״מ ז״ל הרמב״ם וכמש״כ כמוך, לרעך ואהבת מצות בכלל והר״ז עליו. ולהתפלל ולעודדו
 אות הקודם בסי׳ בס״ד וכמש״נ מסד, גומל טבעו להיות בלבו נקבע עי״ז אשר המבקר, של עצמו מצד ב׳ עייי״ש.

 ואהבת היינו גם כן להקשות יכול היה גמ״ח, היינו בק״ח זו ילכו הדרשה על בגמ׳ דמקשה מאי ולפ״ז עיי״ש. א׳,
 גם מתורץ גמ״ח, היינו הקושיא על שם בגמ׳ שמתרץ התירוץ ובאותו נקט. מינייהו דחדא אלא כמוך. לרעך

 רק הוי דגמ״ח גמ״ח, משום ליכא דבזה ור״ל גילו, לבן אלא נצרכה לא דמתרץ לרעך. דואהבת מהא הקושיא
 דבכה״ג ממון, היזק במקום שאינו בממון גמ״ח וכמו לגוף. הבא היזק במקום ולא דבר, לעשות הגוף טרחת במקום
 ה״א, פ״א פאה בירושלמי כמבואר גמ״ח, מצות מקיים ג״כ דבצדקה ואף גמ״ח. מקרי לא ממון היזק דאיכא

 שיעור, יש דלצדקה מאי דהייני התם ומפרש שיעור, לו יש בממונו אבל בגופו, דתימר הדא גמ״ח התם, דאי׳
 כמבואר הפסד, ליכא דבנתינתו בצדקה, רק דזהו נראה ח׳. ס״ק החסד נתיב א׳ סי׳ מסד באהבת ועי׳ עיי״ש.

 יחסרנו שיתקיים לו לגרום כלומר ממינו למלוח הרוצה וז״ט ז״ל רש״י ופי׳ חסר, ממון מלח ע״ב ס״ו דף בכתובות
 פ״י ז״ל הרמב״ם ובמש״כ ט׳, דף וב״ב ז׳ דף בגיטין וע״ע עיי״ש. עכ״ל קיומו, זהו וחסרונו תמיד, לצדקה

בדרך ושלא להחזיר שלא מנת על לאחרים ממונו דנותן במקום אבל ב׳. סעי׳ רמ״ז סי׳ ויו״ד ה״ב מת״ע מהל׳
צדרה



)סמ״ק( גולה עמודי
צביון

 נאמרה לא זו דמצוה גמ״ח, בכלל הוי לא בכה״ג צדקה,
 מוזר שהממון בהלואה רק אלא ממון. הפסד במקום

 הפסד. לו יגיע שלא שמובטח בצדקה או כבתחלה, אליו
 היזק שיהיה במקום הוי נא בגופו גמ״ח נענין גם וה״נ

 הוי נא בחליו, מס׳ א׳ דנוטל גילו בבן ומש״ה להגהף,
 דהיינו לרעך, ואהבת מצות לענין וה״נ גמ״ח. מצות בכלל
 ובמקום לאחרים. לעשות צריך לו יעשו שאחרים שרוצה מה

 לו, יעשו שאחרים לבקש יכול אינו הרי לגוף היזק
 בק״ח וממינא נאחרים. כן מלעשות גם פעור וממילא

 ואהבת משום ליכא בחליו מס׳ א׳ דנוטל גילו בבן
 ומינו מס׳ ח׳ רק ביותר הוא קטן דחנק ואף לרעך.
 בגמ׳ מזינן הרי מכ״מ המבקר, על כ״כ רושם עושה
 היה הריבוי זה ובלי אחרת, ממצוה ע״ז ריבוי דצריך
 הרי דמכ״מ משים והיינו מלבקר. דפטור לומר אפשר

 כשמרגיש דוקא מיקרי לא הגוף דצער מחלין. חלק נוטל
 קטנה במדה אפי׳ נהגוף נער שמגיע שידוע כל אנא בכך,

 ומצות גמ״ח שממצות כך כדי עד הגוף, צער מיקרי ביותר,
 מצוה אתי ולזה פטור. להיות יכול היה לרעך ואהבת

 :בכה״ג בק״ח לחייב לדרשה ילכו מדכתיב מיוחדת
דלא ז״ל, הרמב״ם דעת להבין צריך זו בירור ומתוך

 ובגוונא מיוחדת, למצוה חולים לביקור משיב
 וכמש״ג. לרעך, ואהבת ובכלל גמ״ח בכלל הוי דלא
 שיהיה כזאת מציאות אין ז״ל הרמב״ם לדעת באמת אך

 מצות שתי גם זו במעשה שיהיו מבלי בקו״ח מצות
 שם השני בשרש דבסה״מ מבירו. ואהבת גמ״ח הנ״ל
 המצות בכלל מנו זו במחשבה והנסמכים בזה״ל, כתב

 הנזכר הדרש בעבור מתים וקבורת אבלים ונחום בקו״ח
 ואמרו בה, ילכו הדרך את להם והודעת ית׳ באמרו

 כי וחשבו כו׳, בקו״ח זה ילכו גמ״ח זו הדרך את
 ידעו ולא בפע״צ, מצוה הפעולות מאלו ופועל פועל כל
 מצוה תחת נכנסות להם ודומים כולם הפעולות אלו כי

 אמרו והוא בבאור, בתורה הכתובות המצות מכל אחת
 דס״ל להדיא הרי עיי״ש. עכ״ל כמוך, לרעך ואהבת ית׳

 ואהבת מצות בכלל הוי בקו״ח זה דילכו הך דגם
 דאי גמ״ח, מצות בכלל גם הוי וממילא כמוך. לרעך

 ואמרינן בחליו, מס׳ א׳ שקיל גילו דבן במאי מיישינן לא
 דואהבת מקרא הבירו של תועלתו מצד חייב דמכ״מ

 טבעו לעשות עצמו תועלת מצד לחייבו יש ה״נ לרעך,
הקודם סי׳ לעיל בס״ד וכמש״נ חסד, גומל להיות

עיי״ש: א׳, אות
 לאו דאי שם בגמ׳ דחזינן דכיון קשה, גופא דזה אלא

גילו דבן ידענא הוי לא בקו״ה זה דילכו הריבוי
 ואהבת מצות בכלל הוי דנא משמע א״כ בבקו״ח, חייב
 הרמב״ם פליג איך וא״כ בדרכיו. והלכת ומצות לרעך

 אלו: מצות בכלל הוי כן דבקו״ח וס״ל ז״ל
וז״ל, כתב ה״ד פי״ד אבל בהל׳ דהנה בס״ד, והנראה

 את מבקר גדול אפי׳ הכל על מציה בקו״ח
 מחליו חלק נוטל כאילו החולה את המבקר וכל הקטן,
עכ״ל דמים, שופך כאילו מבקר שאינו ,וכל מעליו, והקל

העמודים
 דבן בגמ׳ דאי׳ להא כלל הזכיר דלא ומבואר עיי״ש.

 המבקר וכל סתמא וכתב בחליו, מששים א׳ נוטל גילו
 ע״ז ז״ל הרדב״ז ומש״כ ממש. נוטל ולא נוטל כאילו
 בצערו, מס׳ א׳ נועל החולה את המבקר כל ותניא וז״ל,

 אחד כל כלומר רבי, דבי כעישורייתא לה ומוקמינן
גילו, ובבן הראשונים, שהשאירו ממה מס׳ חנק נועג
 מחלין חלק נעל כאילו ז״ל[ ]הרמב״ם רבינו שכתב וזה
 ז״ל הרמב״ם דהרי לי, מובן ואינו עיי״ש. עכ״ל כו׳,
 וגם גילו, בן לאינו גילו בן בין הנפ״מ כלל הזכיר לא
 דכיון רק וכתב רבי, דבי דכעישורייתא האוקימתא לא

 המבוארים מטעמים והיינו החולה, על מקיל המבקר דכל
כאילו זה הרי עניו דמקיל וכיון עיי״ש, ל״ט דף בנדרים

וצ״ע: מחליו, חנק נועל
 לזה הביא לא באמת מדוע קשה, גופא דזה אלא

והרי״ף בה״ג אחרי בזה דנטה וצ״ל ז״ל. הרמב״ם
 ליה דמיבעי גילו דבן להא הביאו נא ז״ל הם שגם ז״ל,

 באהבת ]ומש״כ לזה. הזכיר לא ז״ל הרא״ש וגם למתל,
 בפסקיו לזה הביא ז״ל שהרא״ש בהג״ה פ״ג ח״ג חסד

 בגירסתם היתה שלא וצ״ל וצ״ע[, שם, מצאתי לא בנדרים,
 דפריך בקו״ח, זה דילכו אדרשה לפנינו דאי׳ הא שם בב״מ
 לפנינו דמשני התירוץ גם ליכא וממילא גמ״ח, היינו
 ליה איבעי דחפ״ה כו׳ גילו לבן אלא נצרכה לא בגמ׳

 גמ״ח, היינו היא קושיא דלאו צ״ל זו גי׳ ולפי למיזל.
 מיותרת מתיבה לחוד גמ״ח של סוג לכל דדריש משום

 משום הוו הדברים כל יסוד דעיקר אע״פ בפסוק,
 במאי גילו בבן רבותא בגמ׳ נתפרש לא תו וא״כ גמ״ח.

 דמצווה דכיון משום למיזל, ליה איבעי דאפ״ה דאמרינן
 שיעול ע״ז לחוש לו אין תו הגמ״ח, מפני בקו״ח על
עליו. רושם עושה אינו שזה אמרי במליו, מששים א׳

 ור״ל הכל", על מצוה "בקו״ח שם שכתב במה נכלל וזה
הכנל. מן גילו בן ונהוציא נחנק ניכא ותו ממש, הכל על

מס׳ א׳ נוטל גילו דבן הדבר לעיקר להביא חש דלא והא
לדינא: בזה נפ״מ דאין משום הוא בחליו,

בקו״ח הוי לא ז״ל הרמב״ם דלדעת מבואר, לפ״ז ועב״פ
 דואהבת מצ״ע בכלל דהוי משום מיוחדת, מצוה

שם. השני בשרש בסה״מ ז״ל הרמב״ס כמש״כ לרעך,
 בס״ד וכמש״נ בדרכיו, והלכת מצות בכלל גם הוי וכן

 גילו דבן דהא משום והיינו עיי״ש. א׳, אות הקודם בסי׳
בחליו, מס׳ א׳ דנוטל למאי יחוש ולא למיזל ליה איבעי ג״כ
רושם עושה הדבר שאין אחרי רבותא, שום בזה אין

וכמש״נ: עליו,
 דמילתא פירושא עיקר לענין רק הוא זה, כל והנה

לרעך ואהבת מצות לגבי גילו, בבן בקו״ח דמצות
 בלא״ה מנינא לענין אבל וכמש״נ. בדרכיו, והלכת ומצות
 גם דהיתה ונימא לכך, נסכים לא ,אם אפי׳ לק״מ,

 דילכו אהא כדלפנינו, בגמ׳ הגירסא ז״ל הרמב״ם לפני
 אלא נכרכה לא ומשני גמ״ח כיינו דפריך בקו״ח, זה
 שמענו שלא מה נוסף חיוב בזה יש וא״כ גילו. לבן

וכמש״ג. בדרכיו, והלכת ומצות לרעך ואהבת ממצות
מכ״מ



מ״ק(0) גולה עמודי
צביון

 עצמו ז״ל הרמב״ם שהרי אתיא, נא במנינא מכ״מ
 למנות ראוי שאין השני השרש בזה״ל, כתב שם בסה״מ

 נדרשת שהתורה מדות מי״ג באחת שנמדים מה כנ
 והכניס זה, שרש בביאור והאריך עכ״ל. בריבוי, או בהן
 לענין וגו׳ הדרך את להם דוהודעת קרא להך גם בזה

 לה, דילפינן הוא דמריבוי כיון וא״כ עיי״ש. בקו״ח,
 ס״ל מש״ה לבקו״ח, למדרש מיותר והוא ילכו, דכתיב

במנינא: אתי דלא
 בס״ד, בכ״ד אצלנו נתבאר דכבר אף ז״ל, רבינו אבל

מריבוי או מדות מי״ג מאחת דאתי דכל ג״כ דס״ל
 בכל דלא זה, בפרט דס״ל י״ל מכ״מ במנינא, אתי לא

 זה לענין ריבוי מיקרי ולא זה, שרש נאמר הריבויין סוגי
 את דתיבת תירא, אלקיך ה׳ דאת קרא כגון אלא

 ז״ל הרמב״ם שהביא וכמו ת״ת, לרבות ודרשיכן מיותר,
 ריבוי, מיקרי שפיר בכה״ג דרק ז״ל לרבינו וס״ל שם.

 דבר, שום על מורה אינה לעצמה "את" דתיבת משום
 ובכה״ג משהו, לרבות דאתי מפרשינן הענין דלפי ורק

 בקו״ח, לענין ד״ילכו" הריבוי אבל במנינא. אתי לא
 כאילו הוי בקו״ח, היינו דילכו מפרשינן שם דבגמ׳ כיון

 ׳/ילכו" תיבת דהוראת בקו״ח, להדיא בתורה מפורש
 אח״כ, הנפרטים אכל קאי דקרא וריפא בקו״ח, הוי כאן

 לבק״ח. דילכו והכוונה ילכו, להם והודעת כתיב וכאילו
 בכלל הוי דהא דקשה ורק במנינא. אתי שפיר ומש״ה

 מה כפי או בדרכיו, והלכת ומצות לרעך ואהבת מצות
 במנינא אתי ואיך גמ״ח, מצות לזה קורא ז״ל שרבינו
 הגירסא לפניו שהיתה כאן, בדבריו מבואר הרי אך ביסוד.

 ומשני גמ״ח, היינו דפריך ,׳בגמ לפנינו כדאיתא בגמ׳
 רבותא דאיכא צ״ל ע״ב ולפ״ז גילו. לבן אלא נצרכה לא

 מששים א׳ עליו דנועל כיון דנתבאר, מעעמא גילו בבן
 מכ״מ עליו, כ״כ רושם עושה זה דאין ואף מחליו.

 בכלל הוי לא וגם לרעך, דואהבת עשה בזה ליכא תו
 חיישינן ולא לדידיה, חסרון איכא הא דמכ״מ כיון גמ״ח,
 מצוה אתי וע״ז עליו, רושם עושה זה דאין במאי

 בכה״ג, גם לחייב בקו״ח זה דילכו מדרשה מיוחדת
ביחוד: במנינא שפיר אתיא ומש״ה

בפי׳ כתב גילו, דבן פירושא בעיקר דהנה להוסיף, ויש
בזה״ל, ע״ב ל״ט דף לנדרים ז״ל לרש״י המיוחס

 פי׳ שם ז״ל והר״ן עכ״ל. לזקן, זקן או כמותו במור
 פי׳ וכן עכ״ל. חולה, של במזלו המבקר שנולד בזה״ל,
 )השלישי(, גל ערך הערוך בס׳ וכ״ה שם, ז״ל הרא״ש
 הם, נפרדים פירושים דשני שכתב למי וראיתי עיי״ש.

 הקשה כך ומתוך מבנ״א, נסתר דבר הוי במזלו ונולד
 ומשני ולוקמוה, שיתין ליעלון שם בגמ׳ דפריך אהא

 להא צריך ומאי גילו, ובבן רבי דבי כעישורייתא
 בבן דקאמר כיון בלא״ה הא רבי, דבי דכעישורייתא

 תקנתא ליכא ממילא גילו, בן זה מי ידעינן ולא גילו,
 הבנה לפי ובאמת בצ״ע. ונשאר ולוקמוה, שיחין דליעלון

 הגירסאות פתי יסוד מתיישב היה במזלו, דנולד בפירופא זו
בגמ׳ גרסי דלא ז״ל והרא״ש והרי״ף דבה״ג שם, בב״מ

העמודים

 למיזל ליה איבעי דאפ״ה גילו לבן אלא נצרכה לא שם
 והר״ן הערוך כדפי׳ הוא גילו דבן דמפרפי י״ל גביה,

 נסתר דבר זה וא״כ במזלו. נולד דהיינו ז״ע והרא״ש
 מבקו״ח עצמו לפטור יכול אינו אמד דאף ופשוט מבנ״א,
 מס׳ א׳ ויקח החולה של גילו בן הוא שמא מחשש
 בקו״ח זה מילט מיוחדת דרשה לן איצטריך ולא בחליו.
 אהך בגמ׳ לפנינו דאי׳ דמאי וס״ל גילו, בן לחייב
 דלא לק״מ, בלא״ה גמ״ח, היינו בקו״ח זה דילכו דרשה
 כל לפרש אלא לדינא, חידוש לאיזה זו בדרשה נמית
 דפריך בגמ׳ שלפנינו הגירסא אבל וכמש״נ. גמ״ח סוגי
 אתי דהתנא ס״ל ז׳> רבינו גרים והכי גמ״ח, היינו

 ומשני בזה. יש חידוש איזה וא״כ לדינא, חידוש להוסיף
 גילו דבן דמפרש די״ל משום גילו, לבן אלא נצרכה לא

 המיוחס בפי׳ וכמש״כ לזקן, זקן או כמותו בחור היינו
 הו״א וא״כ הוא, לכל ידוע דבר וא״כ ז״ל. לרש״י
 לגופו היזק מפני החולה מלבקר עצמו לפעור דיכול
בקו״ח זה דילכו דרשה אתי וע״ז בחליו, מם׳ א׳ שיקח במה

:וכמש״ג גילו לבן מיוחדת מצוה והוי חייב, דאפ״ה
י״ל דאדרבה הוא, רעוע היסוד דעיקר נראה אולם

 הנ״ל פירושים שני בין נפ״מ שום ליכא דבאמת:
 שהרי לכל. הגלוי דבר הוי ג״כ במזלו ונולד גילו. בבן

 בבן בד״ה בזה״ל פי׳ ע״ב כ״ז דף בב״מ ז״ל רש״י
עיי״ש. עכ״ל אחד, במזל שנולד בשעתו הנולד גילו,
 בבן בד״ה וז״ל ע״א ק״כ דף ביבמות גם טונתו וזהו
 ור״ל עיי״ש. עכ״ל אחד, ובמזל אחד בפרק שנולד גילו,

 בשמ״ר, וכ״כ אחת. ושעה אחד בזמן שניהם שנולדו
 שניהם שנולדו גילו בן בזה״ל, ז״ל הראב״ד בשם לב״מ
 ז״ל המאירי וכ״כ עיי״ש. עכ״ל אחת, ובשעה ביום

 עכ״ל עמו, רגע באותו שנולד במי ר״ל בזה׳> ליבמות
 וב״מ ביבמות ז״ל רש״י ■שכתב במזלו נולד וזהו עיי״ש.

 מש״כ גם ולפ״ז שם. בנדרים ז״ל והרא״ש והר״ן והערוך
 כמותו בחור בזה״ל שם לנדרים ז״ל לרש״י המיוחס בפי׳

 בחור דר״ל הכי, לפרש יש ג״כ עכ״ל. לזקן, זקן או
וכן אחת, בשעה אפי׳ ממנו גדול שאינו ממש כמותו

:אחת בשעה שניהם שנולדו היינו לזקן, זקן נמי
בחור במש״כ דכוונתו ונפרש לזה, נסכים לא אם ואפי׳

 נולדו דוקא דלאו כפשוטו, לזקן זקן או כמותו
 דכל והיינו, שוים. בגילים בערך אלא אחת, בשעה

 זה שמחים בדיוק שלא אפי׳ לזה זה בגילם שקרובים
 המבקר כל בזה״ל, לנדרים ז״ל המאירי וכמש״כ זה. עם
גילו, ובבני מחליו מששים אחד נטל כאילו החולה את
 מקיל, חליו מהם הנאתו שמצד עליו, ערב שבקורס ר״ל

 ערב שבקורס ר״ל במש״כ כוונתו ואי עיי״ש. עכ״ל
 הוצרך מאי א״כ חליו, דמקיל מאי לפרש היינו עליו,
 גילו בבן דגם קאי, דאתרווייהו וע״כ גילו. דבבני להא

 ולא עמו. ששמח מי היינו בקו״ח, לענין בגמ׳ שאמרו
 שם, וב״מ ביבמות שומא לענין האמור גילו לבן דמי

 עמו, רגע באותו כשנולד דהיינו ז״ל המאירי דמפרש
תליא, השומא בטבע דהתם לעיל. לשונו שהבאנו וכמו

וזה
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העמודים צביון
הנא אבל אחד. ברגע עמו שנולד מי בכל דוקא הוי וזה

 ששמח וכל תליא, להחולה בתועלת הרי בקו״ח לענין
 לשון מדויק יהיה ובזה זה. לענין גילו בן מקרי עמו

 בחור ■דדייק שם, בנדרים ז״ל לרש״י המיוחס המפרש
 שמחים בגילם זל״ז יותר שקרובים כל דבצעירים כמותו,.

 בגילם הבדלים אין בזקנים אבל יותר, זה עם זה
 בחור גבי כמו כמותו זקן או כתב לא ומש״ה קובעים,

 ומקור לזקן. זקן או סתמא כתב אלא כמותו, שכתב
 איתיביה פל״ד, ויקרא במד״ר דאי׳ מהא נראה, הדבר

 אמר 4לשיי עימהם וירד ששים יעלו א״כ הונא לרב
 אעפ״כ כנפשו, אותו אוהבין שיהו ובלבד ס׳ להם

החולה. על ערב שבקורו מי והיינו עיי״ש. ע״כ לו, מרויחין
 בתלמודין: האמור גילו בן דזהו ז״ל המאירי ומפרש

דקאמר שם, בב״מ שלפנינו גירסא גם לפ״ז ועכ״פ
 אליבא אתיא מצי גילו, לבן אלא נצרכה לא

 למר לידתן, בזמן דתליא מפרשי דכולהו כיון דכו״ע,
 והוי לזה, זה קרוב כשגילם ולמר אחת, בשעה בנולדו

 יהרא״ש דהרי״ןף והא לדעת. שרוצה מי לכל הידוע דבר
 גמ״ח היינו דהקושיא דס״ל משוס הוא לה, גרסי לא ז״ל

 לומר לנו נצרך לא וממילא וכמש״נ. ליתא מעיקרא
בזה, רבותא ליכא דבאמת משום גילו, בבן הוא דהחידוש
וכמש״נ: עליו, רושם עושה הדבר דאין כיון

הראשון בשרש לסה״מ בהשגותיו ז״ל הרמב״ן והנה
 גמ״ח אלו שכל זה, מכל והנראה 3וז״ כתב

 שנתרבה וכל נכנסים, הם כמוך לרעך ואהבת ובכלל
 מאיזה גילו ובבן כבודו לפי ואינו בזקן החסד בגמילות

 עם חסד לגמול היא אמת מצוה הכל שיתרבה מקום
 זה דילכו זו דדרשה דמפרש, הרי עיי״ש. עכ״ל האח,

 דגמ״ח. מצוה בכלל הוי בכה״ג דגם אתי, לפרש בקו״ח
 דבכה״ג ס״ל אלא מוכרח, זה דאין ס״ל ז״ל רבינו אבל

 גמ״ח דמצות משום דגמ״ח, מצוה ליכא גילו בן דהוא
 אפי׳ חסרון במקום ולא לגופו, חסרון בדליכא רק הוי

 אתי מיוחד ציווי ורק לכל. ניכר שאינו חסרון כשהוא
 גילו, בבן אפי׳ חולים לבקר דהיינו ביחוד, זה לענין

 מיוחדת מצוה הוי ומש״ה בקו״ח, זה דילכו מדרשה
 ראוי אין כי וז״ל, עוד שם ז״ל הרמב״ן ומש״כ במנינא.

 משום וגר[, להם והודעת ]מפסוק מצוה שום למנות
 לישראל אותן להודיע לו בא רבינו למשה יתרו אזהרת כי

 שנכתבו דאחרי ז״ל, רבינו לדעת י״ל עיי״ש. עכ״ל כו׳,
 פרטי, ענין תיבה מכל למילף ואיכא בתורה, יתרו דברי
אינם הדברים אלה שאם בזה, לרמז התורה כוונת ע״כ

:מיוחדות למצות במנינא אתו המנין, לכללי סותרים
בק״ח תניא אי׳, הכי בגמ׳ קטן. אצל גדול אפי׳ ג(

כו׳, שיעור לה אין מאי שיעור, לה אין

 אפילו אמר רבא קטן, אצל גדול אפי׳ אביי אמר אלא
 פליגי דלא והכוונה, עיי״ש. ע׳׳כ ביום, פעמים מאה
 לענין אבל שיעור, לה אין דקתני הברייתא בפירוש אלא

 קטן אצל גדול אפי׳ הוי זו דמצוה מודו ט״ע הלכתא
 לענין גם דפליגי נימא דאי ביום. פעמים מאה ואפי׳

 אביי, לגבי כרבא הלכתא למפסק לן הוי א״כ הלכה,
 כו״ע דלהלכה וע״כ קטן. אצל גדול דאפי׳ לנו ומאין
 הביאו בכללם ז״ל ורביצו הפוסקים כל ומש״ה מודו.

 להביא אפשר היה ולכאורה וז״פ. לתרווייהו, להלכה
 עקיבא דר׳ עובדא מההיא קטן, אצל גדול דאפי׳ ראיה

 בסמוך. ז״ל רבינו דמייתי תלמידו, את לבקר שנכנס
 בכדי אלא נכנס, מצוה לשם דלא די״ל לדחות, יש אך

 דבקו״ח. המצוה עצם חיוב גודל על לתלמידיו להורות
 ילך הגדול ואפי׳ כתב ה׳ אות של״ה סי׳ ובפרישה

 אצל לבקר הלך שהקב״ה שמצינו כמו הקטן לבקר
עיי״ש: עכ״ד אברהם,

לפי הכל דהיינו פשוט ביום. פעמים ק׳ ואפילו ד(
מהל׳ פי״ד ז״ל הרמב״ם וכמש״כ הצורך,

יטריח: שלא ובלבד ה״ו אבל
דלא טעמא ביאור, צריך באימה. לישב •צריך ה(

בגמ׳ דמבואר הא גם ז״ל רבינו הזכיר
 הפוסקים וכל בגמ׳, כמבואר וכסא מעה ע״ג ישב דלא
 דף בשבת ■דהנה בס״ד, והנראה דינא. להך הביאו ז״ל
 ע״ג לא ישב לא המולה את לבקר הנכנס אי׳, הכי ע״ב י״ב

 מפני לפניו ויושב מתעטף אלא כסא, ע״ג ולא מטה
 ופירש״י ע״כ. כו׳, חולה של מראשותיו ■למעלה ששכינה

 באימה היושב כאדם שכינה מאימת מתעטף וז״ל, ז״ל
 שני כאן יש ולפ״ז עיי״ש. עכ״ל לצדדין, פונה ואין

 ישב לא ׳3 מתעטף, קאמר וע״ז באימה לישב א׳ דינים,
 בנמוך אלא כהמולה גובה באותו ור״ל וכסא, מטה ע״ג

 פירוש נראה וזה ז״צ הראשונים שפירשו וכמו ממנו,
עי׳ ממנו, בנמוך רבו לפני היושב כתלמיד "לפניו",

ע״ב: י״ז אף סנהדרין הגמ׳ סוגית
הגירסא לפי הכוונה בין סתירה דליכא לפרש, נראה ובזה

 הגירסא לפי הכוונה ובין שהבאנו, כמו שם בשבת
 אלא קצת, לשון בשינוי אי׳ דשם ע״א, מ׳ דף בנדרים
 למעלה שרויה שהשכינה מפני קרקע ע״ג ויושב מתעטף
 כאן דנזכר הרי עיי״ש. ע״כ כו׳, חולה של ממטתו

 זו. קפידא נזכרה לא ובשבת קרקכג ע״ג לישב דצריך
 //לפניו", נזכר לא ובשבת לפניו, ויושב אי׳ דבנדרים ועוד

 דהכוונה ע״כ בפשוטו ולפ״ז קרקע. ע״ג יושב רק
 העיר וכבר קרקע. ע״ג לישב צריך שכינה כבוד דמשום

 שהרי י׳, אות צ״ג סי׳ בהע״ש ז״ל הגאון אא״ז ע״ז
ע״א, ה׳ דף בסוכה כדאי׳ מעשרה למעלה השכינה

ש עיי"



מז סימן שני יום )םמ״כ!( גולה עמודייח
מא( )שם שנאמר גיהנם של מדינה ניצול א[ והמבקר דוי. ערש על יסעדנו ה׳ (TO )תהלים שנאמר ו(

שחלה עקיבא רבי מתלמידי אחד בתלמיד נ[ ומעשה ה׳. ימלטהו רעה ביום דל אל משכיל אשרי

ליה אמר לפניו וריבץ שכיבד (n ובשביל לבקרו עקיבא רבי ונכנס לבקרו חביריו(ז נכנסו ולא

דמים. שופך כאילו החולה מבקר שאינו כל ודרש עקיבא רבי ויצא החייתני רבי

ומצינו
:שם נ[ :א׳ מ' דף נדרים א[ ציונים

העמודים צביון
 בשעה או בגויה שריא דשכינתא דבבהכ״נ ועוד עיי״ש.

 כדתנן ביניהם שרויה דשכינה בתורה ועוסקין שיושבין
 ולכן ספסל, ע״ג שם לישב אסור אעו פ״ג, באבות

 לפניו "ויושב בשבת כמו צ״ל בנדרים דגם להגיה, כתב
 הא לענין הוי לא שכינה דכבוד והעעם קרקע", ע״ג

 לפניו ור״ל לפניו, דיושב הא לענק אלא קרקע, דע״ג
 בזה ומיישב ממרגלותיו, ולא מראשותיו דלא למעועי

 גירסא לו היתה הנראה כפי אשר השאילתות דברי
 מוכרחים דהדבריס אמת והן עיי״ש. עכ״ד בגמ׳, אמרת
 הראשונים שאר בדעת אבל גירסתו. לפי השאילתות בדעת

 דנקע דמאי לפמ״ש בהגה, צורך דאין בס״ד, נראה ז״ל
 היושב כתלמיד מהחולה בנמוך הטונה "לפניו" בשבת

 בנדרים, דנקט קרקע" "ע״ג הכוונה זוהי וה״נ רבו. לפני
 בסיפא נקע מעה ע״ג לא בתחלה דנקט מאי דלפי
 החולה, של ממעתו בנמוך הטונה אבל קרקע, ע״ג אלא

 שם בסנהדרין הגמ׳ וכלשון רבו. לפני היושב כתלמיד
 רבו לפני היושב דתלמיד עיי״ש. בקרקע, לפניהם דן

ע״א: קי״ג דף ב״ק ועי׳ ממנן. בנמוך יושב
בד״ה וז״ל שם בשבת התום׳ שכתבו הדין מקור וזתו

 בנמוך שוכב כשחולה דדוקא נראה ט׳, ישב לא
 עיי״ש. עכ״ל חולה, של ממראשותיו גבוה ישב שלא
 הא ולכאורה ז״ל. והפוסקים הראשונים הביאו והכי
 ואיך וכסא, מטה ע״ג ישב דלא להדיא קאמר בגמ׳
 בנמוך. שוכב כשחוצה רק מדובר דזה ולומר לחלק נוכל
 לשבת מנדרים הנוס׳ שינוי מתוך אדרבה לפמ״ש, אבל

 גבוה יהיה שלא היא הקפידא דעיקר זה, דבר למדנו
 דזה שכינה, ממקום נמוך שיהיה בכדי ולא מהחולה,

 מיוחדת סיבה שיש דכל ר״ל, אלא כלל. שייך לא
 דרך וזהו מהסיבה, נמוך לישב צריך השכינה, להשראת

 תורה, ומקום לביהכ״נ דמי ולא מעלה. כלפי כבוד
שיושב מפני השכינה השראת סיבת גופא זהו דהתם

בתורה: ועוסק ומתפלל
 ע״ג ישב דלא להא כלל הזכיר דלא ז״ל רבינו אבל

נראה מהחולה. נמוך לישב ושצריך וכסא, מטה
 דהא דמפרש הגמ׳. בסוגית אחרינא פירושא ליה דאית

 המקום גובה משום לאו וכסא, מטה ע״ג ישב דלא
 דרך הוי מטה ע״ג ישיבה כל דסתמא אלא הוא,

 פ״ג כשיושב קאמר דמטה דומיא וכסא וגאוה. חירות
 במקום כך לישב כבוד דרך זה ואין כזו, בצודה כסא

 לפניי, ויושב מתעטף אלא וקאמר השכינה. השראת
 ]כפירש״י שכינה מאימת מתעטף קאמר, מילתא ומדא

באימה היושב כתלמיד לפניו ויושב לעיל[, שהבאנו ז״ל

 קרקע, ע״ג ויושב דמתעטף פירושא גם וזהו רבו. לפני
 ענוה דרך ישיבה שהיא קרקע שע״ג כישיבה יושב ור״ל

 וצריך כאן במש״כ בקיצור ז״־ל רבינו כלל וזה באימה.
וביראה: באימה לישב

 הראשונים שאר שי׳ דלפי הדברים, סדר מדויק ובזה
ישב אלא זה, בסדר בגמ׳ למימר צריך הי׳ ז״ל

 ישב הך דהרי ומתעטף, לפניו[ ישב ]או קרקע ע״ג
 דלא דרישא סיומא הוי לפניו[ ישב ]או קרקע ע״ג
 מהחולה. נמוך לישב דצריך לענין וכסא, מעה ע״ג ישב
 וצ״ל באימה. לישב היא אחריתא מילתא ומתעטף והך

 יושב. ואח״כ מתעטף תחלה העונם דרך הוא דכך משום
 לבקר הנכנס זה, בסדר הול״ל דא״כ דוחק, זה אך
 בכדי ט׳, מטה ע״ג ישב ולא מתעטף החולה את
 לדעת אבל דמתעטף. אחרינא בדינא באמצע להפסיק לא

 מילתא חדא טלה באמת דהרי לק״כק בלא״ה ז״ל רטנו
בס״ד: וכמש״ג ופנוה, באימה לישב קאמר,

סי׳ יו״ד הב״ח כתב וגו׳. יסעדנו ה׳ שנאמר ו(
 ראיה מביא דהיאך להקשות דיש של״ה,

 וצ״ל חולה, של מראשותיו למעלה דהשכינה קרא מהאי
המולה, את סועד שהשכינה אלא ראיה מביא דאינו

עיי״ש: עכ״ד
וכן חכמים, הנום׳ קוש׳ ודפוס בכת״י חביריו. ז(

עיי״ש: בגמ׳, הוא
שכיבדו הגיר׳ אי׳ בגמ׳ לפניו. וריבץ שכיבד ח(

 שכבדו וז״ל ז״ל הרא״ש ופי׳ לפניו. וריבצו
 הנכנס כי עקיבא ר׳ בציווי המולה לפני לפניו, ורבצו
 פיי״ש. עכ״ל ומחיהו, צרכיו כל מפקח החולה את לבקר

 את לכבד והשתדל ר״ע ונכנס וז״ל, כתב ז״ל והמאירי
 כבדו ר״ע של שלכבודו וי״מ ט׳, לפניו ולרבצו הבית

 עיי״ש. עכ״ל לחולה, הנאה והגיעה ורבצוהו הבית את
 שראת כיון ובקרו ר״ע ונכנס כתב, צ״ג סי׳ ובשאילתות

 חמין ליה אחימת לאלתר האי כולי חשוב אמרת פונדקו
 דהשאינתות שנום בשאילת ופי׳ עיי״ש. ע״כ ט׳, ביה וטרחת

 בעצמו זלזל ר״ע איך קשה וזה וריבן, שכיבד גריס
 וריבץ שכיבד דבשביל פירש ולכן כ״ק תורתו ובכבוד

 ר״ע את שראה מפני כן שעשה הפונדק אבעל קאי
 וגירסת פיי״ש. עכ״ד האי, כולי חשוב אמר אצלו נכנס
 דכיין ליישב, יש אולי לפניו, וריבן שכיבד ז״ל רבינו

 אחר איש שם היה לא לבקרו, החברים נכנסו דלא
 נפש פקוח לידי הדבר והגיע וריבון הכיבוד שיעשה מי

נאמרים, שיקרא עד הדבר את השהה לא ולכן ממש,
בעצמו: הכל את עשה אלא

ומצינו



יט מוז מז סימן )סמ״ק( גולה עמודי שגי יום

לבקר ופרש״י אליו וירא ח(י )בראשית שנאמר י< אבינו אברהם ביקר שהקב״ה א! ומציבו מ
:החולה

יעשון אשר המעשה ואת דכתיב ב( מתים לקבור א( [3 מת
ודרשו

שס״א: סי׳ טויו״ד העשץ, נכלל ו1 חצוה מנו לא אך אבלות, הל׳ סת"ג אנל מהל׳ פ״י רחנ״ם נ[ :א׳ י״ד דף סוטה א[ גיונים

צביון

 באות בס״ד נתבאר א״א. ביקר שהקב״ה דמצינו ט(
בכדי לא הכא, לה מייתי ז״ל דרבינו א׳,

 גודל לפרש בכדי אלא הקב״ה. של ממדותיו שזה לבאר
עיי״ש: דבקו״ח, זו מצוה ענין

לפנינו התולה. לבקר ופירש״י אליו וירא שנאמר י(
ליתא, קוש׳ ובדפוס ז״ל, רבינו מדברי זה

ה׳ אליו וירא שנאמר רק ז״ל רבינו בדברי אי׳ וגכת״י
החולה: את לבקר ופירש״י ובהגהות וגר,

מצות בכלל זה הרי דלכאורה אף מתים. לקבור א(
 ז״ל רבינו מנאה שכבר חסדים, גמילות

 במנינא מתים דלקבור כך אתיא איך וא״כ מ״ו, סי׳ לעיל
עצמו ז״ל רבינו בדברי .מתבאר ע״ז הישוב אך ביחוד.

 עיי״ש: ה׳, באות בס״ד ויתבאר כאן, דבריו בהמשך
היכא דכל ז״ל רביגו של דרט לפי לתמוה, יש והנה

 במנינא אתי לא ול״ח עשה איכא מילתא דבחדא
 א׳, אות א׳ סי׳ לעיל נס״ד וכמש״ג מינייהו, חדא אלא

 תלין לא דכתיב ל״ת גם יש קבורה במצות והרי עיי״ש.
 במנינא לזה הביא ז״ל ורבינו המתים, כל לענין וגו׳, נבלתו

 דקבורה. לעשה הכא תו אייתי איך וא״כ ס״כג, סי׳ להלן
 משום ביהוד, במנינא להביא איצטריך הל״ת ובשלמא

 וכדכתיב ביום בו לקבור דצריך לענין בהאיסור, יותר דכולל
 תלין. לא על אלא עבר לא והלינו עבר ואם תלין, לא

 בו להיות צריכה דהקבורה לענין הוספה בה יש וא״כ
 ביום תקברנו קבור דכי להעשה שנוגע ]ומה דוקא. ביום

 גיסא לאידך אבל שם[. ס״ט סי׳ להלן בס״ד יתבאר ההוא,
 כאן תו אייתי איך במנינא להל״ת שהביא דאחרי קשה,

 באזהרה נכלל שכבר אחרי ד״בה", מדרשה דקבורה להעשה
ל״ד, פרשה ז״ל פרלא הגר״י ע״ז עמד וכבר תלין. דלא

 :עיי״ש בזה, ז״ל רבינו דעת ליישב טובא והאריך
ע״א, י״ז דף בכתובות דאי׳ הא דהנה בס״ד, והנראה

 בד״א כו׳ המת להוצאת ת״ת מבטלין ת״ר
 רשב״א אמר כף צרכו כל וכמה כף צרכו כל עמו כשאין

 ואמרי שיפורי אלפי ושיתא גברי אלפי תריסר דרב משמיה
 עולא שיפורי, אלפי שיתא ומינייהו גברי אלפי תליסר לה

 ואיתימא ר״ש סיכרא, ועד מאבולא גברי דחייצי כגון אמר
 למאן וה׳׳מ רבוא, בששים כף כנתינתה נטילתה אמר ר״י

 עיי״ש. ע״כ שיעורא, ליה לית דמתני למאן אבל ותני דקרי
 לענין בזה ז״ל רבינו דעת בס״ד יתבאר י״ג אות ולהלן

 בפשיטות מתבאר לכאורה הדבר, בעיקר אך עיי״ש. הלכתא,
 ור״ל קבורה, מצות עיקר מלבד גרידא דכבוד דינא דזהו

 ערך לפי המת את לכבד צריך הקבורה מצות קיום דבעת
 רבינו דעת גם זוהי דאם למידק, איכא לפ״ז אך לו. כראוי

מצות גבי מ״ו סי׳ לעיל דינא להך להביא הו״ל בזה, ז״ל

העמודים
 לשמח שנצטוינו דכמו לגמ״ח, יותר דשייכא כיון גמ״ח,

כ״נ וכדומה, האורחים את וללוות אבלים ולנחם וכלה חתן
לו: הראוי כפי ולכבדו המת את ללוות נצטוינו

לא שיעורי הני כל דבאמת ס״ל ז״ל דרבינו נראה. לבן
 הוי אלא גמ״ח, ומשום גרידא דכבוד מדינא הוו

 הקבורה עצם מצות דמלבד בקבורה, דהתעסקות מיוחד דין
 לקבורה דא״א משום ולא בקבורה, להתעסק מצוה עוד יש

 וזה היא, מצוה עצמה ההתעסקות אלא התעסקות, בלי
 כבודו לפי בו להתעסק דהיינו המת, כבוד משום כוי

 במקום בכבודו ההתעסקות בלי שנקבר וכל לו. הראוי
 כל כולל וזה זו. מצוה נתקיימה לא בכך, אפשר שהיה
כבודו. לפי עם ברב ללוותו כגון ההתעסקות עניני
 רבינו דנקט והא עיי״ש. י״ג באות בס״ד שיתבאר וכמו

 לפי מתים "לקבור כתב ולא מתים, לקבור סתמא ז״ל
 בכדי דהוא י״ל זו. מצוה יסוד דזהו אחרי כבודם", ערך

 דהיינו ואזיל, דמפרש כבוד כך לענין רק דהכוונה לדייק
 מת״ת מבטלין דמש״ה העם, וריבוי המתעסקין לענין

 מקום של הכבוד ולמעוטי גזה״ז. כהן וטומאת ועבודה
 ור״ל מתים, דלקבור פירושא וזהו זה. בכלל הוי דלא הקבר

 הראוי כבודו לפי שיהיה ואזיל וכדמפרש בקבורה, להתעסק
 :בכבודו ההתעסקות לעצם שייך לא הקבר מקום אבל לו.

 לפי ואינו לזקן ריבוי בגמ׳ דאיצטריך מאי יתיישב ובזה
בס״ד מש״כ ]ועי׳ קבורה, במצות שמחויב כבודו

וכדומה, ומעקה מסוכה מ״ש דלכאורה ה׳[, אות להלן
 בעבודה להתעסק כבודו לפי ואינו זקן דגם פשיטא אשר
בעצמו. לבנות צריך לו שיבנה מי לו וכשאין בכם, חייב
 לקבור היא המצוה עיקר דכל כיון א״ש, לפמ״ש אבל
 אשר ביותר, המכובד והיינו דהזקן הו״א הכבוד, לפי

כבודו, מפני וכדומה וטעינה ופריקה אבדה מהשבת פטור
בכבודו. לפגוע יכול כשזה המת, את מלכבד פטור הוא ה״נ

:זו במצוה חייב הוא דגם דקרא ריבויא ואתי
שכרי מנינא, לענין גם ז״ל רבינו שיטת מתיישב ובזה

 כדי כשיעור אלא ידענא לא תלין דלא בהא
ז׳, אות להלן עי׳ ממש, בקבורתו לההתעסקות הנצרך

 הוי קרובים ובדליכא הקרובים, על דוקא זה וגם
 מאי אבל מצוה. מת כדין אותו המוצאים על המצוה

 ההתעסקות על היא הרי זו מצוה קבורה, זו בה דדרשינן
 המת להוצאת ת״ת מבטלין טעמא ומהאי מת, של בכבודו

 ומש״ה לו. הראוי כבודו דזהו ותני, דקרי למאן רבוא ס׳ עד
:תלין דלא הל״ת מלבד מיוחדת למצוה במנינא אתיא שפיר

החיים. בית זה בו׳ המעשה •ואת דכתיב ב(
ובמש״כ א׳, אות חדשות בהגהות עי׳

ד׳: באות להלן בס״ד
ומצינו



מח סימן )םמ״ק< גולה עמודי שני יום כ

ומבטלין

w מוכיחים ויש ד( רבינו. משה קבר שהקב״ה נ[ ומצינו ג( החיים. בית זה א[ רבותינו ודרשו 
כבודו. לפי ואינו זקן ג[ ואפילו (ה()ב בדרכיו. מ,והלכת

:נ׳ ל׳ דף נ"ת ג[:א׳ י״ד ודף נ׳ ט׳ דף סוטה נ[
חדשות הגהות

בש״ס הוא, ט״ס החיים. בית זה רבותינו ודרשו )א(
נע׳ ונב״מ ע״א ק' ד' נתרא הגוזל בפ'

 זה להם והודעת הכי, איתא ע״ב ל׳ דף מציאות אלו

 ניקור זה ילכו אשר גמ״ח, זו הדרך את חייהם, נית
 יעשו אשר הדין, זו המעשה ואת קטרה, זו נה חולים,

 רביט נדנרי הגירסא להיות וצריך הדין. משורת לפנים זו
 היה שלא ואפשר קנורה. זו נה וכו' להם והודעת דכתע
 אדנרי א״ע וסמך וכו', להם והודעת רק רניט נדנרי

 תינת השמיטו והמדפיסים קנורה, זו מנה דדרש הש״ס
 נית זה להם והודעת שם דדרש נחה א״ע ותלו וכו'

 נית הקנרות לנית העולם קוראין שעכשיו ומחמת חייהם,
 דנש״ס, חייהם מנית־ הפיר' ג״כ הוא שזה ודימו החיים,
 שילמדו הפיר' הוא דש״ס חייהם דנית טעות, זה ונאמת

שם: רש״י שפיר' כתו ת״ת, או אומנות
נאלו שם וכדאמרינן כבודו. לפי ואינו זקן ואפי׳ )ב(

 היינו הש״ס שם דמקשה ע״נ, ל' דף מציאות
לזקן: אלא נצרכה לא ומשני גמ״ח,

:נ' ל׳ דף נ״ח א׳ ק׳ דף נ"ק א[ ציונים

העמודים צביון
 דבפשוטו למידק, איכא בו׳. קבר שהקב״ה ומציגו ג(

בכלל כוי דזה מאי אתי דלפרושי משמע
קרא לכך להביא הו״ל בתמלה וא״כ בדרכיו. והלכת
נראה, כך ומתוך קבר. דכקב״ה דמצינו להא וסמ״כ

בכלל כוי זה איך לפרושי אתי דנא אה״נ דבחמת
 וגודל כדבר חומר נהודיע רק תנא בדרכיו, דוכנכת כמנוה
זה וכעין בזה. עסק שהקב״ה מצילו שכרי מעלתו,
 ביקור מצות לענין א׳ אות סוף מ״ז סי׳ לעיל פירשנו

עיי״ש: חולים,
 מצות אעיקר קאי בדרכיו. מוהלבת מוכיחים ויש ד(

בדרכיו, דוכלכת מקרא שלמדוהו דיש קבורה,
 קבר שהקב״ה דמצינו מיניה נעיג דהביא אהח וסמיך

 נה ילפינן אם נפ״מ ליכא מנינא ולענין רבינו. משה
 גמ״ח, מצות נקראת דאז וגו׳, נהם דוכודעת מקרא

להדמות מצות נקראת דאז בדרכיו דוהנכת מקרא או
 ביהוד קבורה מצות אתיא איך דא״כ להקשות, יש דע״ז ורק עיי״ש. א׳ אות מ״ו סי׳ לעיל בס״ד וכמש״ל ית״ש, אליו

 בכלל הוי לא דבכה״ג ור״ל כבודו, לפי ואינו זקן ואפי׳ בסמוך מיד מביא וע״ז גמ״ח. בכלל דהוי אחרי במנילא,
 כתוב כיה בדרכיו והלכת הפסוק שהביא לאחר אילו היה מדויק יותר ובאמת שלאמ״ז. באות שיתבאר וכמו גמ״ח,
 לענין הקודם בסי׳ לעיל וכלשונו ע״כ. כבודו, לפי ואינו לזקן אלא נצרכה לא ומשני גמ״ח כיינו ומקשינן בזה״ק

 דלפנינר מאי בהעתק, טעות שיש זה סי׳ בריש מציגו כבר כרי אך להגיה, קשה כי ואף עיי״ש. בקו״ח, מצות
 בהגהות העיר וכבר 3עכ״ החיים, בית זה רבותינו ודרשו יעשון אשר המעשה ואת דכתיב מתים לקבור בזה״ל, אי׳

 המעשה ואת הנוס׳ אי׳ קוש׳ ובדפוס קבורה. דזו ואמרינן "בה" מדכתיב לה דרשינן דבגמ׳ ט״ס, דזה מ׳ אות חדשות
 ואת כפסוק אבל לה, דרשינן איך הדרשה את הביא דלא דאף מדויק, אינו זה וגם מסר. והשאר כו׳, ומצינו

 בה ילכו הדרך את לכס והודעת דכתיב בזה״ל, דצ״ל וע״כ לה. דרשינן מ״בה" ורק לקבורה, אתי לא המעשה
 "ומקשינן האלו המלים גם המעתיק בטעות נשמטו דשוב לומר לנו נקל כך ומתוך ע״ט קבורה, זו בה רבותינו ודרשו
 ואינו זקן משום הוא ביחוד, קבורה מצות במנינא דאתי מאי דעיקר והיינו אלא", נצרכה לא ומשני גמ״ח כיינו

 להקושיא הביא הקודם דבסי׳ אהא וסמך הכי, מתפרשין הדברים ע״כ כן, שנגיה מבלי אפי׳ ובאמת כבודו. לפי
:כבודו נפי ואינו זקן לענין התירוץ רק מביא וכאן גילו, בן לענין כתירוץ שם ומביא גמ״ח, היינו

כיינו דהא קבורה, דזו בה מדכתיב מיוחדת דרשה איצטריך לא הכי לאו דאי כבודו. לפי ואינו זקן ואפי׳ ה(
 הטונה כבודו, לפי ואינו לזקן אלא נצרכה לא בגמ׳ דכשמתרץ ז״ל רבינו ומפרש גמ׳.3 וכדמבואר גמ״ח,

 או לגופו היזק שמגיע במקום ולא הגוף ערמת במקום רק הוי גמ״ח דמצות משום גמ״ח, בכלל הוי לא דבכה״ג
 מדכתיב מיוחדת מצוה אתי ולזה גמ״ח. מצות כאן אין כבודו לפי זה דאין וכיון ביותר. קל היזק אפי׳ לכבודו,

 ע״פ הוא בימוד, במנינא לה משיב דלא ז״ל והרמב״ם כבודו. לפי זה כשאין גם לחייב קבורה, זו ודרשינן בה
 הרי״ף על נמידק איכא והכי בזה. דמחויב כבודו לפי ואינו זקן דאפי׳ כרטתא לכלכה הביא דלא למידק, דאיכא מאי

 בכתובות דכביאו אהא דסמכו וכתב בהג״ה, פ״ג מ״ג חסד באהבת ע״ז עמד וכבר לזה. הביאו שלא ז״ל והרא״ש
 מזקני היה וריב״א עיי״ש, ע״כ ט׳, המת להוצאת ת״ת מבטל שהיה אילעאי ב״ר יהודה ר׳ על עליו אמרו ע״א, י״ז דף

 שהוא מומרא דרך מתפרש דריב״א כך כרי לי, מובן ואינו עיי״ש. עכ״ד ושנה, שקרא מי לכל ללוות כבודו לפי ואינו כדור
 ישוב, כדי בזה יש אם אפי׳ ועוד קאמר. דמדינא משמע שם ובב״מ שלאמ״ז, באות מש״כ עי׳ פטור, שהיה אע״פ כן נהג
 היתה לא דכפה״נ נראה ולכן דריב״א. להך הביא שלא ז״ל כרמב״ם דעת ולא ז׳> והרא״ש הרי״ף דעת רק מתיישב הרי

 לא התירוץ גם וממילא גמ״ח, היינו דפריך לפנינו דאי׳ מאי קבורה, זו דבה אדרשה הגירסא בגמ׳ לפניהם
 גמ״ח היינו היא קושיא דלאו משום וטעמא, ליתא. בה״ג וגם בגמ׳, ליתא כבודו לפי ואינו לזקן אלא נצרכה
 בזה, דמייב מאי רבותא שום בזה דליתא או כבודו, לפי ואינו זקן לענין וממילא שיהיה. טעם מאיזה יהיה
 ז״ל הרמב״ם הוצרך לא וה״נ דחייב. ופשיטא כבודו, לפי דאינו מאי בגופו חסרון כך כל מיקרי דלא משום
 פירש ולא פטור. וממילא בזה לחייבו ריבוי לנו ואק בגופו, חסרון דמיקרי אה״נ דבאמת או זה. דין לפרש

כדלפנינו גרים ז״ל הרמב״ס וגם הכי, נימא לא אם אפי׳ אך דפטור. נשמע וממילא בזה, לחייבו ז״ל הרמב״ם
בגמ׳
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אחרים מתעסקין שאין במקום מבטלין צרכיו ולעשות ז( המת. להוצאת תורה תלמוד ומבטלין ר( אן

עמו שאין בזמן המת להוצאת רק ()ד מבטלין אין אחרים מתעסקין שיש w במקום אבל
כל

:א׳ י"( דף כהונות א' כ״ט ודף ב' ג׳ דף מגילה א[ ציונים

חדשות הגהות
ת״ת ודוקא מבטלין. אין אחרים מתעסקין שיש )ג(

 לכל לנטל מחוייג לומד שאינו אדם כל אנל
 נעשיית אסורין העיר בני כל נעיר מת וכדאמרינן אדם,

סמ״ג: מלאכה,

סת״ג: לקוברו, וכן המת. להוצאת רק )ד(

העמודים צביון
 לענין קבורה זו דבה דרשה הך אתי כן ואם בנה׳,

 לא בלא״ה מנינא לענק מ״מ כבודו. לפי ואינו זקן
 כבר שהרי במנינא. לה השיב דלא מאי מידי קשה
 ראוי שאין השני השרש וז״ל, בסה״מ בעצמו כתב

שהתורה מדות מי״ג באחת שלמדים מה כל למנות
 :עיי״ש קבורה, זו דבה זאת לדרשה גם זה בכלל והכניס זה, שרש בביאור והאריך עכ״ל, .מריבוי, או בהן נדרשת

 כבר אך במנינא, אתי לא בריבוי דאתיא דכל הזה, לשרש ג״כ דמודה בכ״ד, בם״ד נתבאר דכבר אף ז׳> רבינו אבל
 שום על מורה אינו לעצמו את דתיבת ת״ח, לרבות את כגון בריבוי דוקא דזה ב׳, אות הקודם בסי׳ בס״ד נתבאר

להדיא בתורה מפורש כאילו הוי קבורה, דהיינו הכי מפרשינן שם דבגמ׳ כיון קבורה, זו ומפרשינן דבה הריבוי אבל דבר.
להם והודעת כתיב וכאילו אח״ט הנפרשים אכל קאי דקרא ורישא קבורה, הוי כאן "בה" תיבת דהוראת קבורה, מצות
 לפניו שהיתה כאן, ז״ל רבינו בדברי דמבואר וכיון במנינא. אתי שפיר ומש״ה קבורה, דהיינו "בה" לעסוק והטונה בה,

דאיכא ע״כ ולפ״ז כבודו. לפי ואינו לזקן אצא נצרכה לא ומשני גמ״ח, היינו דפריך בגכד, לפנינו כדאיתא בגמ׳ הגירסא
דמכ״מ כיון גמ״ח, בכלל הוי לא וגם לרעך, דואהבת עשה ליכא כבודו לפי זה דאין דכיון בזה, רבותא
הוי ומש״ה בכה״ג, גם לחייב קבורה זו ד״בה" מדרשה מיוחדת מצוה אתי וע״ז לכבודו. לדידיה חסרון איכא

במנינא: מיוחדת מצוה
דאי׳ וזהו לבטל, רשאי רוצה דאה קאמר, רשות אי ז״ל הראשונים ונחלקו המת. להוצאת ת״ת ומבטלין ו(

עיי״ש. ע״כ כף, המת להוצאת ת״ת מבעל שהיה אלעאי ב״ל יהודה ר׳ על אמרו שם בברייתא
ובכה״ג אומנתו •דתורתו משום היינו דריב״א והך דמבעלין, קאמר חובה או ליכא. דחיובא אע״ג כן שנהג ור״ל

:שם ובשמ״ק לכתובות, ז״ל והרא״ש והריטב״א הרמב״ן מש״כ עי׳ כן. לעשות נוהג היה הוא ואעפ״כ פעור, מדינא
כשיש ומש״ה לכך, הנצרך שיעור כפי אלא בעינן לא דלזה בגופו, ההתעסקות צורך ר״ל צרכיו. ולעשות ז(

מת״ת: מבטנק אין אחרים מתעסקין
 אחרים מתעסקין שיש במקום אבל אחרים, מתעסקין שאין במקום מבטלין צרכיו ולעשות כאן הנוס׳ לפנינו והנה

מתעסקין שאחרים במקום אבל בו, מתעסקין אחרים שאין במקום צרכיו ולעשות הנוס׳ קוש׳ ובדפוס מבטצין. אין
 דגם אחרים. כאן אין או להתעסק שיכולים אחרים כאן יש אם תליא דלא יותר, מבואר זו ובנום׳ ע״כ. מבטלין, אין בו

ת״ת: מבעלין בזה להתעסק רוצים אינם דכשהם לא, או בו להתעסק רוצים אם בין חילוק יש אחרים כשיש
במקום אפי׳ מבטלין מלאכה משאר הא ומשמע מת״ת. לבטל אין אחרים מתעסקק דיש דכיון מבטלין. אין ח(

 אסורה ומלאכה בזה״ל, וכדמסיים מלאכה, עשיית ובין ת״ת בין כאן מחלק דהא אחרים. מתעסקין שיש
 ביש והיינו מבטלק, אין דמת״ת אופן באותו וזהו עכ״ל. לחבורות, נחלקו לא אם העיר בני לכל בעיר שמת זמן כל

 טילי חרי אחרים מתעסקק ויש דמבורות חבורות, כשיש זולת בכה״ג, אפי׳ מבטלין וממלאכה אמרים, מתעסקין
 ממלאכה אבל מבטלין, אין מת״ת דדוקא לחלק הסמ״ג, לדברי ג׳ אות כאן חדשות בהגהות שציין מה ולפ״ז נינהו.

 דממלאכה הסימן בסוף כן כתב בעצמו ז״ל דרבינו אחרי מהסמ״ג, להביא הוצרך לא הדין דלעיקר מדויק, אינו מבטלין.

 ממלאכה, מבטלין אחרים מתעסקין כשיש דאפי׳ ס״ל ז״ל דרבינו שיטתא, במדא קיימי לא באמת הדין ובפרטי מבטלין.
 כתב אבלות דבהל׳ ממלאכה. דמבטלין הוא אחרים מתעסקין כשאין רק אלא הכי, ס״ל לא והסמ״ג וכמש״נ.

 שיתעסק מי שם שיש שמאחר במתים, להתעסק המתחלקין חבורות שיש פי׳ מותרין, חברותא יש ואם וז׳>
 שמע לדרומתא, איקלע המנונא רב ע״ב, כ״ז דף במו״ק דקאמר דהא דמפרש והיינו, עיי״ש. עכ״ל מותרין, בצרכיו

 דנתחלקו דכיון היינו, עיי״ש. ע״כ לכו, שריא הכי אי א״ל במתא, איכא חברותא א״ל כף, דשכבא שיפורא קול
 הוא וכן מלאכה. בעשיית מותרק חבורה באותה שאינם אותם ומש״ה במת, אחרים מתעסקין יש כבר לחבורות

 ואי במלאכה, אסורים כעיר בני כל בעיר מת אר״י וז״ל, פ״ע סי׳ סוף פ״ג במו״ק שכתב ז״ל, כרא״ש דעת
לי שיהיו עד רק הוא מלאכה׳ דעשיית איפורא דהך ור״ל עיי״ש. עכ״ל שרי, בצרכיה דקאי מאן ליה אית

אחרים: מתעסקין
 דהא דמפרש י״ל מלאכה, בעשיית אסורין אחרים מתעסקין לו ביש דגם דס״ל בס״ד דנתבאר ז׳> רבינו אבל

ביאור, צריך שהרי העיר. אותה מבני זה לענין מקרי לא דשוב כיינו במתא, איכא חברותא שם בגמ׳ דקאמר
 תמיד לו שימצאו בכדי היא חכמים דתקנת וצ״ל אמרים. מתעסקין כשיש העיר בני לכל מלאכה בעשיית אסור יהא למה

כשיש ומש״ה עיי״ש. למו״ק, ז״ל הר״ן במי׳ וכמש״כ ערוד. דבעבודתו לומר אחד כל ישתמט ולא מתעסקין,
חבורות
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ג סימן

בדרכיו הליכה - ,ה ידיעת

 מבואר, ראשונים כמה ומדברי ה"׳, "ידיעת המושג נזכר במקרא מקומות בכמה א.
 ידיעת עיקר אלא הבריות, עם ית׳ הנהגותיו אופני על עומדים שבשכלינו במה ד׳ שלא

 המידות ולהנהיג לפעולותיו, בדמיון פעולות ולעשות אלו בדרכים ללכת היא ה׳
 )יש זה. בענין דבריהם מקצת כאן ונצטט במידותיו. ובנביאים בתורה שתיארו

 בשניהם ורק בדרכיו, הליכה עם ממש קשורה ה׳ ידיעת איך שונים פירושים בראשונים
 שללכת כנ״ל, מדבריהם שמבואר אלו אלא כאן הבאנו לא אבל השלמות, משיגים יםד

ית׳(. ידיעתו היא היא ה׳ בדרכי

לעולם. בא לא כאילו לו ראוי דברים בד׳ המסתכל כל - טז חגיגה חננאל רבינו
 שנצטוה ]במה[ אלא להתעסק לאדם אין כי לעולם בא שלא הנפל ממנו טוב פי׳

 של ידיעתו ה□ וצדקה משפט עשיית כ׳ ומשפטיו חוקיו בעשיית קונו להכיר
 ולעשות ה׳ נאום אות׳ הדעת הוא הלא !משפט צדקה בעשיית כדכתיב הקב״ה
 לאחור ומה לפנים מה למטה ומה למעלה מה לידע להסתכל אבל ותורותיו מצותיו

 אלהים ברא אשר היום מן שהוא בדבר אלא להתעסק לאדם רשות נתנה לא כי לא.
אחרים. בדברים ולא השמים קצה ועד השמים ולמקצה הארץ על אדם

 וכו׳ למורים בדין. מתונין הוו דברים ג׳ אמרו הם - מ"א פ״א אבות יונה רבינו
 שהם הוראות משאר הדינין על •ותר להזהיר כדי בדין מתונים הוו שאמר על וטעם
 השכל כ״ג( ט׳ )ירמיה ע״ה הנביא ירמיה שאמר וכמו וית׳ ית׳ בידיעת גדול עיקר

 ואיך ה׳. נאם חפצת׳ באלה כי בארץ וצדקה משפט חסד עשה ה׳ אני כ׳ אותי וידע
 ומשפט דין לעשות ידענו בזאת אך הנמנע דבר והוא ה' את לדעת אד□ ■שכיל

 היא הלא טוב אז ואביון עני דין דן ט״ז( כ״ב )שם שנאמר וזהו אלה ]את[ עשה ה׳ כ•
 עשות אם כ׳ ממך דורש ה׳ ומה ח׳( ׳1 )מיכה אחר במקום וכתיב ה׳. נאם אתי הדעת
 שאמרו כמו העולם נשתת ומהם לתורה גדול שרש הם הדינין כ׳ חסד ואהבת משפט
 לאחר וכתיב עת בכל העם את ושפטו יח( )שמות הדברות עשרת לפני כתיב במדרש
 בדרך הולכת שהיתר! למטרוניתא משל המשפטים. ואלה כא( )שם הדברות עשרת
ה([. )ב, למשלי בפירושו ]ועי׳ ז״ן. בכלי ולאחריה לפניה הולכים ועבדיה
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הסייס דרו קונטרסטז

 אות׳ וידוע אות׳ בהשכל פירוש - אות׳ וידוע בהשכל - כגן ט, )ירמיה רד״ק
 הכל על ומשגיח הכל בורא והוא גוף ואינו קדמון אחד הוא כ׳ שישכיל הוא האל "והשכל
 בדרכיו ללכת היא האל וידיעת ותחתונים עליונים בחכמתו העולם כל ומנהיג

הוא: אותם עושה כן כ׳ וצדקה משפט הסד לעשות
 אביך שאמר כמו אותו ■ודע הוא בדרכיו וההולך העולם בני עם כלומר - בארץ

 הלא לו טוב אז ואביון עני דין דן כ׳ לו טוב אז וצדקה משפט ועשה ושתה אכל הלא
וכו׳ האל ידיעת הוא והצדקה המשפט מעשה כי הנה ה׳ נאם אות׳ הדעת הוא

 והלכת שנאמר, והישרים, הטובים בדרכיו ללכת - ז׳( מצוה )עש״ן סמ״ג
 אחרי א( )יד, דסוטה קמא בפרק ומפרש תלכו, אלהיכם ה׳ אחרי ואומר, בדרכיו,
 עור כתנות ולאשתו לאדם ה׳ ויעש שנאמר, ערומים מלביש הוא מה תלכו, מדותיו

 אבלים ומנחם ממרא, באלוני ה׳ אליו וירא שנאמר, חולים ומבקר וילבישם,
 שנאמר, מתים וקובר בגו, יצחק את אלהים ויברך אברהם מות אחרי ויהי שנאמר,

 זה של פירוש ספרד לחכמי פירשתי וכך כך. עשה אתה אף בגי, אותו ויקבור
 רוסד ועושה ורחום חנון שהוא שכמו ועבדהו, אביך אלה■ את דע המקרא
 עליו שנאמר ביאשיהו עדים, שני לך והא אתה. תעשה כן בארץ וצדקה ומשפט

 היא הלא טוב, אז ואביון עני דין דן לו, טוב אז וצדקה משפט ועשה ושתה שאכל
 בזאת אם כ׳ וגו', בחכמתו חכם יתהלל אל עוד, ונאמר ה', נאם אותי הדעת
 וצדקה משפט חסד עושה ה' אני כי אות׳ וידוע השכל המתהלל יתהלל
ה׳. נאם חפצתי באלה כי בארץ

 שהם לפי אותם שיעשה ראוי - ה( פרק שליש■ )מאסר העקרים ספר
 ויראה ה׳ נאם חפצתי באלה כי ס״ם וזהו בעשיוזן חפץ שהש"׳ מעשים או פעולות

 ההוא הפעל אל כשיצטרף כ׳ בפועל הנעשות בפעולות הוא האלה׳ שהרצון מזה
 בחלק לא אבל וגו׳ אות׳ וידוע השכל במ״ש חפץ שהשם מה לעשות ההשכלה

 •קרא אז המעשה אליו וכשיצטרף המעשה אליו שיצטרף מבלי בלבד המדע
 דן וגו׳ וצדקה משפט ועשה ושתה אכל הלא אביך ירמיה אמר לכן קודם ולא ידוע

 גלה הנה כ״ב( )ירמיה ה׳ נאם אות׳ הדעת היא הלא לו טוב אז ואביון עני דין
 בפועל המשפט בעשית אלא המלך שהוא לגבור גדולה מעלה אין כ׳ בפירוש

 האדם אל נכבד יותר תכלית שאין מבואר והוא השם את ידיעה ■קרא ושזה
 התואר ע״ז הנעשה המעשה וקרא השם מידיעת האנושי שלמות להשיג

 השם רצון לעשות בכונה ר״ל התואר ע״ז הנעשה שבמעשה לבאר ידיעה שזכרנו
וכו׳. האנוש׳ התכלית יושג
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יז בדרכיו הליכה - ח׳ ידיעת - ג סימן

הלא - א( אות הרי״ף לדפי ה: זרה עבודה הגבורי□ בשלט■ )מובא הריא״ז
 המצות בדרכי ללכת המתעסקים ולהלל לשבח מקום בכל אלהינו תורת כוונת תראה
 יתהלל ואל בחכמתו חכם יתהלל אל הנביא שאמר הוא תמיד בהם ולהגות וחקים
 הנביא אמר כאשר והמצות התורה שמירת היא הזאת וידיעה וגו׳ בגבורתו הגבור

 של עיקרן שכל וכו׳ אותי הדעת היא הלא וכו׳ ואביון עני דין דן אחר במקום הזה
וכו׳. 1׳ומצות אלהינו ותורת היושר דרכי לשנה אלא אינו כתובי□

( ט )ירמיהו הכתוב שאמר וזה - מד( )פרק השם גבורות בספר משמע וכן
 יתהלל בזאת אם כ׳ בעשרו העשיר בגבורתו הגמר בחכמתו החכם יתהלל אל

 באלה כי בארץ וצדקה משפט חסד עושה ה׳ אני כ׳ אות׳ וידוע השכל המתהלל
 שהוא כמו בעצמו שלימות באדם שימצא במה ההלול אין כ׳ פירוש ה׳. נאם חפצת׳

 והתפארת, ההלול עיקר זה שאין לזולתו יוצא אינו שלימות אלו שכל עשיר, גמר חכם
 יעשה וכאשר עושה, שאני מה לעשות וידוע השכל המתהלל יתהלל בזאת אבל
 חסד עושה ה׳ אני כי זה הוא ומה מ, להתהלל שראוי דבר קנה אז עושה שאני מה

 בעליון שהוא יתברך והשם הארץ והוא התחתונים בתחתון בארץ וצדקה משפט
 לזולתו יוצא שלו שלימות שיהיה האד□ יעשה וכך תחתונים, לתחתון משפיע עליונים

 חפצתי" "באלה הפסוק מסוף מביא )לא השלימות. עיקר הוא והתפארת ההלול וזהו
עצמו(. ידוע מלשון אלא עושה, שהקב״ה מה יעשר■ שהאדם למקור

 לג, )שמות השם דרכי לדעת משה בקשת של בפרשה מונח דבריהם שיסוד ונראה ב.
 העם את העל אלי אמר אתה ראה ה׳ אל משה ויאמר היא, ש□ הכתוב ולשון יב-יג(.

 מצאתי וגם בשם ידעתין אמרת ואתה עמי תשלח אשר את הודעתני לא ואתה הזה
 חן אמצא למען ואדעך דרכך את נא הודעני בעיניך חן מצאתי נא אם ועתה בעיני. חן

הזה. הגוי עמך כ׳ וראה בעיניך
בם. להתנהג כדי ה׳ דרכי לדעת ביקש שמשה שם מהמפרשים כמה פירשו וכבר

 הדרך את לנו מודיע תהי׳ בעצמך אתה - דרכך את נא הודיעני שם, הרשב״ס לשון וזה
 ח״ל, כתב פנ״ד( )ח״א נבוכים מורה בספר וגם ע״כ. אחריך, אלך ואני דרכך שתראני

 בעיניך, חן אמצא למען "ואדעך המאמר, סוף כ׳ שאלתו, כונת אחרית היתה וזאת
 בדרך בהם אלך בפעולות, להנהיגם צריך אני אשר כלומר, - הזה״ הגוי עמך כי וראה

ע״כ. בהנהגתם, פעולותיך
 דהליכה שאמרו הראשונים לשיטת מקור שיש נראה משה בבקשת זה פירוש לפי
 נא "הודענ׳ אמר משה שהרי עצמו, משה מדברי והוא ית', ידיעתו גופא היא ה׳ בדרכי

של שבמובן צ״ל אלא בם. שאלך כדי דרכך את נא הודענ׳ אמר ולא ואדעך", דרכך את
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הקייס לרך קונטרס יח

 כוונת מבואר ובזה אליו, יודיע שהקב״ה הדרכים ע״פ פעולותיו עשיית כלול "אדעך"
 כדי היתר! 'ואדעך׳ שהבקשה שם בספורנו )׳עוין המפרשים, שפירשו כמו בקשתו
 חפצתי׳, באלה ׳כ׳ בעיניך', חן ל׳אמצא יגיע ועי״ז אתי', וידוע ׳השכל הנביא דברי לקיים

עכת״ד(.
 שמהידיעה ה׳ ידיעת כזה ידי על אלא מגיע אינו האדם דשלמות שהבינו נולחולקים

 שבאופן לומר יש פנ״ד(, ח״ג נבוכים במורה )עי׳ אליו להתדמות הפעולות מוציא
 אבל ה׳ פעולות בדרך פעולותיו להנהיג לצורך שהוא "אדעך" מלשון מובן ממילא
 היא ה׳ שידיעת דס׳יל מאן איכא א• לכאורה, וגם לחוד. והמעשה לחוד הידיעה נשאר

 הנהגת עם קשר שום בלי וזה העולם, והיה שאמר מ׳ את להכיר עצמה, בפני תכלית
 - "ואדעך" רבינו, משה בקשת היתה גופא שזה ללמוד יצטרך א״כ האדם, ומעשי
למעשיו.[ ממנה ללמוד כדי הידיעה שרצה ולא ה', את לדעת

 שימוש לפי היטב מובנת לעיל, מהראשונים שהבאנו כמו ה׳ בידיעת זה פירוש ב
 ודבקות חיבור מלשון שהוא א(, ד, )בראשית חוה את ידע והאדם במקרא, ידיעה הלשון

 והגר״א(. רח״ו בשם והקבלה הכתב בספר )ע״״ש המפרשים מן כמה שם שביארו כמו
 )ויקרא בחז״ל וכדאיתא אליו, שמתדמה ,ע" הוא הקב״ה עם האדם שהתחברות והיינו,

 לבשר אפשר וכי תלכו אלהיכם ה׳ אחרי יג( )דברים פתח סימון ב״ר ר"׳ ג(, פכ״ה רבה
 רבים במים ושבילך דרכך בים עז( )תהלים בו שכתוב אותו הקב״ה אחר להלוך ודם

 ולהדבק לשמים לעלות ודם לבשר אפשר וכי תדבקון ובו תלכו, ה׳ אחרי אומר ואתה
 נרסיה ז( )דניאל וכתיב אכלה, אש אלהיך ה׳ כי ד( )דברים בו שכתוב אותו בשכינה
 נתעסק לא עולם של ברייתו מתחלת אלא תדבקון. ובו אומר ואתה וגו׳ נור ד• שביבין
 בדרכיו הדבק - תדבקון ובו ה( יג, )דברים רש״׳ וכ״כ וכו׳. אתם אף וכו׳ אלא הקב״ה

 וז״ל, ד׳( באר הגולה )באר המהר״ל בדברי וע״ע הקב״ה. שעשה כמו וכו׳ חסדים גמול
 בו שהדבקות ע״כ. שאפשר, מה ית׳ בו •תדבק אז במדותיו דביקות לאדם יהי׳ כאשר1

 )מסכת השל״ה בספר להדיא זה וביאר אליו. והדמיון בדרכיו דבקות ע"׳ נעשה *ת׳
 ׳שמי', ׳ידע׳ כ׳ אשגבהו יד( צא, )תהלים שנאמר כמו וז״ל, כה( אור תורה פסחים,
 החיבור הוא ית׳ שמו ידיעת ע״כ. וכו', אשתו את אדם וידע כמו חיבור, לשון הוא וידיעה

בו.
 ולכך ח״ל, החיבור שיא משיגים שבידיעה כתב פכ״א( השם )גבורות חמהר״ל גם
 בפסוק ביאר וכן ע״כ. הידיעה, בון יותר הבור דבר אין כ׳ אלהים וידע באחרונה אמר
 והזיווג שהחבור במה נרמז זה ודבר וז״ל, פט״ו( התורה )נתיב עולם בנתיבות הנ״ל
 הוא הידיעה כ׳ ידיעה החבור נקרא אשתו, חוה את •דע והאדם ד׳( )בראשית נקרא
ע״כ. בידוע, היודע הבור
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יט בדרכיו הליכה - ה׳ ידיעת - ג סימן

 ממנו שהבאנו מה עם לשיטתו ה□ פ״ט( ישראל )תפארת המהר״ל דברי ובכן
 יש ההם בדברים כ׳ וזה וז״ל, אתי" וידוע "השכל בפסוק פירוש הגבורות מספר למעלה

 יתברך השם דרכי הם הדברים שאלו במה יתברך השם אל וההתיחסות ההתדמות לו

 וכמו יתברך בו הדבוק הוא הזה וההתיחסות בארץ, וצדקה משפט הסד עושה שהוא
 להדבק אפשר וכי תלכו אלהיכם ה׳ אוזר׳ ע״ב( )י״ד דסוטה קמא בפרק שאמרו

 נקרא שאפשר מה במעשים אליו ההתדמות כ׳ הרי מדותיו, אהר הלוך אלא בשכינה

 ספק באין ההתדמות ראוי כי יתברך, בו דבוק הוא אחריו וההליכה אחריו הליכה
 אשר והדברים יהד הבור להם יש הדומים דברים תמצא כאשר החבור להביא

 ראו• ע״כ. ראיה, צריך אין זה ודבר יחד, שימצאו אפשר א׳ לזה זה הפכים הם
 לכן הידיעה, מן •ותר חבור דבר ואין החבור, להביא ספק באין ההתדמות

עושה. שאני מה לעשות וידוע השכל
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מדות בי״ג בדרכיו והלכת

 ר״ה( - מים אפיקי בספר הדברים )ונדפס שליט״א שפירא משה ר׳ מהגאון שמעתי א.
 נאמר ולא הקב״ה, של הרחמים מדות לי״ג להתדמות מצווין אנו דאין בפשיטות דנקט

 דבורה תומר ספרו בתחילת הרמ״ק דבתב מהא וחיליה בדרכיו׳. ׳והלכת מצות עליהם
 צל□ העליונה, הצורה בסוד יהיה ואז לקונו שיתדמה ראו• האדם וז״ל, מדות לי״ג בביאור
 שמצות משמע ובכן ׳ראוי׳, אלא לקונו שיתדמה ׳חייב׳ שהאדם כתב לא ע״כ. ודמות,
 ולא ית׳ אליו בהתדמות עוסק הספר שכל וגם, אלו. במדות נוהגת אינה בדרכיו והלכת
זו. במצוה כלולות אינן אלו שמדות משמע בדרכיו', ׳והלכת מצות פע□ א׳ הזכיר

 שמתנהג הקבועין בדרכיו אלא נאמר לא בדרכיו והלכת דמצות דבריו, יסוד והסביר
 החסא, לאחר נתחדש בעולם הרחמים מדות הי״ג הנהגת אבל הבריות, עם בהם

 נצטוינו לא בעולם, הקבועין מדרכיו אינו זו דהנהגה ומכיון העולם. לקיום אז והוצרך
אליה. להדמות
 שכתב מה על קושיא "שב בעולם, הקבועין מדרכיו אינן מדות שהי״ג זה וביסוד

 וקא וכו׳ גאון נסים דרבים סתרים ובמגילת וז״ל, ה( סימן )פ״א, השנה בראש הרא״ש
 מדה ולאלפים אחת מדה היינו חסד דנוצר מדות. בשתי לאלפי□ חסד נוצר חשיב

 על כתיב פורענות דבמדת מאות. חמש פורענות מדת על מרובה טובה דמדה אחרת.
 בלא חסד נוצר ועוד וכו׳ כלל ל׳ נהירא ולא לאלפים. כתיב טובה ובמדה רבעים

 הם, ויתור מדות המדות וכל רבעים עד נוצר הוא הרעה דאפי׳ מדה אינו לאלפי□
 הוא ברוך הקדוש האומר כל חנינא ר׳ אמר נ.(, )ב״ק בגמרא איתא הלא והקשה, עכ״ל.

 הרא״ש כתב ואיך משפט, דרכיו כל כ׳ פעלו תמים הצור שנאמר ח״ו יותרו הוא ותרן
 שפירושו ותרן. הקב״ה שאין מה בין חילק זה וליישב הם. ויתור מדות מדות הי״ג שכל
 שבאין הרחמים מדות הי״ג לבין העולם, בהנהגת אצלו קבועה הויתור מדת דאין

 האדם, חטא אחרי העולם מחדש ובהם בעולם, קבועה להנהגה מחוץ אחר ממקום
 ה□ העול□ בהנהגת דרכיו דכל כיון ובכן, ויתור׳. ׳מדות הרא״ש בלשון נקראין ולכן

 כלולות אינן הרא״ש, מדבר• שלמדנו כמו הן ויתור של מדות והי״ג ויתור, ואינם משפט
עכת״ד. כנ״ל, בדרכיו׳ ׳והלכת מדות הי״ג על נאמר ולא הקבועין, בדרכיו

 לפרש צריכים הרחמים, מדות בי״ג בדרכיו והלכת נאמר לא דבריו ולפי הואיל
שמדובר חנון', היה אתה אף חנון הוא מה רחום היה אתה אף רחום הוא ׳מה אמרם,
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לט מדות ב»״ג בדרכיו והלכת - ז סימן

 - לדוד תהלה בקפיסל כגון בתנ״ך, מקומות בשאר המוזכר׳□ וחנון רחום של במידות
 הקב״ה שבהם אלו מדות של אופנים הם ואלו חסד, וגדל אפים ארך ה׳ ורחום חנון

החטא. לסליחת קשר בלי בקביעות, בריותיו עם מתנהג

 של הקב״ה דרכי אלו דרכיו. בכל ללכת וז״ל, יג( פיסקא )עקב בספרי מצאנו אמנם, ב.
 נושא לאלפי□ חסד נוצר ואמת חסד ורב אפים ארך וחנון רחום אל ה׳ ה׳ לד( )שמות

 אפשר היאך וני ימלט. ה׳ בשם יקרא אשר כל ג( )יואל ואומר ונקה. וחטאה ופשע עון
 הוי אתה אף וחנון רחום נקרא המקום מה אלא הקב״ה של בשמו לקרא לאדם לו

 ה׳ דרכי הם מה התנא לנו פירש להדיא ע״כ. וכו׳, לכל חנם ועשה_מתנת וחנון רחום
 מעמד, באותו למשה שנאמרו האלו מדות הי״ג הם דרכיו', בכל ׳ללכת נאמר שבהם

 על קשה וא״כ וחנון׳. רחום הו• אתה אף וחנון רחום נקרא ם1המק ׳מה נאמר ועליהם
הנ״ל. השיטה

 שהרי התימה, מן כאן אין מדות, הי״ג ה', דרכי ה□ שאלו פירש שהספרי זה □עצם
 בגילו׳ ונענה דרכך, את נא הודעני •ג( לג, )שמות הקב״ה מאת רבינו משה ביקש כך

 ישראל לבני למשה דרכיו יודיע ז-ט(, קג, )תהילים בכתובים דאיתא וכמו מדות. הי״ג
 הי״ג הרי •טור. לעולם ולא יריב לנצח לא חסד. ורב אפים ארך ה׳ וחנון רחום עלילותיו.

הקב״ה. של דרכיו נקראין מדות

 הביאן אתה, אף הוא מה חז״ל, דבר׳ כשהב׳א ח׳ מ״ע המצוות בספר והרמב״ם 4
 ד״ה א׳ שורש בספה״מ הרמב״ן זה על עמד )וכבר שם שכתב כמו הזה הספרי מלשון

 שהבאנו כמו היא ששיטתו דעות בהל׳ בלשונו לדקדק יש וקצת הרביעית(. והתשובה
 כך וז״ל, שם בהל״ו שכתב ממה והוא בדרכיו, והלכת נאמר מדות בי״ג דגם מהספרי,

 אף רחום נקרא הוא מה חנון היה אתה אף חנון נקרא הוא מה זו מצוה בפירוש למדו
 הנביאי□ קראו זו דרך ועל קדוש היה אתה אף קדוש נקרא הוא מה רחום היה אתה
 בהן וכיוצא וחזק גבור תמים וישר צדיק חסד ורב אפים ארך הכנו״ן אותן בכל לאל

 כפי אליו ולהדמות בהן עצמו להנהיג אדם וחייב וישרים טובי□ דרכים שהן להודיע
 שנאמר מפסוק שמביא משמע לאל', הנביאי□ ׳קראו האלו שהשמות כתב ע״כ. כחו,

 גם שהם חסד׳ ורב אפים ׳ארך התואריס להביא דממשיך הא וגם וחנון׳. רחום ׳אל בו
 כך בין שהרי דספר׳, התנא שכתב כמו שכוונתו משמע הרחמים מדות ׳"ג בין נמנו כן

 מהלשון ד׳ בסימן דקדקנו כבר וגם בספה״מ. שכתב כמו בא הוא הזה החז״ל מלשון
 יכול להתעקש הרוצה אמנם, הנ״ל. מהספרי הוא מקורו שבודאי ׳נקרא׳ הוא מה

 הוא במקרא דמקורן לאל, הנביאים קראו שבה□ אלו בתוארי□ שכוונתו לדחות
הוא. ודוחק ואמת, חסד ורב אפים ארך וחנון רחום אל אדני ואתה (10 )פו, מתהלים
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קונטרסדרוהמיים מ

 כתרגום נפרש לא אם קראן, בעצמו הקב״ה אלא לאל, הנביאים קראו לא הי״ג דשמות להעיר ]ושמעתי

וצ״ע[. אלו, שמות בי״ג התפלל שמשה שם ירו׳

 להתדמות שיש במפורש שיטתו את הרמב״ם ביאר פנ״ד( )רו״א נבוכים ובמורה
 שלא )אף עולמו, את בהם מנהיג שרישי״ת הדרכים ושהם רחמים, של המדות לאלו
 על והראיה שם, וז״ל מצוות{. למנות שם כוונתו היתה לא בדרכיו, והלכת מצות מביא

 תארי - הודיעו אשר הדבר היות ■ת', פעליו הם אותו בהשיגו יעדו אשר שהדבר
 ביקש אשר ה׳דרכים׳ כ׳ התבאר, כבר הנה - אפים״ ארך וחנון, ״רחום גמורים, פעולות
 ׳מידות', יקראום וה׳חכמים׳ ית׳. ממנו הבאות הפעולות הם אותם, והודיעוהו ידיעתם
 "ארבעה האדם, מדות על בשמושם נופל השם וזה מדות', עשרה ׳שלוש ויאמרו,
 וכו׳. והענין הרבה. וזה - המדרש״ לבית בהולכ׳ מידות ״ארבע צדקה״, במתני מידות
 טובו׳ ׳כל השיג שכבר פ׳ על ואף - מידות׳ עשרה ה׳שלוש אלו זכרון לו הספיק ואמנם

 המצאת בחוק ית׳ ממנו הבאות הפעולות אלו כי - פעולותיו כל לומר, רצוני -
 למען "ואדעך המאמר, סוף כ׳ שאלתו, כונת אחרית היתה וזאת והנהגת□ פ1א בגי

 להנהיגם צריך אני אסור כלומר, - הזה״ הגוי עמך כ׳ וראה בעיניך, חן אמצא
 - האדם מעלת תכלית כ׳ וכו׳. בהנהגתם. פעולותיך בדרך בהם אלך בפעולות,

 שבארו כמו - בפעולותיו פעולותינו שנדמה כלומר, - היכולת כפי ית׳ בו ההדמות
 אף רחום, הוא מה חנון; היה אתה אף חנון, הוא "מה אמרו, תהיו", "קדושים בפרוש

ע״כ. רהום", היה אתה
 כל הכוללת המצור! וז״ל, א{ אור תורה תבא, כ׳ )פרשת השל״ה בספר מצאנו וכך

 קונו בצלם נעשה שהאדם מאחר כ׳ בדרכיו, והלכת היא זו בפרשה הנזכרות המצות
 אבריו להשלים וצריך בדרכיו. וללכת דאפשר מה בכל לו להדמות מחויב כן על יתברך,

 הוא מה בדרכיו, ילך כאשר תלין בטוב לו._ןנפשו מיוחדת מצור. אבר שלכל הגשמיים,
 קאמר מדלא ב(, יז, )ר״ה הזה כסדר עושין שבני זמן כל פירוש זהו כו׳. אתה אף רחום

 לעשות צריך אלא נמחק, אינו ור.עון הסדר אומרים אנו פעמים שכמה הזה, כסדר יאמרו
 בנין כדמות כביכול אדם של הבנין כ׳ מרכבה, נעשה האדם ואז בדרכיו. והלכת כמעשיו,

 שנברא כיון לקונו׳ שיתדמה ראוי ׳האדם הרמ״ק, כלשון דלא ע״ב. וכו', שהוא העליון
 מחויב כן על יתברך, קונו בצלם נעשה שהאדם מאחר ׳כ׳ כתב, השל״ה אלקים, בצלם

 כסדר לעשות בר״ה מהגמ׳ להביא וממשיך בדרכיו׳, וללכת דאפשר מה בכל לו להדמות
 משמע בדרכיו׳. והלכת כמעשיו, לעשות צריך ׳אלא - ופירשו מדות, הי״ג של הזה

בדרכיו׳. ׳והלכת המצוה בהם שנאמר בדרכים כלולות מדות שהי״ג להדיא
 בי״ג גם בדרכיו ללכת שנצטוינו זה, בענין ואחרונים ראשונים בעוד להדיא נמצא וכן

 חכמה ראשית ובספר -1 לד, שמות בת״ רבינו )עי׳ בזה. להאריך כאן באנו ולא מדות,
פ״א(. ענוה שער
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מא מדות בי״ג בדרכיו והלכת - ו סימן

 אלא מדות, בי״ג להתדמות נצטוינו שלא דבורה התומר בשיטת לומר קשה גם ד.
 שאלו וז״ל, שם כתב שהרי הצורה, להשלים עליונה מדרגה היא בהן שההתדמות

 ומעשים נאה צורה עליו ויאמרו הצורה מכזיב הוא הרי בפעולות, ולא בגופו ׳דומה
 כצורה היותו לו יועיל ומה פעולותיו, הן העליון והדמות הצלם עיקר שהרי כעורים.

 אל שיתדמה ראוי לפיכך לקונו. ׳תדמה לא ובפעולות אבריו, תבנית דמות העליונה,
 שהמקיים לומר מאד וקשה ע״כ. עליונות, רחמים של מדות ׳"ג שהן הכתר, פעולות

 כעורים׳ ומעשים נאה ׳צורה עליו יאמרו בדרכיו, והלכת מצות כולל כולה, התורה כל
 ן1ראש לפרק אלא נכתבה לא זו הקדמה אם צ״ע וגם הצורה. מכזיב ושהוא

 ואם הספר. לכל זו הקדמה נאמר בעצם אם או הרתמים, מדות בי״ג המדברת
 שהם הספר בהמשך הנזכרות מהמדות הרבה יש בודאי הספר, לכל הדברים שייכים

 ספק, שום בלי בדרכיו׳ ׳והלכת נאמר ועליהם העולם, בהנהגות הקבועות ממידות
 אבל לדבר, טעם לתת וצריכים לגביהן, ח״ב הלשון או המצור. הזכיר לא ואעפ״כ

מדות. בי״ג להתדמות התיוב לגבי הדיוק נופל עכ״פ
 שבקיומו עמו׳ תעזוב ׳עזוב מצות הביא אפו. לעד החזיק לא - ה׳ שבמדה ועוד,

 הי״ג של אלו בהנהגות חיובים שיתכן מפורש חזיגן הזו. המדה ע□ ממש מתנהגים
כמוך׳ לרעך ׳ואהבת במצות נצטוינו זו מדה שמטעם הביא ד' במדה וכן מדות.

 שום מבזה אינה העליונה שהחכמה שכסו ראוי זה דבר וז״ל, שלישי-כתב ובפרק
 יהיה כן עשית", בחכמה "כולם כ״ד(: ק״ד, )תהלים דכתיב משם, נעשה והכל נמצא
 כל על האדם רחמי שיהיו ׳ראוי׳ בלשון כתב ע״כ. יתברך, מעשיו כל על האדם רחמי

 שאתה כשם כלומר כתב, כו׳ מרחם אתה אין אם ד״ה טז. תענית וברש"׳ מעשיו,
 עלינו. תרחם כן מעשיו כל על ורחמיו קמה( )תהלים דכתיב אלו על לרחם אומר

 בהם להדמות שצונו הקב״ה של במדותיו וכן כתב, הל״ח פ״ט עבדים הל׳ וברמב״ם
 ממצות זו במדה להתדמות עלינו מוטל עכ״ל. מעשיו, כל על ורחמיו אוסר הוא

 בי״ג גם לומר ניתן וא״כ ראוי, בלשון אלא הרמ״ק כתבה לא ואעפ״ב בדרכיו, והלכת
בם. להדמות נצטוינו שבאמת אף ׳ראוי׳ בלשון דכתב כן, מדות

 לבאר שליט״א סלומון להנרמ״ח ח״ם מתנת ומאמרי בהערות באריכות כתב וכבר
 בדרכיו. והלכת מצות מצד להתדמות חיוב שיש אף ׳ראוי׳ בלשון כתב הרמ״ק למה

כאן. בזה נאריך ולא אופנים כמה בעוד לתרץ ויש

 גם בדרכיו והלכת מצות שנוהגת הנ״ל, מהמקורות שהבאנו כסו ננקוט אם עכ״פ ה,
אחר. באופן הרא״ש על הקושיא ליישב עלינו א״כ הרחמים, מדות בי״ג

 גאון ניסים רבינו שיטת לדחות בא שהרא״ש הרא״ש, דברי תוכן את להקדים ונראה
אינו לבדה וזסד שנוצר בפנ״ע, כמדה ולאלפים עצמה בפני כמדה חסד נוצר דמנה
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הקייס ליו קוגטרס מב

 שמדה מר. ניתוסף וב׳לאלפים׳ הפורענות, במדת גם שיש כמו דורות ארבע עד אלא
 תסד בנוצר אם הרא״ש, ומקשה מאות. בחמש הפורענות מדת על מרובה טובה

 אין זו במדה א״כ כשמענישים, הפורענות במדת שנוהגים כמו בדיוק איתו נוהגים

 היה לפורענות דגם כיון הדין משורת לפנים עושה שאינו המשפט, מדת מעל יתרון

 שמתנהג מדות הם כולן שהרי מהי״ג, כמדה זה למנות אין ולכן מדה, באותה עושה
עכת״ד. הדין, משורת לפנים ברואיו עם

 ותרן, הקב״ה אין שאמרו ממה כלל קשה לא לכאורה כנ״ל, הדברים הבנת מתוך
 היא ותרן׳ הקב״ה ב׳אין הכוונה לותרנות. ענין אינו דין משורת לפנים להתנהג שהרי

 האומר כל ע״א( נ׳ )ב״ק ארז״ל ולכן וז״ל, פי״ב( )ש״א, הת״ם בנפש שביאר כמו
 ובתנחומא פס״ז ובב״ר דשקלים פ״ה בירושלמי וכ״ה כו׳ ח״ו יותרו הוא וותרן הקב״ה

 במדת מתנהג תסד איש אדם אפי׳ הלא ׳פלא. ולכאורה תהלים. ובש״ט תשא פ׳
 רעה תרדף חטאים רק ח״ו. ונקימה העונש דרך על שאינו כמש״ל. הוא אמנם ותרנות,
 הנהגת סדרי כל »ת״ש הוא קבע הבריאה מעת כ׳ עונשו. הוא עצמו שהחטא

 שכל ח״ו. רעים ואם הטובים האדם מעשי התעוררות כפי תלוים שיהיו העולמות.
 ע"׳ דינו לקבל מוכרח והוא ושרשו. במקורו א׳ כל מאליהם נרשמים וענייניו מעשיו

 הפגם יתוקן ממילא ובזה הפגם וענין ערך כפי במעשיו. שהגביר הטומאה כתות אותן
 האדם ממעשה שאין היא, ותרן הקב״ה שאין הכוונה ע״כ. נפשו, ושל העולמות של

 הברואים עם שיתנהג אבל ממנו. הנמשכת והפעולה רושם עושה שאינו אחד אפילו
 בי״ג לזכות כד• אם הרא״ש דיבר לא ובכלל, הותרנות. מ! בזה אין הדין משורת לפנים
 לעשות צריכים ואם להתפלל, או בתשובה לשוב פעולה, איזה לעשות צריכים מדות

 בחינם. הסליחה הגיע שלא הותרנות, ממדת בהם אין כבר מדות, הי״ג לעורר מעשה
 העיון אחרי אבל ׳ויתור', בלשון דברי? שכתב מה הוא ברא״ש לדקדק שיש מה וכל

 המדות בכל שיש אלא בחינם, ולנקות למחול ממש, לויתור כוונתו שאין ׳"ל שפיר
 נכללת לא הדין, במדת גם שנוהגת לבדה חסד נוצר ולכן הדין, מן יותר הטבה האלו
היויתור׳. מדות בי״ג

 או וז״ל, שם דבריו בהמשך זו בשאלה קצת הרגיש גופא החיים נפש בעל ובאמת
 ונהירו דחירו עלמא התשובה עולם העליון שורשה עד שמגעת התשובה. כח ע"׳

 כל ולכלות להתם מבהיק. ואור עליונה קדושה תוספת ונשפע מתאצל ומשם דכלא.
 עליהם המופיע התשובה מעולם חדש אור וביתרון כמקדם. העולמות ולתקן טומאה.

 הגרמ״ש של למהלך מתאימים שדבריו ויתכן ע״כ. בזה, ותרנות ש״ך אין לזאת
 אין הרא״ש דברי לפרש וגם בדרכיו, והלכת מצות לענין ראיה מהם אין אבל שליט״א,

וכנ״ל. תזה, פירוש אל זקוקיו אנו
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מג מדות בי״ג בדרכיו והלכת - »סימן

 מצווי! להיות שייך דלא סברתו בעיקר לי והוסיף שליט״א הגרמ״ש עם דברתי שוב ו.
 בכך. נצטוינו שהרי הדין לפי להיות הפעולה חוזר דא״ב הדין, משורת לפנים לעשות

 אשר ארחם, אשר את ורתמת׳ אתן אשר את וחנתי יט(, לג, )שמות כתוב הי״ג ובמדות—
 לפי בכלל אינם אלו שבמדות ורחמים החנינה הגון. שאינו אע״פ ז.( )ברכות חז״ל דרשו
 נצטוינו, לא בודאי מדותינו על מעביר ולהיותינו מדותיו, על כמעביר אלא הדין שורת

עכת״ד.
 אחת מדות, בי״ג אופנים ב׳ שיש שליט״א הגרמ״ש חידש הנ״ל מהקושיות וליישב

 אופן ויש מידותיו. על כמעביר עליונה, במדרגה היא שקיומן מקום, בכל שהסביר כמו
 חנינה חסד, כלפי מטה חסד רב בעולם, קבועה בהנהגה נכנסים שהם אלו במדות שני

וכו׳. הוא דהגון המקבל על לומר שיש במקום פשוטה ורחמנות
 ונפסק בספרי שנתרבה מדות הי״ג בדרכי בדרכיו׳ ׳והלכת של הקיום אופן זה, ולפי

 הדין. משורת לפנים ליכנם לעשותן כדי בעינן דלא השני האופן הוא ושל״ה, ברמב״ם
 הדין שורת לפי חמדות העם, את להנהיג כדי הדרכים שני את קיבל רבים ומשה

 להיות מקום שיש וגס :(,1 )סנהדרין ההר את הדין ׳קוב אומר היה דמשה וכמאמרם
 הדברים תוכן כאן עד הדין. משורת לפנים לעשות העם בהנהגת מדותיו על מעביר
בזה. שיטתו לבאר שליט״א הגרמ״ש מפי ששמעתי ממה

 יקרא הזה באופן שהנהגתם השני, בדרך מדות הי״ג כל לפרש בצ״ע קצת ונשאר
בדרכיו׳. ׳והלכת דאורייתא, עשה במצות נצטוינו ובהם הדין, שורת לפי לעשות
עולם, )נתיבות הזה בענין המהר״ל מדברי להעיר יש הנ״ל הסברא עצם על אבל

 דכתיב מאי אחא רב אמר ע״א( )׳"ד דסוטה קמא ובפרק פ״א(, חסדים גמילות נתיב
 ה׳ כ׳ נא׳ כבר והלא השכינה אחר להלוך לאד□ אפשר וכי תלכו אלהיכם ה׳ אחרי

 וכו׳ ערומים מלביש הוא מה מדותיו אחר הלוך אלא קנא אל הוא אכלה אש אלהיך
 המדה שזאת מפני לבוראו, להתדמות אפשר בפרט הזאת המדה ידי שעל ומה ע״כ.
 השם בדרכי הולך שהוא לומר ש״ך לא המשפט כ׳ בעצמו. האדם שעושה מה היא

 נקרא וזה ומדעתו מרצונו מעצמו ועושה עצמו מצד הולך הוא ההולך כ׳ יתברך,
 מחויב הוא המשפט ואילו מדעתו, דבר עושה כאשר יתב׳ השם בדרכי הולך שהוא

 ווסד עושה הוא כאשר רק הקב״ה, בדרכי שהולך זה נקרא ולא משפט לעשות
 בדרכי שהולך שייך בזה ומרצונו מדעתו עושה והוא הדין משורת לפני□
 זה בכל אין צדקה ונותן עליו ומרחם עני •ש כאשר הרחמים וכן יתברך. השס

 עושה. היה לא כ׳ אפשר בצרה העני היה לא אם כ׳ ית׳, ה׳ בדרכי שהולך שיאמר
 הוא שהחסד חסד, עושה כאשר רק ית׳ השם בדרכי שהולך בזה יאמר לא ולכך

 בדרכי שהולך עליו נאמר הזאת המדה ידי על ולפיכך בזה ח״ב ואינו מעצמו עושה
עכ״ל. אחריו, והולך ה׳
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הקייס לרך קונטרס מד

 לפני□ שה□ במדות אלא נאמר לא השי״ת בדרכי ללכת שהצוו׳ מדבריו מבואר

 שליט״א. הגרמ״ש דברי הפך לכאורה הדין, מצד לעשותן דח״ב באלו ולא הדין משורת

 הניהוג דגם שסבורים הזה( החיבור בכל )מפוזרים ואחרוני□ ראשונים הרבה שיש ואף

 אבל •ת׳, אליו ההתדמות מצות של וקיום חיוב בו יש הדין מצד המחויבים במדות

לפנים של בהנהגה גם זו מצות לקיים יכולים הפחות דלכל למדנו המהר״ל ־מדברי“

הדין. משורת

 לפנים שהם במדות הקב״ה אל להתדמות הצוו׳ שנאמר דאחר הטענה ולגבי

 בדרכיו ׳הליכה׳ נקרא לא וכבר הדין מצד וחייבין בדבר מצווין נהיינו א״כ הדין, -משורת

 ׳"ל שליט״א(, הגרמ״ש )סברת ומדעתו" מרצונו מעצמו ועושה עצמו מצד "הולך -

על בודאי אבל הדין, משורת לפנים אלא אינו לחברו אדם שבין מה לעשות שנצטוינו

כן. לעשות ומחויבי! למקום אדם בין הצוו׳ נאמר עכשיו זאת

 דאיתא הא על ז:( )ע״ז הריטב״א בדברי לעיין יש זה, בענין אחד מקום מראה עוד ז.

 חברות, בדברי הקודם למעמדו לחזור שטרח חבר מקבלים ומתי אם תנאים מחלוקת

 שנאמר מקבלין כך ובין כך בין אומרים קרחה בן יהושע ורבי שמעון רבי התם ותני

 הזוג. כאותו הלכתא יוחנן רבי אמר עכו כפר איש •צחק רבי אמר שובבי□ בנים שובו

 וכיוצא והמומרים הרשעים כל זה, בלשון הלי״ד תשובה פ״ג ברמב״ם נפסק זו ושיטה

 שובבים, בנים שובו שנאמר אותן מקבלין במטמוניות בין בגלוי בין בתשובה שחזרו בהן

ע״כ. בתשובה, אותו מקבלין בגלוי ולא שב בסתר שהרי הוא שובב שעדין אע״פ
 וילך וכמו מזידיס דמשמע פי׳ שובבים בנים שובו שנאמר וז״ל, שם הריטב״א וכתב

 הוא מה בדרכיו והלכת וכתיב כלום, אינו בחטא ושלשו ששנו וגם לבו בדרך שובב

 נוהגת בדרכיו והלכת שמצות דט״ל להדיא משמע ע״כ. כן, אתה אף אפים וארך רחום

 תשובתו שלמות בבירור יודעין אנו ואין מזיד ברשע כשמדובר גם הרחמים, מדות בי״ג

וצ״ע. קבלתו, מחייבת הדיו ששורת לומר
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החלמה: אוצריכלתנו לפי ההתדמות
 וז״ל, מצור!( נר - וירא )פרשת בשיטתו ולפלפל השל״ה מדברי להעתיק הננו א.

 עשה מצות בכלל שהיא אורחים הכנסת מצות שכן שמכל פשוט, בעיני ונראה
 האות, לך וזה המרות. ממעלות גדולה מעלה שהיא על נוטף בדרכיו, דוהלכת

 שכרה, מענין לנו ורמזה אבינו דאברהם אורחים הכנסת בסיפור התורה שהאריכה
 על שעשה ומה לבניו, ובכבודו בעצמו הקב״ה עשה לאורחים בעצמו שעשה מה שכל

 מדה, שהיא תימא ולא ב(. פו, )ב״מ שליח ידי על הקב״ה עשה וגו׳ נא ׳וקח שליח ידי
 ועושה כמצווה שכר לו ויש בדרכיו, דוהלכת עשה מצות מקיים אותה המקיים אלא
 שעה בכל ועידן זמן בכל אורחים מכנים הקב״ה כ׳ וזה מצות. תרי״ג מן מצוה ככל
 אבד. העולם היה כמימרא ברגע אורחים מכנים היה לא אם כ׳ רגע, ובכל עת ובכל
 גרים כי ללון נטה כאורח יתברך, השם לגבי הם אורחים העולם כל כ• לומר רצוני

 השפיע לא אם עין וכהרף עליהם, שמשפיע בהשפע וקיומם מכניס, והוא אנחנו
ע״כ. וכו׳, אבד הכל אז לקיום והכניסם עליהם

 שהקב״ה למה להתדמות חיוב בדרכיו והלכת במצות שיש נראה אלו מדבריו
 העולם בקיום ית׳ רצונו דלול׳ מאין, יש של בצורה ורגע רגע כל העולם מקיים

 הקב״ה מה אמרינן ולכן לאין, וחוזר אבד היה מיד לקיום, שמכניסו התמיד• והשפעתו
 שלנו אורחים בהכנסת יש איך היטב להבין שצריכים ואף אתה. אף אורחים מכנים
 יש מזה יותר אבל העולם, בקיום אתנו הקב״ה שגומל הגדול לחסד דמיון צד אפילו
 כחו ע״י בהם נוהג שהקב״ה אלו לדרכים בדמיון לעשות אותנו מחייבים איך לעיין

מאין. יש לברוא עלינו מוטל לא ובודאי מאין, יש העולמות ולקיים להמציא

 על להתנהג כלל שייכות לנו דאין להבין ניתן בחגיגה חננאל רבינו משיטת ובאמת ב.
 הר״ח כתב טז בדף האדם. שנברא קודם העולם, בריאת בעת בהם שהלך ה׳ דרכי פי

 שלא הנפל ממנו טוב פי׳ לעולם. בא לא כאילו לו ראוי דברים בד׳ המסתכל כל וז״ל,
 חוקיו בעשיית קונו להכיר שנצטוה ]במה[ אלא להתעסק לאדם אין כי לעולם בא

 צדקה בעשיית כדכתיב הקב״ה של ידיעתו הם וצדקה משפט עשיית כי ומשפטיו
 אבל ותורותיו סצותיו ולעשות ה׳ נאום אות׳ הדעת הוא הלא טז( כב, )ירמיה ומשפט

רשות נתנה לא כ׳ לא. לאחור ומה לפנים מה למטה ומה למעלה מה לידע להסתכל
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הקייס לרך קונטרס מו

 ולמקצה הארץ על אדם אלהים ברא אשר היום מן שהוא בדבר אלא להתעסק לאדם
 הכתוב ע״פ הר״ח פירש הרי עכ״ל. אחרים, בדברים ולא השמים קצה ועד השמים
 לדעת יכול ידם שעל ה׳ דרכי הם והם ומשפט, צדקה בעשיית הוא ה׳ שידיעת בירמיה

 השכל כג( ט, )ירמיה במק״א הזה הנביא בדברי כדמבואר שם(, ברד״ק )עי׳ ה׳ את
 ונאמר ה', נאם תפצת׳ באלה כ׳ בארץ וצדקה משפט חסד עושה ה׳ אני כ׳ אותי וידוע

 ביאר זה וכל ומשפט. צדקה לעשות ה׳ דרך ושמרו וכו׳ ידעתיו כ׳ יט( יח, )בראשית
 יג(, פיסקא )עקב בספרי ששנו ממה מקורו ויתכן קונו', ׳להכיר האדם בעסק הר״ח
 אתה כך שמתוך וכו׳ העולם והיה שאמר מ׳ שתכיר רצונך אומרים רשומות דורשי
 באיך וסיים העולם, והיה שאמר מי בלהכיר פתח וכו׳. בדרכיו ומדבק הקב״ה את מכיר

 בדרכיו. האדם שידבק בלי הקב״ה של הכרה אין אומרת, זאת בדרכיו. ולדבק להכירו
 קונו בהכרת עיקרי חלק היא בדרכיו שההליכה זה, באופן הר״ח דברי נלמד ואם

 כלול דלא כאן מבואר א״כ קונו, הכרת בזה רוצה וכו׳ לפנים במה והמסתכל וידיעתו,
 אלא להתעסק לאדם רשות ניתן ולא בעולם, להנהגותיו להתדמות אלא זו בעבודה

בראשית. ימי ששת בעניני ולא הארץ, על אדם אלהים ברא אשר היום מן שהוא בדבר
 ולא שם: איתא וכך בראשית, במעשה דורשין אין בענין דנין יא: דף בחגיגה ובסוגיא

 דתנו רש"׳[ - בראשית במעשר. שואלין שנים ]דאין מיל׳ הני מנא בשנים: בראשית במעשה
 היה ]מה אדם ישאל יכול שואלין, שנים ואין שואל יחיד ראשונים לימים נא שאל כ׳ רבנן
 אלהים ברא אשר היום למן לומר תלמוד העולם שנברא קודם העולם[ שנברא קודם
 דיהיב הוא אדם בריית למן ]דהא בראשית ימי מששת אדם ישאל לא יכול הארץ, על אדם

 לפניך, היו אשר ראשון[ ]מיום ראשונים לימים לומר תלמוד נברא[ שבת בערב והוא רשותא,
 ולמקצה לומר תלמוד לאחור ומה לפנים מה למטה ומה למעלה מה אדם ישאל יכול

 אתה ואין שואל אתה השמים קצה ועד השמים מלמקצה השמים, קצה ועד השמים

 לדרוש ליחיד רשות דיש מורה דשמעתתא צורתא ע״כ. למטה, מה למעלה מה שואל
 הר״ח מדברי שלמדנו מה לפי נלך אם ואפילו בראשית. •מי ששת עסקי על ולשאול
 להתדמות שח״בין ראיה מכאן אין אליו, להתדמות כדי קונו להכיר דרישה על שמדובר
 ששת בעסקי שואלין דאין להדיא פירשו שהרי העולם, בריאת ימי בששת ה׳ להנהגות

 בדרכיו והלכת במצות ישראל כלל כל נצטוו לא בודאי ולכן היחיד, אם כ׳ בראשית ימי
בם. לשאול ח״בין יהיו כולם שא״כ אלו בענינים
 נא שאל כ׳ רבנן דתנו לשונו, וזה בסוגיא שם חננאל ברבינו נמצא מזה יותר אבל
 יתר ולא שואל שהיחיד ש׳׳מ יחיד בלשון שאל אלא שאלו אמר מדלא ראשונים לימים

 ראשונים, לימים ת״ל העולם שנברא קודם היה מה אדם ישאל יכול שואלין. שאין מיכן
 בראשית ימי ששת באלו היה מה אדם ישאל לא יכול ולמטה. בראשית ימי מששת

לישאל רשות יש אדם שנברא מיום הארץ, על אדם אלהים ברא אשר היום למן ת״ל
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מז יכלתנו לפי ההתדמות - ת סימן

 הר״ח לפני היתה אחרת דגירסא נראה ע״ב. וכו', בהן לישאל אסור לכן מקודם אבל
 היה מה אדם ישאל ׳יכול לגרוס )אולי לשון תיקון איזה בה צריכים וגם סוגיא, בהך
 ופירושו מגירסתו אנו למידין עכ״פ אבל ה׳לא׳(, ולמחוק בראשית׳ ימי ששת באלו
 זאת בהן׳ לישאל אסור לכן מקודם אבל לישאל רשות יש אדם שנברא ׳מיום ורק שאך

 ההתבוננות כל ולשיטתו היה, מה לשאול אין בראשית ימי ששת בעסקי גם אומרת
 השי״ת, ידיעת באמת שזוהי אליו ולהתדמות קונו את להכיר כדי נעשה אלו בדברים

 והא האדם. בריאת קודם שהיו ההנהגות על בדרכיו והלכת מצות נאמר לא בודאי ובכן
 ללמוד כדי דניתנו ׳"ל בראשית, ימי הששת לפרש בתורה שלמות פרשיות לנו דניתן
 האדם בשביל דבר כל שנברא איך האדם, הבריאה, לתכלית המשת״כין דברים מהם

 להכיר כד• ולפנים בראשית במעשה ולדרוש לשאול אסור אבל אחרת, לסיבה או
 בעינן ובכן כלל. ההתדמות בגבול אינן אלו דברים וממילא גרידא, אלו ממעשים הבורא
 יום בכל בטובו ומקיים מחדש שהקב״ה ממה למידין שאכן דס״ל השל״ה שיטת להבין
אליו. להתדמות בכדי בראשית מעשה רגע ובכל

 אופני כמה ברשות( זהיר הוי )ט( - הלולים )עשרה בספרו השל״ה מנה עוד ג.
 ינום לא הנה יראיו, אל ה׳ עין הנה עינים ח״ל, מהן אחד כאן ונביא ית', אליו ההתדמות

 עין טוב ויהא בדרכיו והלכת החוטאים על אף ומרחם ומשגיח ישראל, שומר "שן ולא
 התדמות של מחייב עין טוב במדת שיש מפורשים דבריו ע״כ. יפה, בעין בממונך וותרן

בדרכיו. והלכת ממצות ה׳ עין להנהגת
 של מדה היא בעצמותו עין טוב שמדת איך ק"׳( )מאמר מפח"׳ בספר ביאר וכבר
 ולשיטת ע״ש. הדבר, מציאות מקיים ועי״כ הזולת, אצל ממציאות שנהנה יצירה,

 בהם שנוהג ה׳ ודרכי להנהגות גם להתדמות בדרכיו והלכת במצות דכלול השל״ה
 של דוגמא עוד לנו יש כאן אורחים, הכנסת במצות לעיל שהבאנו כמו היצירה במעשה

 כלל שייכת לא היצירה בענין דכחנו אף עין, טוב מדת - יצירה של למדה התדמות
 ההתדמות בחיוב כלול איך צ״ע, עדיין ובכן מאין. יש של יצירה ית', אצלו היצירה לכח

 יש להמציא עלינו מוטל לא ואעפ״כ העולם, ומקיים יוצר ידם שעל ה׳ מדרכי ללמוד
 מהמפח"׳, אחרת עין טוב במדת ההגדרה הבין שהשל״ה כאן לדחות )ויש מאין.

יצירה(. של מדה דוקא ואינו העולם, בדרכי הנוהגת החסד למדת יותר שייכת זו שמדה

 גם ית׳ אליו ההדמות בשלמות דכלול נבוכים, במורה הרמב״ם מלשון לדייק יש וכן ד.
 בזה זכרה אשר הכונה כן, אם פנ״ד(, )ח״ג שם וז״ל העולם. ליצירת השייכות הנהגות
 השגת אל להגיע הוא, באמת יתהלל בו אשר האדם ששלמות באורו היא הפסוק
איך אותם והנהיגו אותם בהמציאו בברואיו השגחתו ולדעת היכולת, כפי האלוה
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 צדקה ׳חסד לעשות תמיד בהם שיתכוון בדרכים ההיא ההשגה אחרי וללכת היא,
 הוסיף ע״כ. המאמר, בזה פעמים שבארנו כמו האלוה בפעולות להדמות ומשפט׳,
 הוא וכן ההשגה. אחרי ילך זו בידיעה שגם וכלל אותם", "בהמציאו בלשונו, הרמב״ם

 פ׳ על ואף מידות׳ עשרה ה׳שלוש אלו זכרון לו הספיק ואמנם )פנ״ד(, א׳ בחלק לשונו
 ית׳^ט ממנו הבאות הפעולות אלו כ׳ פעולותיו, כל לומר רצוני טובו', ׳כל השיג שכבר
 המאמר סוף כ׳ שאלתו, כונת אחרית היתה וזאת והנהגתם. אדם בני המצאת בחוק

 צריך אני אשר כלומר, הזה" הגוי עמך כ׳ וראה בעיניך חן אמצא למען "ואדעך
 הבאות הפעולות ע״כ. בהנהגתם, פעולותיך בדרך בהם אלך בפעולות להנהיגם

בפעולותיו. בהם שילך למשה הקב״ה שהראה מאלו הם אדם" בני המצאת "בחוק
 שמההשגה הרמב״ם כוונת שאין שליט״א פח"׳ ישיבת ראש ממו״ר ששמעתי ואף
 למאי הוא שההתדמות אלא למעשה, •תדמו ממנה אד□ בני הקב״ה ברא כח באיזה
 שנוהג אלא העולם, בהנהגת רק חסד עושה דאינו - אותם שהמציא מזה דחזינן
 להתדמות, בעינן הזה ולחסד אדם, בני המצאת בעצם יבנה׳ חסד ׳עולם במדת

 זה לברוא, רצה למה על ח״ו מדברים לא וכדו', להטיב העולם, ברא למה )כשמדברים
 אבל להדמות(, ניתן זו ולהנהגה העולם, בבריאת לנו גילה מה אלא לפנים׳, ל׳מה ש״ך
 ממה הנהגותינו דילפינן הענין, הגדרת ומהו הגבול ניתן איפה להבין צריכים עדיין

למידין. אנו אין מאין יש היצירה מעצם אבל העולם, ביצירת מדרכיו הקב״ה לנו שגילה

 יכלתם לפי ית׳ בו להדמות שצונו היא וז״ל, הרמב״ם כתב ח׳ מ״ע המצוות בספר ה.
 זו דרך ועל הל״ו(, )פ״א רעות בהל׳ לשונו היא וכך ע״כ. בדרכיו, והלכת אמרו והוא

 אדם וחייב וישרים טובים דרכים שהן להודיע וכו׳ הכנו״ן אותן בכל לאל הנביאים קראו
 )ח״א במור״נ כזה בלשון והשליש ע״כ. כתו, כפי אליו ולהדמות בהן עצמו להנהיג

 שנדמה כלומר היכולת, כפי ית׳ בו ההרמות האד□ מעלת תכלית כי שם, וז״ל פנ״ד(
 נראה לא היכולת, וכפי כחו וכפי יכלתם לפי אלו, מלשונות ע״כ. בפעולותיו, פעולותינו

 אלא אפשרי, בלתי שהוא בדבר ית׳ אליו מלהתדמות אונס פטור לנו שיש לומר דבא
 שזוהי יותר, לא וגם פחות לא יכלתם, בכל לקיימו עלינו מוטל המצור! הגדרת שמעצם
שיעורו.

 ׳ודן א״ר פ״א(, פ״כז )בראשית רבה במדרש דאיתא מה פ׳ על הוא הדבר וביאור
 ראוי האדם דבורה, התומר וכלשון ליוצרה. צורה שמדמין נביאים של כחן גדול

 ולא בגופו ׳דומה שאלו ודמות. צלם העליונה, הצורה בסוד יהיה ואז לקום שיתדמה
 עיקר שהרי כעורים. ומעשים נאה צורה עליו ויאמרו הצורה מכזיב הוא הרי בפעולות,

 תבנית דמות העליונה, כצורה היותו לו יועיל ומה פעולותיו, הן העליון והדמות הצלם
ת- אור תורה תבא, כ׳ )פרשת השל״ה ובלשון ע״כ. לקום, ׳תדמה לא ובפעולות אבריו,
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מט יכלתנו לפי ההתדמות - ח סימן

 על •תברך, קונו בצלם נעשה שהאדם מאוזר כ׳ וז״ל, בדרכיו והלכת מצות בביאור א(
 הגשמיים, אבריו להשלים וצריך בדרכיו. וללכת דאפשר מה בכל לו להדמות מתויב כן

 בצלם נברא שהאדם הדבר שעצם פירוש, ע״כ. וכו', לו מיותרת מצוה אבר שלכל
 או מרה כח, וכל נוהג. עצמו שהאלקים לזה דומה באופן להתנהג מחייבו אלקים
 אלא עוד, ולא דבר. באותו אליו להתדמות המחייב בו אין הזה, בצלם ניתן שלא מעשה

 לא שעושה שמה כיון דבר באותו לאלקים דמיון של קיום אפילו זו בהנהגה שאין יתכן
 ה', מאמר רשימות קונסרם שבת בפח"׳ )עי׳ ודמות. צלם בתורת לעשות לו נמסר
ששבת(. גוי בגדר

 ית', אליו דמיון לצורך ויכלתנו כחנו כל לנצל שצריכים הרמב״ם דברי מובנים עכ״פ
 לנו אין וכחנו ביכלתנו שאינו מה אבל היוצר, ודמות בצלם נוצר בנו שיש צורה דכל
 ׳והלכת המצות הגדרת בעצם מונח וזה דבר, באותו אליו להתדמות כלל מחייב שום

 כח שהרי מאין, יש יצירת מאתנו לדרוש מקום אין ולכן אונס. פטור מחמת ולא בדרכיו׳
 כלל. הצורה את מכזיבים אין מאין יש יצירת העדר וע״י בצלמנו, היוצר טבעו לא זה
 גדול חז״ל, של לשונם דבריו בתוך שהטמין הרמב״ם של הזהב לשונו מתק וראה בא
 לאל הנביאי□ קראו זו דרך ועל כתב, בהל״ו ליוצרה. צורה שמדמין נביאים של כחן
 קראו שהנביאים היוצר. בהן נקרא האלו שהשמות ולפי - ובהל״ז הכנו״ן, אותן בכל

ליוצרן. הצורה לדמות איך בצלמו שנבראו לאלו להודיע האלו בשמות ליוצר
 הספור□ מדברי כחו', ׳כפי במילים הרמב״ם כוונת פירוש היא דכך לדבר, סמך ויש

 שדמיון פעמים מעשרה יותר מדגיש הספור□ לתורה בפירושיו התורה. כוונות במאמר
 פעמים כמה גם כתב הזה וכלשון האפשר', 'כפי אלא אינו לבוראו מישראל האדם

 כח כפי אליו וההדמות ז״ל, וכתב בלשונו שינה אחד במקום אבל הנ״ל. במאמרו
 שאין האפשר', ׳כפי שכתב מקום בכל כוונתו עומק בכאן לנו גילה ע״כ. וכו', המקבלים

 ית׳ אליו בההתדמות הגבלתו למקבל, האפשר כפי אלא לבוראו להדמות יכול האדם
 שנתבאר כמו הוא זה ענין הבנת כן. אינו ובוראו ׳מקבל׳ הוא שהאדם במה מונחת
 אלא אלקים אינו שהאדם בצלמו, שניתן מה כפי - כחו׳ ׳כפי הרמב״ם, דברי בפירוש

 לשון שאינו )אף ׳יכולת׳ שהלשון שליט״א ממו"ר פעם שמעתי וגם אלקים. צלם
כה. ד, ויקרא והקבלה בהכתב עי׳ כלי, מלשון הוא ונירגום( אלא עצמו הרמב״ם
 הכי דמשום לומר קשה הנ״ל, מטעם מאין יש לברוא מצווין אנו שאין דברור ]ואף

 מינה הנפקא ומהי ,המצור. בגדר כחו׳ ׳כפי המילים החזקה ביד הרמב"ם כתב
צ״ע[ עדיין זו בהוספה ללמדנו שבא למעשה

 דבכל כך, השל״ה לדעת בדרכיו׳ ׳והלכת מצות להגדיר נראה האלו הדברים לפי ו.
כדרכיו. דרכינו ליישר איך ללמדנו בא בעולם, הקב״ה לנו שמגלה ופעולה מדה הנהגה
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החיים לרך חונטים
“C

 יש יצירה כגון האדם, ביכולת ניתן דלא בכה הנעשה פעולה ממנו שראינו במקום אבל

 דבר שהרי ההוא, הפעולה בעצם ית׳ אליו להתדמות דבעינן הכלל נאמר לא אזי מאין,

 שנתגלתה המדה ולהפריד להבחין צריכים אלא אלקים. בצלם שניתן מכה בא אינו זה

ההיא. למדה רק ולהתדמות נעשית, שבו מהכח פעולה באותו

 שהקב״ה ממרי ונלמדת בדרכיו׳ ׳והלכת במצות כלולה שלנו אורחים הכנסת ובכן

 •לפינן עכ״פ אבל כדוגמתו, לעשות ביכלתנו שאין אף ורגע, רגע בכל ברואיו מקיים

 אף כנ״ל, עין בטוב וכן ברשותנו. אחרים ולקיים להכניס הזו וההנהגה המדה ממנו

 אבל דוגמתו, לעשות הכח בנו שאין באופן הדבר מקיים הקב״ה של טוב׳ כי שה׳וירא

 בחסד וכן לעשות. בנו שניתן באופן עין טוב של ההיא במדה לנהוג עכ״פ ממנו למידין

 של יבנה׳ חסד שב׳עולם כה׳יבנה׳ אינו שלנו החסד ע"׳ העולם שבניית אף כנ״ל,

עולמו. בבנין לנו שגילה עצמה החסד במדת מתדמים עכ״פ אבל הקב״ה,

 כגון יצירה, של במדות כלל נוהגת אינה בדרכיו׳ ׳והלכת שמצות זה בענין ביאור עוד

שם. פח"׳ במאמרי ע״ן עין, טוב במדת
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הבדרכיו והלכת - א סימן

 היושר בדרן מעשינו בל לעשות ׳שנצטוינו הרגיש תרי״א במצור■ החינוך משא״ב
 אלו שדרכים לנו להודיע הוא השם דרך נקראת כזו שהנהגה ומה כחנו', בכל והטוב

 נפשנו שנלמד לומר כולו ׳והענין המצוה, הסבר בכל המשיך וכך והישרים. הטובים הם
 משל דרך על יתברך בהם יסופר אשר נכבדות ומדות כאלו טובות בפעולות ללכת
 שזכרנו, הדרך על באמת הענין ׳אבל בריותיו׳. עם אלו טובות במדות שמתנהג לומר

 כל ולעשות ללמוד לנו ויש בריותיו, עם בהן שמתנהג המעולות המדות שהן כלומר
 ולתקן יצרו ולכבוש דרכיו להישיר משתדל ואינו זה על ׳ועובר בדמיונו׳. דרכינו

 צריכים שדרכינו אלא כלל ית׳ אליו להדמות דבריו בכל הזכיר לא ומעשיו׳. מחשבותיו
 צד על בדרכינו ללכת ונצטוינו דרכינו, ויש השם דרך שיש כלומר דרכו, בדמיון לעשות
 מאיך השם, מדרך שנלמד אומר הוה והטוב, היושר מודדים ואיך והטוב, היושר

 המצוה ובתחילת בם. שנלך הטובים הדרכים הם הם בריותיו, עם מתנהג שהקב״ה
^1rnnהספיק לא והישרים׳. הטובים יתברך השם בדרכי להדמות ׳מצור. בקיצור, כתב |־ 

 מה המצור. גדר בעצם הכנים אלא בדרכיו, להדמות רק הרמב״ם כלשון לומר לו
 שעיקר כנ״ל משמעות יש ובזה והישרים. הטובים הם בם ללכת שנצטוינו שהדרכים
והישרים. הטובים בדרכים נלך שאנחנו היא זו במצור. המבוקש
 כחנו, כפי ית׳ אליו להדמות מחייבת בדרכיו והלכת מצות שלרמב״ם בידינו העולה

 בדרך ללכת צריכים וממילא השם, בדרך בו, הולך ית׳ שהוא דרך באותו ללכת וכביכול
 להישיר זו במצור. נצטוינו החינוך ולשיטת השם. דרך של אופנה היא שכך וישרה טובה

 אנו למידין באמת והישר הטוב מהי ולהבין וישרה, טובה בדרך ללכת כחנו בכל דרכינו
 וכמה למעשיו מעשינו בין הדמיון בעצם מצוה אין אבל השם, מדרך ית', מדרכיו
נ״ה(. )ישעיה דרכי דרכיכם לא שנאמר

 ה׳ ]סוטה לברכה זכרונם אמרו הזה הענין כלל ׳ועל כתב שהחינוך מה וראה בא
 דרך על אותם לעשות בענינו שיחשוב כלומר תמיד, דעותיו שם אדם שיהא ע״ב[

 בישע אראנו דרך ושם כ״ג[ נ', ]תהלים דכתיב לקרא הדבר וסמנו והיושר, המצוע
 השיקול המצור. בקיום החינוך כלל ושם׳. אלא ושם, תקרי לא הם, דרשו אלהים,

 היא וטוב ליושר דרכינו שהכוונת לשיטתו וזו המיצוע, בדרך לעשות איך והמחשבה
 חכמים צוו ׳לפיכך בלשון ד( )הלכה זה דבר כתב והרמב״ם זו. מצור. מטרת היא

 כתב זה וכל בגופו׳. שלם שיהא ׳כדי למטרה וגם דאורייתא, דין שהוא ולא הראשונים׳
 מה דבריו ליישב צריכים ובודאי בדרכיו. והלכת במצות אנו שמצווין כלל שהביא קודם

 עבודה נאמר מדרבנן צווי אם כ׳ דאינו הראשון שבדין נראה עכ״פ אבל הדינים, שני הם
 אותם ומשער תמיד דעותיו ׳שם להיות אחד כל צריך שלמים להיות עצמינו שמצד
 השני והדין בדרכיו. והלכת למצות בזה הגיע לא ועדיין האמצעית׳, בדרך אותם ומכוין
השמות כפי ית׳ אליו להדמות נצטוינו בזה השם, בדרך ללכת התורה מצות דהיא
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הסייס רך7 קוגטרש ו

 אלו לבין ומעשינו מידותינו בין הדמיון עצם הוא המצוה וקיום הנביאים, בפי שנקרא
 יש ואולי עצמה, מהמצור. אינו אמצעית בדרך לכוונן הדעות השערת אבל הקב״ה, של

 והלכת מצות בהבנת שונים מהלכים שני שיש נראה זה מכל המצוה. מהכשר בו
לחינוך. ואתד לרמב״ם אתד בדרכיו,

)<*
 הרמב״ם תדבק׳. ׳ובו מצות בביאור האלו הראשונים בדברי להתבונן יש ומעתה ב.

 בזה לנו שיגיע ׳כדי הוא הכמים תלמידי עם הקורבה שמטרת מפרש ו׳ עשה במצות
 ללמוד כתב ב׳ הלכה דעות מהל׳ ו׳ בפרק כן וכמו .,במעשיהם להדמות

 להתתבר אדם צריך ׳לפיכך כתב כבר שם א׳ דבהלכה קשה ולכאורה .ממעשיהם׳
 המצוה שהביא קודם ממעשיהם׳ מודשיל כדי תמיד כמיםהח צלא ולישב לצדיקים

 זו שמצור. דרכיו, והלכת במצות לדבר ממשיך הרמב״ם א׳ שבהלכה וצ״ל תדבק׳. ׳ובו
 לרשעים יתקרב דאל״כ ממעשיהם שילמוד כדי תמיד החכמים אצל לישב מחייבת

 הרשעים מן ׳ויתרחק שם כמוש״כ עליו, ישפיעו ומעשיהם ישרה בדרך הולכים שאינן
 מועיל לצדיקים התחברות גם זה ולצורך ממעשיהם׳ ׳למוד שלא כדי בחשך ההולכים

 לא תדבק ובו במצות משא״כ לצדיקים', להתחבר אדם צריך ׳לפיכך שם שכתב כמו
 לא וגם חכמים שם שאין במקום במדבר, שהדר מינה, נפקא ועוד כלל. צדיקים הזכיר

 ההלכה, בסוף ע״״ש החכמים, אצל להיות בלי השם בדרך ללכת הוא •כול רשעים,
 חיובי, באופן בם להדבק אלא החכמים אצל לישב רק לא חיוב נתחדש בהל״ב אבל

 הזכיר לא בהל״א וגם כלל. זו מצור. לקיים יכול אינו חכמים בלי במדבר שנמצא ומי
 משא׳׳כ זה, קירוב אופני ביאר ולא ׳דביקה', ולא ׳ישיבה׳ בלשון אלא לחכמים הקריבה
 ממש הדביקה עצם שהוא תדבק׳ ׳ובו מצות לפרש הוא ענינה תוכן כל בהל״ב

בחכמים.
 מחייבת בדרכיו׳ ׳והלכת האלו, המצוות שני בין שייכות דיש בעליל נראה ולפי״ז
 הקצר(, במנין הרמב״ם )כלשון ביודעין להדבק דהיינו תדבק', ׳ובו להקב״ה, להדמות
 הטובה בדרך הם נעשים החכמים מעשי והרי החכמים, למעשי להדמות מחייבת
 בדמיון שלנו המעשים לקיים מיוחדת מצור. שיש אומרת זאת השם. בדרך והישרה,

 אל שמתדמה ומי החכמים. למעשי ודמיון הלימוד ידי על בהקב״ה שתיארו לאלו
 בכל הרמב״ם שהאריך וכמו מעולה, יותר באופן •ת׳ אליו להתדמות יגיע החכמים,

 נוהג כשהעם אף העם בני כשאר אינם החכמים שמעשי איך לבאר אלו הלכות
כשורה.
 ללמוד כדי - תדבק׳ ד׳ובו זו במצוה הרמב״ם פירוש מעצם מוכרח נראה וכך

 חז״ל פרשו ואיך בהקב״ה, שיתדבק תדבק׳ ׳ובו כתוב במקרא שהרי ממעשיהם,
בהקב״ה להתדבזן לאדם שיש האופן היא בחכמים שהדבקות אלא בחכמים. להדבק
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הרמ״זא פרק פאהקול כו

פאה מסכת

פתיחה

 פאה להקדמת נכון זה טעם וכוי. כקרקע עדיין והיא וכוי הרמכיים כמג
דעיקר קשיא דלא לי ונראה ברכות. אחר לסמיכתה לא אבל לחברותיה

 בהנאותיו ליוצרו נותן שאדם במה שדבר אחר ״גא רי.איק זרעים זה ~~.יםדר
 כלאים דהא ניחא, ובהכי לזולתו. לתת שצוה במתנות התחיל העולם, מן

קדימי, דבכורים להקשות ואין מתנה. בו דאין אלא בזריעה דהוא קדים
זמן. לאחר אלא הנתינה גמר דאין

דברים אלו א פרק

א משנה
 תנא ולא רש״י פי׳ והראיון, מאי ע״א, ד״ז דהגיגה בפ-ק אמרינן והראיון.

רבי ואמר ראיה(. עולת )פי׳ עולה דמי משמע דלהוי והראייה
 דא״כ לי וקשה הר״ב. דפי׳ ראשון פירוש והיינו בעזרה, פנים ראיית יוחנן

 ואית מדאורייתא שעור לית דלכולהו במתני׳, דתנן דשארא דומיא הוי לא
 דמש״ה ז״ל, הרמב״ם כדכתב מששים אחד להו אית הבכורים דאף מדרבנן,

 בעזרה פנים לראיית בין לכל כולל דהראיון משום השני פי־ הר״ב מייתי
גמ״ח הוי והאי הקרבן. על דווקא דאיהו ראייה משא״כ ראייה, לעולה בין

ישנו. בממון גמ״ח ,'צד אבל מדרבנן שיעור ליה לית דבג־פו
יצא שקיימיה דהו דבכל פי׳ וכו׳. דכגופו חסדים, וגמילות ד״ה הרע״ב

 שהוא בכל תורה בתלמוד נמי וכן בחומש. דחייב בממונא לאפוקי
 )יהושע קיים ושחרית ערבית שמע קריאת קרא צט.ב< )מנחות וכדקי״ל יצא,

בכל שוה דמתגיתין שעור להם אין ובהכי וגר, התורה ספר ימוש לא א.ח<

J-—___________בה■ הנשנה_________________________
 תנא לומר דאין וכו׳. סוטה עפר כגון וכר דברים אלו ד״ה תי־־ט

>מא.א נערות באלו התום׳ לפי׳ ואפילו דברים. אלו תנן דהא ושייר,

 למהרי״ק הגמרא בכללי עיין היא, דחיקא תירוצא ושייר תנא מ״מ אי(. ד־ה
פ־ב(. ג )שער ז״ל

 ע״ב ד״ו דחגיגה מפ״ק לקמן התי״ט שהביא התום׳ בפי׳ וכו׳. המחלוקת מפני
ורעה טובה עין חילוקים שלשה דיש המחלוקת, מפני שאיו(. )ד־ה
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כזהרמ״דא פרק פאהקול

 רבי בתרומה המרבה התרומות, מ״ה דפ״ד המחלוקת מפני א״נ ובינונית.
פ״ק כדאמרינן חילוק לשון מחלוקת הראשון ולפי׳ ע״ש. וכר, אומר אליעזר

 השני ולפי׳ חלוקה, שר״ל בתורף אחווים כששניהם מחלוקת )ז.ב< ־*:־־דמציעא
כמשמעו.

במעשרות. חייב והוסיף חוור וכוי. דתרומות בפ״ד

התרומות בפ״ד סבר אליעזר הרבי חרא קשיא, הלא ומזל״ן וכוי. קשיא מיהו
 הרבי וכיון טבולין, חולין ההוי עשרה על יותר בתרומה רהמרבה

 אלא תני לא התנא במתניתין, תרומה תני לא מש״ה הכי ליה סבר אליעזר
 שיור הצריך עקיבא ולרבי טרפון ולרבי התום׳ כרפרי׳ לכר׳ע פסיקי מילי

 בעבירה תוספת משכחנא וא״כ עבירה, הויא בתרומה גם הוסיפה ואם שיריים
 במפני השני בפי׳ הר״ש שכתב מה זה ולפי הנשנין, בשאר משא״כ

והיינו נכון לשנוי רה״מ שאמרנו אותו שיהא שני פי׳ ועי״ל ר״ל המחלוקת,
אסור. הכרי כל התוספת בתרומה משא״כ תוספת בכל מותר הפאה

 ולבריות. לשמים טוב רהיינו פי׳ וכוי. הטוב מנהג וכר שאדם ד״ה

הפשיט סררא בהאי תנא נקטינהו הכי ומשום וכוי. למען וכר כבוד ד״ה
 ובגמ״ח ויטב, יאריכון ביה כתיב בהריא ואם אב רכבור קהים בקרא

בסיפא נקט תורה ותלמור אסמכתא, היא שלום ובהבאת כתיב, קרא נמי
כולם. כנגד השקול

ב משנה
 משום כתרומה, עניינים לשלשה הפאה מחלקינן הלא הא כוחתין. אין

והיינו התרומות. מ״ג פ״ד ועי׳ בקרא, רמז אית התרומה דלשיעור
 נראה אלא היא. יתירה המשנה שיעור, לפאה שאין שאמרו ואעפ״י דקתני,

 הכל מ״מ רמז אפילו פי׳ שיעור, לפאה אין שאמרו אעפ״י פירושו, דהכי לי
לעיל, תרומה תני הלא עוד, לתרץ נוכל ובזה יוסיף. יפה עין פי׳ וכו׳,

בפסוק. רמז לשיעורה דיש משום
 אבל הערוך. בעל פי׳ כן וכר. יפחות שלא וכר גודל לפי ד״ה תי״ט

לו. נתן אשר ה׳ כברכת דיתן דקמ״ל תמיהא, אינה התי״ט תמיהת
 בין משמע הוה השפיר ודיו, מששים לפאה פוחתין אין ליתני דאלת״ה ועוד

בקטנה. ובין גדולה בשדה
 ולגרסת רוב. ל״ג ענוה( הערוך גם .,וכו העתיק וכר רוב ולפי ד״ה

הקדש בלשון הפרוד הדבר קשירת אחר פי־ וז״ל: שני פירוש פי׳ ענבה
עניבה. הרי
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הפשט דרך על אגדות לביאורי דוגמאות רעב

 צינים ידי על עצמו את שימית לה משכחת דהא חי", אתה כרחך
האדם. בידי דוהר מקרא דילפינן ופחים

ומשני: הוי?", בעבירה מהרהר "ודילמא ע״ב: ל״ט קידושין ה(
וקשה, למעשה". מצרפה הקב״ה אין רעה "מחשבה

 ישנן הרי אבל עשאה, ולא עבירה לעשות במחשב שייך דוה
 "ולא כגון עבירה, עצמה היא שהמחשבה בלב, התלויות עבירות

 דבר מכל "ונשמרת או ל״ט(, ט״ו, )במדבר עיניכם" אחרי תתורו
 שייך לא גוונא ובכהאי בזה, הירהר ודילמא י׳(, כ״ג, )דברים רע"
 מצוה אגינא לא ד״אמאי ניחא, ולמסקנא הגמרא?! תירוץ כלל

הירהור". לידי ליתי דלא עליה

 בידי "הכל דקיי״ל אילעאי, לדר׳ דליתא כתבו י״א( )סי׳ מגלחין
 ונראה ועוד(. ע״ב, ל״ג )ברכות שמים" מיראת חוץ שמים

 שמים". מיראת ד״חוץ הא ליה ולית פליג אילעאי דר׳ מדבריהם
 לאדם נתונה דהרשות התורה כל יסוד דהא כן, לומר גדולה ותימה
 החיים את היום לפניך נתתי "ראה ככתוב, להפכו, או בטוב לבחור

 ל׳(, )דברים בחיים" ובחרת וגו׳ הרע ואת המות ואת הטוב ואת
וצ״ע. בזה? יחלוק אילעאי שר׳ אפשר ואיך

באגרותיו, הרמב״ם דברי לישב אפשר הרי״ף דברי לפי עכ״פ
 בת הולד יצירת קודם יום "מ׳ בגמ׳ דאמרינן אהא שכתב

 והרמב״ם ע״א(, ב׳ )סוטה לפלוני" פלוני בת ומכרזת יוצאת קול
 נתונה והרשות המצות, מכלל הן אשה דנשואי כן, שאינו כתב

 שהרמב״ם תימה ולכאו׳ כלל. לישא שלא או אשה לישא לאדם
הנ״ל דהסוגיה יתישב הרי״ף ולדברי קושיא?! מכח הגט׳ על חולק

כוותיה. קיי״ל ולא אילעאי, כר׳ סוברת

 פירותיהן אוכל שאדם דברים "אלו א׳: משנה פ״א פאה ■ן
ולבריות, לשמים טוב דהוי משום והטעם הזה". בעולם

 וקשה, י׳(. ג׳, )ישעיה יאכלו" מעלליהם פרי "כי נאמר ובזה
יותר בזה יש לבריות טוב ומה תורה, תלמוד גם במתניתין דחשיב

למקום? אדם שבין המצות מבכל
 שתחלת דכמו י״א( )ד׳, החיים נפש בס׳ מ״ש לפי לומר ואפשר
 ולילה יומם בריתי לא ו״אם התורה, בשביל היתה העולם בריאת
 קיום כן כמו כ״ה(, ל״ג, )ירמיה שמתי" לא וארץ שמים חקות

 אחד רגע נפסק היה ואילו תורה, בתלמוד תלוי רגע בכל הבריאה
 ונמצא המציאות, כל תתבטל תיכף ח״ו, העולם בכל התורה לימוד
 לך ואין כולה, הבריאה כל בקיום חלק לו יש תורה הלומד שכל

מזה. יותר לבריות ומטיב טוב
 שבין במצות חפץ דהקב״ה הטעם, כתב שם הרא״ש ובפירוש ז(

למקום. אדם שבין מבמצות יותר לחבירו אדם
 מוהתעלמת ולגמור פריך: ע״ב( י״ט, )ברכות שמתו מי דבפ׳ וקשה
 שאני. ממונא ומשני: דאורייתא. מצוה דוחה הבריות דכבוד

 פריך מציאות אלו בפרק וכן מאיסורא. קיל ממונא ןגמירש״י:
 שבין דמצות מזה ומוכח ממונא, מקמי איסור דחינן מי ™גמרא:

 ובאמת לחבירו?! אדם שבין ממצות יותר חמורות למקום אדם
 כל דהרי מנה, מאתיים בכלל יש דהא לזה, הטעם להבין צריך

 כחן יגרע ולמה למקום, אדם בין ג״כ הן לחבירו אדם שבין המצות
 דמצות הרא״ש, דברי טעם וזה לחבירו? אדם בין גם שהן במה

בהו. איתנהו דתרוויהו יותר חמורות לחבירו אדם שבין
למקום אדם בין בהן שיש מה לחבירו אדם שבין דבמצוה וצ״ל

 דבין דהא וכיון לחבירו, אדם שבין מהפרט בתולדה הוא
 ונדחה למקום אדם שבין מאיסורין קיל עצמו מצד לחבירו אדם

 באופן אבל בזה, למקום אדם בין כלל ליכא תו ממילא מפניהן,
אדם בין כן גם ישנו לחבירו אדם בבין וא״כ — דחיה דליכא

גרידא. למקום אדם מבין יותר חמור הוא כן ועל — למקום

 מתגבר שיצרו אדם רואה אם אילעאי "א״ר :ע״א מ׳ קידושין ח(
שחורים וילבש אותו מכירין שאין למקום ילך עליו

 שמים שם יחלל ואל חפץ שלבו כמו ויעשה שחורים ויתכסה
ואלו פרק ורא״ש הרי״ף( מדפי ע״א ט׳ )דף וברי״ף בפרהסיא".

 להיות ראוי אדם שכל ב׳(, )ה׳, תשובה בהלכות הרמב״ם כתב ט(
קם "ולא העידה שהתורה ואף רבינו, כמשה צדיק

 אבל בצדקתו. ולא נבואה לענין היינו י׳(, ל״ד, )דברים כמשה"
למדרגתו להגיע אדם לשום אפשר שאי מאד פשוט הדבר ^קאמת

 צריכים הרמב״ם דברי כן ואם בצדקתו, גם ע״ה רבינו משה של
ביאור.

 ה"׳ "עבד בשם נקרא מרע״ה כי בכתוב מצינו ביאורן: וזהו
עבד גדר כי יהושע בריש הרד״ק ופירש א׳(, א׳, )יהושע

 עבד שקנה ומה רבו כיד עבד ויד רבו בלא לעבד קנין שאין הוא,
 כולן היו ודעתו וחושיו כחותיו שכל מרע״ה היה וכזה רבו, קנה

לה׳. רק אחר צורך לשום בהן השתמש ולא לבדו לה׳ קודש
 יהיו מעשיך "וכל כדתנן ישראל, איש מכל נדרשת הזאת ^המדה

 כל דהא מאליו, מוכרח הזה והדבר י״ב(. ב׳, )אבות שמים" לשם
 ולא הנרצה לתכלית ובמשקל במדה לו נקצב לאדם לו שיש מה

מה בכל להשתמש חובתו ע״כ וא״כ לבטלה, דבר שום לו ניתן
מרע״ה. של מדרגתו היא וזו השי״ת. לעבודת לו שניתן

אלפים אלפי כחותיו בכל אדם יעבוד אם אפילו שבודאי ואף
 שלא מפגי היינו מרע״ה, של קרסוליו עד יגיע לא שנה,

 נגרע לא זה בשביל אבל מרע״ה, של ובינתו כחו אדם לשום ניתנו
 חובתו ידי יוצא עני בקרבן שהעני פשוט, אדם של מערכו כלום
 ובלבד הממעיט ואחד המרבה "ואחד עשיר, בקרבן העשיר כמו

 כונת היא וזו י״א(. י״ג, )מנחות לשמים" דעתו את אדם שיכוין
 אדם שכל היינו רבינו, כמשה צדיק להיות יכול אדם שכל הרמב״ם

לפי רבינו משה כמו ה׳, עבד להיות יכול כוחתיו ולפי ערכו לפי

כחותיו.

ח סימן
 אליך ואספת יאכל אשר מאכל מכל לך קח "ואתה נח: פר׳

נראות המלות כ״א(. ו׳, )בראשית לאכלה" ולהם לך והיה
 לצורך הוא ודאי מאכל, מכל לאסוף שנצטוה כיון כי יתרות, כמו

 אשר מאכל "מכל ועוד, המיטות? את בהן להציע ולא אכילה
כמו יאכל", "אשר "מאכל"? מהו מפרש שהכתוב משמע יאכל",
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יעקב כא סימן קהלות

׳

־׳

 שס״ג סי׳ דבש״ע אלא כי»וב[ ע״ש לשינותייכו ור״ה דרג
 ונשאר ונפל אשר לחי על דכסיזכו לכדיא מבואר סי״ג

 שלא דלחי זה דין . מנ׳ל וקשה אסור על*ו סמכו שלא זה
 ממש מסילה כססרון כוי עליו סמכו

דננפלו מכא נלמד דזה ז״ל כגרע״א מרן וצידד
 קירה נמי כתם וכרי דאסור כר״י קיי״ל קורותיו

 כג׳ כן מחילותיו ועיקר כיכר אלא ממילה אינה נלא׳ב
 איהנייכו כא מחיצות וכני דאורייתא רמי דכו״ל מחיצות
 כקורכ חסרון מפאת למחיצית ליתניהו ממשב ואפי־כ
 כו״ל ככיכר שחסר כל היכר הצריכו דחזי׳ל דאחרי ומוכח

 ובאמת ע״ש. עכ״ר לחלק שיש ואע״פ ממילות החסרון
 ביבשו ביראות פסי גבי נד״כ דכא פשוט הוא כחילוק

 כתום׳ כמש״כ למחיצות ליתנייכו נמי משיב בשבת מים
 שאין כיון מ״מ בכמחיצות שינוי שוס שאין אע״פ שם

 דליכא כל להתיר, מספיקות ביראות ופסי אילו ממילות
 ככרמלית דינו שהרי והראי׳ מחיצית חסרון כו״ל א״כ מים

 אינם מחיצית ג׳ אוזן כרי קירותיו בניטלו וכ״ה מדרבנן
 כוי הא מחיצות וג׳ דמחיצות גריטותא מצר לכחיר ראויים
 בראיכא משא״כ למחיצית לתנייכו נחשב וזה כרמלית מדרבנן

 מפאת אלא בכמחיצה ריעותא דליכא עליו סמכו שלא לחי
 סילקו דחכמים לן לימא מאן לי׳ ססלינן עליו סמכו שלא
 כורך הטלטול להתיר אסרו־חז״ל דלמא ממנו מחיצה שם

אבל מנ״ם •ותר בקרפף או מעורבת שחינה בחצר שאסרו
כימנו. מחיצה שס שניטלו לא

צריך דלכאו׳ הש״ע לשיטת נכון סמך להביא ונראה
 ובעינן ונכי מאתמול עליו סמכו למ״ל להבין

 כמתיר שהוא כלל היהירה כוי לא דאל׳׳כ עליו סמכו
 ליחוו בשבת עליו נסמוך לא ואמאי כמאתמול למיל מ״מ
 מחיצה לעשות ואסור משום דכוא לפרש ויש למי• לשם

 זו מחיצה ע״ס לטלטל אסיר במזיד עשאוהו ואם בשבת
 עי״ז הו״ל עליו שיסמכו מה וכ״נ כ׳ בדף כ״ז כמבואר
 מחיצה תורת מליו נעשה זו סמיכה שע״י מחיצה כעשיית
 אין עדיין עליו סמכו כשלא אם ניחא כ״ז ולס״ז להתיר

 אלא מחיצה הוה דבלא׳־ה את״ל אבל עניו מחיצה שם
 להתיר ראוי כי׳ לכאו׳ ח״כ כיכר מחסרון לטלטל שאסור

 רק מחיצה עשיית פאן אין שהרי בשבת עליו שנסמוך
 אע״ב בשנת רשות ביטול דשרי כמו דשרי כיתר עשיית

 אין וא״כ עליו מחיצה תורת לאו עליו סמכו שלא זמן דכל
 לפלפולא ונכון כותרה והותרה הואיל שבת גבי׳ לומר
בעלמא סמך אלא יסוד מזה כלל לבנות שאין כמובן אבל

קאמינא.

ב.

 ביראות פסי התירו דלא מבואר לכ״א ססין עושין בר*פ
בתום׳ וכתבו בלבד רגלים עולי לבהמת אלא

 שנעשה כבירות דאפי׳ כראשון בפירוש לאדם דמזי מידי ד״ה
 מטפס אלא לאדם .נמי אסור רגלים עולי בכמת בשביל
 כתבו השני ונפי׳ סע״ב בו״נ ז״ל פירש"' וכן ע״ש ועולה

 לאום אפי׳ כטלטול נו כותר עו״ר לנהמת שנעשה דנל
 בחו״ל כגון לאדם אלא מתחילה נעשה דלא במקום ורק
 לעשות שרי מדאי יותר )וברחבין ועולה דמטפם הוא

 סי״ו ז״ל כרמב״ם שיטת הוא וכן לאדם( אפי׳ מתחילה
 הובא ז״ל ברמב״ם אחרת גי׳ הראוני )שוב ע״ש משבת
 ראשון פירש על טובא לי וקשה ע״ש( רוקח מעשה בספר
 לנהמה כותר לא כ״ג לאדם הותר שלא נמו דלפ״ז

 טלטולים לשאר אבל בלא״ם שא״א משום מים להשקותה אלא
דגזה לכאו׳ אסור ודאי הבהמה השקאת מתקנת שאינו

ב כ ן מ י

 דאסור כאדם צרכי משאר בכמה בשביל עדיף לא כא
 יבשו כ׳ בדף לעיל מרבה דאביי נעיא נפרנס כאיך וא״ש
 לאוחו והותר הואיל אמרי׳ אי והיינו מכו בשנת מים
 כותר לא כא שם כמים נעיד אפילו וכרי כותר, שבת
 יבשו כנר והא טלטולים לשאר ולא כמים להשקאת אלא

 ומשוס מוכח אע״כ עצומה, קושיא והוא זה, תשמיש וליכא
 מיבעיא ושפיר הטלטולים כל כותר "ר ע דבכמת כיתר

 צ״ל רש״י ולשיטת בינשו, אפי׳ פקע לא זה כיתר דשמא
 אפי׳ הטלטולים כל כותרו בהמה דלצירך ומודה לכאו׳

וצ״ע. בזה רבנן פלוג ולא השקאה מענין שאינו

ניתנו ליהנות לאו מצות בענין

 ודאי כרשות לדבר צוערנין דאי מבואר דל״א עירוביל
חחומין[ עירובי ]דהיינו בית לקנות אסור

 משום הוא בניכ״ק עירוב דשרי ומאן הנאה באיסורי
 ליהנות לאו ומצוות מצרה לדבר אלא מערכין אין דקסבר
 ואסור דכא די״ל אנפי בתרי זה ענין לפרש ויש ניתנו,
 בהליכתו אח״כ שיכנה משום הוא בביכ״ק עירוב לקנות

 מערב כשאינו אבל איכ״נ עיי נכנה וכו״ל סעודה למקום
 כנאה זה אין אח״כ שיכנה מה אז מצוה לדבר אלא

 הגיף הנאת באיכא דגם מוכרח יהא ]ולפ״ז לל״נ דמציות
 כגוף[ כנאת היא מצוה של כסעודה דהרי מלל״ג אמרי׳
 לו שנגרם דמה ביאר נ״א בסוכה ז״ל כריטב״א אולם
 הא שם ומבאר נהנה זה אין האיכ״ג ע״י כנאה לאדם

 ]פי׳ ובעוה״ב בעוכ״ז שכר לו שיש אע״פ מלנ״ג דאמרי׳
 כגוף דנכנאח ט״ו נדרים ז״ל ככר״ן סובר ז״ל דכריטב״א

 הגוף[ הנאת שהוא כמצוה שנר אירא והא מלג״נ אמרי׳ לא
 אינו דהאיסור איסור של מגופו זו הנאה שאין משום כיינו
 ממנו שנור במעין הטובל וכן כנאה שישיג גורם אלא

 עכ״פ וכרי נכנה גופו שאין הגשמים בימות ושרי כנאה
 של בסנדל חליצה וכן טהרות שאוכל במה גופו נכנה אח׳־כ

 משוס שרי וכ״ז שנישאת במה אח״נ נהנית היא איכ״נ
 שע״י מכביכ״ק שנכנה מה ה״ה ולפ״ז גרמא, אלא שאינו

וכי׳־ גרמא אלא זה אין מסעודה וליהנות לילך לו ניתר זה
כרשות. לדבר מערכין אפי׳ מותר

נאיכ״ג עירוב• לקנות דאסור וסוגיין כא לפרש וצריך
 עצמו הוא ושביתתו העירוב וקניית משום הוא

 מניכ״ק כהנאה וזכו בניכ״ק עירובו צורך שעושה כנאה
 לדבר מערב אפי׳ דא״כ דחקשי ואי כמובן, גרמא ולא ממש

 מברכין ]דכא מצוב כוא העירוב כעשיית עצם מ״מ כרשות
 אלא חיובית שאינו מצוה דכל לומר צריך ומלל״י, עליו[

 מצוב אין צרכיו להתיר ועצה דרך נשם לאדם לו ניתנה
 ס״ק כ״ח בסי׳ כאב״מ דברי זה כל דמלל״נ דינא בכלל כזו
 של בסכין מסוכנת דשוחט מכא כן להוכיח והוסיף ם׳

 ומצות היא מצוה דשח־טם מטעם שרינן ולא אסור איכ״נ
 דרך אלא חיונית אינו שחיטה שמצות משום כנ״ל וע״כ לל״נ

 ונודר מכא זה מל שם כקשה אולם בשר, אכילת לכתיר
 וכרי מלל״נ מטעם הגשמים בימות בו טובל ממעין כנאה

 מצוה דאינו דהיינו כאנ״מ ]סונר מציה לאו בזמנה טבילה
בקדשים[ ניתר להיות ועצה דרך כוא אלא לטבול כלל



זי
 דנר איזו להתיר עצה אלא חיונית שאינו בדבר דגם דמוכח

באנ׳ס. וע׳ש לל״נ מלות בזה אמרי׳ אפפ״כ

 מלוה שאינו בעירוב גם וכרי כלל זו קושיא הבנתי ךלא
לדבר אלא מטרבין דאין כינא מלל״נ אמרי׳ חיונית

 כמוטלת מלוה לצורך שעירובו. שכיון משום והיינו מלוה
 עליו כמוטל דבר עצמו כעירוב מיחשב ממילא לעשותו עליו

 זו טבילה אנן ניחזי וכ״נ מלל״נ, בי׳ ואמרי׳ לעשותו וצריך
 לצורך באה שהיא אלא טבילה בלא בחילי! מותר וכרי למה

 וכ״ז לבעלה כאשה להתיר או וקדשים תרומה אכילת
 מלוה הטבילה גוף שאין שאע״ם ונמצא הוא מלוה צורך
 לענין מלוה הטבילה מחשב ועי״ז מלוה בשביל נעשית מ״מ

 וכ״ג מלוה לדבר כשמערבין עירוב כמו ממש מלנ״נ דין
 חולין לאכול בשביל הוא אי ואפי׳ מציה לדבר הטבילה
דאסמכינכו חולין ריש כתום׳ כיאנמש״כ מלוה נמי נטהרה

ע״ש. ווכחקדשתס אקרא

 זה הוא בביכ״ק דעירוב דהנאה דקפידה כמבואר וע״פ
וכשנעשיח כהנאה הוא עירוב שקנה מה גופה

 שמוטל דבר )כלומר מלוה עצמו כעירוב נחשב מלוה לצורך
 שהעיר מה היטב. א״ש מלנ׳נ בזה ואמרי׳ לעשות( עליו

 כשמערב ז״ל כפוטקיס דנחלקו בהא בעירובי] דל כרש׳ש
 ג״כ כרשות לדבר נמי לילך לו הותר אי מלוה לדבר

 לצורך שלא מביכ״ק יהנה א״כ הא קשה דמותר ולכסובריס
 דמבואר דמנ״ג והדין דהכלל נאמר אם ונ״ז ע״ש מלוה

 נחשבת לא בסעודה שיאכל דאח״ש שהאכילה ככוונה בעירוב
 יהנה דעכ״פ כקשה שפיר דלפ״ז מלוה שהוא לפי כנאה

 עירוב דכקניית לפמשנ״ת אבל מלוה במקום שלא ג'נ
 לצורך הוא כעירוב דהקניית וכיון איסור הנאת היא בלבד
 נזה מחויב שהוא כיון הנאה כקניי׳ נחשב לא מלוה

הרשית מסעודת יכנה שאמ״ע מה לן איכפת לא וממילא
ז״ל: כריטב״א לפמש״כ גרמא רק דזהו

 ז״ל כר״ן שהביא דל בעה״מ דעת היטב בזה יתיישב .גם
דאורייתא במצוה דדוקא דמלנ״ג בסוגיא דנ״ה בפ״ג

 דרבנן במצוה אבל מלנ״נ בי׳ אמרי׳ "ה דר תקיעית כגון
 ובשעכ״מ מלנ״נ מטעם דשרי אמרינן לא דחענית תקיעות כגון
 של בלולב כתב עצמו דל דהרז״ה כקשה מלולב פ״ח

 אלא דאינו שני ביו'ט דמיירי יצא נטל ואם יטול לא אשירה
 כשסכ״ס ותירץ מלנ״נ אמרי׳ דרבנן במצוה רגם כרי מדרבנן

 הגיף הנאת נמי איכא שופר דבתקיעת סובר ז״ל דכרז״ה
 כנאה שרינן ולא ממש כנאה וזכו המצוה הנאת מלבר

 מלוה בלא כנאה כוי דאורייתא דלגבי דרבנן מלוה •בשביל
 שרי מציה קיום הנאת אלא דליכא שני ביו׳ט בלולב אבל

 ונגני מלנ״נ אמרי׳ הא מלוה דהוי כדרבנן דלגבי מט'נ
 דכל כנאה זה אין ממילא הא מלוה זה דאין ■הדאורייתא

 נשעה״מ שם מובא אפרים וכשער כמצוה הוא כהנאה
 דשרי בביכ׳ק בעירוב דאמרי׳ דעירונין מסוגיין כקשה

כא כמשתה לבית והליכה מלל״ג מטעם מלוה לדבר כשמערב
 מדאורייתא דכוא די״ל הבנתי נא ]לכאו׳ דרבנן מציה כוי

וכו׳ רחום אתה אף רמוס הוא מה בדרכיו דוכלכת מקרא
J ]דשאני כנ״ל ר ע* נ״ט סי׳ רפאל תורת נספר ותירץ ול״ע 

 הלו כדרבנן מצר ממ*נ ככא אבל הגיף שופ^דאיכאכנאת
 הא דאורייתא כ ומצד מלוה הוא הא כדרבנן ולעני! מלל־נ

 הא מ״מ כסעודה מן שנכנה דאט׳־ם כלל כנאה כאן אין
 עירובו בלא זו מסעודה ליהנות יכול וכי׳ דרבנן •תמומין
 וצידד שחזר אלא כנאה כאן אין כדאורייתא דלגבי ונמלא

 בלא לאכול לו מ״א כדרבנן שמצד כיון דמ״מ לומר •כאן
כנאה ואיכא כקבר נרי הגוף הנאת דהוי נמצא כעירוב

 שאין כיון לומר א*א לל״נ ומלוח מכ״ח ואסור ממש
 כי׳ אילו ובאמת ע׳ש, מדרבנן אלא המשחה דביח כמלוה

 כנהנה נזה דכו״ל מהסעודה אח״כ שנכנה מה כאיסור
 אבל וכנ״ל, דבריו בסוף שצידד כמו מסתבר כי׳ מביכ״ק

 אלא מהסעודה אמ״כ שנכנה ה נ כאיסור דאין לפמשנ״ח
 מה כנאה מחשב בלבד דזכו בביה״ק בית שבונה מה

 מהסעודה שנהנה מה ]אבל העירוב בעשיית צורכו בו שמשתמש
 שפיר הא זו ובהנאה דל כריטב׳א וכמש״כ גרמא כו״ל
 הא מ״מ כנאה דהוי נכי כדרבנן דלגבי כנ׳ל ממ״נ איכא

 ליכא הא מלוה דליכא כראורייתא ולגבי ומלל״נ מלוה כוי
 מדאורייתא שביתה קניית ענין ואין לזה צריך דאין כלל כנאה

היטב. וח״ש הוי.גרמא[ הא מהסעודה שיהגה ]ומה

 אח״כ לו שנגרם דמה ז״ל כריטנ״א דברי בעיקר
אלא אינו נאיכ״נ מעשר איזו ע״י כנאה

 ומשמע איכ״נ מכירת אסור אמאי לכאו׳ קשה ושרי גרמא
 למוכרו רחמנא ושרי׳ מנבילה דכא דאורייתא איסור דכוא
 שעה כל ר״ס ע״י בהנאה שרי׳ דרחמנא ילפינן לנכרי

 אינו מכירה גם ולכאן׳ כו* הכתוב לך שיפרוט עד דאמרי׳
אלא כאיסור מגוף נכנה אינו דהרי כנאה גרם אלא

 מהדבר, יכנה והוא דבר שוס להשיג לו גרם שהאיסור
 בטלות השיג מכירה בשעת שתיכף מכירה דשאני וי״ל
 דממו! שויית שהשיג והיינו ממש הנאה וזה ממון ודי)-

 דבר בשום היתר דין באיה״נ מעשה ע״י כשמשיג משמ״נ
 דבר לו יש מעכשיו שכבר ולא ליהנות שיכול אלא שאינו

וז׳*פ. ההנאה

 מדאורייתא שרי מכירה דגם ידוע ז״ל כרמנ״ן ושיטת
שפרט כדרך הכתוב לך שיפרוט מד ודאמרי׳

 בהנאה דמותר בנבילה פרט דרחמנא דמשמע בנבילה
 כי' לא כנאה איסור כי׳ אילו דננבילה כ״ם למכור מדשרי
 רחמנא ומדקרי׳ שלו שאינו דבר דכו״ל מכירה שם נתפס

 ואיני כמדומני כמל״נו ביאר כן בהנאה דשרי אלמא מכירה
 טבילה דאי שתפס האב״נו דברי בעיקר מקומו כעת זוכר

 בטכ״י הארכתי כלל כלל מלוה אינו מלוה לאו בזמנה
 מ״» אבל מלוה כזמן שאין דינ״ש כ״א סי׳ ח״ד נקה״י

ואכמ״ל. לזה ראיה וע״ש היא מלוה הטבילה גוף

קדושין מסכת
ג כ סימן

ככסף. כסף שוה בענק
 כפרוטה נקנית דהאשה בהא הקשו קידושין ריש התום׳

ע״ש בשו״ם אלא חגן לא הזהב ובפי ובשו״פ
 לב״ה כו״ל דלא היא ובדין וז״ל כתב י״א וף דל ובריטב״א

 דלאו לב״ה וס״ל כסף כתיב בקרא דהא בפרוטה למיתני
 דכן וכיון פרוטה שוה דהיינו ממון אלא הוא ממש כסף

 כסף ולאו עצמה שי׳־פ כיינו נחושת של שהיא עצמה פרוטה
 ומסיים עכ״ל וכו׳ דינר נשוה ב״ש דקתני איידי אלא הוא.

 כאשה אלא קחני לא כזהב דנפ׳ הא א״ש דמשו״ה
כ׳ז סי׳ ריש ובאב׳מ פרוטה קחני ולא בשו׳׳פ מתקדשת
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זכרון קבץ קלו

זסנו בתול פורע אדם אין בענין
 ס״ה בב״מ כמבואר שכירות של -זמן

 שפיר לטעמיה וא״כ ע״ב וק״י ע״א

 ביותר דגם הרמב״ס על הראב״ד השיג

 בתור שפרע לומר נאמן אינו יום מל׳

התו׳ כתי׳ סובר הרמב״ס אמנם הזמן,

 מל׳ ליותר יום ל׳ בין מחלק ילכן ^כמ״ש

יום.

 המחבר בדעת לומר עיד אפשר ולפי״ז

הוא שאני דשכירות דעעמא

 דשכירות משום בש״מ הראב״ד כמ״ש

 בנתיבות וע׳ לבסוף אלא משתלמת אינה

 עצמו מדעת שכ״כ ע״ח ס״ס המשפט

 להוסיף שצריך אלא הראב״ד לדברי וכיון

 והמג״ע כה״ה מפרש דהמחבר כמ״ש

והיינו פליגי לא והראב״ד דהרמב״ם

 המחנה כמ״ש הרמב״ם דברי את דמפרש

אפרים.

 שראיתי מה על אעיר גררא ואגב

ח״א אברהם דבר בס׳ שנסתפק

 סתם ע״ב ג׳ דמכות הא על ל״ב סי׳

 גמורה דרשה היא אם יום ל׳ הלואה

 בעלמא אסמכתא דהוי או ומדאוריתא

 הרמב״ם דברי ממנו שנעלמו יתמהני

 וסתם ה״ה ולוה מלוה מהל׳ בפי״ג

 שיתבע התנה ואם וכו׳ יום ל׳ מלוה

 ביומו לתבעו לו יש שירצה זמן בכל

 משום והיינו ע״כ. הוא, ממון שתנאי

 בתורה שכתוב מה על מחנה דהוי

 ממון שתנאי להוסיף הרמב״ם הוצרך

 דרשה דהיא להדיא מפורש הרי הוא,

גמורה.

פלדמן שרגא הרב
ת״א. מיהודא" "שכנו אברכים כולל

אבלים ניחום בדיני

 ב׳ הלכה אבל מהלכות פי״ג ברמב״ם

משבעת ויום יום "וכל כתב

 בין לנחמו, אדם בני באין אבלות ימי

 באו". שלא בין חדשות פנים שבאו

 כדי רק בעינן חדשות דפנים — פי׳

סי׳ בטור ]כדמובא אבלים ברכת לברך

 לאותם יש ניחום לענין אבל שע״ו[,

 ולנחם לבוא אחרים[ אין ]באס אנשים

 לברר ויש האבלות. ימי משבעת יום בכל

 אבלים ניחום דמצות הרמב״ם מקור

 שנחמוהו בכך די ואין יום בכל היא

אחת. פעם
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קלי זכרון קבץ
אבלים נחום בדיני

 אבלים לו שאין "מת כקב ד׳ ובהלכה

בני עשרה באים להתנחם,

 שבעת כל במקומו ויושבין כשרין אדם

 מתקבצין העם ושאר האבלות, ימי

 קבועין עשרה שם היו לא ואס עליהן,

 משאר עשרה מתקבצין ויום יום בכל

 השיג ובראב״ד במקומו" ויושבין העם

 משנה הלחם וביאר שורש", לו אין "זה

 דף בשבת הוא ההלכה דמקור השגתו,

 שאין מת יהודה רב "אמר ע״א קנ״ב

 ויושבין אדם בני י׳ הולכין מנחמין לו

 דרב בשמותיה דשכיב ההוא במקומו,

 יומא כל מנחמיו לו היו לא יהודה

 ויתבי עשרה בי יהודה ר׳ דבר הוה

 הגמרא משמעות ולפי וכו/ בדוכתיה"

 כמתנחמים, העשרה שיהיו הכונה אין

 המת, במקום לישב שם שיבואו אלא

 שם ברש״י ועיין הראב״ד, כונת וזו

 אבלים לו "אין מנחמים לו שאין ד״ה

 מפי׳ משמע לנחמו", צריכין שיהיו

 דגירסת כ׳ המשנה ובמרכבת כרמב״ם.

 שאין "מת לקרוא היתה והרמב״ם רש״י

 ועיין בחיריק, המם מנחמים" לו

 רש״י לסי׳ מקשה הוא שאף במהרש״א

 מפרש והוא לפי׳, דחוק הגמרא דלשון

 שם שנאמר אדלעיל היא דכונח'הגמרא

 שבעה, כל הגיף על מתאבלת הנשמה כי

 לתנחומין, צריכה המת נשמת כן יעל

 וכנראה שינחמוה. לעשרה צריכים ולכך

 בגמרא. הראב״ד פי׳ גם הוא שכן

המובא הא״ז מקור הוא דזה ונראה

 "ומצוה ג׳ סעיף שפ״ד סי׳ יו״ד ברמ״א

 שמת במקום וערבית שחרית להתפלל

 רוח נחת בזה יש כי אבל אין אפי׳ שם

 בשסמכרי״ק שע״ו בסימן וכן לנשמה",

והרוקח. האגירה בשם הב״ח מביא וכן

 הוא והרמב״ם רש״י פי׳ דמקור ונראה
המשנה על ברכות מהירושלמי

 קבל עבדו עבי "וכשמת ע״ב ט״ז בדף

 למדתנו לא לו אמרו תנחומים, עליו

 העבדים, על תנחומים מקבלין שאין רבנו

 העבדים כשאר עבדי עבי אין להם אמר

 חורת בספר הרמב״ן והק׳ היה", כשר

 כאן יש אבלות וכי תמה "ואני האדם

 היו ואפילו אבלים, מנחם ברוך שיברכו

 בהם ואין חייס להם אין והלא בניס לו

 עליהם, קרובים שיתאבלו כלל שאר

 תנחומי! על שהק׳ בירושלמי וראיתי

 אחרים חורין בני על "אס ר״ג, שקבל

 על כ״ש לא תנחומין עליהן מקבלין אין

 עליה חשיב דהוה משום אלא העבדים,

עכ״ל. כבריה",

 התירו! אין בירושלמי לפנינו והנה

והגירס׳ כבריה, עליה חשיב דהיה

 מקבלין אחרין חורין בני "הא היא כך

 אין מתניתין כיני עליהן, תנחומין

 ופי׳ העבדים", על תנחומין מקבלין

 דמלשון מקשה דהירושלמי משה בפני

 על דקאי משמע העבדים׳ ׳על המשנה

 דבבני משמע וא״כ דעלמא, עבדים

מחבלים קרובים שאינם אחרים חורין
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זכררן קבץ קלח
אבלים נחום בדיני

הירושלמי ותי׳ בתמיה, עליהם, תנחומים

 על היא והפונה דוקא לאו דעבדים

עבדיו.

 שירש חרדים ספר מבעל ובביאור

דמשמע תמה דהירושלמי

 בין חילוק אין חורין דבבני ממתניתין

 דסחמן דעבדים דומיא — לרשע צדיק

 ׳על היא, דהגי׳ הירושלמי וחי׳ רשעים.

 ופן בפשרות, הידועים ומשמע העבדים׳

מתאבלים. פשרים על דוקא חורין בבני

 פתב סיריליאו הר״ש בפי׳ ואולם

שבני בניחותא, אומר דהירושלמי

 תנחומים, עליהם מקבלין אחרים חורין

 שאין מת קנ״ב. בשבת יהודה ר׳ ופדברי'

 אדסויושבין בני עשרה באים מנחמין לו

במקומו.

 בירושלמי פח הרמב״ם דגם ונראה

זה ומטעם סיריליאו, כר״ש

 — עבדו טבי על תנחומין ר״ג קבל

 לו דאין מנחמין לו אין עבד דהרי

 ומכיון יחס, לו דאין משום כלל קרובים

 תנחומין, עליו קבל שר״ג במשנה דכתוב

 לפרש יש פן על — במקומו, שישב ולא

 היושבים דהעשרה יהודה ר׳ בדברי כך

 כקרובים נעשים הם המת במקום

 משמע וכן מאחרים, חנחומין ומקבלים

 חורין בני "הא הירושלמי דיוק מעצם

 תנחומים". עליהן מקבלין אחרים

דיפרש לומר יש הראב״ד ובשיטת

בעל אי משה הפני כביאור

 הרמב״ן, נגח היתה דגי׳ או החרדים,

 ר׳ דברי להוציא מכאן ראיה אין ולכן

מפשוטן. קנ״ב. בשבת יהודה

 והראב״ד הר״מ מחלוקת ובטעמי

הרמב״ס דהנה לענ״ד, נראה

 כתב: ה״א אבל מהלכות י״ד בפרק

 חולים לבקר דבריהם של עשה "מצות

 גמילות הן ואלו וכו׳ אבלים ולנחם

 אף שיעור, להם שאין שבגופו חסדים

 הרי מדבריהם אלו מצות שכל פי על

 הדברח כל כמוך. לרעך ואהבת בכלל הן

 אחרים לך אותם שיעשו רוצה שאתה

 ובמצוות", בתורה לאחיך אותן עשה

 הקשה אסתר" "מגילת ובספר עכ״ל.

 לרעך ואהבת מהפסוק נלמדות הן דאם

 דאורייתא, מצית להחשב להן יש כמוך

 הפסוק. מפרשים שחז״ל מקום כבכל

 אלו מצות דרשו ובגמרא דהיוח ותירץ

 לרעך ואהבת מפסוק ולא אחר מפסוק

 פשט כי דרבנן שהם אמר לכן כמוך,

 שדרשו מה על כלל איננו ההוא הפסוק

עכ״ד. בו,

 הביא מה לשם דא״כ להבין וצריך

ואהבת הפסוק את הרמב״ם

 הפסוק את הביא לא ומדוע לרעך,

 אלו למצות כמקור מביאה שהגמרא

 אלקיכם ה׳ "אחרי דסוטה, פ״ק בסוף

 ברוך הקדוש של במידותיו הלך תלכו,

 אתה אף וכו׳ חולים ביקר הוא מה הוא

אתה". אף וכו׳ אבלים ניחם הוא מה
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המבואר  הכנסת בית הלכותמגדים פרירפד!
קנו קנה, סימן אכרהם אשל

 בב לומר אנן בינונים
להאו* ואין מקצוות

 יהודה רב אמר קשרים מאי בקשרים יוצאין הבנים מועיתין

 רב אמר כו׳ תרנגולא קול שמע דלא אמרי "פואה", קשרי

 פת היינו כו׳ פיתא השומע סבור כבירא, "פותא" נפל נחמן
 כו׳ שישמע בכך לחשוד אין דוודאי תמה וא״ר שחרית,
 דקאי כן שם לפרש כלל אפשר דאי שחרית על דקאי ויסבור

 נפל ע״א ]נ״ו[ )כ״ו( דף ובברכות פואה, קשרי על התם
 שם, כן לכוין יש יותר ולדבריו אישתכח, ולא בבירא כו׳ פיתא

 יש יותר טעה דהשומע המג״א דלדברי )וכוונתו בא״ר כתב כן
 פואה( קשרי על דקאי דשבת אהא ולא דברבות אהא כן לפרש

מזה. בט״ז מ״ש ועי׳ יע״ש,

קנו סימן

־
 7הל מהלכוורייעות א׳ פרק רמב״ם מג״א. בהלכות. עיין

לחם ועי׳ ג׳, הל׳ ב׳ ופרק ד׳ ]ג׳[ ב׳
 מגובה שיתרחק מי כתב ה׳ הל׳ א׳ דבפרק )שהקשה שם משנה

 ואם וכו׳ חסיד נקרא ביותר שפל ויהיה האחרון קצה עד הלב

 מדת היא וזו חכם נקרא עניו ויהיה בלבד האמצע עד נתרחק
 ובפרק ממוצע, בדרך לנהוג מותר הענווה במדת דגם הרי חכמה,

 יתרחק אלא בבינונית בהן לנהוג שאסור דעות ויש כתב ג׳ הל׳ ב׳

 דבמדת הרי לב, גובה והוא האחרון הקצה עד האחד הקצה מן

 )שכתב א׳ אות ב׳ פרק ובהגמי״י ממוצע( דרך אסור הענווה

 הרוח גסות ביה דאית מאן בשמתא אמרו ועוד הרמב״ם שם

 רב דאמר אשי בד חייא כרב דלא בהגמי״י כתב מקצתה ואפילו

 כרבא ודלא וכו׳ שבשמינית משמנה אחד בו שיהא צריך ת״ח

 בר נחמן כרב אלא ביה דלית ובשמתא ביה דאית בשמתא דאמר

 לב(. גבה כל ה׳ תועבת דכתיב מקצתה ולא מינה לא דאמר יצחק
 אחת אל קרוב ואפשר הקצוות ב׳ בין הוא דבינונית ודע
 קרוב יותר להיות ויכול ממש באמצע דוקא לאו )ר״ל מהן
 הוא "והמיצוע" השנית(, לקצה או האחת לקצה קצת

 בכל זה ולפי שם(, משנה לחם )עי׳ ממש השוה ריחוק
 קצה "עד" יתרחק וכעס וגאוה טוב, "המיצוע" הדיעות
 )דאמר כרבא ופסק לה, קרוב רק בכלל עד ולא האחרון
 מ״ש שמפרש ואולי ביה, דלית ובשמתא ביה דאית בשמתא

 מקצתה אפילו הרוח גסות ביה דאית מאן בשמתא הרמב״ם

 נחמן כרב דלא האחרק( לקצה מקרוב יותר לו שיש היינו
 יצחק, בר נחמן כרב שפסק שכתב כהגמי״י דלא יצחק, בר

 ד׳ הל׳ א׳ בפרק כמ״ש מרגיש שאין כמת יהיה ולא
 כמת ולא לכעוס נוח חמה בעל יהא לא שם הרמב״ם )ז״ל

 גדול דבר על אלא יכעוס לא בינוני, אלא מרגיש שאינו

 על משה ויקצוף שמצינו וזה וכו׳(, עליו לכעוס שראוי
 ג׳ הל׳ ב׳ בפרק כמ״ש לזה תירוץ )ויש החיל פקודי
 שאסור ג׳ הל׳ ב׳ בסרק ומ״ש כועס(, כאלו עצמו יראה
 על הוטל בינונית סתם הלב בגובה בבינוניות לנהוג

 ראש עי׳ הכיפורים, יום עד תלוים בינונים כמו המיצוע
 חשיב מדקא )שכתבו ונחתמין ד״ה בתום׳ י״ו דף השנה

 ורשעים מרובים שזכיותיו למי קרי דצדיקים משמע בינונים

 שקולים( הוה דבינונים הרי מרובים, שעונותיו למי גמורים

 שזכיותיו )מי ב׳ א׳ הל׳ תשובה מהל׳ ג׳ פרק וברמב״ם
 וי״ל בינוני( למחצה מחצה וכו׳ צדיק עונותיו על יתירות

 שנכתב מרשע קושיא אין ומש״ה הקצוות, בין בינונים
כגון׳אנן דאמר יוסף ורב רקתך הרמון כפלח כי לחיים

לאחד עלמא כולי *ר
לפרשו(. ידעתי

 עוד לת״ח, גינאי’דברים ששה ע"ב מ״ג דף ברכות בגמרא
שם. חשיב

ע״ב, ל״ה דף ברכות בגמרא מג״א. עי׳ מלאכתו. )א(
 תלמוד מהל׳ ג׳ פרק מיימוניות והגהות

ב׳. אות תורה
 שאין תורה כל הסיפא ב׳ משנה ב׳ פרק דאבות במשנה

 ומלאכה עיקר תורה משמע בטילה סופה מלאכה עמה
 משמע ארץ דרך עם תורה תלמוד יפה ומרישא טפילה,

 כו׳ יפה יאמר נוקפו שלבו ומי יע״ש, עיקר ארץ דרך
 ובסיפא תורה ומעט עיקר ארץ דרך ארץ דרך עם תורה תלמוד

 אבל בטילה, סופה כלל מלאכה ואין תורה לומד אם אמר
 תירץ וב״ח עראי, ומלאכתו עיקר תורה דתלמוד הוא האמת

 רז״ל )ואמרו היא לים מעבר לא בים פורשים תגרין כתות ב׳

 תורה בביתם והיושבים קצת, ילמוד ומ״מ בתגרין( תמצא לא
"עראי". ומלאכתו עיקר

מהר״א שו״ת כעת בידי אין מג״א. עי׳ יתחייב. )ב(
ז״ל. ששון

 אות ס״ה סי׳ ביור״ד כפריי בארנו בעכו״ם שיתוף וענין
 נשבע ]שבשבועה[ )שבשבוע( דהיינו בקצרה כתבנו י״א
 עכו״ם שיתוף אבל אסור, ולישראל ונביאיהם, בה׳ הגוי

 ראיתי עתה לעכו״ם, גם אסור זרה( ועבודה ה׳ )שמשתף
 כ״ב סי׳ לנדסופר יונה מוהר״ר להגאון צדקה מעיל בשו״ת

מאוד. ונהניתי יע״ש שכתבתי כמו ג״כ וכתב האריך
דף שבת מהרש״א עי׳ כמוך ]לרעך[ )לרעיך( ואהבת "ש מ

 שהקשה תעביד, לא לחברך בו׳ "סני" דעלך ע״א ל״א

 ותירץ כמוך, לרעך ואהבת אמר ולא שלילה בלשק אמר למה
 הא רעה לו שעושה בכה״ג רק איירי לא דקרא ליה דמשמע

 שיכול דווקא אי לעיין ויש זה. בכלל אין הטובה העדר
 אפשר שאי אף או לו, לעשות מחויב אינו בזה לעצמו לעשות
 עשה מצות עובר אין הטובה העדר מ״מ לחבירו רק לעצמו

 להאריך. אין וכאן אחר במקום יבואר ואי״ה ואהבת,
 עזוב וכו׳ משאו תחת רובץ שונאך חמור תראה לא בתורה כתוב

 טעינה ומצות פריקה, מצות היא וזו כ״ג( )שמות עמו תעזוב

 והתעלמת בדרך נופלים שורו או אחיך חמור את תראה לא כתוב

כ״ב(. )דברים עמו תקים הקם מהם
 לפרוק מצוה וטעינה פריקה מצות לפניו שיש בשנים והפוגע

 אמורים דברים במה טוען, ואח״ב חיים בלי צער משום תחלה
 ואחד שונא אחד היה אם אבל אוהבים או שונאים שניהם כשהיו

 זה וכל יצרו, את לכוף כדי תחלה השונא עם לטעון מצוה אוהב

ל״ב. דף מציעא בבא בגמרא מבואר
 לשנאותו מותר בחבירו ערוה דבר הרואה ע״ב קי״ג דף ובפסחים

 שרי ומי וכו׳ משאו תחת רובץ שונאך חמור תראה כי שנאמר

 כה״ג לאו אלא וכו׳ בלבבך אחיך את תשנא לא והכתיב למסניה

 אוהב דאמרינן הא הקשו שם ובתום׳ ערוה, דבר איהו ביה דחזיא

 מה והשתא יצרו את לכוף כדי בשונא מצוה לטעון ושונא לפרוק

 שונאו שהוא כיון ותירצו לשנאותו דמצוה כיון שייך יצר כפיית

 האדם לב כן פנים אל פנים כמים דכתיב אותו שונא חבירו גם
 )והביא יצר כפיית ושייך גמורה לשנאה כך מתוך ובאין לאדם

 דלא תירצו ע״ב ל״ב דף ובב״מ אלו(. תוספות דברי כאן המג״א

יוסף. בנימוקי כתב וכן דקרא, בשונא מיירי
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רפטהמבוארהכנסת בית הלכותמגדים פרי
קנו סימן אברהם אשל

 בשונא ודוקא הרמ״א וכתב זה, כל נפסק רע״ב סי׳ ובחו״ס

 משום ושונאו איסורא עביר אם אבל איסורא עביר דלא דעלמא

 יפה דהא יצרו את לכוף כדי עמו לטעון צריך אין עבירה שעבר

 יוסף(. ונמוקי מציעא בבבא התום׳ כדברי )וזה ששונאו עושה

לטעון אבל בחנם לפרוק התורה מן שמצוה ו׳ בסעי׳ שם עוד

שכרו. ונוטל מצוה זה הרי עליו

 דף בפסחים בו׳ ]לשנאותו[ )לשנואתו( מצוה ברשע ומ״ש
שמצוה בשונא דאף כן כתבו שראה ד״ה ע״ב קי״ג

 לכוף ד״ה ע״ב ל״ב דף מציעא ובבא לטעון, מצוה לשנאותו
 וכן יוסף, בנימוקי קמיירי דקרא בשונא לאו דמתניתין כתבו
 בשם יוסף נימוקי י׳ סעי׳ ער״ב סי׳ בחו״מ הר״ב פסק

]הרמב״ן[. )הרמב״ם(
 איסורא ביה דעביד בשונא דמשמע שם צ״ע י״ח אות ובסמ״ע

 אדם ובין יצרו, לכוף עדיף טעינה בזה לחבירו שבינו מצות
 ברואה אף )ומ״מ עדיף פריקה וכדומה ערוה דבר למקום

 כמבואר קודם דפריקה אלא ולסרוק לטעון מחויב ערוה דבר
 נפש ושמירת רוצח מהל׳ י״ג פרק וברמב״ס י״א סעי׳ שם
 דשונא להרמב״ם ליה מנא דמקשה שט משנה ובכסף י״ד, הל׳

 שורו או אחיך חמור תראה לא כתיב דטעינה בקרא )דהרי טוען

 משאו( תחת רובץ שונאך חמור תראה כי בפריקה ורק וכו׳ נופלים

 קודם לטעון דשונא יוסף נימוקי שהביא הר״מ לשיטת היינו

 לטעון דשונא נימא דאי דקרא, בשונא מיירי לא לפרוק לאוהב

 טעינה, מצות איכא דבשונא מבואר הרי א״כ דקרא בשונא היינו

 בשונא מיירי לא לפרוק לאוהב קודם לטעון דשונא דהא ע״כ אלא

 מצות בכלל איכא רקרא דבשונא מנלן מקשה משנה והכסף דקרא

 למקום אדם בין נמי להכירו אדם בין והא וקשה טעינה(,
 הרמב״ם במ״ש בזה כיוצא ]נתקשינן[ )נתקשיון( ובבר מקרי,

 במה כתב שם ח׳ )בהל׳ ט׳ ח׳ ז׳ הל׳ דיעות מהל׳ ו׳ פרק ז״ל

 אם שמים בדברי אבל לחבירו אדם שבין בדברים אמורים דברים

 דהרי קשה ג״כ ושם וכו׳, ברבים אותו מכלימין בסתר בו חזר לא
 גמ״א ובתיבת לשמים( ג״כ חוטא לחבירו אדם בין חוטא אם

 כי עבירה, ועשה בקום עושה שאין כל וצ״ל מזה, דברנו
 טעינה )דבזה מיירי בזה וכיוצא והקניטו בדברים הכעיסו אס

 מקרי נמי למקום אדם בין וכדומה גזלו אבל יצרו( לכוף עדיף
 והנה יצרו, לכוף שייך ולא ]לשנאותו[ )לשנואתו( ומצרה
 פירש לא דלהכי )ד״ל בחנם לו ששונא הסמ״ע פיי־ש מדלא

 לדברי ישמע שלא פשיטא דא״כ ליה דקשיא בחנם( לו ששונא
 מיידי ובע״ב תשנא, לא על דעובר מאחר יצרו לכוף חז״ל

 מצוה, לא ]לשנאותו[ )לשנואתו( מותר ובזה שהכעיסו
 דמצוה כיון כתבו פסחים ובתום׳ יצרו. לכוף שייך ומש״ה

וצ״ע. שמותר כתבו מציעא ובבא לשנאותו
 אם תעשה ואל בשב עבירה עובר ראה אם להסתפק ויש

 דלמא קשה גם *. לאו או ]לשנאותו[ )לשנואתו( מצוה
 דבר הא מיידי שהכעיסו בשונא שונאך חמור תראה דכי קרא

 פריקה אימא ]לשנאותו[ )לשנואתו( דמצוה כיון עדוה
וצ״ע. בשכר רק לא, בחנם
 מאוהב יותר היינו עמו לטעון מצוה דמ״מ המג״א ומ״ש
 שמותר דבשונא קיי״ל ואנן בפסחים(, התום׳ כתבו )כן לפרוק

 אף לטעון הוא דמחויב וודאי הא קודמת, דפריקה לשנאותו
 אוהבים( בשני כמו קודמת דפריקה )אלא ערוה דבר בשונא

 וסמ״ע י״א וסעי׳ י׳ סעי׳ ער״ב טי׳ בחו״מ שם כמבואר
ח״י. אות

 בדבר להכעיס או שבת לחלל או זרה לעבודה דמומר ודע
שם הרמב״ם ממ״ש משמע וכן מצוה, אין הרי אחד

 ישראל נפש על חס שהקב״ה י״ד הל׳ מרוצח י״ג פרק
 הואיל המת במות בו׳ אחפוץ לא כי שנאמר רשעים אפילו

 ומ״מ צריך, אין וכדומה עכו״ם הא הדת, בעיקרי ומאמין
 בשכר עכ״פ ומחויב תורה דבר חיים בעלי צער לפרוק י״ל
שם. משנה כסף עי׳ בעכו״ם כמו
 ולא שמורידין מאותן שהוא רשע ממון על מוזהר ואי

 תכ״ה סי׳ חו״מ ועי׳ מזה, הסימן בסוף אי״ה יבואר מעלין
 מזה. שאלה בסמוך אי״ה ויבואר קנ״ח סי׳ ויור״ד

הל׳ מדיעות ו׳ פרק רמב״ם הכירו, בקלון המתכבד ומ״ש
 עצמו כמו ישראל כל לאהוב מ״ע משמע ושם ג׳.

 דף שבת "א מהרש עי׳ לעצמו כמו טובה לעשות אפילו
לחברך סני דעלך מה שאמר דהלל )שכתב לעיל הביאותיו ל״א

רעה(. לו יעשה שלא רק דהיינו ס״ל תעביד לא

אי ונפק״מ ד׳, הל׳ שם עשה מצות ב׳ הגר אהבת ומ״ש
 שיש לגר לטעון עדיף לטעון וגר לפרוק ישראל יש

 הורתו אף מקרי דגר ומסתברא ועדיף, יתירא עשה בו
 לו ואין הואיל ואמו אביו שנתגיירו בקדושה ולידתו
בישראל. קרובים
 הוה ששחרר ונתגייר כמותה וולדה שפחה על הבא וישראל

 נשתחרר אח״כ ואם עבד דהוה כמותה דוולדה דר״ל )נראה גר

גר(. הוה

 רק פירש אחרת, ממדינה שבא גר כ׳ כ״ב שמות רש״י ועי׳

 תחת ונכנס שבא גר הוא זה גר דיני לכל גר אבל גר, לשון
 כ״ג שם רש״י וכמ״ש ז״ל הרמב״ם כמ״ש השכינה כנפי
 רע. שסורו מפני הגר על תורה הזהירה מקומות בהרבה ט׳

כמוך, "לרעך" ואהבת בכלל הוא אם כנעני עבד נסתפקתי
 ולא רעהו כ׳ פסוק כ״א שמות להרא״ם וראיתי

 רש״י ועי׳ הוה, רעיך בכלל במצות דחייב עבד הא עכו״ם
 ועי׳ עכו״ם, ולא רעהו על איש יזיד וכי י״ד פסוק שם

 ישראל ע״ב ח׳ דף ומכות ג׳ הל׳ מרוצח ה׳ פרק רמב״ם
תרצ״ה סי׳ עי׳ רעהו, בכלל דהוה כנעני, עבד ע״י גולה

מנות. משלוח לענין י״א( אות אברהם )באשל
שמות תלחצנו, ולא תונו דלא לאו יש דבגר יודע והוי

 בגזילת תלחצנו ולא פירש שם רש״י כ׳ ]כ״ב[ )כ״א(
 מגזילה א׳ פרק ז״ל הרמב״ם דכתב הא ולכאורה ממון,

 ב׳ דיש דגר וגזל לעשה, דניתק גזל על לוקין שאין א׳ הל׳
 אמת הן לילקי, לאוין תרי ועקר עשה חד אתא דלא לאוין

 שהלאו ממיר על דלוקה אחר טעם נתן מתמורה א׳ שבפרק
 דלא משום כתב ולא בציבור, אינה והעשה וציבור יחיד כולל

 דעקר להרמב״ם דס״ל ומשמע לאווי, תרי ועקר עשה חד אתא

תמורה. ובריש יע״ש לאווין תרי
 להזהר אדם חייב י׳ הל׳ מדיעות ו׳ סרק רמב״ם עי׳

 אלא אליהם ידבר לא עמהן נוהגין והאיך ואלמנות ביתומים

 וכו׳ גופן יכאיב ולא כבוד, מנהג אלא בהן ינהג ולא רכות,
 יע״ש. תלחצנו ולא תונו מלא כן בגר אם יודע ואיני יע״ש,
מדיעות ]ו׳[ )י׳( סרק רמב״ם בו׳ תשנא לא המג״א ומ״ש

שם. משנה כסף ועי׳ ה׳ הל׳
 סי׳ בחו״מ המוזכר מעלים ולא דמורידים אותם שאלה

ממנו גזל אם קנ״ט וסי׳ קנ״ח סי׳ ויור״ד תכ״ה
וכדומה יוצא אם ובלולב מקודשת אם אשה וקידש ממונו
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המבואר  הכנסת בית הלכותמגדים פריער
קנו סימן אברהם אשל

 אפיקורס לגר אפיקורס ישראל בין לחלק יש ואט הרבה,
כה״ג.

 אסור במסור י״ג סעי׳ שפ״ח סי׳ בחו״מ הנה תשובה
כתב והר״ב ליורשיו ראוי שממונו לפי ממונו לאבד

 ולא המורידים אותם בכל "כ א שרי, לעצמו שיקח "א וי
 גזל, כאן אין ממונו שכן כל כו׳ הפקר גופן אם מעלים
 כנראה אסור דווקא דלאבדו לזה מודה המחבר ושמא
 דיש לומר תמצא אם ואף י״ד, אות שם משה מדרכי
נפקא. לא מפיקא מידי בדבר חולקין
 שאין מאותן דהוא בנים לו ואין כה״ג אפיקורס גר ומיהו

 י״ל לו אין ויורשים כו׳ שפכה וכרות דכא פצוע מולידים
 וצדיק רשע יכין שייך דלא ביד, ממונו לאבד מותר לכו״ע
 טובא ונפק״מ לו, אין ויורשים זרע ליה דלית ילבש

 ע״א קי״ט דף ב״ק עי׳ * כדכתיבנא מצות ושאר בקדושין
 להאריך. ואין רבית לענין ]קנ״ט[ "ט( )ק סי׳ ויור״ד

מכלימין חזר לא ואם עד כו׳ לחבירו שחטא מי ומ״ש
ו׳ בהל׳ מדיעות ו׳ פרק ז״ל הרמב״ם לשון ברבים

 לחבירו שבינו דברים בין חילק דשם צ״ע ומ״מ ח׳, והל׳
 למקום ובינו לעולם, "פ( )עב "ברבים" מכלימין אין

סתמא. כתב והמג״א ברבים, מכלימין
 ולא בלאו עובר עצמו לבין בינו אפילו פנים דהמלביז ודע

 ריעות להלכות בפתיחה הרמב״ם כתב וכן חטא, עליו תשא

 בהל׳ כתב וכן פנים, להלבין שלא ז׳ זה שבפרק המצות שמנה
 ברבים, שכן וכל ישראל להכלים שאסור מכאן ו׳ בפרק ח׳

 זהירות היינו ברבים לבייש שלא ליזהר צריך לפיכך ומ״ש
 ויקרא רש״י ומ״ש ברבים, הבא לעולם חלק לו דאין יתירא

 שלא חטא עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכח י״ז י״ט
 יכלים דוודאי ברבים תוכיחנו לא אמר כאלו ברבים להלבין

 ועי׳ עצמו לבין בין אפילו אסור להכלים אבל רבות במדבר אף
 ביארתיו. גמ״א ובתיבת כן שכתב שם רא״ם
 ו׳ פרק מיימונית בהגהות הוא רא׳׳מ בשם המג״א ומ״ש

 יותר, ולא מוכיחו אחת פעם לרב רתלמיד ד׳ אות מריעות
 יע״ש. ונזיפה קללה או הכאה עד ולחבירו

 ב׳ אות א״ר עי׳ עבר, שכבר דבר רק לשנות דמותר ומ״ש
 דף וביבמות )ר״ל יע״ש הוא עתיד לזבוח ס״ה דף יבמות

 מותר שמעון בר׳ אלעזר ר׳ משום אילעא ר׳ ואמר ע״ב ס״ה
 ליוסף תאמרו כה וגו׳ צוה אביך שנאמר השלום ברבר לשנות

 איך שמואל ויאמר שנאמר מצוה אומר נתן ר׳ וגו׳ נא שא אנא

 תקח בקר עגלת ה׳ ויאמר וכתיב וכו׳ והרגני שמואל ושמע אלך

 עתיד, היינו דלזבוח הא״ר והקשה באתי, לה׳ לזבוה ואמרת בידך

 יוסף מאחי דיליף אילעא כר׳ פסק הניידים דספר דצ״ל ותירץ

 באתי לה׳ לזבוח שאמר דמה כתב ולבסוף וכו׳, למה טעם וצריך

 לשון דהוא שהקשה הא״ר לקושית כאן כיון והפרמ״ג עבד, היינו

 א׳ )שמואל זבח באמת כי אגרות חי׳ מהדש״א ועי׳ עתיד(,
 משנה, היה בזה לזה היה שהליכה שאמר מה רק ב׳(, י׳׳ו

לעבד, הוה א״ע
 סי׳ חו״מ עי׳ לשנות מותר אושפיזא פוריא במטכתא מ״ש
 איני לומר פיך אלף סימן ]מ״ד[ (3)מ״ אות בסמ״ע רמ״ב
 ר״ת אלף למוד, פירושו אלף )ר״ל פוריא לימוד אושפיזא יודע

 לרמב״ם רש״י בין הפרש שם ועי׳ סודיא(, לימור אושפיזא
 במסכתא בקי הוא אם אותו שואלין ראם מסבתא פירש )רש״י

פירש ורמב״ם היא, ענוה ומדת לאו יאמר לו סדורה שהיא אעפ״י

 ישאלוהו שלא כדי מקוואות ואומר נדה במסכתא עוסק הוא דאם

 ומדת לאו יאמר מטתך שימשת פירש״י ופוריא נדה, בענין

 ישן אני בזו ואמר וו במטה שישן פירש ורמב״ם היא, צניעות

 אושפיזא על שאלוהו פירש״י ואושפיזא קרי, שם ימצא ושמא
 שלא היא טובה מדה לאו ואמר יפות פנים בסבר קבלוהו אם

 ורמב״ם ממונו, את ויכלו מהוגנים שאינם אדם בני עליו יקפצו

 שלא ראובן אצל שנתארח ואמר שמעון אצל שנתארח פירש

 לחבירו אדם בין שלום שהביא או אצלו, שנתארח זה על יטריח

 החילוק הסמ״ע שם וכתב לזה, דה לחבבן כדי וגרע והוסיף
 צד בהם אין ולרמב״ם וענוה צניעות מצוה צד בזה יש דלרש״י

 גבי לקמן ואי״ה ארץ( דרך הן כי לשנות דמותו־ אלא מצוה
יבואר. הבית לבעל לאישבח אורח

 לי[ ]נראה )צ״ל( לשלום, דברו יכלו ולא כתיב יוסף ובאחי
 רצה ולא רעה דבתם שהביא על פעמים כמה אותו הוכיחו

 כפירש״י בלב ואחד בפה אחד לדבר יכלו ולא מהם, לקבל
 מקומו אין רא״ם ועי׳ קצת קשה "צבו" ולא ובתרגום שם,

לפרשו(. ידעתי )לא פה

 בעל ישבח לא אורח ומ״ש מג״א. עי׳ כו׳. הר״ש כתב
שאכתוב מה ועי׳ ע״א ט״ז דף ערכין ועי׳ הבית

בזה. לקמן אי״ה
 במסכת א׳ תירוצים ג׳ כתב בא״ר כלה ממסכת שהקשה ומה
 ב׳ גדול, באילן יתלה לא אפילו ממנו שיקבלו מיירי כלה

 לומר יכול ממי יודע ואינו סתם ששמע מיידי בעירובין
 לשנות אסור אחד מחכם ששמע כלה ובמסכת גדול בשם

 ושמע גדול באילן לתלות אסור עצמו סברת ג׳ אחר, בגדול
 וצ״ע שמע שלא חכם מפי אפילו לאומרו כו׳ יכול מחכם
לדיגא.
 ו׳ פרק הרמב״ם דברי הם באלמנות ליזהר חייב ומ״ש

 שביעי פרק שם ושקר הרע לשון ומ״ש י׳. הל׳ מריעות
 ז׳ פרק מיימונית הגהות ירושלמי, בשם ומ״ש כ׳. א׳ הל׳

 בפני חבירו בטובת המספר כל ומ״ש ג׳. אות מריעות
 ורש״י ד׳, הל׳ מריעות ]ז׳[ )ו׳( פרק ז״ל הרמב״ם שונאיו,
 הגמי״י אוהביו, בפני אפילו רש״י פירש ט״ז דף בערכין

 משנה ב׳ )פרק באבות זכאי בן יוחנן דר׳ וההיא ה׳, אות שם

 עצמו. לבין בינו לומר צריך שבחם מונה היה ח׳(
 ומ״ש ח׳. ז׳ הל׳ שם ז׳ פרק רמב״ם ונטירה נקימה ומ״ש
 בגינת כתבנו מכשול תתן לא עור לפני בענין בו׳ עור לפני

 זהב משבצות ס״ב )סי׳ יור״ד ובפריי העמקים ושושנת ורדים
 יין וכוס לדידיה, דאסור היכא דווקא אי שנסתפקתי א׳( אות

להכשיל אסור מותר שהוא אף או נזיר כן גם שהוא לנזיר
לחבירו.

 מצפרא טפי מקדימין ואין למצוה מקדימין זריזין "ש מ
קודם מצפרא נבדוק ד״ה ורש״י ע״א, ד׳ דף פסחים

 הקדמה דאיכא מצפרא, נבדוק רש״י )ז״ל יע״ש החמה הנץ

 וישכם שנאמר דאברהם ובזריזותיה מילה גבי כדאשכחן לזריזים

 לא בלילה ומ״מ החמה. הנץ עד המתין שלא בבוקר אברהם
 החמה(, נץ קודם היינו מקדימין זריזין וא״ב עכ״ל, הקדים,

 הספק שיצא כדי החמה מנץ דוקא דלכתחלה ובמילה
 ומיהו א׳. אות ט״ז רס״ב סי׳ יור״ד עי׳ יום ודאי שיהיה

 יצא יהודא כדרב ע״א ב׳ בדף שם ז״ל מהרש״א לפמ״ש
 מה עמו נעריו שני באברהם י״ל "כ א החמה מנץ טוב בכי

מפני הנץ קודם לדרך לזרז צריך אין יחידי באדם שא״ב
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המבואר מגדים פרי רסח

 יהודה רב אמר קשרים מאי בקשרים יוצאין הבנים מתניתין

 רב אמר כו׳ תרנגולא קול שמע דלא אמדי קשרי"״פואה",

 פת היינו כו׳ פיתא השומע סבור בבירא, "פותא" גפל נחמן

 כו׳ שישמע בכך לחשוד אין דוודאי תמה וא״ר שחרית,
 דקאי כן שם לפרש כלל אפשר דאי שחרית על דקאי ויסבור

 נפל ע״א ]נ״ו[ )כ״ו( דף ובברכות פואה, קשרי על התם
 שם, כן לכוין יש יותר ולדבריו אישתכח, ולא בבירא בו׳ פיתא

 יש יותר טעה דהשומע המג״א דלדברי )וכוונתו בא״ר כתב כן

 פואה( קשרי על דקאי דשבת אהא ולא דברכות אהא כן לפרש

מזה. בט״ז מ"ש ועי׳ יע״ש,

קנו סימן
 הל׳ דיעות מהלכות א׳ פרק רמב״ם מג״א. בהלכות. עיין

לחם ועי׳ ג׳, הל׳ ב׳ ופרק ד׳ ]ג׳[ ב׳
 מגובה שיתרחק מי כתב ה׳ הל׳ א׳ דבפרק )שהקשה שם משנה

 ואם וכו׳ חסיד נקרא ביותר שפל ויהיה האחרון קצה עד הלב

 מדת היא וזו חכם נקרא עניו ויהיה בלבד האמצע עד נתרחק

 ובפרק ממוצע, בדרך לנהוג מותר הענווה במדת דגם הרי חכמה,

 יתרחק אלא בבינונית בהן לנהוג שאסור דעות ויש כתב ג׳ הל׳ ב׳

 דבמדת הרי לב, גובה והוא האחרון הקצה עד האחד הקצה מן

 )שכתב א׳ אות ב׳ פרק ובהגמי״י ממוצע( דרך אסור הענווה

 הרוח גסות ביה דאית מאן בשמתא אמרו ועוד הרמב״ם שם

 רב דאמר אשי בר חייא כרב דלא בהגמי״י כתב מקצתה ואפילו

 כרבא ודלא וכו׳ שבשמינית משמנה אחד בו שיהא צריך ת״ח

 בר נחמן כרב אלא ביה דלית ובשמתא ביה דאית בשמתא דאמר

 לב(. גבה כל ה׳ תועבת דכתיב מקצתה ולא מינה לא דאמר יצחק

 אחת אל קרוב ואפשר הקצוות ב׳ בין הוא דבינונית ודע
 קרוב יותר להיות ויכול ממש באמצע לאנ״דוקא )ר״ל מהן

 הוא "והמיצוע" השנית(, לקצה או האחת לקצה קצת
 בכל זה ולפי שם(, משנה לחם )עי׳ ממש השוה ריחוק

 קצה "עד" יתרחק וכעס וגאוה טוב, "המיצוע" הדיעות
 )דאמר כרבא ופסק לה, קרוב רק בכלל עד ולא האחרון

 מ״ש שמפרש ואולי ביה, דלית ובשמתא ביה דאית בשמתא

 מקצתה אפילו הרוח גסות ביה דאית מאן בשמתא הרמב״ם

 נחמן כרב דלא האחרון( לקצה מקרוב יותר לו שיש היינו
 יצחק, בר נחמן כרב שפסק שכתב כהגמי״י דלא יצחק, בר

 ד׳ הל׳ א׳ בפרק כמ״ש מרגיש שאין כמת יהיה ולא
 כמת ולא לכעוס נוח חמה בעל יהא לא שם הרמב״ם )ז״ל

 גדול דבר על אלא יכעוס לא בינוני, אלא מרגיש שאינו

 על משה ויקצוף שמצינו וזה וכו׳(, עליו לכעוס שראוי
 ג׳ הל׳ ב׳ בפרק כמ״ש לזה תירוץ )ויש החיל פקודי
 שאסור ג׳ הל׳ ב׳ בפרק ומ״ש כועס(, כאלו עצמו יראה
 על הוטל בינונית סתם הלב בגובה בבינוניות לנהוג

 ראש עי׳ הכיפורים, יום עד תלוים בינונים כמו המיצוע
 חשיב מדקא )שכתבו ונחתמין ד״ה בתום׳ י״ו דף השנה

 ורשעים מרובים שזכיותיו למי קרי דצדיקים משמע בינונים

 שקולים( הוה דבינונים הרי מרובים, שעונותיו למי גמורים

 שזכיותיו )מי ב׳ א׳ הל׳ תשובה מהל׳ ג׳ פרק וברמב״ם

 וי״ל בינוני( למחצה מחצה וכו׳ צדיק עונותיו על יתירות
שנכתב מרשע קושיא אין ומש״ה הקצוות, כין כינוכים
אבן כגון דאמר יוסף ודב רקתך הרמון כפלח כי לחיים
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הכנסת בית הלכות
קנו קנה, סימן אברהם אשל

 לאחד עלמא כולי ושאר במיצוע לומר אנן בינונים
לפרשו(. ידעתי )לא להאריך ואין מקצוות

 עוד לת״ח, גנאי דברים ששה ע״ב מי״ג דף ברכות בגמרא
שם. חשיב

ע״ב, ל״ה דף ברכות בגמרא מג״א. עי׳ מלאכתו. )א(
 תלמוד מהל׳ ג׳ פרק מיימוניות והגהות

ב׳. אות תורה
 שאין תורה כל הסיפא ב׳ משנה ב׳ פרק דאבות במשנה

 ומלאכה עיקר תורה משמע בטילה סופה מלאכה עמה
 משמע ארץ דרך עם תורה תלמוד יפה ומרישא טפילה,

כו׳ יפה יאמר נוקפו שלבו ומי יע״ש, עיקר ארץ דרך
 ובסיפא תורה ומעט עיקר ארץ דרך ארץ דרך עם תורה תלמוד

 אבל בטילה, סופה כלל מלאכה ואין תורה לומד אם אמר
 תירץ וב״ח עראי, ומלאכתו עיקר תורה דתלמוד הוא האמת

 רז״ל )ואמרו היא לים מעבר לא בים פורשים תגרין כתות ב׳

 תורה בביתם והיושבים קצת, ילמוד ומ״מ בתגרין( תמצא לא
"עראי". ומלאכתו עיקר

מהר״א שו״ת כעת בידי אין מג״א. עי׳ יתחייב. )ב(
ז״ל. ששון

 אות ס״ה סי׳ ביור״ד בפריי בארנו בעכו״ם שיתוף וענין
 נשבע ]שבשבועה[ )שבשבוע( דהיינו בקצרה כתבנו י״א
 עכו״ם שיתוף אבל אסור, ולישראל ונביאיהם, בה׳ הגוי

 ראיתי עתה לעכו״ם, גם אסור זרה( ועבודה ה׳ )שמשתף
 כ״ב סי׳ לנדסופר יונה מוהר״ר להגאון צדקה מעיל בשו״ת

מאוד. ונהניתי יע״ש שכתבתי כמו ג״ב וכתב האריך
 דף שבת מהרש״א עי׳ כמוך ]לרעך[ )לרעיך( ואהבת "ש מ

 שהקשה תעביד, לא לחברך כו׳ "סני" דעלך ע״א ל״א
 ותירץ כמוך, לרעך ואהבת אמר ולא שלילה בלשון אמר למה

 הא רעה לו שעושה בכה״ג רק איירי לא דקרא ליה דמשמע
 שיכול דווקא אי לעיין ויש זה. בכלל אין הטובה העדר

 אפשר שאי אף או לו, לעשות מחויב אינו בזה לעצמו לעשות
 עשה מצות עובר אין הטובה העדר מ״מ לחבירו רק לעצמו
להאריך. אין וכאן אחר במקום יבואר ואי״ה ואהבת,

 עזוב וכו׳ משאו תחת רובץ שונאך חמור תראה לא בתורה כתוב

 טעינה ומצות פריקה, מצות היא וזו כ״ג( )שמות עמו תעזוב
 והתעלמת בדרך נופלים שורו או אחיך חמור את תראה לא כתוב

כ״ב(. )דברים עמו תקים הקם מהם

 לפרוק מצוה וטעינה פריקה מצות לפניו שיש בשנים והפוגע

 אמורים דברים במה טוען, ואח״ב חיים בלי צער משום תחלה
 ואחד שונא אחד היה אם אבל אוהבים או שונאים שניהם כשהיו
 זה וכל יצרו, את לכוף כדי תחלה השונא עם לטעון מצוה אוהב

ל״ב. דף מציעא בבא בגמרא מבואר

 לשנאותו מותר בחבירו ערוה דבר הרואה ע״ב קי״ג דף ובפסחים

 שרי ומי וכו׳ משאו תחת רובץ שונאך חמור תראה כי שנאמר

 כה״ג לאו אלא וכו׳ בלבבך אחיך את תשנא לא והכתיב למסניה
 אוהב דאמרינן הא הקשו שם ובתום׳ ערוה, דבר איהו ביה דחזיא

 מה והשתא יצרו את לכוף כדי בשונא מצוה לטעון ושונא לפרוק
 שונאו שהוא כיון ותירצו לשנאותו דמצוה כיון שייך יצר כפיית

 האדם לב כן פנים אל פנים כמים דכתיב אותו שונא חבירו גם

 )והביא יצר כפיית ושייך גמורה לשנאה כך מתוך ובאין לאדם

 דלא תירצו ע״ב ל״ב דף ובב״מ אלו(. תוספות דברי כאן המג״א

יוסף. בנימוקי כתב וכן דקרא, בשונא מיידי

מגדים פרי



קלט זכרון קבץ
אבלים בחום בדיגי

 בכאן להשמיענו רצה דהרמב״ם ונראה

שלא אלו, מצוח של גדרם את

 רק היא אבליה ניחום דמצות נאמר

 לתנחומין צריך ואבליו דהמת משום

 מבאר לכך לנחמו, עלינו כך ומשום

 באחוה להתנהג עלינו דהמצוה הרמב״ס

 ולנחמם. וקרוביו המת עם מסד ולגמול

 לא רעינו לאהב עלינו שמוטל וכשם

 דחובה אלא — לזה זקוק שהוא משוס

 כן אחינו, עם באהבה להתנהג עלינו

 משוס חולים ולבקר אבלים לנחם עלינו

 כשם חברינו, עם חסד לגמול דעלינו

 עמנו. ינהגו שהם רוצים שאנו

ענין את להביא יש לדבר וכדוגמא

 מלך היא דהלכה המלך, כבוד

 משוס מחול, כבודו אין כבודו על שמחל

 שתהא — מלך עליך תשים שוס שנאמר

 וכתבו י״ט:(, )סנהדרין עליך אימתו

 דמצינו הר״ן( חידושי )עיין הראשונים

 כבודו, על למחול ורשאי יכול שהמלך

 מעומד,' הפרשה שקרא דאגריפס וכהא

 לו הנוגעים כבוד דבדיגי הוא והחילוק

 בכבוד אך למחול, הוא יכול — בלבד

 מחילתו אין — אמרים מצד לו המגיע

 דהמצוה הוא, הדבר והסבר מועלת,

 דמגיע משום רק אינה המלך את לכבד

 חובה עלינו דמוטלת אלא למלך, כבוד לי

 המלך מחילת ואין המלך. את לכבד

 המוטלים ודינים חיובים לפעור מועילה

כבודו אין זו ומסיבה אחרים, על

מחול.

 סימן ביחד הרמ״א דברי בזה ויתורץ

המחבר דכתב י׳ סעיף שד״מ

 לו", שומעין יספדוהו שלא שצוה "מי

 סנהדרין מגמרא הוא ההלכה ומקור

 הוא הספד אם היא דבטיא ע״ב, מ״ו

 יקרא משים או דחיי יקרא משום

 המת אין דחיי יקרא הוא ואם דשכבי,

 יקרא דהוא ונפשט כבודם, למחול יכול

 ומוסיף מחילתו, מועלת ולכן דשכבי

 עליו לנהוג שלא צוה אם "אבל הרמ״א

 לו שומעין אין שלושים וגזירת שבעה

 בשבות עליו והפיגו ד׳(". סי׳ )מהרי״ו

 "מקור וז״ל שכתב רעק״א ובהג׳ יעקב

 שם, בד״מ והעתיקו במהרי״ו זה דין

 מתים דאשאר כיון ל׳ תוך "אבל וז״ל

 אקרא ואסמכינהו עליהם מתאבלים נמי

 יקרא או ־דהיי יקרא אי 'לי נתברר לא

 אינה גופיה אבלות ודאי דהא דשכבי,

 דיני כל בטלת דא״כ למחול יכולה

 טעמא עיקר בודאי הנה עכ״ל. אבלות"

 דא״כ דידיה סיומא מכוח לאו דידיה

 אם בכך דמה אבלות, דיני כל בטלת

 להתאבל, שלא דצוה היכי בכה״ג יבוטל

 ספיקתו מחמת טעמיה עקר ודאי אלא

 דשנבי, או דחיי יקרא הוא אבלות אם

 מחלוקת דזהו אני תמה שכן ובהיות

 לדעת עצמו מאבד דבדין היא, רבותינו

 )רפ״ב( רבתא דאבל בבריתא דאיתא

 בו מתעסקין לחיים כבוד שהיא דכל

 מחעסקין אין לחיים כבוד שאיני וכל

אבל( מהל׳ )פ״א הר״מ דעת ובזה בו.
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זכרון קבץיז»
אבלים נחום בדיני

 דס״ל כ״מ3 וע׳ עליו, מתאבלין דאין

 אך הוא, המתים כבוד דאבלית להר״מ

 עליו דמתאבלין בת״א הרמב״ן דעת

 למה שכן וכיון הוא, החיים דכבוד

 מתאבלין דאין שמ״ה( )סימן דפסקינן

 דאבלות קיי״ל הרי הר״מ, כדעת עליו,

 מספיקא דקיי״ל או היא, המתים כבוד

 לרמ״א ליה הוי ולא באבלות, להקל

 הג׳ עכ״ל לדינא", הרי״ו דברי נהעתיק

רעק״א.

 דגם הרמ״א, דברי יבוארו ולדברינו

כבוד שאבלות ננקוט אם

 הוא מוחלט חיוב מ״מ הוא, המתים

 המת מחילת תועיל ולא להתאבל, עלינו

 ]ורק מצידנו, עלינו המוטלים לחיובים

 למחול, דיכול הגמ׳ אומרת בהספד

 כבוד צורך מצד הוא דהספד משום

 כל על חיוב דאין משתבר וגם המת,

 עצמי במאבד ואילו להספיד[, אדם

 לכבדו כלל חיוב עלינו אין גדעת

 הרמ״א דברי והסבר עליו, ולהתאבל

 על היא השאלה במהרי״ו דשם הם, כך

 הסרבל לישא שלא לבנותיה שצותה אשה

מקום, באותו האבלים כדרך ראשם על

 נשיאת של זה ענין נתברר דלא כך ועל

 המת כבוד משום הוא באם הסרבל

 שלא ולצוות למחול היא ויטלה כהספד,

 החיים כבוד בזה דיש או הסרבל, ישאו

 שדיני ודאי אך למחול, יכולה ואינה

 אף למחול יכולה אינה גופה אבלות

 מצידנו חיוב דהוא — המת כבוד דהוא

מועלת. המת מחילת ואין להתאבל

 הרמב״ם של טעמם יבואר ובדברינו

שאין מת בדין והראב״ד

 ניחום דענין סובר דהראב״ד מנממין, לו

 ותועלת צורך משום רק הוא אבלים

 שהבאנו המהרש״א ]וכביאור המת

 היטלי׳ קרובים שאין במקום ולכן לעיל[,

 חיוב לסבב מצוה עלינו אין להתנחם

 אך המת. במקום אנשים הושבת ע״י

 הוא דהחיוב הסובר הרמב״ם לדעת

 דחייבי׳ מכאן ולנחם, חסד לגמול מצידנו

 לנחם ואפשרות מקום שיהא להשתדל

 וזה אותנו. שינחמו אנו שרוצים כשם

 יום בכל עשרה להושיב שיש הטעם גם

 שיעור, לה שאין חסד גמילות כדין —

 יש אבלות ימי משבעת יום ובכל

לנחם. אפשרות שתהא להשתדל
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P-' A' & S, I•’ /ג/׳י-י

שא התורהשבלב התמידיות במצוות עיוניםקול

 שתושבים בודדת שבמחשבה והיינו הפסק, ללא בה׳ והזכרון ההתמדה היא ה׳ דביקות דמצות

 ודביקות בהתמדה ורק ה׳, דביקות מצות מקיימים אין עדיין ה׳ זכירת או ה׳ ויראת אהבת בענין
 בזה דמקיימים אה־נ דביקות מצות )וכשמקיימים הדביקות מצות מקיימים הרף ללא זו במחשבה

 ההליכה על ה׳ דביקות מצות להמפרשים לומר נראה היה וכן ה׳(. וזכירת ויראה אהבה מצות גם

 של בפ־ע מ־ע היא בדרכיו ההליכה דהלא קשה ולכאו׳ ה׳(, י־ג דברים ברש־י בררבי^כמובא

 והדבק דוהלכת, מ־ע מקיימים מקרי באופן ה׳ בדרכי שבהליכה כנ״ל י־ל אלא בדרכיו, והלכת
 אופן שמתאר לעיל שהעתקנו הרמב־ם לפי קשה אמנם דביקות. מצות מקיים ה׳ בדרכי בתמידות

 ולכאו׳ וכר", תמיד בה שוגה ונמצא ה׳ באהבת קשורה נפשו שתהא "עד ה׳ אהבת של מ״ע קיום

 הדביקות היא דביקות שמצות סובר אמנם שהרמב־ם וי־ל דדביקות. מ־ע כבר היא הרי זה באופן
 במצות נכללת באמת הרמב־ם לפי בה׳ ודביקות ה־ב(, )פ־ו דעות בהל׳ שכתב וכמו בחכמים,

 הנ״ל, הרמב־ם כמו מתארה הוא אהבה דמצות צ־ע החינוך על אך רמב״ם.ה שי׳ ליישב כ־נ אהבה,

— [ וצ״ע כנ״ל אחת הן לכאו׳ והלא בה׳, הדביקות על גם רקאי לדעתו משמע דביקות ובמצות

 לקוטי )עיין מפרשים דיש לדון, יש הגר ואהבת לישרא בתאה ובמצוות
 עלך דסני בל חז״ל כלשון במעשה ההתנהגות על רק היא שהמצוה שם( אנשי

 לצוות שייך היה דלא ס״ל )שעליה שבלב ההרגשה על ולא תעביד לא לחברך

 ממש הלב אהבת על היא שהמצוה השיטות לרוב ואף ממש(. כמוך לאהוב
 אהבת כמו ישראל אהבת מצות אין דאולי לדון יש מ״מ ואהבת, לשון ובפשטות

 לידו שמזדמן בשעה רק אלא מ״ע, מקיים ה׳ באהבת שהמתבונן רגע שבכל ה׳
 אותם לאהוב לבו לעורר צריך אז לגר או לחברים להתייחס הצורך עם ונפגש

 מצוה אינה זה לצד וא״ב והגר, ישראל באהבת אז שיהרהר בדד כשיושב ולא
 הספר שבסוף בהשמטות הלבבות מצות בספר ]ושו״מ בב״ז. וצ״ע תמידית,

 שמחשב ורגע עת שבכל תמידית מצוה היא ישראל שאהבת בפשיטות שכתב
 היא ודאי זו ו־מ־ע י״ל ואולי החינוך, מנאה לא מדוע לדעתו וצ״ע מ״ע, מקיים בה

ודרק.[ חיוביות, מצוות שש מונה והחינוך חיובית, ולא קיומית מצוה

1

j

 למצוה אותה מונה שהחרדים מה באמת הנה ה׳, רביכד הליכה צותמ וכן

 חידוש, הוא ועיון( הרהור ידי על הטובות המרות בלבו לקבוע )היינו שבלב
 ולא במעשה ההתנהגות על דקאי משמע בדרכיו והלכת הפסוק לשון דמפשטות

 סמך להביא יש אולי )אמנם החינוך. מנאה לא לכן ואולי הלב הרגשת על
 ה״ז פרא דעות הל׳ הרמב״ם מלשון בלב, גם דוהלכת מ״ע שמקיימים להחרדים

 העושה או לחנכם כדי בניו את שמעניש מי האם יל״ע אגב ]ודרך ודרק.( עיי״ש,

 או ה׳, דרבי הם שכן בדרכיו דוהלכת מ״ע בזה מקיים האם וכדר ברשעים דין
 הטובים ה׳ דרכי על רק קאי בדרכיו והלכת של המצוה שפירוש קיבלו שחדל
וצ״ע.[ בגלוי, הטוב בהן נראה שאין ה׳ דרכי על ולא בנגלה

 ידוע וכן בלב, גם שמתקיימת כמצוה החרדים שמנאה ה׳ קידוש במצות וכן
 דונקדשתי מ״ע יקיים פנוי שהוא רגע שבכל קטן בצעטיל אלימלך הנועם מש״ב

 צ״ע באמת הנה וכר, ה׳ קידוש על לאש עצמו שמפיל במחשבתו שיצייר ע״י
 הלב מחשבת על ולא במעשה נסיון לידו כשבא היא וגקדשתי מצות דלכאורה

 לשלח ע״ע שיקבל ע־י במחשבה הקן שלוח מצות לקיים שייך שאין למשל )ובמו
 בפועל נעשית כאילו מסי״נ של זו קבלה מחשב שהקב״ה אלא לידו(, כשיבא הקן

 לעשות חישב מסתם יותר )והוא היום כל הורגנו עליך כי עה״פ בחז״ל כדאי׳
יכול ואינו ונאנס המצוה לעשות בפועל ממש כשחישב רק ששם ובר, מצוה
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התורה קול

PrtjtJ f-s/i
מאד מצותך רחבה קונטרס

 ההדמות לומר שרצה בפירוש ובא תלכו׳/ אלקיבם ה׳ "אחרי
יתעלה הא-ל בהן שיתואר הנכבדות והמרות הטובות בפעולותיו

את י׳יאא — המשל׳/ צד על

V?

 ודורש ה׳( י״ג )ראה אחר פסוק מביא שם אבל י״ד בסוטה גבר מזכיר הר״מ ]והנה
׳ואנוהו׳ דורש קלג־ בשבת והגבר תלכו/ אלקיך ה׳ בראחרי דורש ובפשטות זו, כעין

 לציין היה נכון יותר ולכאורה ורחום. חנון אתה אף ורחום חנון הוא מה לו דומה הוי
ובו׳ ורחום חנון א-ל ..שנא׳ ה׳ דרכי אלו ,ובו״ ״ללכת כ״ב( י״א )עקב עה״פ הספרי ד׳

 של בשמו ליקרא לאדם לו אפשר האיך וכי ימלט, ה׳ בשם יקרא אשר כל ^-^זאומר
מתנת ועשה ורחום חנון הוי אתה אף ורחום חנון נקרא המקום מה אלא "הקב״ה,

חסיד.[ הוי ..חסיד נקרא ..צדיק הוי אתה אף צדיק נקרא הקב״ה מה לכל, חנם7^-^

 והלכת הפסוק דלכאורה מק׳ הרמב״כו בן ר״א דבתשו׳ בנימין בפרי עי׳ ב.
 כי .. קדוש לעם לו ה׳ ״יקימך דקרא רישא לקיום תנאי רק הוי בדרכיו

וצ״ע. מצוה, ואינה בדרכיו", והלכת " תשמור

 לו אפשר וכי תלכו, אלקיכם ה׳ אחרי דכתיב מאי יד. סוטה גבר עי׳ ג.
 הוא מה הקב״ה של מדותיו אחר להלך אלא .. השכינה אחר להלך לאדם

 ..אתה אף .. חולים ביקר הקב״ה ערומים, הלבש אתה אף ערומים מלביש
 אלו דדברים בנימין בפרי ועי׳ .וכו׳ מתים קבר ״ אתה אף אבלים ניחם

 "ההדמות כאן הר״מ בלשון נכללו מדות[ רק ]ולא מעשה בהם שיש

הטובות". בפעולותיו

 לבקר דבריהם של מ״ע ה״א( י״ד פרק אבל )הל׳ הרי־מ מד׳ מקשים יש רק
 האורחים וללוות הכלה ולהכניס המת ולהוציא אבלים ולנחם חולים

 אלו מצוות דכל אעי־פ " הכלה לשמח וכן " הקבורה צרכי בכל ולהתעסק

 רק דהן מדבריו ומשמע כמוך, לרעך ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם

 בר״מ היטב לעיין וצריך התורה. מן שהן כתב כאן ובסה״מ מדבריהם,

 כל אם כאן, המלך ובמצות ב׳ אות אסתר ובמגלת שם וברמב״ן א׳ שורש

 של זו במצוה נכללים באמת הם וכו׳ ערומים מלביש של המעשים אלו

 הנ״ל אבל בהל׳ הר״מ מד׳ סתירה דמק׳ בנימין בפרי וע״ע בדרכיו. והלכת

 מתנות בהל׳ למש״ב כמוך׳ לרעך ׳ואהבת בכלל הוי ערומים דמלביש

וצ״ע. לו׳, יחסר אשר מחסורו ׳די בכלל דהוי ה״ג( )פ״ז עניים

 והמרות הטובות בפעולותיו "ההרמות כאן בסה״מ הר׳־מ ד׳ סוף על ד.

 בנימין הפרי מציין המשל", צד על יתעלה הא־ל בהן שיתואר הנכבדות

 הנביאים קראו ועד״ז ..חנון נקרא הוא מה ה״ו( )פ״א דעות בהל׳ הר״מ ד׳

 וישרים טובים דרכים שהן להודיע אפים, ארך הכינויין אותן בכל לא־ל

 הפרי ופי׳ עכ״ל, כהו כפי אליו ולהדמות בהן עצמו להנהיג אדם וחייב

 וכן אפים, ארך בו שייך שיהא הקב״ה אצל כעס שייך אין דבודאי בנימין
 לנו להודיע כדי רק המתת באלו לה׳ הנביאים דתיארו רק המתת, בשאר

בהם. להתנהג שעלינו הטובים הדרבים

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 90 מס עמוד {6} קובץ נט



ץןסן-ץ

ליבערמן רפאל שמשון הרב
גייטסהעד התורה. משכן .בישיבת ל״מ
י החכמה, ׳אוצר

לאחרים חפציו המשאיל בענין
 הוא החסד ממדת הכל כי לאחרים וחפציו כליו להשאיל "מצוה

 ענין כל כלול ובחסד הוא, חסד חפץ כי כדכתיב בו חפץ שהקב״ה
 פ״א הלואה מצות דיני חסד )אהבת לחבירו" בזה להטיב יכול שהאדם

ב׳(. אות

 הול״ל אדם לכל כלי להשאיל מצוה שיש הניל שלדבריו הק׳ סק״ז שם ובהג״ה
 דאי יוסף דרב פרוטה נהנה המשאיל דהא מאונסין, פטור יהיה כלי שואל שכל

 ואין וכד, פטור במצוה דעוסק צדקה מליתן פטור שאלה בשעת עני ליה מתרמי
 בשם כ״ט( סייק ע״ב סי׳ )חו״מ השייך שב׳ כעין השואל, של הנאה “"כל כאן

 "צדקתו מקיים דהמשאיל דכיון מחבירו ספר השואל לגבי י״ט סי׳ הרץ תשובות
 ומשאילן ספרים הכותב על דקאי נ. דף בכתובות דדרשינן לעד" עומדת

 רגם לשואל הנאה "כל" כאן אין צדקה, מליתן פטור שעה ובאותה לאחרים,
 שאלה. בכל כן הול״ל להנ״ל ואילו מאונסין, פטור השואל ולכן נהנה, המשאיל

 חפצים בשאלת מצוה שאין הנ״ל מכה שהוכיח הט״ז נדרים מהל׳ פ״ו באו״ש ]וע׳
 מצות בזה שיש חסד האהבת כדברי דמסתבר וצ״ב עיי״ש, כסף בהלוואת רק

 שאין האו״ש דכוונת א״ש, בסמוך שנבאר ולפ״מ חסד. משאר יגרע ולמה חסד,
שאלה.| של מיוחדת מצוה כאן

 ספר במשאיל כמו היא גמורה מצוה דלאו לומר יש בזה־ל הח״ח תירץ וע״ז
גמורות? שאינן ומצוות גמורות מצוות יש וכי כוונתו, מהי וצ״ב עכ״ל, לחברו

 של עשה מצות וז״ל ה״א אבל מהל׳ פי״ד הרמב״ם דברי בהקדם לבאר ונראה
 הכלה לשמח וכן וכד אורחים וללוות וכד אבלים ולנחם חולים לבקר דבריהם

 כמוך. לרעך ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם אלו מצוות שכל ואע״פ וכד והחתן
 הרמב״ם על עמד יא־( )דף נ״ל דייה א׳ שורש המצוות ספר על אסתר ובמגלת

 לרעך "ואהבת בכלל שהם מודה שהוא דמאחר דבריו על לתמוה ויש בזהיל
 ממצוות אחת לנו יפרשו חכמים אם והלא מדבריהם, שהם אמר למה כמוך

 שם טבא המרגניתא תירץ וע״ז עכ״ל. מדרבנן שהם נאמר לא בתורה הכתובות
 עשה למצות אלו למנות אין לרעך בואהבת כלולים שהם דמשום בזה״ל יג:( )דף

 מדבריהם אבל לרעך, דואהבת עשה מצות אלא למנות אין תורה ומדין מיוחדת
 נכללין הללו פעולות כל דמה״ת דבריו וביאור עכ״ל. מיוחדת מצוה לאלו יש

 פרטית, מצוה הדיל מהן שכאו״א תקנו ומדרבנן וכר ואהבת של כוללת במצוה
 כגון מצוות ב׳ לפניו כשיש ונפק׳ימ וכד. אבלים ניחום מצות חולים, ביקור מצות
 שזוהי בקו״ח מצות יקדים ענין, באיזה חברו לסייע חסד ומצות בקו״ח מצות
נפק״מ. עוד נכתוב ולקמן שוין[, שניהם מה״ת ]ואילו מדרבנן עכ״פ פרטית מצוה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 79 מס עמוד קובץ נה



התורה זצ״ל חיים החפץ בספרי הערות קול עב

כמצות פרטית במצות כשעוסק רק הוא במצות עוסק תפטור הח״ח שב׳ וזהו
. החכמת: אוצר

 וצדקתו מיוחד מפסוק דילפינן הרץ התשובות בה דאיירי ספרים השאלת
 מצוה שאינה לאחרים חפציו בהשאלת אבל גמורה". "מצוה וזוהי לער, עומדת
 רק והיא חסד, ועשיית ובו׳ לרעך ואהבת של כללית במצוה נכללת רק פרטית

 עוסק של פטור בה שאין גמורה" שאינה "מצוה זוהי חסד, של תמצי היכי חד
 דקרינן באונסין חייב השואל ולכן צדקה, ממצות נפטר לא והמשאיל במצוה,

שלו. הנאה "כל" עלה
 אנן מצוה שלוחי אנן שם דאיתא י: דף בסוכה רש״י פי׳ לבאר יש ועפי״ז
 כתב לא למה וצ״ב רבו, פני להקביל אדם דחייב ופירש״י הסוכה מן ופטורין

 הערלע באמת וכ״כ זקן, פני והדרת רבו כיבוד של דאורייתא מצוה שמקיימים
 עניני על ברכה העמק וכ״כ כ״ב(, ס״ק תר׳־מ )סי׳ ובבכוייי הכא( ד״ה כה. )סוכה
 לכבד כללית מצוה היא דאורייתא דהמצוה א״ש, הנ״ל לפי אמנם ט׳. אות סוכה

 כמצות דהר׳ל במצוה עוסק פטור נאמר לא ובזה לו, הנאותה פעולה בכל רבו
 רבו. פני הקבלת של מסויימת דרבנן מצוה מצד דפטור פירש״י לכן הנ״ל, חסד

 וזה במצוה, עוסק פטור יש דרבנן במצוה בעוסק שגם מבואר אורחי׳ ]ואגב
 מקרא דילפינן ספרים השאלת שמצות שב׳ הנ״ל הרץ מתשובות גם מבואר

 מדברי עכ״פ הוי דשם אלא אחרת, ממצוה פוטר לעד, עומדת וצדקתו בתהלים
 בזה.[ לקמן וע״ע י: דף בסוכה איתן המצפה כמש״ב דלא וכ״ז קבלה

 דרבנן במצוה דהעוסק דהא הנ״ל, כה. בסוכה הערל״ג במש״ב לדון יש ועפי״ז
 תסור לא אזהרת בה יש דרבנן מצוה שבכל משום הוא דאורייתא ממצוה פטור

 מצוה שבכל הנ״ל בבכו״י וכ״כ דאורייתא, במצוה לעוסק נחשב הר״ז וממילא
 על מברך זה מטעם דהא מדאורייתא, שהיא תסור לא מצות ג״כ מקיים דרבנן
בג. דף בשבת כדאי׳ "וצונר בלשון דרבנן מצוות
 לשמוע כללית מצוה שהיא כלל, פוטרת אינה תסור לא מצות הנ״ל ולפי
 הנתיבות מדברי כמבואר פעולה, אותה לעשות פרטית מצוה ואינו חז״ל לדברי

 מרד שלא כלל, כפרה שא״צ בשוגג דרבנן איסור באכל סק״ג( רל״ב )סי׳ המשפט
אחרת. ממצוה פוטרת שאינה חסד כמצות והר״ז חז״ל כנגד

 עוסק מצד הסוכה מן פטורין החופה בני וכל שחתן איתא כה: דף ובסוכה
 חסד שמצות לעיל ולפמש״ב שם. כו. דף ריש ותום׳ בפרש״י מבואר וכן במצוה,

 של המסויימת דרבנן המצוה מצד הוא דפטורם ע״כ ממצוות, פוטרת אינה
 במצוה שהעוסק מכאן גם מוכח וא׳ב הני׳ל[, הרמב״ם ]שהזכיר וכלה חתן שמחת
צ״ז.[ אות פסחים שעורים קובץ ]וע׳ דאורייתא. ממצוה פטור דרבנן
 דפטור מקשה דבגמ׳ כה. דף סוכה מגם׳ דברינו על להק׳ יש לכאורה והנה
 ארונו נושאי ובו׳ טמאים היו אשר אנשים ויהי רתניא נפקא מהתם במצוה עוסק

 הרי היו, מצוה במת עוסקין וכר ואביהוא בנדב עוסקין שהיו וכר היו יוסף של
 היא שם הגבר ]דדרשת מה־ת ממצוות פוטרת המת בקבורת שהתעסקות מבואר
 הול״ל לעיל לפמשיב ואילו נפקא[, מהתם נפקא מהבא מדפריך גמורה דרשה

במצוה. עוסק דין בה שאין חסד של כללת מצות הר־ל דמה״ת

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 80 מס עמוד קובץ



עג התורה לאחרים חפציו המשאיל6‘'־“־1 קול
 מצוה והדל חסד עניני משאר חלוקה המת קבורת מצות דהנה לקיים אמנם
 למצוה הרמב״ם ומנאה תקברנו", קבור "כי תצא בי בפרשת מרב׳ מה״ת פרטית
 עוסק דין בה יש שפיר ולבן רל״א(, עשה )מצות המצוות מנין בחשבון בפנ״ע

 בריש דרבנן מצוות שאר בהדי המת קבורת מצות הרמב״ם שכלל ומה במצוה.
 גדר דמה״ת יג: עמוד סה״מ על טבא המרגניתא ביאר בבר אבל, מהל׳ פי״ד

 אחרים, ע״י כשקברו אף זו מצוה ומקיים נקבר, יהא שהמת לראות הוא המצוה
 כדאי׳ הקבורה צרכי בבל ובכבודו בגופו בעצמו להתעסק המצוה מדרבנן אבל

כבודו. לפי ואינו זקן לגבי ל: דף בב״מ
 אין חסד שבמצות שב׳ חסד האהבת של היסוד עיקר על להעיר שיש אלא
 שהק׳ דאיתמר, סד״ה פב. דף בבי־מ הריטב״א מדברי וכר, במצוה עוסק פטור
 מרוויח דהרי ואבירה, גניבה על להתחייב כש״ש נדון יהא חנם שומר שכל

 דאנן ותירץ לעני, פרוטה מליתן פטור הפקדון ניעור שבשעת יוסף, דרב פרוטה
 דאע״ג סבר דהריטב״א ומבואר עיי״ש, חנם שומר להיות אלא נחת רלא סהדי

 עוסק דין בה יש מ״מ הכללית חסד מצות בכלל אלא גמורה מצוה דאינה
במצוה.

 שהק׳ שם, חסד האהבת דברי המשך להבין זכיתי שלא מלהוסיף אמנע ולא
 אכתי גמורה, מצוה שאינה ביון במצוה עוסק דין אין לעשיר שבמשאיל דאה״נ

 כדי לעני ליתן צדקה מצות ובכלל גמורה מצוה ודאי שהיא לעני ממשאיל תק׳
 דרב מפרוטה פטור דהמשאיל וביון שאלה, באופן בין נתינה באופן בין מחסורו

 כמש״ב שלו הנאה כל שאין מאונסין, פטור שהשואל הול׳ל שאלה, בשעת יוסף
 דלא נמצא היטב נעיין כד בזה״ל תירץ וע״ז ספר. משאיל לגבי הריין התשובות

 פטור הוא מ״ט דהא לעני, פרוטה למיתב אז משתבר שהוא לומר בזה שייך
 נותן הוא הרי א״ב צדקה, משום דחיובו השאלה במצות עתה עוסק רהוא משום
 סרס דהא בכוונתו, וצ״ב עכייל, כלל בזה משתכר שאין ונמצא צדקה עתה

 במצות עוסק אי הנפק״מ ומהו מכך, נהנה שהוא ונמצא בכיסו, מעות לו נשארו
וצ״ע. מצוות, בשאר או צדקה

♦1♦ ♦1♦

לבן לוח על כתבם
 דאיתא דהא ז״ל האר״י שכתב מה ע״פ נ״ל - ובשעריך ביתך מזוזות על ״וכתבתם

 דירת שהוא טוב לב לו שיהי׳ הלב על הכוונה נאה דירה לו שיהא צריך דת״ח בגמ׳
 ישנן - ביתך מזוזות על וזהו האדם, של לבו על ותחקק התורה וכשיכתוב האדם,
לבו." בית אותו שערי שזהו בפיו בם ודברת ויקיים

קמ״ג( עמי ז״ל מלמד ראובן להרב חנה תפלת )ספר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 81 מס עמוד קובץ ה5
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התודה הלכה מדור קול עב

י•

הלכה מדור
זילברשטיין יצחק הרב

, ברק בני אלחנן, רמת דק״ק רב

חולים ביקור מצות בבירור
שאלה מכתב

סוראסקי אליאס
אביב תל רפואי מרכז
תשמ״ח תשרי כ״ז ב״ה

שליט״א זילברשטיין י. הרב לכבוד
ברק. בני אלחנן רמת
הרב, כבוד

 אחד הוא חולים ביקור חולים. לביקור רבה חשיבות מייחסים במקורות
 "המבקר ל׳( )ב״מ מביאה הגמרא ובן הזה בעולם פירותיה אוכל שאדם מהדברים

מחליו". מששים אחד נוטל גילו בן חולה

 המקובלים הנוהגים חולים, ביקור חשיבות את להבהיר הרב מכבוד אבקש
בגמרא. המובא מששים" ו״אחד "בן־גילו" המושגים משמעות ואת

רב בכבוד
נמט. פנחס פו־ופ׳

תשובה
 נבא ומכאן בכללותה חולים בי״קור מצות חשיבות את תחילה נבאר

לרופאים. בנוגע המצוה לפרטי

היא: מטרתה חולים ביקור מצות

 מרים הוא אצלו, מבקר חשוב כשאדם ובפרט החולה. של רוחו את לרומם א.
חייו. את בזה מציל ולפעמים כבודו, את

שלמה. רפואה בברכת ולברכו החולה על להתפלל ב.
רפואתו. בדרכי לו ולעזור עליו, להתענין ג.

דבריהם: את לנו נשנן והבה ז״ל רבותינו בדברי מבואר כך
בתורת )הרמב״ן חביריו עם רוח נחת החולה שימצא המצוה מיסוד א.
 נפשו, את שירחיבו משמחים סיפורים לחולה לספר ויש המיחוש( שער האדם

 שישמח מי לשמשו לפניו לעמוד ויבחרו מהם, ויצחק דעתו, שיסיחו ודבריהם
 )הנהגת אליו הנכנסים אל ועיניו לבו כי בשמחה יכנס אליו הנכנס וכל בו. החולה

להרמב״ם(, הבריאות
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 עקיבא ר׳ מתלמידי אחד בתלמיד מעשה ... נאמר: מ. דף נדרי□ ״־^נמסכת
 לפניו שכיבדו ובשביל לבקרו, עקיבא ר׳ ונכנס לבקרו, חכמים נכנסו לא שחלה,

מבקר שאין מי כל ודרש: עקיבא ר׳ יצא החייתני! רבי )התלמיד( לו אמר ~״־״חיה.
דמים! שופך כאילו תולים,

 מעשה לשונו: וזה זו, עובדא על מוסיף אחרי( )פרשת ה״שאילתות"
 זאת שראה כיון ובקרו. עקיבא ר׳ ונכנס למות ונטה שחלה עקיבא ר׳ של בתלמידו

 ר׳ וכשבא בו, וטרח חמים חימם מיד התלמיד? חשוב כך כל אמר: פונדקו, בעל
 מבקר שאינו כל ודרש: עקיבא ר־ נכנס מיד שהבריא, דאה שנית, לבקרו עקיבא
עכ״ל. נשמתו, נוטל כאילו החולה

 שבא בזה לחולה העניק עקיבא ר׳ של הגדול שהכבוד למדנו: אלו מדברים
 בו לטפל מרץ במשנה שהתחיל הפונדק בעל של וטוב חם ליחס גרם לבקרו,

לחיים. גסיסה ממצב הצילו ובכך ולהבריאו,

לבקרו, חכמים נכנסו לא למה הקשה: השאילתות על שלום" וב״שאילת
 ונטה שחלה לומר יש ... ואולי היא? גדולה מצוה חולים שביקור חשבו לא וכי

 גמילות שום כזה חולים בביקור אין דשוב סברו ממנו, נתיאשו שכבר ולפי למות,
ביותר. ומדקדק מחמיר שהיה משום לבקרו עקיבא ר׳ נכנס הכי ואפילו חסדים.

 ההפעליות השלישי(: בשער הבריאות הנהגת )בקונטרס הרמב״ם וכתב
 אדם, תראה זה, על ויעיד לכל, נראים גדולים, שנויים הגוף ישנו הנפשיות

 שימאסהו דבר פתאום לו יבא וכאשר מבריק פניו ואור וערב, חזק וקולו חזק-הבנין,
 ולפעמים ...תשפל וקומתו ישונה פניו ואור זהרם, ויסור מיד פניו יפלו גדול, מיאוס

 ובהפך וכו׳ עיניו וישתנו ויחלשו. יקטנו הדופקים וגידיו חולשה, מרוב נרעד יהיה
 יחזק ... גדולה שמחה שישמחהו דבר לו יבא כאשר הגוף, חלוש אדם תראה מזה
 ויתחמם הדופקים גידיו ויגדלו ויחזקו תנועתו, ותמהר פניו ויאירו קולו, וירום גופו

 שטח אל והדם הטבעי החום תנועת - כולם המקרים אלה וסיבת וכו׳ גופו שטח
 כח למיעוט יראה שלא עד מזלו, לרע מיגונו הנואש האד□ מגיע פעמים ... הגוף

 כי שידמה עד מבוארת, תוספת עיניו מאור יוסיף המצליח ואולם ועכירותו. הראיה
 הנפשיות בתנועות להשגיח הרופאים צוו זה ובעבור וגדל. הוסיף האויר אור

 על העוברים המצבים בכל בשיווי )שיהיו להשוותן שיכוונו תמיד בהם ולהסתכל
 - חולה כל כי הרופא ויחשוב פנים. בשום אחרת הנהגה להן יקדימו ולא הנפש(.

 המביאות הנפשיות ההפעליות מעליו יסלק ולכן הנפש רחב בריא וכל צר, לבו
עכ״ל. חולה, כל ברפואת הקודם והוא הבריא. בריאות תיארך בזה כי רוח. לקוצר

 רצינית במחלה החולים שרוב אלו בזמנים דחיי": "יקרא בספר וכתב
 ועזרה בטיפול צורך שאין אנשים, הרבה חושבים בבית-חולים, מאושפזים

 הנה זו מחשבה גרידא, ידידות חובת ידי לצאת אלא אצלם הביקור ואין מיוחדים,
 הלב תשומת כל את הרפואי צוות מידי יקבל שהחולה לדאוג יש עדיין טעות,
 בלתי כמעט הוא בבית-החולים, הקיימים והעומס שבצפיפות דבר - לו זקוק שהוא

 אנשי את גם מעירים הלב, תשומת והדגשת מצבו, דבר על שאלות אפשרי.
יתירה. לב לתשומת הפרסונל

ודבר החולה. על להתפלל היא חולי□ ביקור במצוות השניה המטרד! ב.
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 מאה ואפילו החולה את לבקר מצווה שלכן נדרים, על בפירושו הרא״ש כתב גדול

 ותהיה הוא רצון שעת ואפשר רחמים עליו מבקש שהמבקרו משום ביום, פעמים
נשמעת. תפלתו

 אמר יוחנן ר׳ בתי" לה׳ את "ברוכה הפסוק על ג׳ רות שמעוני ילקוט ]ויעויין
 בן בועז שיברכו. חכם( )התלמיד הזקן אחר מלילך עצמו אדם ימנע אל לעולם

 רות נפקד, )נעמי( צדקת אותה עליו שהתפללה כיון נפקד, ולא היה שנה שמונים
נפקדה[. )בועז( צדיק אותו שברכה כיון נפקדה ולא היתה שנה ארבעים בת

 מבקרו היה שאילו שיתכן משום דמים, שופך כאילו מלבקר והנמנע
מתקבלת. תפלתו היתה עבורו ומתפלל

 מלבקר הנמנע למה נוסף הסבר נאמר מ. דף נדרים שדה" "מרומי ובספר
 בושה, משום )שימות( זה על "דמבקש משום והוא דמים. שופך כאילו נחשב חולה

 דמים, שופך שהוא ונמצא ביקרו, שלא על ממנו ויתבייש יבריא, אולי שמתיירא
עכ״ל.

 מתפלל לבו בסתרי חולה, מלבקר ונמנע שהתעצל שזה נוראים! הדברים
 וחז״ל מאד, עמוקה הנפש כי ביקרו. שלא על ממנו יתבייש שלא בדי ימות שהחולה

 אותם. מזהה ולא מרגיש לא שהאדם דקים, דברים מעומקה דולים הנפשות חכמי
אותם. חופשת אמת תורת תורתנו אבל

 לאדם לגלות לא ביקש למחלתו ראשון ביום רבא, נאמר: מ. נדרים ובמסכת
 לרעתו, שונאו שיתפלל מועטת שבבקשה משום יורע, לא שמזלו כדי מחלתו, על

)הרא״ש(. חוליו יתוסף

 מברכים אין ולכן יבקרו. לא החולה של ששונא הלכה נפסקה כך ומשום
 ברכה שבירך ונמצא בביקורו החולה חפץ לא שמא כי חולים ביקור מצות על ברכה

לבטלה.

 התפילה ונוסח המצוה. קיים לא רחמים עליו ביקש ולא החולה את ^המבקר
 ואינם החולה את המבקרים ישראל. חולי שאר בתוך עליך ירחם המקום הוא:

 אינם לו, יבולע פן ופקדונות( חובות וידוי, בתשובה, )חזרה נפשו מעניני לו מזכירים
 בלי לעולמו שילך לו שגורמים אויביו הם אדרבה אלא תחולה, עם חסד עושים

 את ללמד ומצוה "וירא"( לועז מעם )ילקוט תקנה לה שאין פרענות זו והרי וידוי,
 באהבה היסורים את ולקבל שמים דין ולהצדיק רחמים. ובקשת תפלה סדר החולה
כך. בעצם המקיימים הצדיקים מעלת וגדולה

 ממשכבו, החולה בעניני יעיין שהמבקר היא השלישית המטרה ג.
לו. הנצרך וכל מקומו נקיון רפואותיו,

 שר כמיטת החולה מיטת לתקן "יש מ.(: דף )נדרים מקובצת" ה״שיטה וכתב
 ופירש המיטה ראש על ישראל וישתחו ל״א( מ״ז )בראשית בתורה ונאמר גדול".
 של מראשותיו למעלה שהשכינה אמרו מבאן השכינה, לצד עצמו הפך רש״י:

 כבוד לחלוק כדי גם החולה, של המיטה בהצעת להדר שיש ויתכן החולה.
לשכינה.

האורח( )את וישכיב - ב׳( פרק אורחים )הכנסת חסד״ ב״אהבת ויעוייך
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 בטוב, שובב בהיותו עייף מנוחת גדולה בי להם הראוי בפי מיטותיו במיטב

 ובפרט עכ״ל. ומשקהו, המאכילו מן היטב, המשביבו טובה לו עושה יותר ולפעמים
מרפא. למטת במיוחד הזקוק בחולה

 וזמן מאכלו בטיב ביותר להזהר יש י״ז: עמוד דתיי" יקרא” בספר וכתב
 במדרש ונאמר לעניים. רגילה צדקה ממצות עדיפה לחולה, מאכל ונדבת --®הגשתו.

 מבקש שחלה, כיון שמוצא, מה אוכל אדם, יחלה שלא עד י׳( ב׳ )פרק השירים שיר
 בידים תכנם אל לו, ואין לחולה, כשתכנס זהיר הוי תענוגים. מיני כל לאכול

נפשו, ומשיב מקיים אתה כאילו עליך ויחשוב המאכל, לו מקדים והוי ריקניות,
ל״ח(. הגדול, ר״א )צוואת בוראך לך ישיב וגמולך

 ושברו הלכותיו ולבושו, המבקר ישיבת
מטה גבי על ישב לא החולה את המבקר מ. ונדרים י״ב: שבת במסכת שנינו

 של מראשותיו למעלה שהשכינה מפני לפניו, ויושב מתעטף אלא כסא, גבי על ולא
בזה: נאמרו שיטות וג׳ דוי. ערש על יסעדנו ה׳ שנאמר חולה,

 בשוה אבל מהחולה, גבוה כשיושב אלא איסור שאין הראשונים רוב שיטת א.
מותר. עמו

ממנו. למטה רק ומותר אסור, עמו בשוה שאף הריטב״א שיטת ב.
ממש. הקרקע גבי על אלא לשבת, למבקר שאסור הרמב״ם שיטת ג.
השכינה. מאימת המבקר, שיתעטף היא מצוה הידור

 לעשיר הולכים ורבים לצרכיהם מטפלים די ולשניהם חולה ועשיר חולה עני
 חכם תלמיד כשהעשיר ואפילו אדם. הולך אין שאצלו לעני, ללכת מוטב לכבדו,
שס״א(. חסידים )בספר

 החיים עם חסד גמילות אבלים שניחום חולים, לביקור קודמת אבלים נחמת
־*«» י״ז(. י״ד אבל הלכות )רמב״ם המתים ועם

 חולה לכל וכן להם. קשה שהדיבור משום ראש חולי ולא עין, חולי מבקרין אין
ושו״ע(. )רמב״ם הדיבור לו קשה

 עליו מיקל חולה שכל מפני יום, של ראשונות שעות בג׳ החולה מבקרין אין
 שאז יום של אחרונות שעות בג׳ ולא רחמים. עליו לבקש יחוש ולא בבוקר חוליו

ושו״ע(. )רמב״ם רחמים עליו מלבקש ויתייאש חוליו עליו מכביד
 וכמה ממחלתו. מששים אחד הוא נוטל החולה של גילו בן המבקר אם
גילו׳. "בן בביאור נאמרו פירושים

 לבקר הבא וזקן בחור המבקר לבחור שהבונה פירש ל״ט( )בנדרים רש״י א.
)ש״מ(. החולה מחלת תיקל הביקור, ערבות מידת ולפי זקן.

 שנולד הכוונה גילו שבן פירשו והר״ן בנדרים, והרא״ש כ״ז ב״מ רש״י ב.
החיים. ובמאורעות איקונין בזיו דומים הם שאז משום במזלו,

 מששים אחד נדבק שהמבקר הבונה שאין ל״ט( )בנדרים יהוידע הבן וכתב
 יקרה מצוה חולים ביקור שמצות ועוד בטבע, שיהיה אפשר אי דזה החולה, ממחלת

 הבא לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם מפירותיהם אוכל שאדם מהדברים והיא
עצמו את מצער שהמבקר שמכיון היא, הכונה אך ינזק? שהמבקר יתכן ואיך
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 הצער כי החולה, ממחלת מששים אחד מהשמים יסלקו ולכן החולה, של בצערו
בישראל. שיש האחדות מבח ומכפר, מגין מצטערים שאחרים

 נדבק היה כאילו מששים אחד ממש נוטל שהמבקר לפרש, שמענו ואנחנו
 "תרופת בבחינת והוא טוב, שבר אם כי עונש, זה ואין החולה, ממחלת במקצת
 שיפתח במטרה מהמחלה, במקצת הבריא, את להדביק הרופאים שנוהגים חיסון"

 לחולה רוח קורת שגרם המבקר כך ח״ו. תבא באם המחלה על שיתגברו נוגדנים
 הזה והמעט נוגדנים. לפתח בדי מהמחלה קצת ונוטל זוכה בצערו, עמו והשתתף

ששים. המספר ומכאן בששים. הבטלות אסורות מאכלות כדוגמת בששים, בטל
 חולים ביקור במצות מעשיות להלכות נבא ומעתה

ושכרו לרופא הקשורות
 ולכן אליו, הנכנסים אל החולה של ועיניו שלבו הנ״ל ברמב״ם שנינו א.

בשמחה. אליו יכנסו

 שעיניו הרופא, על וכמה כמה אחת על מבקר, כל על נאמרו הדברים אם
 ומילה מילה ובל טובה, בשורה יבשרו שהרופא להשי״ת, נשואות החולה של ולבו
 בברכת לזכות הרוצה רופא ולכן אופנים. בק״נ החולה אצל מתפרשת הרופא של

 נמצא בו הרב לחץ למרות ולשמחו, החולה את לעודד כחו בכל ישתדל שמים,
 ביקור של זו יקרה מצוה הרופא יקיים ובזה בימינו. העתים בצוק ובפרט הרופא,
 עת בבל - הבא לעולם קיימת והקרן הזה בעולם פירותיה אוכל שאדם - חולים
 בבית-חולים המאושפז לחולה ובפרט לחולה. טובה מילה שאומר שעה ובכל

 הרופא ולדברי עבורו, נפשות הצלת בבחינת הם עידוד שדברי עליו, נכערת שרוחו
החולה. בלב רב משקל

 רעים דברים לחולה מלגלות הרופא יזהר
בית אלמנה שבי בלתו לתמר יהודה ויאמר י״א(: ל״ח )בראשית בתורה נאמר

 דוחה כלומר רש״י וכתב כאחיו. הוא גם ימות פן אמר בי בני שילה יגדל עד אביך
 זו היא מוחזקת ימות, פן אמר כי לו, להשיאה בדעתו היה שלא יבקש אותה היה

 בדורו המושל יהודה יתבייש למה ידעתי ולא הרמב״ן: עליו ותמה אנשיה. שימותו
 והיא אותה יטעה ולמה מביתי, לשלום לכי אליה יאמר ולא הזאת, האשה מן

עב״ל. לשילה, אסורה
 שהיא לתמר יהודה הודיע לא שלכן רש״י דברי את להסביר אפשר אולי

 ובעצבות שחורה במרה תתקף פן שחשש משום אנשיה, שימותו ומוחזקת "קטלנית"
זאת. לעשות הצדקה כל ואין חייה את שתסכן

 לומר יהודה על חובה שהיתה סובר רש״י( על )שתמה שהרמב״ן וכנראה
 הצער סוף לה, יגלו לא אם שהרי לשילה. לשוא תמתין שלא כדי האמת את לתמר

 מותרת קטלנית שהרי ועוד לאשה. לו ניתנה לא והיא שילה שגדל שתראה לבא
 לגלות קצת שיש מקרים ישנם כך ומשום רב. צערה ואין להנשא ותוכל נח לבני

 לה לגלות יש שחלות, לה שאין שנתגלה בחורה אותה כדוגמת מחלתו על לאדם
 לה לייעץ ויש ילדים, שירצה זוג בן תבשיל שלא כדי אמת ובחצאי בעדינות זאת

בפריון. קשיים אצלה ונתגלו מאחר ילדים לו יש שכבר לאדם שתנשא
 להעיר המקום וכאן משקל. כבדת סיבה ללא מצערת אמת לומר אסור אבל

ניצוץ כל להשאיר מבלי למשפחה או לחולה לאמיתה האמת את האומרים נגד
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עזהתורהחולים ביקור מעות ל1ק
 אדם של עוארו על מונחת חדה חרב אפילו כי היהדות, השקפת נגד וזוהי תקוה. של
 נפגע מבניה שאחר משפחה התלוננה לאחרונה והנה הרחמים. מן יתייאש אל

 מכך. מאד נשברה המשפחה אנוש. שמצבו הודיעו והרופאים דרכים, בתאונת
 את יבקר לא שאדם חז״ל אמרו שהרי חולים, ביקור למצות בניגוד עשו אלו רופאים
 זו משפחה למעשה רחמים. מבקשת יתייאש שלא כדי אחרונות שעות בג׳ החולה

בס״ד. ומשתפר, הולך בנם ומצב ובתקוה, בתפלה התגברו

 סרטן חולה שאינו לו ישבע שהרופא המבקש חולה
אם נחלקו זמננו רופאי נאמר: תת״ע תשובה והנהגות תשובות בספר שאלה:

 לחולה דמשנודע לראות בעצמי נוכחתי ואני מחלתם. את הסרטן מחולי להסתיר
ולא פלאים ירדה ובריאותו ...מצבו הורע והלאה מאז הסרטן, מחלת סובל שהוא
 שמותר מצדד אני זה ומטעם מצבו. הורע ליו□ ומיום יסורים, לסבול הכח בו ****צשאר

 לי קשה להיפך, מצדדים שיש היות אבל ממארת, מחלה לו שאין להשבע לרופא
 על אף נשבע לא פעם שאף שיאמר: נראה לפיכך שבתורה. תעשה" "לא להתיר
 שבועה. איסור אין זה שעל כיון סרטן, לו שאין צדק בהן להצהיר מוכן רק האמת,

 וצריך שבועה על לעבור אפילו שמותר עד נפש פקוח הוא המצב לפעמים ומיהו
והנהגות". "תשובות של עכ״ד חכם. שאלת

 ודורש בכך, מסתפק לא והחולה במקרה לעשות מה השאלה, נשאלת
להשבע. לרופא מותר האם צדק" "הן ולא שבועה

 לבעל בלבו ויכוין "סרטן"! לך שאין נשבע אני לחולה שיאמר נראה תשובה:
 ולחרמין להרגין נודרין כ״ח בנדרים וכמבואר סרטן. למחלת ולא הסרטן, בשם חי

 רב אמר נדר? היכי המלך. בית של שאינן אעפ״י המלך, בית של שהן ולמובסין
 בלבו ואומר המלך, בית של אינן אם עלי העולם פירות יאסרו רב, אמר ...עמרם
 כך יעוי״ש. שאני, אונסין לגבי דברים, אינם שבלב דברים לן דסבירא ואע״ג היום.

 ואמר ב״חרם" נדר כ. דך בנדרים מצינו גם מותר. נפש, דפיקות אונס בגלל בעניננו
 דשונה לדחות אפשר אך בעניננו. כך נדר, זה אין ים, של ב״חרמו" אלא נדרתי לא
 סרטן, לו שאין לחולה שנשבע בעניננו כן שאין מה עצמו, לבין בינו שנודר שם

נקרא. סרטן בשם אשר לשרץ ולא הסרטן, למחלת הבונה ואצלו
 בתוך כספו את למלוה הלוה דהשיב כ״ט. שבועות במסכת שמצינו מה וכן

 ממש אלא לפרעון, שנתכוין רק לא שם חובו, את לו שפרע נשבע כך ואחר קנה,
סרטן. למחלת היא הבונה אותו אומר כשהרופא בסרטן משא״ב חובו. את לו פרע

 שישבע שמה עדים לפני מודעה ימסור שנשבע טרם שהרופא נראה ולכן
 לחולה, נשבע אונס שמתוך יהיה והרקע סרטן, הנקרא לשרץ תהיה כונתו "סרטן"

 שבועת אין אולי גוונא האי ובכי יתדרדר, בריאותו מצב ואחרת סרטן, לו שאין
שקר.

החולה... את יבקר לא שהרופא ועדיף יש, ב.
 והסביר ביהודים. מלטפל שהשתמט נכרי, רופא-מומחה על בחו״ל שמענו

 יום יחיו שהם והחלטתי יהודים מסוכנים בחולים שטפלתי מקרים לי קרו זאת:
 הבריאו והחולים לצדיק המשפחה בני הלכו ולבסוף לא, ותו היותר לכל יומים
 חולים ומלבקר מלטפל אני משתמט לכן יד. במחי התבטל שקבעתי ומה נס, בדרך

יהודים...
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 היא חולים בביקור המטרות אחת שהרי חולה, יבקר שלא מוטב זה רופא

ח״ו. שימות החולה על יתפלל לבו שבסתר חשוד זה ורופא התפלה,
 דרישת לקבל שזכה אומנא אבא הרופא על מסופר כ״א תענית במסכת ג.

 ובשעה לחוד ונשים לחוד גברים שהושיב - א משום יום, יום השמים, מן שלום
 קופה והעמיד - ב צניעות. מטעמי האשה של ההקזה מקום על בגד הניח דם הקזת

 לא באשר בצאתו יתבייש לא לשלם יכול שלא ועני ישלם, שעשיר כדי סתר במקום
 להתרפאות במה לו שאין עני או ת״ח לפניו בא כשהיה - ג הטיפול. עבור ישלם

 שעזר בזה נפלאה בצורה חולים ביקור מצות קיים זה רופא משלו. לו נותן היה
ביותר. מכובדת בצורה צרביהם וסיפק לעניים

 בעקבות ההולכים ישראל רופאי הרבה וישנם ישראל אלמן לא בימינו גם
אומנא. אבא

 מקילים העולם הרבים בעוונותינו פ״ג(: )ח״ג חסד־ ה״אהבת כתב וכבר
 להיות יוכל לבקרו בא אדם ואין ... עני החולה אם ובפרט חולים, ביקור במצות
 הראוי מזון כזה לאיש אין רוב פי על כי ממש, נפש לפיקוח לו נוגע זה דבר שיהיה

 סמי לקנות במה לו ואין לו. שאין פעמים לרופא לקרוא במה מעות וגם ...לו
 ערש על שוכב שהוא בראותו לזה המצטרפות העצומות דאגותיו וגם ... ™הרפואות”

 מחלישים הדברים אלו כל להחיותו, עליו לפקח דלתותיו את שיפתח מי ואין ...דוי
 את נאריך ומה למיתתו. סיבה להיות ויוכל מחלתו, את ומחזקים נפשו כחות את

 הדם את שפכו לא ידינו ולומר כך אחר להתוודות צריך זה על כי הזה. הנורא זזענין
 עין ומעלימים חולה כבר שהוא שכן וכל ...מזונות בלי פטרנוהו לא שהבונה, הזה,
 לאדם מפתהו והיצר ... מנשוא העון גדול בודאי מיתתו, מקרב זה ודבר ממנו

 מוכרח יהיה לביתו יכנס אם כי לביתו, כלל יכנס ולא החולה, מן עין שיעלים
 אצל הנכנס ולהיפך הזו. ההעלמה בנפשו כי יודע אינו והאדם עליו. להשגיח
שכרו גדול עליו, לבו יפול שלא בדבריו ומחזקו להתנהג איך ומייעצו העני החולה

ע״ש. עכת״ד ברכות, בי״א מתברך לעני המפייס חז״ל שאמרו וכמו

לשבת לו דמותר נראה ולבושו, בחולה, הרופאבשעתטיפולו לישיבת בנוגע
 מטפל שהוא מכיון השכינה, בכבוד זלזול בזה ואין לכך כשצריך גבוה במקום גם

 להתעטף צורך לו שאין מסתבר כן וכמו ממנו. כחלק הוא והרי לו נטפל וגם בחולה
 שרופא החיים" "גשר כתב זה וכעין בעבודתו. הפרעה שיגרום-לו לחוש כשיש

 ימנעו שלא בדי בגדיו לקרוע חייב אינו נשמה יציאת בשעת גוסס אצל העומד
מסוכנים. בחולים מלטפל הרופאים

רפואי בטיפול שונא קדימת
 לטפל יקדים שונאו, מהם ואחד חולים שני הרופא לפני באים שאם נראה

 )רוצח והרמב״ם ל״ב( )ב״מ הגמרא דברי לכך ומקור בשני. יטפל בך ואחר בשונא
 פורק ואחד משאו תחת רובץ אחד בשנים, הפוגע לשונו: וזה י״ג( י״ג הנפש ושמירת

 בעלי צער משום בתחילה לפרוק מצוה עמו, שיטעון מי מצא ולא )משאו( מעליו
 השונא עם לטעון מצוה אוהב ואחד שונא אחד היה אם טוען. כך ואחר חיים,

 יש אבידה" "השבת שיסודה רפוי במצות כך עכ״ל. הרע, יצרו את לכוף כדי תחילה
 להרגו, ומותר "רודף" שהוא נפשו, את המבקש לשונא )פרט השונא את להקדים

לרפאותו(. חיוב שאיו שכן וכל
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 שהדברים יתכן העני, את לבקר מוטב החולים, ועשיר שעני לעיל שנינו והנה
 ומבקש שונאו, והעשיר אוהבו הוא העני אם אבל אוהביו, כששניהם אמורים

 שונא יקדים אל אולם יערו. את לכוף כדי בשונא לטפל יקדים בו, יטפל שהרופא
 להקדים ואין בהם. העיבור עורך בגלל נובעת שקדימתם לכהן, או לת״ח או למלך

הכלל. לערכי - יערו לכוף - הפרטיים ערכיו את

 פלוני עם וידבר ירפא שלא כעס בשעת שנשבע רופא
עמו, ידבר ולא פלוני חולה ירפא שלא כעס בשעת שנשבע רופא שאלה:

הדיבור? עם ומה מותר? הטיפול האם בו, שיטפל מבקש והחולה

החולה. עם וידבר ויטפל אותו יתיר השבועה, את להתיר ניתן אם תשובה:
 לרפאותו, שמותר יתכן השבועה, את להתיר שיכולים שלשה נמעאים לא ואם

לט: ובדף טז. בנדרים כמבואר המעוה, את לבטל חלה שבועה שאין

 עם לדבר לא שנשבע קורא בעל בדבר שדן יעלה יהודה בשו׳ת ויעיין
 והשיב: בבית-הכנסת? נמעא כשפלוני אסתר מגילת לקרא לו מותר האם פלוני,

 שאינם דיבורים עמו לדבר לא גם שנשבע משום המעות, על לעבור נשבע זה אין
 גם כוללת והשבועה מאחר בעניננו גם וכך הדיבורים. כל על חלה ולבן מעוה. של

 של קרוביו עם הרופא ידבר לכן הכל. על השבועה חלה לרפואה, שאינם דיבורים
לו. להשיב לא נשבע לא והוא מאחר לרופא להשיב מותר ולחולה החולה

 שנינו אבלים. מניחום עדיף שלו חולים דביקור מסתבר לרופא, בקשר
 שאמרה לא אם הרדב״ז וכתב חולים. לביקור קודם אבלים שניחום הנ״ל ברמב״ם

 דאמר דמים, שופך כאילו בו שיש קודם, חולים דביקור איפכא, אומר הייתי רבינו
 זה. ענין בו אין אבלים ונחמת שיחיה. לו גורם החולה את המבקר בל דימי רב

 תועלת יביא החולים שביקור כזה במקום תורה" ב״דעת המהרש״ם כך על והשיב
 לכבוד. רק הוא כשהביקור נאמרו הרמב״ם ודברי קודם, חולים שביקור ברור גדולה
 לניחום להקדימו ויש מאד חשוב שלו ביקור בחולה המטפל רופא זאת לאור

אבלים•

 גדולה שהתועלת מסתבר וראש עינים חולי אעל המבקר לרופא בקשר
 מבחינת להם הנוחות בשעות יבקרו כן כמו יבקרו. ולכן בשכרה הפסדה ויועא

 יבחר לכן בטיפול, הוא מקיים שהוא חולים ביקור מעות עיקר ורופא מאחר הטיפול
לטיפול. הרעויה השעה את

 זבותא ליה תהוי דלא הדין בעלמא אגרייהו ליה הב
דאתי בעלמא עמך

 שלם אבא לאביו אמר עדוק ר־ של שבנו נאמר א׳ פרשה איכה במדרש
 לימד הבא. בעולם עמך חלק לו יהיה שאל כדי הזה בעולם חלקו הרומאי לרופא

 המדרש מדברי למדנו התשבורת. בחכמת גדולה חכמה הרופא את עדוק ר׳
 בעולם עמו בהתקשרות גם זוכה במסירות, לחולה שהתקשר המושלם שהרופא

זו. בדרך ההולכים ישראל רופאי ואשריהם הבא.

דעת גניבת
מחדרו שיעא לאחר ראובן. החולה את לבקר שבא באדם מעשה שאלה:
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התורה הלכה מדור קולפ

 אותו ושאל שמעון של פניו צהלו לבקרו. גם ונכנס שם אושפז שמעון שגם לו נודע
 אותך!" לבקר במיודוד באתי "ודאי לו: להשיב מותר האם לבקרני"? במיוחד "באת

שאלתו. תקות את לאכזב לא כדי

לשתוק. מותר אך דעת. גניבת בזה ויש מאחר כך, להשיב אסור תשובה:
 לבקרך עצמינו את שנטריח בכדי ונכבד אתה "ראוי בך: להשיב גם מותר ואולי

במיוחד."

 לעומתם פגשו לסיכרא, אתו קא הוו ספרא ורב רבא צד: בחולין מבואר הנה
 להו למה להו אמר דקאתו, הוא לאפיה סבר הוא נחמן. דרב בריה זוטרא מר את

 אי מר דקאתי ידעינן הוה לא אנן ספרא, רב ליה אמר האי? בולי ואתו דטרוח לרבנן
 דאחלשתיה הכי, ליה אמרת מ״ט רבא ליה אמר טרחינן. הוי טפי ידעינן הוה

 מטעיה דקא הוא איהו רבא( לו )השיב ליה! מטעינן קא והא ליה, אמר לדעתיה,
 בדברי באריכות ויעוין רבא. כדברי ו׳ רכ״ח חו״מ בשו״ע הלכה ונפסקה נפשיה!

ג׳. רכ״ח השלחך "ערוך
למדנו: הגמרא מדברי

 לרמות אסור ובעניננו יצאנו, לקראתך ולומר הדעת את ולגנוב לשקר אסור א.
לבקרך. במיוחד באתי לו: ולהשיב החולה את

 למבקר מותר בעניננו וגם עצמו. את מטעה והשואל מאחר לשתוק מותר ב.

 לבקרך עצמנו שנטריח בכדי ונכבד אתה "ראוי משיב: שאם יתכן אך לשתוק.
 יכול לא ואם עצמו. את למטעה נחשב עדיין בי ומותר. שקר כאן אין - במיוחד״
 באתי לו ויאמר האמת מן ישנה אם רוח קורת לו ויגרום מסוכן והחולה להשמט
נפש. פיקוח בפני שעומד דבר לך אין הקלה, לו גורם זה אם אותך לבקר במיוחד

 מותר שבהם מקרים שהביא שס״ד תשובה לשמה" "תורה בספר ויעיין
 איסר ר׳ הגאון על זה כעין שם שמסופר החיים" עץ "בדרך בספר ויעוין לשנות.

זצ״ל. מלצר זלמן
 פרשת על מרים שמה וקרא בת לו שנולדה אחד באדם מעשה שאלה:

 את לה שנתן בטוח והיה בארה״ב לדודו נודע הדבר מרים. שם שמוזכרת השבוע
 מותר האם נכבדה. המחאה לו ושלח "מרים", לה שקראו המנוחה, אשתו שם

לקבלה?

 חמור זה ומקרה גזל. חשש בזה ויש ההמחאה את לקבל אסור תשיבה:
 ההמחאה שהרי הדעת לגניבת בנוסף ממון גניבת חשש גם בו שיש הנ״ל ממקרה

 שם על ניתן השם ולמעשה - המנוחה שם על השם נתינת על כתשורה לו ניתנה
ע״ה. הנביאה מרים

שלו המלוה אצל הלוה ביקור
 המלוה את לבקר כעת ללוה מותר אם צ״ע לחברו, מעות הלוה שאלה:

 נחשב בכך, רגיל היה ולא מאחר שמא כי כן, מלפני לבקרו רגיל היה כשלא החולה
מאוחרת. לריבית כעת הביקור

 "צריך וז״ל: פ״ה ה״ד תשובה" "התעוררות נסתפק זה ספק בכעין תשובה:
 לעשות שחייב דברים שאר או חסדים, גמילות לחברו לעשות מחוייב כשאחד בירור

דמאחר די״ל ...אלו דברים לו לעשות עצמו מנע עכשיו עד ואעפ״ב התורה עפ״י לו
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פא התורה המצות על מעבירין אין קול

 מאחר נאמר או לקבלם, מותר מהתורה אלו דברים לו לעשות מחוייב שהלוה
 בו יש לעשותו חפץ הוא ממנו שלוה אחר עכשיו ורק לו, עשה לא הלואתו שקודם
”ריבית. אבק משום

* * *

אבענסאן מרדכי הרב
גייטסהעד הרבנים כולל

 המעות על מעבירין אין בענין למעשה הערות
הקדמה

 אמר בש״ס מקומות בבמה הובא לקיש דריש מימרא הוא דינא האי מקור
 במצוה הפוגע ע״א ל״ג דף ביומא רש״י ומפרש המצות, על מעבירין אין לקיש ריש
 לא המצות את ביה קרי המצות את מושמרתם במכילתא לן ונפקא ממנה יעבור לא

ע־׳ב. ו׳ דף סוף במגילה פירש וכן ותיישן, שתחמיץ לה תמתין
 סק״א כ״ה סי־ משבצות פמ״ג ע־ הפוסקים לרוב מדאורייתא הוא זה ודין

 ס״א כ״ה סי׳ בה״ל ט״ז, סי׳ ח״א מלכיאל דברי א׳, סעיף ס״ח כלל אדם נשמת וסק״ה,
 והובא דרבנן רק דהוי דכתב תקב״ט סי׳ ח״א הדדב״ז לדעת ואפילו ובו׳, שלא ד״ה

מדאורייתא. דהוי הרדב״ז דדעת ט״ז סי־ מלכיאל דברי בשו״ת סובר אדם, בנשמת
 אחת במצוה אחז דכבר היכא רק לא הוא המצות על מעבירין אין של הדין

 הוי ידו הושטת לפי רק בה אחז לא אם ה״ה אלא בשניה ויאחז אותה לעזוב דאסור
 כ״ה סי׳ המ״ב וכדכתב מעבירין אין של איסור הוי ג״ב תחילה לפניו מונח חד

 המצוה כלפי אלא הרבה רחוק אלא ממש לידו סמוך אינו אפילו זאת ועוד סק״ג.
 והביא סק״ד. המ״ב וכדכתב ממנו מעבירין אין ג״כ קרוב יותר הראשון הוי השניה
ממנו. אמות כמה רחוק הוי ושם הפנימי ממזבח ע״ב ל״ג יומא מגמרא ראיה

 ומפרש הקרוב מן להביא העומר מצות ע״ב ס״ד דף מנחות מגמרא מבואר יכן
 דאינו דאע״ג בגמרא ומבואר המצות. על מעבירין אין משום טעם בחד בגמרא
ממנה. להעביר אין מ־מ להשדה ממש קרוב שהוא מוכרח

 שאלה בהם דיש מצבים ובמה לכמה המעיין לב להעיר יש האמור לאור
המצות. על מעבירין אין איסור של חמורה

ותפילין טלית
 וז״ל תפילין בהלכות הוא בשו״ע המובא מעבירין אין של הדין עיקר

 צריכין אחת כיס בתוך והטלית התפילין כיס והמניחין א׳( סעי׳ כ״ה )סי׳ המחבר
 להניחם ויצטרך תחילה בהם יפגע שלא כדי למעלה התפילין כיס יניחו שלא ליזהר
המצוה. על יעבור שלא כדי הטלית קודם

 דהיה ]אע״ג הטלית ונטל מידו התפילין והניח עבר דאם סק״ה המ״ב וכתב
התפילין. וליטול לעזבו אסור שוב כן[ לעשות אסור

למעשה: הערות במה בזה ויש
כיס תוך והטלית התפילין להניח היאך דרכים ב׳ לאדם יש הנ״ל לפי א[
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קול )כ״ב( ל״ט שנה

 בו לחזור יכול שבדיעבד בודאי בנו פדיון
 הרמ״א שמביא כפי אסור, שלכתחילה אעפ״י

 ואפילו והרא״ש. המרדכי מדברי ש״ה בסי׳
 הבן אין ונאבד הפדיון כסף כבר כשהפריש

נ״א.(. )דף בכורות במשנה כמפורש פדוי,
ג.

 מילה בברית לדיון גדול מקום יש ועדיין
והמוהל הפעולה בעד לשלם שנוהגים במקום

|12 3*567 ה״ח

 אם כי בש״ס ידוע כלל שהרי עני. הוא
 נדר, מתורת מחויב לעני מתנה אתן אמר

מת ,אילימא כ״ה, דף שבועות ׳בגמ כמפורש
ופ ;הוא׳ סיני מהר ועומד מושבע לעני נה

 פעולה איזה לו נותן אם הדין דהוא שוט
 טובה בו שיש מה כל כי בעדה, שמשלמים

צד זו — ״בפיך״ הכתוב בכלל נכלל לעני
 בעדה שיקבל פעולה לעני ולהזמין קה׳,
צדקה. מלקבל יותר בשבילו טוב שכר

 להסתפק יש פדיון מצות לענין ואמנם
 לכהן שהבטיח היכא נדר, משום בזה יש אם
לח רוצה ואח״ב בנו פדיון דמי לו לתת ^שןנגי
 עצם היא הפדיון כסף של הנתינה כי זור׳

 כהן בתור לפלוני לתת וכשהבטיח המצור!
 של דיבור כלל כאן אין עני שהוא אעפ״י
נדר. בתורת זה אין וממילא וחסד צדקה

שר שהתשלומין מילה במצות כן שאין מה
 אל קשר מבלי צדדי, ענין הוא לתת גילים

 גם המוהל בפלוני בחר ואם המצוד" עצם
 צדקה עניני בכלל זה הרי עני שהוא מפני
לחזור. יכול ואינו מחייבם שהדיבור וחסד

 כי לומר יסוד יש הבן בפדיון גם אכן
 לכהן אין )אם עני לכהן קדימה זכות ישנה
במצ שמציני כמו אחרות(, יתר זכויות אחר

תלוה׳ כסף ,אם בתורה: שכתוב הלואה, ות
 אינו כאן ,אם׳ שלשון חכמינו ופירשו —

 ולעניים. לעשירי□ וחיובה חיוב אלא תנאי
 בב״מ כמפורש לעניים קדימה זכות ובכ״ז

לעשיר. קודם דעני ע״א( )דף
חסד מצו־נ רק יש לעשיר בהלואה ברם

ט׳־י׳ חוברת תורה

 וזה ,הלואר! של מיוחדת מצור גם יש ולעני
 :ילווה( מלוה מהל׳ )בפ״א הרמב״ם לשון

 עיי״ש ישראל׳, לעניי להלווות עשה ,מצות
 בכלל לעשיר להלוות גם כי שם הזכיר שלא

נז צ״ז( סי׳ )חו״מ ובשו״ע בטור וכן מצוה.
 ישראל, לעניי להלוות שמצור, מקודם כר

 לעשיר ,ואפילו :לאמר לבסוף שהוסיפו אלא
בד אף ולההנותו שעה לפי להלוותו מצוה
 ברור מזה לו׳. ההוגנת עצה לו ולתת ברים

שכ כמו לעני, היא להלוות המצוה שעצם
 יש שלעשיר אלא עמך׳, העני ,את :שם תוב

 המחייבת גמילות־חסד, של אחרת מצוה
 הטבה דרכי בכל ולפעול להתעסק אותנו
לע ובין לעני בין לרעך לעשות בידך שיש
 מעשי- של זה דין מביא הרמב״ם רבנו שיר.
 ממה זה דבר ולמדין דעות מהל׳ בפ״א חסד

 פירוש בא וע״ז בדרכיו׳, ,והלכת שכתוב:
 אתה אף ערומים מלביש הוא ,מה : חז״ל

 של פעולות עניני כל וכן ערומים׳, מלביש
להל מצוה זה ובשביל להזולת. והטבה הסד
להל־ המיוחדת המצוה אבל לעשירים, גם וות
לעניים. רק היא ואה

ד.
 לחזור שאסור הדין כי מדברינו היוצא

 ענינים גם כולל מועטת במתנה מדבורו
שהוב וענין דבר בכל אלא ממון, של שאינם

 מצד כיבוד או מצוד, בו שיש לאיש טח
 מתיה שאפילו רבים מצד שכן )וכל יחיד

כמפו מועטת, מתנה כמו דין לה יש מרובה
שפ ומה עיי״ש(. ס״ט, ר״ד סי׳ בחו״מ רש
 מסתבר הבן פדיון או מילה לענין הרמ״א סק

בת ש״ץ להיות כשהבטיחו גם כולל שזה
 לתורה לעלות ואפילו בצבור לדרוש או פילה

 )ואולי הנוראים בימים וכ״ש ומועדים בחגים
 ,שארית נאמר: זה כל על בשבתות(. גם

 ומי כזב׳ ידברו ולא עוולה יעשו לא ישראל
 וראיה מחוסרי־אמנה. בכלל הריהו שחוזר
דין גם למדים מתנה מדין כי לכך מוכחת
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הרמ״זא פרק פאהקול כו

פאה מסכת
פתיחה

 פאה להקדמת נכון זה טעם וטי. כקרקע עדיין והיא וכוי הרמכיים כתב
דעיקר קשיא דלא לי ונראה ברכות. אחר לסמיכתה לא אבל לחברותיה

 בהנאותיו ליוצרו נותן שאדם במה שדבר אחר א״נ איקרי. זרעים זה סדר
 כלאים דהא ניחא, ובהכי לזולתו. לתת שצוה במתנות התחיל העולם, מן

 קדימי, דבכורים להקשות ואין מתנה. בו דאין אלא בזריעה דהוא קדים
זמן. לאחר אלא הנתינה גמר דאין

דברים אלו א פרק

א משנה

 תנא ולא רש״י פי׳ והראיון, מאי ע״א, ד״ז דחגיגה בפ״ק אמרינן והראיון.
רבי ואמר ראיה(. עולת )פי׳ עולה דמי משמע דלהוי והראייה

 דא״כ לי וקשה הר״ב. דפי׳ ראשון פירוש והיינו בעזרה, פנים ראיית יוחנן
 ואית מדאורייתא שעור לית דלכולהו במתני׳, דתנן דשארא דומיא הוי לא

 דמש״ה ז״ל, הרמב״ם כדכתב מששים אחד להו אית הבכורים דאף מדרבנן,
 _ בעזרה פנים לראיית בין לכל כולל דהראיון משום השני פי׳ הר״ב מייתי

I גנדח הוי והאי הקרבן. על דווקא דאיהו ייהרא א׳׳במש ראייה, לעולת בין
ן ישגו.־; בממון גמ״ח דאבל_לצ_1נמדרב שיעור ליה לית רדבגופו ___

יצא שקיימיה דהו דבכל פי׳ וטי. דבגופו חסדים, וגמילות ד״ה הרע״ב

 שהוא בכל תורה בתלמוד נמי וכן בחומש. דחייב בממונא לאפוקי
 )יהושע קיים ושחרית ערבית שמע קריאת קרא צט.ב< )מנחות וכדקי״ל יצא,

בכל שוה דמתניתין שעור להם אין ובהכי וגר, התורה ספר ימוש לא א,וס
[_________________________בה. הנשנה____

תנא לומר דאין וטי. סוטה עפר כגון וכר דברים אלו ד״ה תי״ט

 >מא.א נערות באלו התום׳ לפי׳ ואפילו דברים. אלו תנן דהא ושייר,

למהרי״ק הגמרא בכללי עיין היא, דחיקא תירוצא ושייר תנא מ״מ אי(, ד־ה
ם־ב(. ג )שער ד׳ל

 ע״ב ד״ו דחגיגה מפ״ק לקמן התי״ט שהביא התוס׳ בפי׳ וכוי. המחלוקת מפני
ורעה טובה עין חילוקים שלשה דיש המחלוקת. מפני שאיו(. )ד׳־ה
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55 המצוות קונטרס

 וכן כר. קיים המקדש שבית בזמן ואף מהצרה המקום שיוציאנו
 רמב״ס פלוגתת דאו׳ ומפלה כתב קס״ז סי׳ )נוו״מ( ח״ה בחת״ס

 צרה. בעת דוקא או יום בכל א׳ פעם אי ורמב״ן

ו׳. עשה, מצות
 זו מצוה בפי׳ ׳חכ אמרו כך הל״ב( דעות מהל׳ )פ״ו הרמב״ם כ׳

 צריך לפיכך ממעשיהם ללמוד כדי ובמלמידיהס בחכמים הדבק

 ת״ח עם פרקמטיא ולעשות כו׳ ת״ח בת שישא שישתדל אדם

 דבק כאילו בהם והממדבק חיבור מיני בכל עמהם ולהתחבר

 ויתכן כתב כ״ב( פי״א )דברים בחומש הרמב״ן ודל בשכינה.
 לא תמיד ואהבתו השם זוכר שתהיה לומר הדביקה שמכלול

 שיהיו עד ובקומך, ובשכבך בדרך בלכתך ממנו מחשבתך תפרד

 הוא אבל עמהס, איננו ולבו ובלשונו, בפיו אדם בני עם דבריו

 בחייהם נם נפשם שתהיה הזאת המעלה באנשי ויתכן ה׳. לפני

 ובחובת לשכינה. מעון בעצמם הס כי החיים, בצרור צרורה

 השלם. והלב הנאמנה האהבה היא הדביקה שענין כתב הלבבות

 מהרמב״ם באר שם בלב. מהתלויות פ״א חרדים בס׳ ]הובא
 עד לאחרים ד״ת שידרוש נמי כוללת ה׳ אהבת דמצות והרשב״ץ

 פ״ו יומא ברייתא ע״י, נאהב ש״ש )שיהא בלבם ית׳ אהבתו שיביא

 כבניו ת״ח לאהוב דכולל וכתב ל״ב(, פיס׳ דברים ובספרי א׳,

 מאת- דאתרבי וכל ת״ח ליראה מאת דדרשו כמו דאת מריבויא

הוא[. דאו׳

.,ז עשה, מצות
 דלאו זה אמר ואולי הראב״ד ומ״ש בזה. השיגו והרמב״ן הראב״ד

 לפרש קשה הרמב״ם דבדברי צ״ע, עשה, עשה מכלל הבא

 וכר, הכבוד יהי׳ שבזה כתב שהרי עשה, מכלל הבא ללאו דכוונתו

 שדעת ואפשר שם. כ״מ ועי׳ בשמו, להשבע הוא דהחיוב ומשמע

 זה עשה שאין אלא בשמו, להשבע הוא גמור עשה דבאמת רבינו

 בשבועה, דבר לקיים צריך כשהוא ודווקא דבר, כל בשמו לקיים

 בשמים שישבע מסכים וחבירו שבועה, לחבירו שנתחייב כגון
 להשבע גמורה עשה מצוות בו יש הרי בזה בנו, בחיי או ובארץ

 בה יש אחר בדבר שהשבועה אחר, בדבר ולא ית׳ בשמו דווקא

 חוץ אחר דבר הוא לו יקר היותר שהדבר שמראה הכבוד, מניעת

 כשנצטרך רבינו ומ״ש בשם. שבועתו לקיים חייב כן ועל ית׳, שמו

 החיוב אז בשבועה, לקיים כשנצטרך היינו הדברים, מן דבר לקיים

 ט׳. סי׳ תמורה שאול דבר ית׳. בשמו בשבועה לקיים

ח׳. עשה, מצות
 את ושמרת דכתיב המצות בדרכי ללכת ישראל את ה הב" צוה

 ומצוה מצוה כל שעל ואע״פ בדרכיו והלכת אלקיך ה׳ מצוות

 שכר לקבל אחר עשה הכתוב לך הוסיף במקומה עשה נאמר

 ה׳ דאחרי קרא מייתי )שם מיניה דרשינן א׳[ ]י״ד ובסוטה
 להלביש אבלים לנתם חולים לבקר רחום להיות תלכו( אלקיכס

 הי׳ נר׳ ולכאו׳ ת״ה. סי׳ יראים ספר יוצרנו. דרכי שהם ערומים

 הקב״ה מה הרמב״ם כ׳ בסה״מ זו דבמצוה הכי, סברי כרע דלאו

 צדיק כו׳ חנון נקרא הקב״ה מה רחום היה אתה אף רחום נקרא

 ארך נקט ק״ז סי׳ הרמב״ם בן אברהס רבי ת)ובשר כו׳ חסיד כו׳
 והלכת הכתוב דברי לפי עלי׳ מצויס שאנו והמתינות אפים

 בעשה עובר הכועס ולפ״ז עון. ונושא אפיס ארך שמכללם בדרכיו
 פרק אבל בהל׳ וכן אבלים, וניחום חולים ביקור הזכיר ולא זה(
 ולנחם חולים לבקר דבריהם של עשה מצות רבינו כ׳ א׳ הלכה י״ד

פי על אף שיעור להם שאין שבגופו חסדים גמילות ואלו אבלים

 כמוך, לרעך ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם אלו מצוות שכל

 כלל דרך חסדים גמילות דמצות שם ספר בקרית המבי״ט ומפרש

 והלכת מדכתיב ונלמד כמוך, לרעך ואהבת בכלל דאורייתא הויא

 ל ז" הרמב״ן וכן מדבריהם. חסדים גמילות ופרטי בדרכיו

 והנראה כ׳ הג׳( והתשובה )ד״ה א׳ שורש המצוות לספר בהשגות

 הם כמוך לרעך ואהבת ובכלל הס חסדים גמילות אלו שכל זה בכל

 גילו ובבן כבודו לפי ואינה כזקן בגמ״ח שנתרבה וכל נכנסים

 הכל תלכו[ אלקיכם ה׳ דאחרי מקרא ב׳ ל׳ ב״מ חולים ]דביקור

 במצוה החינוך מל׳ אולם האח. עם חסד לגמול היא אחת מצוה

 זולתנו ובין בינינו אשר דברינו כל להטות שנצטוינו שכתב תרי״א

 לא בדרכיו בוהלכת דעיקרה משמע והרחמים, החסד דרך על

 סי׳ יו״ד בפ״ת שהביא חו״י בתשו׳ )וכ״מ כמוך. לרעך בואהבת
 מיהו בדרכיו(. מוהלכת ילפינן חסד דגמילות שהביא סק״ד רמ״ד

 לרעך דואהבח בעשה יעבור לא מחסד דהנמנע לפרש קשה

 ס״ל ודאי נפרד לעשה בדרכיו דוהלכת קרא המונים כל וכן כמוך,

כ׳ בושט מהתלויות פ״ד חרדים )בס׳ לחבירו. אדם לבין דעיקרו
 ואצ״ל זו, מצוה ענף דאו׳, נקטינן דוכתי דבכמה חיים בעלי צער

 חס_ד אהבת ס׳ פתיחת בסוף אכן סתם(. לנכרי המצער לפ״ז

מרן כתב החסד, ממדת עצמו המרחיק לעבור שרגיל מ״ע במנין

 וכמו בדרכיו, דוהלכת זו מ״ע מנין אותו בראש זללה״ה ח״ח5^
 שם זכר שלא ]וצ״ע עיי״ש. ח׳, מצוה בסה״מ ברמב״ס שמפורש

 הפתיחה בתחילת שהזכיר היא זו והרי לרעך, דואהבת למ״ע

 ולוית כהכנסת בגופו )חסד הפרטים מן כמה שכתב אחרי

 המתים( עם וגחש״א בממונו חסד כלה, חמן ושמחת אורחים

 כל היינו כמוך לרעך ואהבת של מ״ע בכלל נכנס דכ״ז העלה

לאחיך[. עשה אחרים לך אותם שיעשו רוצה שאתה הדברים
 הוא המת הלוית מצוות אי שדן א׳ י״ח ברכות בחו״ב עי׳

 מי וראיתי מדבריהם. כולם חשב אבל מה׳ רפי״ד דברמב״ם דאו׳,
 שר״ל לא אבל מצוות, משאר קיילי אלו דמצוות ר״ל דרבינו שפי׳

 מצוה בהדייהו, התם דחשיב קבורה ובאמת מדר׳. אלא דאינם
 משוס לאחרים אם יטמא לה משום הקרובים על )אם היא, דאו׳

 א׳ שורש המצוות לספר בהשגות הרמב״ן וכמ״ש תקברנו, קבור
 שע״ת ועי' מתים. בשאר גם לנמנע, ולאו היא, מ״ע דקבורה

 המון שאין החמורות מן מ״ע לגמ״ח שחשב ג׳ שער יונה לרבינו

 אדם חייב כי לבטלה, שמיס שם הזכרת בהדי בהן נזהרים העם

 חברו תקנת על נפשו בעמל ולשקוד לעמו טוב בדרישת לטרוח

 מן הנדרשים העקרים ומן החמורות מן וזאת עשיר, ואס דל אם
 גמילות אלו שכל השרשים בהשג׳ מהרמב״ן לעיל והבאנו האדם(,
 כלשון בזה ז״ל ודבריו כמוך, לרעך ואהבת ובכלל הם חסדים

 ולפ״ז ב׳, בשורש רבינו וכדברי ההלכה בסוף שם הרמב״ס

 שהביא ומה היא. גמורה מ״ע בגמ׳ שנזכר גמ״ח הני כל בפשוטו

 הגר״ז בשם שב׳ סק״ג ע״ב )סי׳ מהמ״ב שליט״א מוהר״ח כן

 הזכיר כן התורה(, מן הוא וגמ״ח ג״ח בכלל הוא המת דהלוית

 שכתב אחרי חסד אהבת לס׳ הפתיחה בתחילת ז״ל הח״ח מרן

 ושמחת אורחים ולוית כהכנסת שבגופו בחסד הפרטים מן כמה

 כו׳ ולספוד לפניו ללילך המתים עם גחש״א הזכיר כלה, חתן

 לכת והצנע חסדים גמילות זו חסד ואהבת ב׳ מ״ט סוכה בדאמרו
 מ״ע בכלל נכנס דכ״ז והעלה לחופה, כלה והכנסת המת הוצאת

 שיעשו רוצה שאתה הדברים כל היינו כמוך לרעך ואהבת של

ובדברי עי״ש הרמב״ם(, )כלשון לאחיך עשה אחרים לך אותם
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ספר קרית
מדע ספר

התורה יסודי הלכות

 בהאמנת צוונו אשר הציווי היא א מצוה א פרה
שיש שנאמין והוא האלהות

 והארץ והשמים הנמצאים לכל פועל הוא וסנה עלה שם
 הנמצאות מאמתת אלא נמצאו לא שכיניהם מה וכל

: אלהיך ה׳ אנכי שנאמר עשה מצות זה דגר וידיעת

 וכל זולתו אחר לאל מהאמין שהזהירנו היא א אזהרה
חוץ אחר אלוה שום שיש דעתו על המעלה

 אחרים לךאלהים יהיה לא שנאמר תעשה כלא עובר טור,
 בו תלוי שהכל הנדול העיקר שזהו בעיקר וכופר פני על

:וכו׳ וצא א׳ זה אלוה
 והוא הימור בהאמנת שצונו הציווי היא ב עשה מצות

הוא הא׳ וסבתו המציאות שפועל שנאמין
 כיחורו שאין א׳ אלא שנים על יותר ולא שנים לא ואינו א'

 ה׳ ישראל שמע שנאמר עשה מצות זה דבר וידיעת וכו׳
:אחד ה׳ אלהינו

 וזה יתברך כאהבתו שנצטוינו היא ג מצוד, ב פרה
ומאמריו במצותיו ונתכוון כשנחשוב 1

 ההנאה בתכלית כהשגתו ונהנה שנשיגהו ער ופעולותיו
 שנאמר לפי ספרי ולשון הטחוייבת ההנאה היא וזאת

 את אדם אוהב כיצד יודע איני אלהיך ה׳ את ואהבת
 היום טצוך אנכי אשר האלה הדברים והיו ח״ל המקום

 והיה שאמר מי את מניר אנכי כך ומתוך לבנך על
 ההנאה ותגיע ההשגה תעלה שבהתכוננת הנה העולם
 כוללת המצוד, שזאת בארו וכבר בהכרח האהבה ותבא

 בו ולהאמין יתעלה לעבודתו אדם לבני קוראים שנהיה
 בני ותקרא בשבחיו תספר אחיו איש כשתאהב ני וזה

 אותו כשנאהב כן טשל דרך על אותו לאהוב אדם
 בלי קוראים אנו אמתתו מהשנת לנו הניע כאשר יתעלה

 ולשון ידענו אשר האמת לידיעת ור,פתיים הסכליים ספק
 אביך כאברהם הכריות על אותו אהוב ואהבת ספרי

 שהיה מפני ווה בחרן עשו אשר הנפש ואת דנתיב
:אוהבי אברהם הכתוב שאמר כמו אוהב

 ולא מטנו ולהפחר יראתו להאמין שצונו היא ד מצוה
ובקרי לבם בשרירות ההולכים ככופרים נהיה

 אלהיך ה׳ את וזהו עת בכל ענשו ביראת נירא אבל
 אזהרה פ״ק תמורה במסכת דורש המקרא ומזה תירא

 בירושלמי אמרו זו מצור, ובענין לבטלה שמים שם למוציא
 עשה שוכח האוהב אין לשכוח באת שאם מאהבה עשה

 מונה חלק ונפרק תנעוט ז;ל לבעוט נאת שאם מיראה
 השם את ההוגה הנא לעולם חלק להם שאין אותם נכלל

 יראת כמצות נכלל ווה ענה ובלשון בגנולין באותיותיו
 לו אין נתחלה ורוקק המכה על פסוק זה אי והלוחש ה׳

 וכלשון הרקיקה על שמים שם מונירין שאין לעוה״ב חלק
 דבר כל ועל ה׳ יראת כמצות נכלל כן נם וזה הקודש

:מאלהיך ויראת נאמר ללב המסור

 אמרו והוא שמו לקדש שצונו היא ה מצוד. ה פלק
וענינה ישראל בני בתוך ונקרשתי

 ולא כעולם האמיתית האמונה לפרסם מצווים שאנחנו
 שום עלינו שנא פי על ואף מזיק שום מהזק נפחד

 אכל אליו נשמע לא נו לכפור ממנו לבקש מכריח
 על אף שכפרנו לחשוב נתעהו ולא למיתה עצטינו נמסור

 בג׳ זהו כי ופירשו .יתעלה בו מאמינים שלבותינו פי
 בצנעא ואפילו דמים שפינית עריות גילוי ע״ז עבירות
 אפילו השמד וכשעת השטר. כשעת שלא ואפילו ובאונס

 עשרה בתוך נאנם בין יעבור ואל מצוהיהרג זו אי על
 ואפי׳ הנוים. לנין נינו שנאנס בין פרהסיא שהוא מישראל

 י׳ בתוך דת על להעכירו מכוין אם השמד בשעת שלא
 נלמד וע״ו מצות איזו על אפילו יעבור ואל יהרג מישראל

 ובכל נפשך וככל לבנך בכל אלהיך ה' את ואהבת מפסוק
 וגילוי נעיז המירנו שלא דמשמע אליעזר כר׳ מאדך
 על איש יקים נאשר דכי נהיקשא מרוצח נלמד עריות
 הרציחה. אזהרת על מסנרא נופיה וריצה וכו׳ ורצחו רעהו
יעבור ואל יהרג נטי אניוריהו .יל עבירה דג׳ ואלו

 ימות מראמר יעבור ואל יהרג נטי עצמן להנאת ואפילו
 אם ני להעביר כוונה הוד. דלא ערומה לפניו תעמוד ואל

 נכלל מדאורייתא זה וכל ימות הכי ואפילו עצמו להנאת
 מרוצה נלמד ובעדיות ע״ז נענין נפשך ובכל לבבך כבכל
 יעבור נו הנאמר כל .לעיל כמפורש סנרא נופיה ורוצח

 שהוא ונמו .כנפשו מתחייב •עבר ולא ונהרג יהת ואל
 את ושמרתם כדכתיב סכנה כשאין המצות לשמור מצווה

 לשמור שלא מצווה הוא כך בהם וחי וכו׳ מצותי כל
 הנאמר וכל .לאו שומע אתה הן דמכלל מסתכן כשהוא

 הי׳ ואם ה' את קדש עבר ולא ונהרג יעבור ואל יהו־נ בו
 מישאל חנניה כדניאל כרכים ה׳ את קדש מישראל י׳ בין

 לי אספו נאמר ועליהם ומכיריו עקיבא וכרבי ועזריה
: זבח עלי בריחי כורתי חסידי

 את תחללו ולא אמרו והוא ה׳ את לחלל שלא ב אזהרה
לענוד ממנו שבקשו מי כל והוא קדשי שם

 האונם מכוין והיה השמד בשעת ה' ממצות דבר על
 מג׳ א' על שיעבור ממנו שיבוקש מי או דת על להעכירו
 כמפורש השמד בשעת שלא אפילו האמורות העברות
 ואל ויד,דג נפשו להתיר חייב הוא הנה עשה במצות
 זה לאו על ועבר ה׳ את חלל נהרג ולא עבר ואם יעבור

 וחטאו ברבים ה' את חלל מישראל י׳ כתוך היה ואם
 בספרא ואמרו אנום שהוא ספני לוקה ואינו מאד גדול

 במולך אפילו שוגג ולא מוטעה ולא אנוס לא ההוא באיש
 לנו תנו שאמרו נוים . אחרות בעברות ש”כ ז”ע שהוא
 איש או כולן נטמא לאו ואם אותה ונטמא פלוני אשת
 כולם ויהרגו יטמאו כולכם נהרוג לאו ואם ונהרגהו פלו׳
 נשבע מיתה חייב היה ואם מישראל א׳ נפש ימסרו ואל

 מי .רוצח אזהרת בכלל זה ונם להם אותו יחנו נכרי כן
 חוץ שבתורה איסורין בכל מתרפא למות ונטה שחלה
 סכנה כשאין ואפילו .ד”ש עריות גילוי ע״ז רג׳ מאלו

 מבלאי חוץ הנאתן כררך שלא האיסורין בכל מתרפאין
 שלא אפילו מהן מהרפא־ן שאין בחלב ובשר הכרם
 מפסוק נימד זה וכל סננה במקום אם כ׳ הנאתן כדרך

 אחת על אונם בלא מרעתו העובר וכל ה׳. אני נהם וחי
 הרי להכעיס בנפש בשאט כתורה האמורות מצות מכל

 אח וחללת שקר נשנועת נאמר ולפיכך ה׳ את מחלל זה
 חלל מישראל עשרה בפני עכר ואם ה׳ אני אלהיך שם
 וביראת בכשרות מוחזק שתא אדם ובן .ברבים ה׳ את

 חלל זה הרי מתוקן שאינו דבר ידו מתחת ויוצא חטא
:ונו׳ שם את תחלל לא ואמר ד,צווי זה נכפל ולזה ה׳ את

 עבודת בתי ומאבד מנתוץ הזהירנו ג אזהרה פרמו
שטות ולמחוק ומאבד ית׳ האל

 לה׳ כן תעשון לא אמרו הוא זו אזהרה ולשון הנכבדים
 שמה ומיתי ע״ז באבוד וצוויו אמרו אחר אלהיכם

 :זה על ראה כלם מזבחותיה נתיר. והריסת
א׳ אבן אפילו והפותח אלהיכם לה׳ כן תעשון לא אזהרת

 דרך העזרה מן או ההיכל מן או המזנה מן
 ונתיב ההוצון מזבחותיהם אח ני יכתיב לוקה השחתה

 דרך הקדש עצי שורף וכן ונו׳ לה׳ כן תעשון לא
 שם ומוחק .כן העשון לא וכתיב ואשריהם דנתיב השחתה
 שם והם לוקה מהם אחת אות אפילו או השמות משנעת
 צבאות שדי ואהיה אלהים ואלוה וא״ד ד׳ בן המפורש

 עליהם לוקה עצמם בפני שם שהם במקום ואל י״ה ושם
 נראה ה׳ את נמר ולא מאלהים ואל מה׳ יה כתב אבל
 כפני שם שאינו כיון מדאורייתא מחיקתו איסור דאין

 שם כתוב שהיה כלי החיך ואם ההוא במקום עצמו
 בכל השמות אלו מחיקת ואיסור לוקה האלו מהשמות

 כאותם חיל הם אם אבל קדש כשהם הקרש ספרי כ״ד
 כשבועות זו מצור, ודיני למוחקן מותר ז״ל חכמים שפרשו

ויש ובספרי ד׳ פרק סופרים ונמס׳ הערות שבועת פ׳
: מררננן אחרים איסורים המצוד, בזו

 דור ינבל שיהיה נכיא מכל לשמוע ן מצוד, T פרה
בהפך ואפילו שיצונו מה כל לעשות י

 איש שהיה מוחזק כשהוא שעה לפי מצוד, כלל או מצוד.
 דבר אפילו נפל ולא עתידות וגלה וחכם בדרכיו תמים

 נביא הוא הזה הציווי עליו שנא והכתוב ארצה קטן
 שנינו הנחנקין וכפוף תשמעון אליו ונו׳ מאחיך מקרבך
 ברברי והמוותר נבואתו דברי על והעובר נבואתו הכובש

אות לו ונתן מוחזק אינו אפילו או מוחזק שהוא נביא

 ביה קרי ישמע לא אשר והאיש דנתיב שמים כיד מיתתן
 ישמע לא אשר איש מוותר היינו ישמע לא אשר והאיש

 עובר חיינו נשמע אינו עצמו שהוא ישמע לא כובש היינו
 דמיתתן נראה מעטו אדרוש אנכי ונתיב נבואתו דברי על

 ומופתים אותות ועשה מוחזק בנביא ואפילו .שמים בידי
 צוד, זה ועל לו שוטעין אין שעה לפי אפילו בע״ז צור, אם

 דברי אל תשמע לא והמופת האות ונא ואמר הכתוב
 בלאט שעשה מה כל כי ונדע סרה דבר ני ההוא הנביא

היה: ונשוף

 שיעדו יעודין לנסות שלא הזהירנו ד אזהרה י פרק
שנסתפק ספק צד על נביאינו לנו

 בדבריו והאמננו הנביא נבואת אמהר, שנדע אחר נהם
 נמשה אחד נביא עליו לנו העיד או פעם אחר פעם

 ה׳ את תנסו לא אמרו והוא אחריו להרהר אסור ליהושע
 כהורה הכתובים היעורין לנפות שלא זה ובכלל אלד,יכם

 ודרשו העשר עשר דכתיב במעשר לבד המצות לעושי
 לזר, סמך והביאו תענית במם' שתתעשר בשביל עשר בו

 בזאת נא ובחנוני האוצר בית אל המעשר את הביאו
 לו מתקינין כ״ג נסי הנם על סימנין שאין זה ונכלל
 לא המקדש כבית היו נסים שמעשה פ’אע אחרת אשה

: בידיך תקיז נקר ענלה וכן זה על פומכין היו

דעות הלכות

 היכולת נפי ית׳ לו להדמות שצונו ז מצוד, א פרק
בפ׳ק ופי׳ בדרכיו והלכת וזרע

 ערומים מלביש הוא מה עלאחריה׳אלהיכסתלכו דסוטד,
 וילבישם עור כתנות ולאשתו לאדם אלהים ה׳ ויעש דנתיב
 מות אחרי ויהי אבלים מנחם ה׳ אליו וירא חולים מבקר

 אף בגיא אותו ויקבור מתים קובר וכו׳ ויברך אברהם
 דרכיו שאר בכל ללכת מצווים אנו וכן כן עשה אהה

 זה וכל הקצוות ולא האמצעיים והם והישרים הטובים
 שנלך בספרי דורש תלכו ה׳ ומאחרי בדרכיו בהלכת נכלל
 נביאיו יד על נעלם כל ממנו לדרוש הש״י עצת אחר

 הפול ראיה ועוד ונו׳ נביא עוד פה האין שנאמר כענין
 את לגו ויגד ה׳ אל בעדינו ורתפלל לפניך וזחנתינו נא

 תורה ספר ללוות לוה סמכו סוטה ובגמרא וכו׳ הדרך
:מקומו ער __

 החכמים עם להתחבר שצונו ח מצוד, ו פרק
ולהתמיד עמר,ם ולהתיחד

 שיגיע נדי והחברה העבודה מאופני אופן בכל בישיבתם
 אמרו והוא דבריהם אמתת והאמין מעשיהם הדמות אלינו

 ואמרו בו ולרבקה באומרו הציווי זה ונכפל תדבק ונו
 זה על ראיה הניאו וכן ותלמידיהם כחכמים הדבק בספרי

 לת״ח בתו וישיא חנם תלמיד בת לישא הארס חיוב
 ולהתחבר פרקמטיא להם ולעשות ת״ח עם ולשתות ולאכול
 מתאבק והוי אבית במם' ושנינו חיבור מיני בכל עמר,ם
 זח ונכלל . דבריהם את נצמא שותה והוי רגליהם בעפר
 רנע ובכל עת בכל ית׳ באל האדם מחשבת שתדבק העשה

 שנאמר נענין נופו צרכי כל בשעת בין אכילה בשעת בין
:ה׳ עם שם ויהי —

 את קצתגו שנאהיב זו מצוה וענין ריעים לאהוב ט מצור,
שארז״ל וכמו עצמינו אח נאהוב כאשר קצתנו

 לפיכך תעביד לא לחברך פגי דעלך ב׳ פ' שבת במסכת
 ועל שלו על נמו ממונו על ולתזם נשכחו לספר צריך

 לעולם חלק לו אין חברו בקלון והמתכבד .בכבודו כבודו
 אדם היא אם אבל במצות ריע 'כשהוא הוא זה וכל הנא
 ה׳ יראת שנאמר לשנאתו מצור, תונחה מקבל ואינו רשע

:אשנא ה׳ משנאיך הלא גנתיב רע שנאת
ואהבתם אמרו והוא הגרים את שצוגרלאמיב היא י מצור,

 לרעך ואהבת נאמרו נכלל שהיה ואע״פ הגד את
 כנפי תחת להסתופף שנכנם י :מפני במצור, ריע שהוא כמוך

 מצור, לו ויחד •אהבתו על■ אהבה עליו הוסיף השכינה
 עס נוספת אזהרה עליו הזהרנו שבאונאה כמו נוספת
 עשה מצות ב׳ יש כן ואם עמיתו באונאת נכלל היותו

 וא׳ כמוך לרעך כאהבת נכלל׳ בהיותו אחת דגר נאהבת
 התורה הזהירה מקומות ובכמה הנר את ואהבתם נאמרו

לתת נר ואוהב שנאמר אהבו בעצמו והקב״ה דגר על
: ושמלה לדם לו

ר



תקפאחכמהא פרי!ראשית

 לו אפשר היאך וכי ימלט", ,ה בשם יקרא אשר "כל :נ[ואומר)עח(נל ואמת", חסד
 "רחום >עט<:שנאמר וחנון, רחום המקום נקראנלג! אלא הי, בשם ליקרא לאדם
 שנאמר>פ<: רחום, המקום נקרא חנם. מתנת ועושה חנון הוי אתה אף ".,ה וחנון

 "כי )פא<: שנאמר צדיק, המקום נקרא רחום, הוי אתה אף אלהיך", הי רחום אל "כי
 >פב(: שנאמר חסיד, המקום נקרא צדיק. הוי אתה אף אהב", צדקות הי צדיק

 יקרא אשר כל "והיה נאמר>פג(: לכך חסיד. הוי אתה אף הי", נאם אני, "חסיד
>פה(!לה[:ואומר בראתיו", ולכבודי בשמי הנקרא "כל :!לי[ >פח ואומר ימלט״, הי בשם

_________עכ״ל. למענהו״, הי פעל ״כל_____________

 על >פו< השנה ראש במסכת אמרו זו כוונה על כי הגאונים, משם ושמעתי יד(
אלמלא יוחנן, די אמר ויקרא", פניו על הי "ויעבור פסוק>פז(:

 כשליח הקדוש־ברוך־הוא שנתעטף !לי[ מלמד לאמרו, אפשר אי כתוב מקרא
 מוחל אני הזה, כסדר לפני יעשו שישראל זמן כל לו, ואמר למשה והראהו צבור
 מדות י״ג מזכירים אנו פעמים כמה רואים אנו שהרי קשה, והדבר עכ״ל. להם,
 הכוונה אין הזה, כסדר לפני יעשו כוונת כי הגאונים, אומרים אלא נענים, ואינם

 למשה, הקדוש־ברוך־הוא שלמד המדות סדר שיעשו אלא טלית, עטיפת על לבד
 וכן וכד, רחום תהיה אתה אף רחום הוא מה דהיינו וחנון", רחום "אל שהואלפח(

מדות. י״ג לכל

 יואל )פג( יב. ג. ירמיה )פב( ז. יא, תהלים )פא( לא. ד, דברים )פ( ח. קג. תהלים )עט( ה. ג. יואל )עח(
שם. שמות )פח( ו. לד, שמות )פז( ב. יז, ד״ה )פו( ד. טז, משלי )פה( ז. מג, ישעי׳ )פד( ה. ג,

 גו שבוטחים ה׳, גשם יקראו אשר אלו כל צרות, עליהם כשיגאו לעת״ל וכו׳ אשר כל נלב[
ןספרשים!. הצרה. סן ימלטו

 אף וחנון רחום נקרא המקום מה אלא אי׳: וגספרי הילקוט, גי׳ הוא כן וכו׳ המקום נקרא ]לג[
 וכו׳. צדיק נקרא הקכ״ה מה לכל. חנם מתנת ועושה וחנון רחום הוי אתה

 )ישעי׳ כמ״ש הקב״ה, של לכגודו ונבראו ה"׳ "עם כשם שנקראו ישראל הם וכו׳ הנקרא כל ]לי[
 הנקרא כל מדכתיג הוא, לדכרינו והראיה עזראן. איז !סצ״ד, אתפאר" כך אשר "ישראל ג<: מט,

 וכו׳. רהוט נקרא המקום מה הקכ״ה, כמו שם כאותו ליקרא שצריך ר״ל: בשמי,
 כט״ש בדרכיו ולהידבק ית׳, לו לדמות — למענהו הוא הקכ״ה, שברא מה כל וכו׳ פעל כל ]לה[

ארסן. !מולדות כאן.
 לטשה נראה היה שכן האוזן, את לשבר כדי אלא זה מקרא נאמר ולא וכו׳ שנתעטף ]לו[

 טליתו המעביר כש״ץ וכו׳" "ויעבור דכתיב: והיינו כש״ץ. מתעטף הקב״ה כאילו בנבואה,
זז״א[. ןסהרש״א יעשו. שכן להורות הקב״ה, עשה הזה כסדר וקורא, פניו על



אפרים חיים אורח רבבות ששב

 מנגן, היד" כן גם הכנור בשבת אם להסתפק ויש
 ועיין בשבת, המקשקש טשעון גדע לא הרי ולכאורה

חכמים. שפתי בספר שם
 מצרים גאולת כי כלילת הוא התורה לימוד ועיקר

 מגור להאדמו״ר ישראל בית בספר וכתב בלילה. היתד"
 שגאולת תשט״ז, m3! בפרשת זצ״ל, ישראל ר׳ הרבי

 בי והדינין, ר״סט״א כח להחליש בלילה הי׳ מצרים
 הנס ונעשה בלילה, לשלוט למחבלים נתונה הרשות
 ואור לרחמים, הדין מדת להפוך יכולין בנ״י כי דלילה,

 הכי אפילו הזמנים ולכל הדורות לכל לבנ״י יאיר הנס
עכ״ל. שפלים, הכי ודורות קשים

תקלב סימן

לויח כרץ

 בפי״ד וד״רמב״ם לויה. שיעור מבואר מ״ו בסוטה
 המצוד, דמקיים וכתב לויה, של אלו הלכות הביא מאבל
 שבית שם וכתב אמות. ארבע חברו את מלוה אפילו

 למקום. ממקום העובר אדם ללוות שלוחין מתקניו דין
 שכתב, אורה בקרן שם וראיתי מקורו. ציין לא ובכ״ט

 דאטו לוי׳ בלא פטרנוהו ולא המשנה מדברי דמקורו
 לתקן צריך אלא אדם, כל ללות צריכין בעצמן ב״ד

 ראינוהו לא שם כתב רש״י והנה לזה. מיוחדים שלוחים
חבורה. בלא יחידי והנחנוהו

 הדין אין אז בחבורה הולך ראם משמע ולכאורה
 הובא לא שבשו״ע ותמיהני יחידי. בהולך דרק לויה, של

 שבע בבאר וראיתי וצ״ע. אורחים לוית של זה דין כלל
 בחזקת הדרכים כל דכיום משום וכתב בזה העיר שכבר
 למסור מחוייב אדם אין ולכן הגמרא, כבזמן ולא סכנה

 כך אבל נועז חידוש באמת והוא ע״כ• בסכנה, עצמו את
בדבריו. מבואר

 ילקוט בשם כתב ס״א תכ״ו סימן חו״מ משה ובדרכי
 הילקוט( של המחבר מי אצלי נתבאר לא )וכעת טד״רד״ש

 על מוחלים דיש משום פרסה עד מלוח.רק אין דכעת
 מקום ומכל אמות. ר׳ הפחות לכל ללכת ויש כבודם

 בבאר כ״כ ועיי״ש הובא• לא ד״א של זה דדין ק״ק,
 זה. דין הובא לא מרוע וא״כ סק״ל. תכ״ז בסימן הגולה

 שכתב ט״ב, תב״ו בסימן השולחן בערוך שם וראיתי
 אלא ברגל הולכין שאין מפני בזה .נהגו לא ועכשיו
 דברי שהבאנו מה ולפי לבדו. נוסע ואינו בקרון נוסעים

וכדבריו. יחידי בהולך דרק משמע כך שם רש״י
 בלשון שכתב קי״ט בדף ברכת עמק כספר וראיתי

 אורחים הלוית במצות נזד״רין העולם אין למה ותמהני :זה
לויה דוזיוב שאפשר לי אמר איש חזון בעל והגאון וכו׳.

 שנוסעים כהיום אבל יחידי, בדרך שהולך למי אלא אינו
 אבל לחברו. לויה אחד כל נעשה יחד אנשים הרבה
 ד״א לביתו חוץ שילוד״ו זה דדין לי, נח לא כ״כ עדיין
 שם יעקב עיון ועיין מהרין. אין ומדוע הובא, לא מדוע

בסוטה.
 בנטל ברכה בעמק דין חידוש עוד שם וכתב

 יכול הרכבת את יאחר שלא ללכת ממהר והאורח ידיו
 ואין ויחזור, דעתו יסיח ולא הפסק זה ואין וללותו, לצאת

 תשובת השערי שהביא וכמו לבטלה ברכה חשש כאן
 הברכה דאין הכסא לבית ויצא ידיו בנטל הריטב״א בשם

 ר״ריטב״א ודברי בירך. שפיר שבירך דבשעה לבטלה,
 קג״ח, סימן תשובה בשערי דבריו והובא ■בחולין, הם

 וצריך ודו״ק. צרכיו עשיית של זה פרט הביא לא אבל
בזה. ביאור

 שנטל באחד חדש, ■דין נלמד הריטב״א מדברי עכ״פ
 דיכול לו, קורא אחד כי למהר צריך ומיד ובירך ידיו

 הדחק שבשעת ויתכן בדעתו, היה זה בזמן כי לעזוב,
 באסיפת חמד בשדי ראיתי אח״כ אמנם כן. לעשות אפשר
 כן, לעשות נכון שלא שכתב כ״ט, סימן ברכות, דינים,
 ברכה בחשש להכנם לא בדי בברכה לאכול עצמו וידוזוק

כיום. לויד, דין נוהגים לא מדוע מבואר עכ״פ לבטלה.
 ס״ד עמוד בראשית )הומינר( לךהמ עבד בספר ועיין

 מספר והביא היום. בזה שמקילים מדוע רהסביר ע״ב
 םהחיי בכףו ק״י, סימן במ״ב ועיין עיי״ש. חסד אהבת

 קצות 'ועיין חבירו, את במלות דינים הרבה שהביא שם
 ירושלים אוצרות ועיין ס״ז. סימן שולחןה ובדי השולחן

 רוזנברג דוד ר׳ הרד,"ג ידידי מ״ש קכ״ו סימן רכ״ג חלק
 שיתעלם עד לויה דשיעור שופטים חזקוני ועיין שליט״א.

 לשלום, לדרכו להולך לויה־־־שאומרים ובסדר מעיניו.
 מ״ש ועיין תנאי, בלי ברכה שהיא כתנים, ברכת יאמרו

 מערכת לפי דבש מספר מ״ה עמוד הלכה יניפנ בספר בזה
ט׳. אות ל׳

י׳ אות זצ״ל חיים מהחפץ חסד אהבת בספר ועיין
אורחים. לוית בעבין מ״ש ט״ז עמוד

תסלג סימן

א

ראש גלויי שיכור ■בפני תורה דברי להרצות
 בד״ת קהל לפני ולדרוש ללכת יכול רב האם שאלה

 ללמד יכול מורה אם וכ״כ הראש בגילוי יושבים כשהם
הראש. בגילוי שיושבים לתלמידים תנ״ך

 לכסות דצריך הטעם לבאר האריכו כבר חשובה!
ל״ז* סימן ברונא ומד״ר״י ע״ב סימן מהרש״ל עיין הראש,
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*
השכל( )נזאמר ן אב" ר ה

 לא ציצית, מזוזה, תפילין, ה/ יחוד כלל: אלהיד" ה׳ "אנכי בדבור
 תשכח פן לך השמר ספר־תורה, כתיבת תורה, למוד לבבכם, אחרי תתורו

 יתעלה ה׳ )באהבת כמוך לרעך ואהבת ה׳, יראת ה/ אהבת אלהיך, ה׳ את
 אחיו(, את איש לאהוב נצטוינו ולכן יתעלה הוא יאהב אשר את לאהוב יצטרך
 שיוכיחנו יתחייב אחיו את איש באהבת עמיתך את תוכיח הוכיח הגר, אהבת
 זה ומכלל בדרכיו. ]והלכת תדבק, ובו המלך, מצות על עובר אותו אהכשרו

 ולהרחיק חסדים גמילות כענין מצות כמה יוצאים בדרכיו" "והלכת 'של
 הקן, שלוח בנו, ואת אותו החי, מן אבר הדם, כיסוי שחיטה׳ האכזריות:

 הם אשר והקדושה הנקיות ומכלל בדישו. שור תחסום לא בחלב, בשר איסור
 הטמא לבין הנאכל הטהור בין להבדיל המצות: הם בדרכיו" "והלכת בכלל
פרה ומעשה טמא, טבילת וטריפה. נבילה חלב, ד.ם^ איסור יאכל, לא אשר

|12ג45_67^ה״ח

 שיטמא עשה מצות בדרכיו" ב״והלכת ללהנכ סדיםח גמילות ובכלל אדומה.
 אהבת־ בכלל השי״ת. את ¥נסות זד־ש^א יראת בכלל־} הידועים. לקרוביו הכהן

 שלא בקרבגות מצות הרבה יוצאים ה׳ יראת מכלל דינו. להצדיק "ח׳
 אתנן מום, בעל להקריב ושלא להקדיש שלא הפחיתות: צד על בהם יהא
 היראה ובכלל פגול, לאכול שלא ודבש, שאור להקטיר שלא כלב, ומחיר זונה
 הוא מלח בלי )קרבן מלח תשבית לא לשמו, שהוקדש קודש לשנות שלא

 שמן לשים שלא היראה, בכלל השלימות(, בתכלית שאינו מכיון מום כבעל
 וקדשים נותר, מקונו(, ויראה לתשובה יעירהו )שזה חוטא מנחת על ולבונה

 הרגלים בענין המצות הם מצרים" מארץ הוצאתיך "אשר בכלל שנטמאו.
בסוכה. והישיבה הקהל ראיה, שמחה, חגיגה, לו! זכר הם אשר

 עיר גם שבתוכם זרה עבודה עניני כל כלל לך" יהיה "לא בדבור
 עבודה ובכלל ועוד. ראשכם פאת תקיפו לא וידעוני, אוב ומסית, הנדחת,

 עניני וכן יטמאו הם גם כי טמאות אכילת איסור הנפש טומאת שהיא זרה
טומאה. מגע

 שבועות עניני כלל לשוא" אלהיך ה׳ שם את תשא "לא בדיבור:
 שלא השם, את לחלל שלא תשא לא בכלל וחרמים. ערכין ונזירות, נדרים
 השם קידוש של עשה מצות ה׳ חלול אזהרת ומכלל השם. את למחוק

 שם שיתקדש תמיד לפעול שיש הוא שענינו ישראל" בני בתוך "ונקדשתי
 קריאת כהנים, ברכת המזון, ברכת תפלה, השם: קידוש ומכלל בעולם. ה׳

 תקלל לא ודיין, נשיא לקלל שלא ,,ה שם לקלל שלא תשא לא ובכלל שמע,
 ובכלל תאחר, לא ודמעך מלאתך נדרים, לאחר שלא השם חלול בכלל חרש.

 שוא דיבור שהוא תשא" "לא ובכלל בקדשים, המועל שישלם השם קידוש
לא וגר עמיתו, את איש תונו לא שוא, שמע תשא לא המצות: על ועבירה
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קכג

לארץ־ישראל. לארץ מחוץ שברח עבד להונות שלא תלחצנו, ולא תונה
בשקר. להתנבאות שלא תשא לא ובכלל

 ושבח בשיר להזכירו ענינו אומר: לקדשו השבת יום את זכור בדבור:
החג, עניני וכל החגים קרבנות ומועדים, שבת זה בדיבור וכלל קידוש. של

ויובל. שמיטה חדש, ראש קרבן החודש, קידוש
 אף וגדולים הורים כיבוד כל ענינו אומר: אביך" את "כבד בדיבור

 לשמוע תקום, שיבה מפני הורים׳ ומורא כיבוד וכלל: וביתו המקום כיבוד
 בגיד איסור הורים כיבוד ובכלל תגרע. ולא תוסיף לא תסור, לא לנביא,
 כיבוד ובכלל אביהם(. לכבוד יעשו והבנים יעקב" ירך כף )"ותקע הנשה
 אלא אמו ואין הקב״ה אלא אביו אין שאמרו: )כפי המקום כבוד הורים
חטא. על להתודות והקרבגות, מקדש עניני כל כלל ובו ישראל( כנסת

 בשוגג לרוצח גלות דין, בית מיתות כל כלל תרצח" "לא בדיבור:
 כל עגלה, עריפת קולטות, הם שגם ללוים מהם לתת מקלט, ערי להפריש

 מכשול תתן לא עור לפני מעקה, עשיית נפשות, בדיני ושופטים עדות עניני
 לאדם לגרום שלא והוא הגוף מהפסד גדול יותר שהוא הפסד לגרום )שלא

 אחיך את תשנא לא תרצח": "לא ובכלל רעך, דם על תעמוד לא לחטוא(
 עזוב חטא, עליו תשא לא רכיל, תלך לא תטור, ולא תקום לא בלבבך,

 כל חובל, הוא נפש כי ורכב ריחים יחבול לא עמו, תקים הקם עמו, תעזוב
תענון. לא ויתום אלמנה

 וחליצה יבום קהל, איסורי ביאה, איסורי כל כלל תנאף" "לא בדיבור:
 תשחית לא אשה, שמלת גבר ילבש ולא אשה על גבר כלי יהיה לא סוטה,

אשה. לקדש ורביה, פריה מילה, זקנך, פאת
 ואמה עברי עבד דיני וגזילה. גניבה דיני כל כלל תגנוב" "לא בדיבור:

צדקה, שומרים, אדם, של ממונו נזקי המשקלות, צדוק האבידה, השבת עבריה,
 שכירות משכון, החזרת כנושה, לו תהיה לא תלוה, כסף אם עניים, מתנות

תתן. לא׳ כליך ואל פועלים,
 משפט עדות עניני כל כלל שקר" עד ברעך תענה "לא בדיבור:

 לרשע להשיב בארץ השופטים שהם המלכים מנויי זה ובכלל ושופטים,
 לא לעצמו, תורה ספר כתיבת המלך: דיני וכל כצדקתו ולצדיק כרשעתו

 ובכלל ודיניהם. מלחמה עניני וכל עמלק מחיית וסוסים, כסף נשים לו ירבה
נגעים. ועונשו רע שם מוציא זה לאו

 לתת והאזהרות חמדה עניני כל שענינו אומר: תחמוד" "לא בדיבור:
 תסיג לא חומה, ערי בתי גאולת :כלל לעכבם, ולא להם הראוי את לאנשים

 איש מחמרת להמנע תחמוד" "לא ובכלל ריבית, נתלות, דיני רעך, גבול
 בעבודות הכהגים יתעסקו שלא נכלל ובו גבולו והשיג לעמיתו הראוי את

איש חמדת האיסור ומענין יקרב, לא וזר הכהנים, בעבודות והלוים הלוים
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x הריטב״א חידושי
אלאשבילי אברהם ב״ר טוב יום לרבינו

ברכות מסכת
 כתבי־יד על־פי לאור יוצא

מקורות, ציוני מבוא, בצירוף
ובאורים הערות מקבילות,

מאת

הרשלר משה הרב

מוסד
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ירושלים • קוק הרב מוסד הוצאת



קיב הריסב"א חידושי קיא

 הנשמה. נראית כך הגוף שמכוסה מה דדוגמת
 בראש נידונים הכל כמ״ד לה סכר סוגיא והאי

.84 השנה

 הוי. מאי דהו אמר כי ידעי לא כ״ד ואי א[ ]יט,
 לא אי לד״ו איכפת מה נמי לתו אמרי דכי

.“ שעי
 יש הכמים. תלמידי של ממתן אה־ המכפר כל

 כלומר ?הטייד לשון מטתן אחרי 88מפרשים
 שעשה, העבירות ואומר הישרה מדרך שנוטה
 חכש תלמיד שהוא דכיון כן, לעשות לו ואסור

 כדאמרינן תשובה, שעשה בלבו לחשוב לו יש
 תהרהר אל בלילה עבירה שעבר ת״ח ראית אש

 דוקא ואסיקנא תשובה. עשה ששאי ביום אחריו
 עד לא ממון של בעבירות אבל הגוף בעבירות

 שמספר ,87אתר פירוש ויש לבעליו. שיחזיר
 דוגמא דאמר כההוא מיתתו אחר גנאי ממנו

הוה. מיתתן דאחר השקוה,
 עקלקלותה והממיב וכו׳ למוכיכ ה׳ המיכה שנאמר

 הצדיקים ארחות המטים אדם בני כלומר וכר.
 ישראל. על שלום האון פועלי את ה׳ יוליכם
 כלומר ישראל על ששלום בשעה אפילו פירוש

 גן לשלום ראויים היו העון אותו שאלמלא
האון. פועלי את ה׳ יוליכם 88 עדן
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 ידים, בנטילת המזלזל תלת, ואשכח דק נפק
והמגיס חכמים, תלמידי של מטתן אחר והמספר

וכר. כעלה כלפי דעתו
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 בשביל כלומר השקוה. דוגמא להם אמר סוטה.
.7° השקיה כמוה גרים שהיו

הוד
 כשחתכו •1פירוש וכר. דהודיא הודיא כין

מודים הכל מאליו לעמוד יכול ואינו לאורכו

 חול בו נתן ולא לרחבו חתכו ואש טהור, שהוא
 הוא כובדו שמתוך טמא, שהוא הכל דברי

 אבל הראשונה, מלאכתו מעין ועושה מתקיים
 נחלקו, בזו ביניהם, מפסיק שהחול חול בו כשנתן

המשניות. מתוך מוכח וכן
 ור״א דמילתא מידיתא מרמה לוי כן יורשע רבי
 אלא מונה היה לא אלעזר ר׳ פירוש וכר. לא

 מצא ולא בפירוש, במשנה להן יש שהנדוי אותן
 הנד מונה היה לוי בן ר״י אבל שלש, אלא מהן
 הרבים כנגד מתריס שהוא להן, הדומה וכל תלת

 רבי עושה שהיה כמו כדבריו, מעשה ועושה
 וארבעה. עשרים מהן ומצא תלת בחני אלעזר
 המת את מוציאין אין ת״ר וכר הממה נושאי
 את מוציאין אין תני 72ירושלמי ליק״ש. כמו־
 אחת שעה הקדימו כן אם אלא לק״ש סמוך המת

 ויתפללו. שיקראו כדי אחת, שעה איחרו אש או
 יכולין אם וחזרו המת את קברו תנינן והא

 סברי דהון באילין תפתר וכר, ולגמור לחזור
שמתחלה כלומר עונה, בה ולית עונה ביה דאית

שיגיע קודם יו ולקבר להיציאו שיוכלו שעדו
שעה להם היה ולא השיעור בזת וטעו ק״ש,
הקדימו כן אש אלא דקאמר והא כ״כ. גדולה

ק״ש זמן שיגיע קודש שיקדימו כלומר וכר שעה
או הזמן, קידש ולקברו להוציאו שיוכלו 1to

 ג״כ להתאחר להם יש הזמן כבר הגיע אם
 הקהל רוב התפללו שכבר לשער שיוכלו זמן

 ומאי יוציאוהו, ואח״ב בביתם או הכנסת בבית
 שיוכלו שיעור אלא דוקא לאו שעז/ דאמר

 .75ק׳׳ש לקרוא או לקברו להספיק
 קורין, דדוקא י״א וקורין. נאה־( אהד נשממין

 אין דרבנן תפלה אבל דאורייתא דק״ש משים
________ .74 לתפלה דה״ה וי״א צריך,

tu'a tok»* Z*to* *tottow totAto to^ •tototo /•*to *A 
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דתנהומי משוש 75דמילתא טעמא יתהידיו. דא

 רצה 65 ונשמע. ד״ה רשיי ועי׳ א טז, ר״ה 64
 אינש רלמא המהרש׳־א ־*שית תקשה שלא ליישב בזה

 צריך למד. דא״ב רבנו ב׳ ולבן לתו אמר אחרינא
 ומחייב 66 ירע*. לא בך בין והא איתי להו שיאמר
 ואפשר ,וראיה ותר״י בגליון הערוך פי׳ ובעין קאמר

 אהר המספר כל סתמא קאמר רלע־ל מר,א שדייקי
 דכתב הב׳ ולפי־ ובו׳, מטתן אחר קתני והבא המת
 מכתו רנקט כמהרש״א צ״ל מיתן לאחר דמטפר רבנו

 עי׳ 67 חייט. ק־ו־ין במותה דצדיקים משום
ברא״ה, וביה 68 ותיספית. הפספ־ ד״ר. רש״י

אמר. :בכי״א 69 ניב. :בטעות ובנדפס
 בריטב״א גם כ״ה 71 ותוספות. רש״י עי׳ 70

 י׳׳מ, בשב במאירי ובן שם• רמב׳־ן ועי׳ ב. נט, ביב
 ברכות 72 מ״ז. פ״ז עריות ה־אב״ד בפי־ ובעי״ז

בתר״י כ״ה 73 ועוד. בתרי־ יהיבא ה״ב פ־ג
 חצי מקרי לק״ש דסמוך הא־מ־ת מרעת ולאפיקי

למנחה. סמוך לגבי א צט, בפבר־ב בראמרי׳ שעה
 ד״־מב״ן בשם ובטור הלשונות ב׳ כתב בתרי* 74

הגר״א. ביאור ועי׳ מתפלליו ואין ן—דק כתב
במצוד. עוסק דדוקא משמע ולבאירד, בת־״י, ב׳־כ 75



ב יט, ברכות קיג

 הכדים וגמילות היא, הכדים גמילות אבלים
 והודעת 76 בעלמא כדאמרינן התורה, מן ]היא[
 מק״ש, פטורים ולפיכך הכדים, גמילות זה להם

 במצוד. דעוכק כשום הפת נקבר שכבר אע״פ
 לשורה הגיעו שלא קודם 77תאמר ואם הוא.

 פטורין ויהיו וגומרין ק״ש כתהילין אין אכאי
 הן דהא בפצוה עוסק משום שורה, מפצות
 אתחלתא היי קבורה דמשעת י״ל בק־׳ש. עסוקין

 דכבוד הוא קבורה פעבין דשורה מצוד. דהא
 דמצות אשתכח דכן וכיון ולחיים, למתים עושין
 מההיא הא שנא כאי עוד וא״ת .7’ קודמת שורה
 דאמרינן חייבין בהספד עסוקים דאפי׳ דלעיל

 להו פטרינן והבא וקורין, אהד אהד נשמטין
 לא ק״ש שקורין אעפ״י דבהכפד י״ל פק״ש.

 אבל למצותו, לחזור שאפשר בהספד עכוב יהא
 מצוד. שהיא מפני א״א שורה מצות לענין הכא

עוברת.

 פמורוט הפנים את הרואה שורה ה״ד ב[ ]ים,
 פטורים הפנימיים והיינו ,79האבל פני פירוש
במתניתין. דקתני
 פטורים 80קרוביו פירוש האבל. מהמת הבאים
.81היצונים הם ואפי׳

 כשוק ואפילו "פושבו בכנדו כלאים המוצא
 השובה הכמה אין כלומר וכר. הכמה אין שנאמר
 בכלאים ודוקא השם, חילול שיש במקום

 אבל 84 וברז כווי שוע דהיינו 83 דאורייתא
 שדוחה הבריות כשש דגדול לא, דרבנן בכלאים

 תסור, דלא לאו והיינו שבתורה תעשה לא את
אסמכינהו, תסור דלא אלאו דרבנן פילייהו דכל

 במצוד. עוסק היה אם אבל פוסק אינו דאורייתא
 בזה, שנסתפק עב סי׳ פפ״ג ועי׳ פוסק, דרבנן

 ב״ע הוה אבלים דניהום פסק אבל הל׳ וברבב״ם
 בבטל ואינו שהות עדיין כשיש יעמיד והוא דרבנן
 במאירי, הגאונים דעת וכ״ה ק״ש מצות לגמרי
 הלכה. וביאור ברמ״א שכ״כ ס״ד עב סי׳ ושר׳ע

 ומ״ם 78 ברא״ה. כ״כ 77 ב. ל, ב״ם 76
 אינו השורה אל דבהליכה מתחיל לגמור יכול אם

 מבואר וברא״ה וברכנו כק״ש, שיפכר גמור עוסק
 יהא לא דאם עב בסוסי׳ שב׳ כמג״א דלא לכאורה

 ק״ש קודם שיקרא צריך ק״ש לקרא אח״כ שהות
 רבנו 79 תנהובין. במצות התחילו לא שעדיין כיון
 פני לומר שרצה ומפרש הפנים, את רואה בגט׳ גריס

 גי׳ שכן וכנראה במשנה דתגינן פנימיים והם האבל
 פני רואים שהם שב׳ ה״ה ק״ש מה׳ פ״ד הרמב־׳ם
 פירש מ״מ הכי שגריס אע״פ ברא״ה אבל האבלים,
בזה. שכ׳ מה מכתם וראה האבל, ששם החלל הרואים

קיד

אכמכתא אלא כלל בהכי משתעי דקרא ולאו
.85הוא בעלמא
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 .86הספרים גרסת כך כבודו, משום במצאה עמו
 הצבור עם לשם כהן כשיש אותה ומפרשים

 והראב״ד אבל. של כבודו בשביל עצמו ומטמא
 באין '־8שמחות במסכת לה ה״ג כתב 87ז״ל

 בא בטמאה באין בטהורה, עמהם בא בטהורה
 כבוד ומשום קאמר, אבל כהן ועל בטמאה, עמהם
 עליו ערב הלשון שזה וכתב עמהם, כטמא צבור
 או כבוד כמה כי בספרים, שכתוב מאותו יותר
 הצבור מתוך אהד בהן בהפרד לאבל יש בזיון

עמו. הבאין

 יהודה דא״ד דרבנן הפרם בית אבא ר׳ תרגמה
 פי׳ והולך. הפרם בית ארם מנפה שמואל אמר
 דכל 59חכמים ואמרו קבר, בו שנהרוס שדה

 כשעורה לעצם להרס יש אמה המשים
 במגע, מטמאה והיא אותו, מוליכה שהמחרישה

 נדחה עצם שם היה אם והולך מנפח וכשהוא
 דבית הכא דמשמע ומאי נפיחתו. ידי על הוא

 מיהר. ובנפות נפוח, בלא בו להלוך אסור הפרם
 דאיכא דאע״ג פסה, עושה לענין דוקא זהו כגי,
 כרת דאיכא כיון בטומאה, אותו בעושה כרת
 אינה הפרס בית וטומאת לעשותו, שהדל במי
 העמידו ולא הבדיקה על סמכו מדרבנן אלא

 שהולך במי הוא וזה כרת, במקום דבריהם
 בבדיקה סומך אינו כהן אבל פסחו, אה לשחוט
 שהיא דכיון תרומה, ולאכול הפרס בבית לעבור
התירו לא בטומאה שאוכלה למי במיתה

 דאחרים די״פ כ׳ בהר״י אבל ברא״ה גם כ״ה 80
 שכ״ד ונראה הוא, האבל בהמת נפי לנהם שבאים

יהודה דר׳ כפרש דרבנו כשפע 81 רש״י
 האבל מחמת באו אם החיצוניים דאפילו קאי אסיפא
 פושטן. :לפנינו 82 בזה. נסתפק ובונד״י פכורין

 בגברא. משפע וכן ומאירי, רא״ה בתר״י כ״כ 83
 א. סו, ביצה 84 ומכתב. השלמה במאור וכ״כ

 הרמב״ן כשיטת שסוברים ואפשר ברא״ה ב״ה 85
 אבל אסמכינהו תסור דבל אלאו דרבנן דאיסורי

 על העובר דכל הרפב״ם ד׳ אבל מד״ס, איסורייהו
 לפנינו, כ״ה 86 תסור. אלא עובר דרבנן
 יו״ד וטור הי״ד פי׳ג אבל ה׳ וברמב״ם ברש״י וכ״מ

 שמחות ע״פ שכ׳־כ השלמה עי׳ 87 שעב. סי׳
 שכד, סי׳ ר״א בתשובה הרשב״א גירסת וכ״ה שם
 צ״ב 89 הי״ד. פ״ד 88 וגליון. מאירי ועי׳

 וכ״ה כ״א פי״ז ואהלות ב ה, דבפו״ק רבנו כונת
מלא וד׳־ה הפרס בית ד״ה שם ותום׳ א נז בנדה



רכד הרמב׳־ן חידושי רכג

 למימי כדבעי׳ משבועה לפטור מיגו שאין
"_______-מחגגהואינג ךהמ

 פניו טעיז אדם אין חזקה דאטרינן והא
 אבל טעיז אינו בו גטי ואטרינן ב״ח, ־־׳בפני
 ליה דעבד משום ז״ל•" סרש״י טעיז. בבנו

 היינו בפקדון הזה הפירוש ולפי .חסדים גמילות
 גמילות לו עשה שלא משום דמעיז טעמא

 דאמרינן ההיא גבי «» בהגוזל כתב ובן הסדים,
 מעיז ,דאינו הוא ובמלוה עד כר, מלוה שנא מאי
 מלוה, שנא ומאי ומעיז**•. מעיז בפקדון אבל

 .“]עלה[• ליה ומוקמי מדוכתיה ליה דעקרי׳
 לו שעשה זה בפני מעת אדם אין כר, כדרבה
 דאי משבועה, אף פטור בכל כופר הילכו טיבה,

 ביה, למיכפר מעי הוה לא בהדיה קושטא לאו
 ««ליה דמהייב מסתברא מקצת דמודה והיכא

 מעיז טובה, כאז דאין בפקדון, אבל כר, בכוליה
 רחמנא רמא כולו ]ליה[ כפר אפילו הילכך ומעיז,
 כתב “סנהדרין• מסכת ובריש עליה. שבועה

 טענת שאם חזקה כלום, מודה לא אי בהלואד.
 כנגדו פניו להעיז יכול היה לא אמת התובע
 בעי, לא שבועה אפי׳ הילכך הלויחגי, לא ולומר

 פניו מעת הסדים, גמילות דליכא בפקדון אבל
 מדברי למד ואתה שבועה. ובעי הכל וכופר
 לא בפקדון שהטוען סובר, שהוא ז״ל רבינו

 גמילות עמו עשה שלא כיון הייב, אצלי הפקדת
 לומר שנאמן דמלוה טעמא תלמוד דהא חסדים,

 חסדים, גמילות משום ,פרעתיו או הלויתגי לא
 מעת חסדים גמילות דליכא פקדון גבי הילכך
ז״ל. הגאונים דעת ןכ ולא שבועה, וחייב ומעיז

לרבנן שטחו שלפי כן, לומר אפשר ואי
 בכופר לחייבו לנו היה ומעיז, מעיז בבנו דאסרי

 בם*ק וכן מקצת. מודה ”בו• פומרין והם בכל,
 דהא ועוד דינרין. סלעין גבי »* דמציעא
 שבועת 1הנשבעין™ כל בריש לקמן אמרינו

 מתוך לד" משכחת חיכי רחמנא דחייב השומרין
 גמי ]אי מעולם, דברים היו לא לומר שיכול

ושמעת כר, נאנסו לומר יכול לך[ החזרתיו

 א׳׳נ מעולם דברים היו לא לומר דיכול מיניה
 בטוען שאם שבועה, מחייב ולא לך, החזרתיו

 קושיא. ומאי נשבע, נמי בנאנסו נשבע, להד״מ
 רעיא ההוא מציעא"• בבא בריש דאמרינן ותו

 יומא וההוא בסר,די, חיותא ליה"• מסרי דהוו
 היו לא לד,ו אמר לסוף סר,די, בלא לו אפקידו
 איתא אי זירא רבי אמר כר, מעולם דברים
 אי אלמא אשאדא- משתבע קמייתא חייא לדרבי
 מעולם דברים היו לא בטענת מישתבע לא ליתא

 שאלה ”הפרה• את השואל בס׳ דתגן ותו בפקדון.
 ושכרה היום שאלה[ יום, חצי ושכרה ]יום חצי

 אומר והלה מתה שאולה אומר המשאיל כר, למחר
 לי מנה מיניה שמעת בה זהוינן חייב, יודע איני
 ואוקימגא חייב, יודע איני אומר והלה בידך

 רישא לה ומשכחת ביניה׳" שבועה עסק בשיש
 נמי הכי בלאו ואמאי כר. בתלתא וטים׳ בחרתי

 חייב בפקדון בכל כופר שכל שבועה, עסק יש
 ולמה משלם, לישבע יכול שאינו ומתוך שבועה,

 גחמן דרב גופיה ומילתא פרות, ותלת תרתי לי
 יודע איני אומר והלה בידך לי מגה דאמר
 אבל במלוה׳ אלא פירושא להאי ליתא פטור,

 הוא, לישבע יכול שאינו שבועה מחוייב בפקדון
 ותו ופקדון. שאלה גבי החם לד, מייתי והיכי
 אם יודע איני אבל בתרא"* בהגוזל דתנן

 »’» וקי״ל סטור, אצלי הפקדת או גזלתיך
 ליה, דתבע היכא דאפילו דהתם כאוקמתא

 ומתוך הוא שבוע׳ מחוייב הא פטור ואמאי
 בית ”דתנו• ותו ישלם. לישבע יכול■ שאינו

 אומר וזה הזיז עד אומר זה וכר לך מסרתי מלא
 ותו משמע. בפקדון לך ומסרתי חייב, החלון עד

 עליו הלויתגי סלע דמתני׳••• בסיפא דתנן
 סלע אלא כי לא אומר והלה שור" היה ושתים

 כופר אלמא פטור, שוה היה וסלע עליו ד,לזיתיך
 הוא, נפקד זה מלוד, דהא פטור, בפקדון בכל
 לא בטוען פטור, בפקדון בכל כופר ודאי אלא
 נמי והכי לך. החזרתיו או מעולם דברים היו

בד,ד,יא «• הבית את המוכר בפרק בהדיא מוכת

פיגש. הר*י שיסה על ובנו חולק ושם כ, פד״ 363
 ואילך ופנאן הגפ׳, עכ״ל 365 <ג קז, קפא נבא 364

 וויכוח: 367 שם. ברש־י כ״ד, 366 רש״י. לשון
 4שנ ועיין שם, ברש״י ליתא ליה, ומחייב מסתברא

כאן. נחיב פרשיות עירוב קסבר אי ר״ה ב, ב, 368

 הגהתי 373 ב. פה, 37a ב. ד, 371 אף. 370
 בבא 376 יונטג כל 375 א. ה, 374 הנדפס. לפי

כיון 378 א. קיה, קפא בבא 377 א. אז, פןניעא
 הרי״ף. בדפי ב. פד, שם ברי״ף וכ״ה כר*נ, והלכה

א. 4מ לקפן 380 הבאר״ בפשגה לקפן בפרקין 379
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רכונ מב, שבועותרכה

 אצל המפקיד מרבה־" עמר׳ רב מיניה דבעא
_ 3»» כו׳ בשטר חבירו

נכונים, בכאן”ז׳ל רש״י דברי אין ודאי אלא
 לאו ,ב״ח, בשני פניו מעיז אדם אין אמרינן וכי

 שהרי בו, מעיז דאינו הוא חסדים גמילות משום
 כגון חסדים גמילות בו שיש נמי פקדון יש

 והאיך היא שלו הנאה כל כלים ושואל שואל,
 שהוא־ בו יודע שהלה משום אלא בו,( מעיז

 שאין כיון נאנסו בטענת בפקדון אבל *••. משקר
 ומעיז מעיז לאו, אם משקר אם בו יודע הלה
 מעיז, בפקדון אבל התם••• קאמר ולהכי הוא,
 בו לחלוק אין שבועה, התורה שחייבו וכיון

 סוטר אחה שאם בכל, לכופר מקצת מודה בין
 פטור מקצת מודה אף בכל, בכופר נאנסו

 והרי הוא, אבדה ומשיב מיגו משום בפקדון
 בפקדון, שבועה התורה שחייבה רואיו אנו

 בין בכל בכופר בין חייבה עגין בכל תילכד
 ורבי שוה. בשניהם שהטעם במקצת, במודה

 פליגי, בהא בשמעתין ורבנן יעקב בן אליעזר
 ליה דטעין אע״ג מעיז קטן בבנו סברי רבנן
 שהתור׳ פטור היה בכל כפר שאם וכיון ברי,

 ורבי הוא, אבדה משיב מקצת מודה סטרתו,
 קטן בבנו שנא ולא בו שנא לא סבר אליעזר

 יבול אינו טוענו הוא דברי דכיון מעיז, אינו
 בו שיש כיון ]בו[ לכפור בוש שהוא בו, לכפור

 או אביו, כשהלוהו ראה והוא האי כולי דעת
 טוענו כשזה אבל כפרן, יחזיקוהו שלא מפני
 לא בוש שאינו ומעיז, מעיז בפקדון כגון שמא
 להו עדיף ברי ושמא דברי מאחרים, ולא ממנו

 פקדון עסק ובא והואיל ליה, ומהימני לאיגשי,
 ולמאן ח( עליה שבועה רחמנא רמא ביניהם
 בפני לו אמר אפי׳ בגדול•••, ליה דמוקים
 פניו בו מעיז לרבנן אבא, הלוך או לו, הודית
 בידי לו אין או הודיתי ולא לויתי לא ואומר
או אה״כ, פרעו אם יודע הלה שאין מפגי כלום,

 אצלו לו היה הלואה, לשם לו שאמר אע׳ם שמא
 קנוניא דבר שמא או בזו, זו יוצאה אחרת הלואה

 פניו בו להעיז יכול היה הילכו ביניהם, היד.
 בכל כופר שום תורה חייבה שלא פטור, והיה

 )במשיב אבל הוא. אבדה משיב הילכו בהלואה,
 תורה שחייבה נאנסו בטענת בפקדון אבדה(
 ביניהם, פקדון עסק ובא הואיל עליו. שבועה

 וכולן במקצת. למודה בכל כופר בין לחלוק אין
 תורה שחייבה לפה ••’והטענה שבוער- הייבין
 נאנסו, בטוען בפקז׳ון מקצת ומודה בכל כופר
 בדדמי אמר דהאי משום שמא, בטענת ואפי׳

 ואינו אונם ]דוה[ סבור שהוא פעמים שכמה
 אחתך בבר ביה ידעת •»» התם כדאמרינן אונס.
 לא ואמר ••* שמורה או חדא, חדא לעבורי דמצי

 בבנו אפילו בטלוה אבל כלום. משלו נהניתי
 תורה חייבה לא פניו בו להעיז יכול שהוא
 תחוש לא וכן מקצת. מודד, ולא בכל כופר

 נאנסו טוען שאין •”שאומר ז״ל רית לדברי
 מקצתה מודה כלומר פרות, בשתי אלא חייב

 הגאונים על וסמוך כלום, שאינו נאנס. ובשאר
 נאנסו בטענת בבל בכופר שאפי׳ שאומרים ז״ל

 מקום כאן שאין אלא האמת, כן כי חייב,
להאריך.

 פסק ורבנן. אליעזר דרבי פלוגתא ולענין
 אליעזר כרבי דהלכה בהלכותיו ז״ל הגדול רבינו

 דאמרי׳ ותו »•». ונקי קב דמשנתו משום יעקב בן
 בין תהיה ה׳ שבועת הנשבעין••• כל בם׳

 חיכי רבא••• ואמר היורשין, בין ולא שניהם
 אביך, ביד לאבא מנה ליה דאמר אילימא דמי,
 מה ליד- לית דג׳ ליה אית נ׳ אידך ליה ואמר

 דאמר כגון נמי ואמרינן אבוד" לי מה הוא לי
 אית חמשין וא״ל אביך, ביד לאבא מנה ליה
 כה״ג אביו סיד ואי ידענא, לא וחמשין ליה

 אי ]אלא ,יורשין למפטר קרא איצטריך מיחייב
אצטריך )הא(••• פטור כה״ג אביו אמרת

נאנסו. בטענת פי׳ ת( הנראיז: הגהות

 תסוא. רנ8 שם: לפנינו 382 א. ע, בתרא בבא 381
 עיי שהביאו עירוב, דיה א, קו, ביק תום׳ ראה 383

בחום׳ א, קז, בביק ריב-א פירש ובן 384 ראיות.
 והדין הרשב״א בחנו וכן מקומות. ובעוד עירוב, דיה
 וראה שם, כם־מ ועי׳ הי״א, משכירות ם"ב והיה כאן,
 ריוג בשם מש׳־כ חזקה, ד־ר. א, יח, כתובות תום׳
 רבנו הביאה זו שיסה 386 א. קז, קמא בכבא 385

נראה 387 מינש. הריי שיסת והיא ר.*ג, דיר. לעיל

 ככייק 389 נ. צג, מציעא נבא 388 והסעם. שצ״ל
 הוא סופר וטעות מודה, שהוא כחוב: שמורה, במקום

 עירוב, דיה בתום׳ א, קו, נניק דבריו הובאו 390
 לקמן שהופסנוה בהשמטה רננו משיב ועיין עיייש,

 א סז, ניטין נדאיתא 391 חוזר• אני עוד דיה
 במקום כתוב לא שם לפנינו 393 א. מז, לקמן 392
 מדברי הוא שזה משום כתני ורבנו רבא ואסר זה:

לא. ציל 394 בגט׳. עיי־ש רבא

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)123 מס עמוד )רמב״ן( נחמן בן משה נדה שבועות, - >הרשלר< הרמב״ן חידושי
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בלאו( )הוצאת רסז סימן הרמב״ם שו״ת

 מידות עשרה לשלש בקריאתו מגיע הוא כאשר שהקורא, באלכסנדריה, שנהגו מה בדבר רבינו ילמדינו שאלה
 שלום נוה בס' +]עיי במניין. רם בקול הקהל אותן קוראין אשר עד שותק, הוא וכו'+ ו' ל״ד +שמות תשא כי שבפרשת

 וחנון, רחום, אל, ה', ה', מונים בתחילה והיו פ"ן[+ זה, מנהג על כ״א סי' או״ח תרנ״ד, אמון נא חזן, אליי להרי אמון( נא )מנהגי
 אל, ה', והוא לבד השני השם מן אלא לקרא ראוי שאין ואמר, אלעזר לרבינו זאת על( )ידיעה שהגיעה עד וגוי,

 נפסדה. לאמונה בו המצב יביא אולי כי פנים, בשום לערבם ואסור פסק יש השמות שני ובין הואיל וגוי, וחנון רחום,
 ואמר, זה על בידינו מחה ש״צ, פינחס רבינו הרב אלינו בא וכאשר אלה. ימינו עד בזה בדברו מחזיקים ונשארנו

 שמות, השני נזכיר אם אלא מדות, עשרה השלש מנין לנו ישלם שלא לפי בקריאה, השמות להפריד ראוי שאין
 מי שמענו לא עבדיך )ואנו( בזה. האנשים דעות ונחלקו בתחלה. )לפיהם( שנהגתם המנהגות, לפי לקרוא ושראוי
 פ״ן[ מ"א, סי׳ קהיית ה' באו״ח הובא' ר״ח סי׳ הרכבי +]בתה״ג ז״ל סעדיה רבינו אבל בתלמוד, עיקר הקריאה שלזאת שאמר

 י״ד+ י״ז +שמות וכוי אמחה מחה כי כמו רם, בקול לקוראם שנהגו הפסוקים, עם אותן מנה שס״ט+ ע׳ רס״ג בסידור וכן

 שמענו לא ובכלם ודומיהם, ה' קדוש= קדוש, =קדוש, קק״ק כגון קבלה, שבדברי מה וגם הים, שבשירת והפסוקים
 טעמה ומה בתלמוד זכר הקריאה לזאת האם אדונינו, הדרת יורנו שהזכרנו. כמו בתלמוד, עיקר שלהם שאמר, מי

 אדם ולבני ובמנהגים. בהרגלים תלוי בזה שהמצב או במניינן, הספקות להסיר מדות, עשרה השלש לנו וימנה
 שהתרגלנו כפי היטב. באר זאת לנו ויבאר יקראו. לא ירצו, לא ואם רם. בקול יקראו ירצו, אם בזה, הבחירה
 לבו ]ימלא[ )וימלא( כמותו, גדול אדם היהודית האומה מן ישלול ואל מאורו מלהנות אלהים ימנענו ואל מחסדו,
סלה=. נצח =אמן אנ״ס ויבהירם קשייו ויבאר וירחיבו

 חזנין מנהגי שהם אצלי, והקרוב רז״ל, מדברי בדבר כלל נזכרו ולא להן, עיקר אין כולן הקריאות אלו התשובה
 איני אבל ברור, מובן לו שאין דבר והוא עיקר, לזה יודע שאיני משום מעולם, אותן קראתי לא אני אבל שנתפרסמו.

 במנהג תלוי זה בכל והענין אניחם. הרבה פעמים אלא הקהלות, ברוב מפורסם שהדבר משום שקורא, מי בידי מוחה
חובה. או חטא שכן וכל מגונה, ולא רצוי דבר לא בו ואין

 הביא +כך זה, על שחלק מי מעולם שמעתי לא נכון, דבר זה הרי מדות, עשרה השלש מן אינו הראשון ושהשם

 שלש ד״ה ב' י"ז ר"ה בתוס' נסים לר' סתרים מגילת מסי שהובא מה ועיי ב העי שכ"ב ע' פליישר חוצי עיי גאון בשם תשא כי פי' הראב"ע

 אחר לפניך, ה' בשם וקראתי אמר יתעלה, שהוא לפי זה, על מורה מקרא של ופשוטו הי+ סי׳ פ״א לר״ה וברא״ש עשרה
 על מסכימים כלם והגאונים וגוי. וחנון רחום, אל, ה', קרא שמו, יתעלה שהי, והזכיר, ההבטחה, זאת קיום סיפר כך
 בפי׳ ועיי האי, לר' שהוא שם נזכר ולא לגאון פירוש בשם ע״ב( )פ״ד תתקל"ט סי׳ פ"א ר"ה +הרי״ף בהלכות הרב הזכיר וכבר זה.

 במגלת והיה כ״ה סי' ל' עמי השנה לראש אוצה"ג ועיין א, העי שכ"ט ע' כ"ז ספר קרית בנדיקט, והשווה פ"ן א', י"ז לר"ה חננאל רבי'

 לא וזה ששית, מדה שהיא חסד ורב ז״ל האיי רב דברי א"ן+ רמ״ב, עמי י״א שנה בתרביץ המפתח עיין נסים רב של סתרים
מדה ינקה לא אחת, מדה ונקה שמונה מי יש במניין. גם נחלקו אדם ובני השני. השם מן המניין יהיה אם אלא יהיה,
 אותם שמונה מי ויש מזכי+ לא תיבין ולדלא ינקה: לא לעומת לאוריתה, לדתיבין סלח ונקה: +שתרגפ עצמו, התרגום והוא שניה,

 ממה נגזר כלה, יעשה ולא השרש מן יעקור לא יתעלה, שהוא, כונתם, ומבאר אחת, מדה שהם ואומר אחת מדה יחד
 לא ר״ל אנקך, לא ונקה למשפט ויסרתיך י"א+ ל' +ירמי' שאמר(, )וממה תשב לארץ ונקתה כ״ו+ גי +ישעיי שאמר

לפי מניינם )ואופן( כלה. יעשה לא יענוש, כאשר יתעלה, שהוא, אומר, הוא וכאלו בעונש, השורש מן אעקורך
על ראב״ם פירוש עי' צ"ל, כך כ"א, א' מו"נ פ"ן[ נ"ב, א' נבוכים מורה ועי' פ"ה ע' מ"ט דבי פרידמאן חוצי ספרי +]עי' המפורסם

 רחום, השלישי אל, השני ה', הראשון זה: הוא הרי ב+ - א טור תקל״ז, עמי תשי״ח, לונדון ויזנברג, א״י הוצי ושמות, בראשית
 עוון, נושא התשיעי לאלפים, חסד נוצר השמיני ואמת, השביעי חסד, רב הששי אפים, ארך החמישי , הרביעי
 מדה ינקה לא ונקה שמונה ומי ינקה. לא עשר השלשה ונקה, עשר השנים וחטאה, העשר האחד ופשע, העשירי

עשרה. השלש המדה הוא אבות עוון פוקד עוד שאמר שמה יאמר, ספרד, פרשני שפרשוהו כמו אחת,

 מצד למנותו כן גם יתכן ולא א״ך[+ ק״ה - ק״ג עמי ח״ב הבשם ערוגת +]ועיי הראשון ה' שמנה מי מעולם שמענו ולא
 מאה עליו תחזור אפילו אחד, עניין הוא ה' והי )אחר(, ענין מהן מידה לכל מזו, זו שונות מדות אלו שכל לפי העניין,
משה. וכתב וגוי. וחנון רחום. אל, ה', ואמר קרא שהי לומר, שבארנו כמו אלא לכופלו. כאן בא ולא פעמים,



הנבוכים מורה

 ’7שאומרים התארים ענין זהו כי *כול,
 ומנה בפירוש זה את שאמר מהם ויש .1־

שאינו ומהם העצמות. על הנוספים זענינים
 שכך ברור שהדבר אלא בפירוש זאת

 זאת מבטאים שאינם אלא 1בדעתם"
u ,׳יכול מהם אחד שאמר כמו מובנות
 ס!. לעצמו׳ רוצה לעצמו חי ד

 המצוי 20ההגיוני בכח לד ממשיל »י
הוא ובו רבוי, בו שאין אחד כח שהוא »

 בעצמו ובו והמקצועות, המדעים את
 ומנהיג הנדסה ויודע ובונה ואורג יימפסל
 נעשות שונות פעולות אלה הנה מדינה,

 הפעלות ואותן רבוי, בו שאין פשוט אחד
 כלומר למנינן, סוף שאין יתכן »•־, נ?אד ן

 20ההגיוני הכח 22המפעילן המקצועות
pis ויתרומם יתהדר ה׳ כלפי להרחיק 
 מצד 28 הוים השוגים הללו המעשים הל

 עגין ולא רבוי בה שאין פשוטה אחת ת
ה׳ בספרי המצוי תאר כל ויהיה כלל,

 עצמותו, תאר לא פעולתו תאר הוא :
 שם שיש לא בהחלט, שלמות על ורה

 שבהמנעם לפי שונים, מעניגים מורכבת ;
 מן ענינו יבטל לא ההרכבה בטוי

 מקום שכאן אלא התארים. בעלת ות
r אשר זו והיא לכך, הביאתם אשר

 את הסוברים שאותם והוא, לד, אבארנה
 רבוי מחמת זאת סוברים אינם התארים

 האחת שהעצמות נכון אומרים אלא הפעולות,
 העצמיים שהתארים אלא שונות, פעולות עושה

 יתכן שלא לפי ,24 מפעולותיו אינם יתעלה לו
 חלוקים והם עצמו, את ברא ה׳ כי לחשוב
 עצמיים, אותם קוראים שהם התארים באותם
 פשט אחרי הולכים הכל כי במספרם, כלומר

.2° מסויים ספר
 עליו מסכימים שהכל מה לד מזכיר והנני

 בו הולכים ושאינם מושכל, שהוא וחושבים
 תארים, ארבעה והם נביא, דברי לשון אחרי

 ענינים אלו אמרו ,27 רוצה יכול, ,2י< יודע חי,
 נעדר ה׳ שיהא הוא 28 שבטל ושלמויות שונים

 מכלל אלה שיחו מתקבל ואינו מהן, דבר
 צריך שאתה ומה שטתם. 28 קצור זהו מעשיו,
 ענין הוא יתעלה בו הידיעה ענין כי לדעת

 חי הוא הרי עצמו משיג שכל לפי החיים,
 אמורים דברים במה אחד, בענין ויודע

 והעצם עצמותו, השגת בידיעה כשמטרתנו
 שאינו לפי ספק, בלי המושג העצם הוא המשיג

 משיג דבר דברים משני מורכב בהשקפתנו
 המורכב האדם כמו משיג בלתי אחר ודבר

 וכאשר משיג, בלתי ושלד משגת נפש מן
תהיה הרי עצמו, משיג יודע, באמרנו הכוונה

 להם יש אותם, סוברים "יקולונהא" 17 מסויימות. ברירות בין כדאיות בשקולי והכרעה ?
 זוהי 19 והסברא. הדעה בעצם אלאעתקאד" ״פי 18 אמירה. סתם ואינה עליהם, !רובית

 ואף האסלאם, חכמי ידי על בה נאמרו רבים ופירושים ה״מתכלמין", מראשוני אחד של רועה’
 בר״ש 20 זה. מערפל של באמרתו השערות להוסיף צורך רואה ואיני בבאורה, נחלקו רבנו ■

 רבנו כתב 21 יד. שער ההגיון במלות זה למונח רבנו של הגדרותיו וראה נכון. ואינו «־״׳
 ובו החשיבה תהיה ובו ישכיל, בו אשר לאדם המצוי הכח הוא ההוגה והחלק פ״א: לאבות ■»ו

 מעשי מהן הללו והפעולות הפעולות. מן והטוב הרע בין מבדיל הוא ובו המדעים, את לבש
 הנמצאים את האדם ידע בו אשר הוא העיוני מחשבתי. וממנו מלאכתי, ממנו והמעשי עיוני,

 לומדים אנו בו אשר הכח הוא והמלאכתי סתם. מדעים הנקראים הם ואלה שהן, מכפי משתנים 1■
 הדבר על חושב בו אשר הוא והמחשבתי והספנות. והרפואה האדמה ועבודת הנגרות כגון ולאבות

 שייעשה. ראוי היאך אפשרי היה אם לא, או לעשותו אפשר אם לעשותו שירצה בזמן לעשותו -רוצח
 המקבל מהות עתוד מחמת השנוים שבו גם, מאד שהמשל וברור באים. אפשר: 23 לפעל. ציאן

 בורא, נקרא למשל פעולותיו, של תוצאה אינם 24 הרצון. תוצאת והשנוים מקבל, היה טרם ובנמשל ו,
 רצון. למושג וכדלקמן עצמו, ברא שהוא יתכן לא כי לו, שחוצה מה כלפי הופעלה הבריאה עמציאות

 ה״מתכלמין" כגון האסלאם כתות כל 25 אליו. החוזרות פעולות ואינם יוצא, פעל הם התארים אר
 ארבעה רבנו מנה 27 ״חכם״. בר״ש 26 ב״קוראן״. מדקדקים ועוד ה״צפאתיה״ תלין״

 מדבר. שומע, רואה, רוצה, חכם, יכול, חי, שבעה, שמנו מהם יש כי הכל, לדעת מוסכמים עהם
כתב וכה 30 נכון. ואינו דעתם״ ״ביאור ובר״ש תמצית. אפשר: 29 שמוכחש, מער:



נג פרק ראשון חלק

 31 הביטו לא והם ,3° אחד ענין והידיעה החיות
 ברואיו. את להשגתו 31 הביטו אלא זה, לענין

 אחת כל אין והרצון היכולת ספק בלי וכן
 שאינו לפי עצמו, מבחינת לבורא מצויה מהן
 את ברצותו לתארו ואין עצמו, על יכול

 33 אחד אף אותו חשב שלא דבר וזה ,32 עצמו
 אלא חשבום לא הללו התארים כל אלא

 לבין יתעלה ה׳ בין שונים יחסים מבחינת
 שבורא, מה לברוא יכול שהוא כלומר ברואיו,
 שהמציאו כמצב המצוי את להמציא ורוצה

 כי לד נתבאר הנה שהמציא. מה ויודע ,34בו
 אלא עצמו מבחינת אינם הללו התארים גם

 קהל אנו אומרים ולפיכך הנבראים, מבחינת
 אומרים אנו שאין כשם ,33באמת המיחדים

השמים, את ברא בו נוסף ענין בעצמו שיש

 וענין ,33היסודות את ברא בו אחר וענין
 נאמר לא כך השכלים, את ברא בו שלישי

 אחר וענין יכול, הוא בו נוסף ענין בו שיש
 את יודע הוא בו שלישי וענין רוצה, הוא בו

 ענין אין פשוטה אחת עצמותו אלא ברואיו,
 כל בראה העצמות אותה כלל, עליה נוסף

 כלל, נוסף בענין לא וידעה שבראה מה
 שהיו בין הבדל אין הללו השונים ושהתארים

 לבין שבינו שונים יחסים כפי או המעשים כפי
 3ז היחס באמתת גם שבארנו וכפי הנפעלים,

 שתהא שצריך מה זהו המחשבה. לפי רק ושהם
 הנביאים, בספרי הנזכרים התארים על הדעה

 המורים תארים שהם במקצתם בדעה להיות או
 בשלמויותינו הדמוי דרך על שלמות על בהם

».3 שנבאר כמו אצלינו המובנים

פרק

 בקש ע״ה רבנו משה 1 חכמים של רבן כי דע
 שתי על התשובה לו ובאה בקשות, שתי

 ממנו בקש שהוא היא, האחת הבקשה הבקשות.
 והבקשה ואמתתו, עצמו שיודיעו יתעלה
 שיודיעו היא תחלה בקש אשר והיא השניה
בכך השאלות שתי על יתעלה והשיבו תאריו.

]נד[

 פעולותיו, ושהם תאריו כל להודיעו שהבטיחו
 אבל שהיא, כפי תושג לא עצמותו כי והודיעו

 תכלית ממנו ישיג מבט־ מקום על העירו
 הוא השיג ואשר להשיגו, לאדם שאפשר מה

 .3אחריו ולא לפניו אדם השיגו לא ע״ה
נא הודעני אמרו הוא תאריו ידיעת בקשתו

 שהיא בדעה יודע ואינו שהיא, כמו אותה ויודע אמתו מכיר הקב״ה י: הל׳ פ״ב התורה יסודי בהלכות
 צד מכל אחד וחייו ודעתו הוא יתברך הבורא אבל אחד, ודעתנו אנו שאין יודעין, שאנו כמו ממנו חוץ

 ע״כ. אחד. הכל עצמה הדעה והוא הידוע והוא היודע הוא אומר אתה נמצאת ייחוד, דרך ובכל פנה ומכל
 ודעתם שהם אדם כבני ממנו חוץ שהיא בדעה יודע אינו שהקב״ה כתב: ה הל׳ פ״ה תשובה ובהלכות

 ע״ש. בוריו. על זה דבר להשיג יכולה אדם של דעתו ואין אחד, ודעתו שמו יתעלה הוא אלא שנים,
 בורא. לענין וכדלעיל .32 לב. שמו לא פנו, לא אפשר: 31 סט.—סח פרקים ח״א לקמן גם וראה

 אלא מאליו שנתפתח דבר שום שאין כלומר 34 אדם. שום אצל יצטייר שלא דבר וזה אפשר: 33
 הוצרך 36 בפיהם. המיחדים להוציא 35 הראשון. לרצון בהתאם ותכנון תכנית בתכונה פרט כל

 כפי 37 בתוקף. דוחהו שרס״ג דבר חמישי, מיסוד שהשמים ארסטו השקפת לפי זו אמירה לשלול
 גט. פרק לקמן 38 ועשייה. פעולה יחם רק אלא היחס תארי לה׳ ליחס שאין נב, פרק לעיל שבארנו

 יב. פרק סוף ח״ג לקמן וראה נביאים" של "רבן או חכמים" של "רבן משה את לתאר רבנו של דרכו 1
 "מבט" לתרגם והעדפתי כהר״ש, "עיון" לתרגם אפשר "נט׳ר" 2 ו. הל׳ פ״ז התורה יסודי והלכות

 לעיל ראה הענין ולעצם פ״ד. לעיל רבנו שכתב וכפי "עיון" ממלת יותר מעמיקה חדירה מבטאת שהיא
 להשיג רבנו משה שבקש זה מהו י: הל׳ פ״א התורה יסודי בהלכות רבנו וכתב 3 טז. ופרק ח, פרק

 ידיעת כמו בלבו ידוע שיהיה עד הקב״ה של המציאו אמתת לידע בקש כבודך, את נא הראני כשאמר
 האנשים, משאר בדעתו נפרד האיש אותו שנמצא בלבו צורתו ונחקקה פניו שראה האנשים מן אחד

המצאו אמתת שידע עד הנמצאים משאר בלבו נפרדת הקב״ה מציאות להיות רבנו משה בקש כך
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 שנכלל במד. והתבונן ׳, וכו׳ ואדעך דרכיך את
 נא הודעני אמרו המופלאות, מן זה בלשון

 יתעלה היותו על מלמד ואדעך, דרכיך את
 ואמרו ידעהו. הדרכים ידע שאם בתאריו נודע
 שידע מי כי מלמד בעיניך, חן אמצא למען

 מי לא בעיניו, חן ימצא אשר הוא ה׳ את
 שידעו מי כל אלא ,6בלבד והתפלל 6שצם
 ידיעתו שסכל ומי ,’המקורב הרצוי הוא
 הידיעה ערך ולפי ,6המרוחק 6הזעום הוא

 והקרבה 6 והזעם הרצון יהיה והסכלות
 ואחזור ™ הפרק ממטרת חרגנו וכבר והריחוק.

לענין.
 הסליחה ובקש התארים ידיעת בקש וכאשר

 אחר ,12 להם הסליחה על ונענה11 האומה על
 אמרו והוא יתעלה עצמו השגת בקש כך

 הבקשה על נענה ,16כבודך את נא הראני
 ונאמר דרכיך את נא הודעני והיא הראשונה

 ונאמר «, פניך על טובי כל אעביר אני לו
 לראות תוכל לא השניה השאלה בתשובת לו

 הוא טובי כל אמרו אבל .16וכו׳ פני את
 הנמצאים כל לפניו 16שהציב למה רמז

 עשה אשר כל את אלהים וירא נאמר שעליהם
לפניו 16בהצבתם כוונתי ,17מאד טוב והגה

 בזהיןףאז זד. וקשריהם טבעיהם שישיג
 והפרט, הכלל היא היאך אותם הנהגתו ידע

 יי, הוא נאמן ביתי בכל באמרו רמז זה ולעגין
 הבנה כולו עולמי מציאות שהבין כלומר
 בלתי שהן ההשקפות כי ,26יציבה אמתית
 אותם השגת כי נמצא יציבות. אינן נכונות

 ידם על אשר יתעלה תאריו הם המעשים
 הובטח אשר שהדבר והראיה .21נודע הוא

 הדבר שהרי יתעלה, פעליו הם בהשגתו
 רחום בהחלט מעשיים תארים הם שהודיעו

 הדרכים כי נתבאר הנה .22אפים ארך וחנון
 הפעולות הם אותן והודיעו ידיעתן בקש אשר

 אותם קוראים וחכמים יתעלה, מאתו הבאות
 ושם ,26מדות עשרה שלש ואומרים מדות

 ארבע אדם, בני מדות על 21 בשמושם נאמר זה
 לבית בהולכי מדות ארבע צדקה, בנותגי מדות

 שהוא כאן הענין ואין רבים. ואלה ,2» המדרש
 הדומות פעולות עושה אלא מדות, בעל

 ממדות, כתוצאה ידינו על הנעשות לפעולות
 יתעלה שהוא לא נפשיות, מתכונות כלומר

 שלש בהזכירו 26וקצר נפשיות, תכונות בעל
 כל שהשיג פי על ואף הללו מדות עשרה

הפעולות הם אלה כי »,פעליו כל כלומר טובו

 זה דבר אמתת להשיג ונפש מגוף מחובר שהוא החי האדם בדעת כה שאין ב״ה והשיבו היא, כאשר
 דבר המצאו מאמתת שהשיג עד לאחריו, ידע ולא לפניו אדם ידע שלא מה ב״ה והודיעו בוריו, על

 ופני אחורי את וראית ואמר הכתוב רמז זה דבר ועל האנשים גופי משאר בדעתו הקב״ה שנפרד
 לקבל כדי הגוף וענויי רשות של לצומות רבנו של יחסו הוא ידוע 5 יג. לג שמות 4 יראו. לא

 כמ״ש רעות מדות לסלוק הרפוי דרך על היו כן אם אלא פ״ד. לאבות הקדמתו ראה דמיונם, לפי שכר
 אמירת של לתפלה רבנו כוונת 6 להטיב. נשוב אלו דברים שבזכרון א הל׳ פ״ה תענית ובהלכות שם,

 מביהכ״נ זה אדם של יציאתו היתד. אם מקום ומכל באמת. וייחודו ה׳ מציאות השכלת ללא מלים
 ומצה וריב שררה בדרישות הבא אותו אך בחוץ, ולה״ר מרכילות שנמנע שכרו זה והיה כביאתו

 בעקבות זעם, "סכ׳ט" תרגמתי 8 יה. פרק וכדלעיל ד מתפלתו. חי קבירתו טובה ומתיחות
 סוד כאן רבנו רמז אבל 10 לו. פרק וכדלעיל 9 זעמך. עליהם שפך כה: סט בתהלים רס״ג

 אפוא יודע ובמה 11 ובהעלם. בעטוף בו ידובר נא בפרק ובפרט יז פרק בח״ג לקמן אשר ההשגחה
 כי אעשה דברת אשר הזד. הדבר את גם 12 טז. לג שמות וכו׳, ועמך אני בעיניך חן מצאתי כי

 שם 15 .23 הע׳ לקמן וראה יט. לג שם 14 יה. לג שמות 13 יז. לג שם בעיני, חן מצאת
 לא. א בראשית 17 ״בהצגתם״. ״שהציג״ לתרגם ואפשר לפניו. נסקרים שיהו ״ערץ׳״ 16 כ. לג
 ה״ב לקמן וראה השפל. העולם על הגלגלים עולם והשפעת הגלגלים לעולם השכלים עולם קשר 18

 לתרגם: אפשר 21 מפוקפקת. ולא מעורערת בלתי 20 ז. יב במדבר 19 י. ופרק ד, פרק
 יז. כא פרשה רבה במדבר ב. יז השנה ראש 23 ז.—ו לד שמות 22 נודע. הוא דרכם אשר

 חז״ל. בשמוש 24 מדות. עשרה שלש הן אלו טובי כל אעביר אני נאמר זוטא אליהו דבי וכתנא
 אלו בהזכרת לו די והיה או: והסתפק. אפשר: 26 הוחלפו. ובר״ש יג—יב פ״ה אבות 25

מדות לספור היה ואפשר 27 רסז. סי׳ בלאו י, מהד׳ בתשובותיו וראה מדות. עשרה השלש

]פד[



'» • ׳ •י

 האן-ם7 ד המצאת לגבי יתעלה מצדו הבאות
 מטרת־^לתו, "- תכלית היה וזה והנהגתם.

 בעיניך חן אמצא למען ואדעך הלשון סוף כי
 צריך אני אשר 2הזה® הגוי עמך כי וראה

 פעליך בעקבות בהם אלך בפעולות להנהיגם
 והמדות הדרכים כי לך נתבאר הנה בהנהגתם.

 יתעלה מאתו הבאות הפעולות והם אחד, דבר
 נתארו מפעולותיו שנשיג פעולה וכל בעולם,
 ממנו, יוצאת הפעולה שאותה בתאר יתעלה

 המשל הפעולה. מאותה הנגזר בשם ונקראהו
 בהתהוות ניהולו ” עדינות הושגה כאשר בכך

 בו כהות והמצאת החיים, בעלי עוברי
 את ממנו המונעים לידתו לאחר 81ובמגדליו

 הנזקים, מן עליו ושומרים והאבדן המות
 פעולה וכעין ,82 החיוניים בצרכיו לו ועוזרים

 התפעלות לאחר אם כי מצדנו תיעשה לא זו
 נאמר לכך הרחמנות, ענין והוא והתרגשות

 על אב כרחם שנאמר כדרך רחום יתעלה עליו
 איש יחמל כאשר עליהם וחמלתי ואמר »»,בנים

 ומתרגש, מתפעל יתעלה שהוא לא *»,בנו על
 כלפי האב מצד הבאה הפעולה כאותה אלא
 וחמלה רגישות של תוצאה שהיא הבן

 יתעלה מצדו תבוא בהחלט, והתפעלות
 ולא התפעלות מתוך לא חסידיו כלפי
 נותנים אגו שכאשר וכשם .8שינוי" מתוך
 נקרא חובה עלינו לו שאין למי דבר

חנונו שנאמר כמו חנינה בלשוננו זה

 חנני כי ׳׳״, אלהים חנן אשר ״«, אותם
 יתעלה והוא הרבה, לזה וכדומה ,88אלהים
 חוב עליו לו שאין מי את ומנהל ממציא

 וכך חנון. נקרא ולפיכך88 והנהלתו בהמצאתו
 האדם, בני על הבאות בפעולותיו מוצאים אגו
 בני מקצת על הבאים הגדולים הפגעים מן

 המשמיד כללי דבר או אותם, ומשמידים אדם
 הבן ובן הבן משמיד אקלים, ואף עמים,
 כבקיעת זרע, ולא 40זכר לא משאיר ואינו

 המשמידים, 48והברקים 42והרעש 41האדמה
 בחרב להשמידם אחר עם על עם וכתנועת

 הללו הפעולות מן והרבה למו, זכר כל ולאבד
 השני כלפי ממנו אחד מצד נעשים שאינם

 עמוקה, 48* נטירה או גדולה, חמה מתוך אם כי
 פעולות מחמת נקרא לפיכך נקמה, שאיפת או

 כלומר ,44חמה ובעל ונוטר ונוקם קנא אלה
 מתוך ידינו על נעשות כמותן אשר שהפעולות

 נקמה הפעלת או הקנאה והיא נפשית תכונה
 יתעלה מצדו נעשים חמה, או 48נטירה" או

 מתוך לא נענשו, אשר אותם חובת מחמת
 וכך מגרעת. מכל יתרומם כלל, התפעלות

 לפעולות הדומות פעולות הם הפעולות כל
 התפעלות מתוך אדם בני ידי על הנעשות
 יתעלה מאתו נעשות והם נפשיות, ותכונות

כלל. עצמו על נוסף ענין מתוך לא
 4נביא" היה אם המדינה למנהיג וראוי

פעולות ידו על וייעשו אלה, בתארים להתדמות

 בו והטפול הדבר ניהול "לטף" 30 יג. לג שמות 29 דק. ולא ״אחרית״ בר״ש 28 למכביר.
 הוריו אומניו, 31 הנהגתו״. ״טוב וברי״ח הנהגתו״ ״דקות ובר״ש דרכו. לפי ובתבונה וברוך בעדן

 כל כי 35 יז. ג מלאכי 34 יג. קג תהלים 33 יז. פרק ה״ב לקמן וראה 32 זולתם. או
 שנתברר כיון יא הל׳ פ״א התורה יסודי בהלכות וכמ״ש לה. פרק לעיל וראה הגוף, ממאורעות הם אלה

 שיגרום דבר לו שאין משתנה ואינו הגופות... ממאורעות אחד לו יארע שלא יתברר וגוייה גוף שאינו
 ה. לג בראשית 37 כא. יט איוב רעי. אתם חנוני ובר״ש כב. כא שופטים 36 שנוי. לו
 רק לא כי יתעלה, מאתו חסד אלא אינו ניהולה ואף המציאות המצאת עצם כל 39 יא. לג שם 38

 לענין נב, פרק לעיל גם וראה קיים. היה לא רצוני חיוב אף אלא המציאות מחוייבת המציאות שאין
 הגבלת ללא הדורות לעומק והוראתה ל״זרע" מקבילה "חרת׳א" 40 היחסיים. התארים גמילות

 במדבר תחתיהם, אשר האדמה ותבקע כעין 41 ״צאצא״. לתרגמה אפשר שהיה ויתכן התילדות,
להרס הגורמות האדמה רעידות 42 י(. פסקא )מהדורתי המתים תחית מאמר סוף וראה לא. טז

 זה אירע וכבר ,15 הע׳ מהדורתי מ״ה פ״י קמא בבא ראה 43 בתוכם. אשר כל וקבירת מבנים
 "משטמה" לתרגם גם ואפשר יה. יט בויקרא רס״ג בעקבות נטירה, "הקד" תרגמתי 43* בימינו.

 אם הענין, את יותר מבטאה היתה משטמה כי ויתכן "הקד", מא כז בבראשית רס״ג תרגם אותה שגם
הדבור פי על ופועל נביא הוא אם 45 ב. א נחום ראה 44 נפשיות. התפעלויות שתיהן כי

]פה[



הנבוכים מורה

 סתם מתוך לא לכך, שראוי ובמי 48 במרה אלו
 יתן ואל הכעס, מוסרות ישחרר ולא התפעלות,

 התפעלות כל כי «בו להשתרש להתפעלויות
 האדם. יכולת כפי מהן ישמר אלא רעה,
 לא וחנון רחום אדם בני למקצת פעמים ויהיה
 הראוי, כפי אלא וחמלה רגישות סתם מתוך
 ונוקם נוטר אדם בני למקצת פעמים ויהיה
 סתם מתוך ולא להם הראוי כפי חמה ובעל
 כעוס בלתי והוא אדם לשרוף שיצוד. עד כעס,
 לו שייראה כפי אלא לו שונא ולא רגוז ולא

 שיש מה להפיק מגמתו ותהיה חייב, שהוא
 לבני הגדולה התועלת מן הפעולה באותה

 כאשר התורה בפסוקי נא התבונן י.8 רבים אדם
 תחיה לא ואמר עממים שבעד. להשמיד צוד,
 אשר למען ואמר מיד לכך סמך «נשמה כל
 אשר תועבתם ככל לעשות אתכם ילמדו לא

 אמר ,8אלד,יכם" לה׳ וחטאתם לאלהיהם עשו
 נקמה, יפת1שז ^ו אכזריות זו כי תחשוב אל

 המחשבה אותה שמחייבת פעולה היא אלא
 מדרכי שסטה מי כל לסלק ,8האנושית*

 המעכבים המעצורים כל ולפנות הצדק,
 יתעלה. השגתו שהיא השלמות אל מלהגיע

 הרחמנות פעולות שיד,ו ראוי זה כל ועם
 מנהיג מצד באים והחנינה והחמלה והסליחה
 כי העונשין, מפעולות יותר הרבה המדינה

 פרט רחמים מדות הללו מדות עשרה שלש כל
 כי ,82 בנים על אבות עון פוקד והיא לאחת
אינו ושירוש ענינו ינקה לא ונקה אמרו

 .8תשב» לארץ ונקתה שנאמר ממה משרש,
אינו בנים על אבות עון פוקד אמרו כי ודע

 עון בשום לא בלבד זרה עבודה בעון אלא
 הדברות בעשרת אמרו כך על והראיה אחר,

 נקרא ואינו ,84לשנאי רבעים ועל שלשים על
 תועבת כל כי 88 זרה עבודה עובד אם כי שורא

 כי 8לרבעים* רק והגיע ,88שנא אשר ה׳
 דור מזרעו לראות האדם שיכול מה תכלית
 עובדי העיר אנשי ייהרגו וכאשר רביעי,
 זרע וזרע העובד הזקן אותו ייהרג זרה עבודה

 הוא וכאלו הרביעית, התולדה שהוא זרעו
 מכלל אשר יתעלה פקודותיו מכלל כי מתאר

 עבודה עובדי זרע שייהרג ספק בלי פעולותיו
 הוריהם בכלל קטנים שהם פי על ואף זרה

 בתורה נוהג מצאנוהו זה ודבר הוריהם, ואבות
 החרם הנדחת בעיר שצור. כמו מקום, בכל

 למחות כדי זה כל ,88 בה אשר כל ואת אותה
 כמו העצום להפסד גרמו אשר העקבות אותם

 אבל הפרק, ממטרת חרגנו וכבר שבארנו.
 פעולותיו מלהזכיר כאן קצר מדוע בארנו

 בהנהגת להן צורך ושיש ,88באלו והסתפק
 להדמות האדם מעלת תכלית כי המדינות,

 מעשינו שנדמה כלומר היכולת, כפי יתעלה לו
 קדושים בפירוש שבארו כמו 88 למעשיו

 היה אתה אף חנון הוא מה אמרו, ,81תהיו
 ,82רחום היה אתה אף רחום הוא מה חנון
 לו המיוחסים שהתארים הכוונה עיקר וכל
איכות. בעל שהוא לא מעשיו תארי הם

 שאינו מנהיג כל או שם" "וישחטם הכרמל בהר אליהו כמעשה בתורה ככתוב שלא אף שעה הוראת
 פה. ושבעל שבכתב בתורה המפורטים הגורים יתר וכל ודיינים והתראה בעדים התורה פי על נביא

 חוזר האדם כאשר כי נפשיות. מגרעתיות תכונות בו להיות ייהפכו ואז 47 ובחישוב. במחשבה 46
 וגם כדלקמן, 48 תכונה. לו נעשת הנפש מכהות כח עוררות בה שיש פעולה על רבות פעמים

 יה. כ שם 50 טז. כ דברים 49 עוד. הזה כדבר לעשות יוסיפו ולא וייראו ישמעו העם וכל מעיז
 מאתנו. נעלמים שביליה אשר עליון דעת רק ולא אותה, מחייב האנושי השכל שגם כלומר 51

 רבנו שחת וראה כו. ג ישעיה 53 ז. לד שמות 52 אדם. בני כלשון ״שכל״ כאן וכתבתי
 וכדלעיל ' 55 ה. דברים כ. שמוח 54 כאן. שכתב כפי הכריע טרם שאז רסז סי׳ בלאו י, מהדורת

 ורבנו טז. יג דברים 58 ברבעים. והסתפק לתרגם: אפשר 57 לא. יב דברים 56 לו. פרק
 וראה ו. הל׳ פ״ד זרה עבודה בהלכות שכתב וכמו נהרגים, הקטנים שגם בספרי ולגרסתו לשטתו

 כד. פרק לעיל גם ראה 60 המדות. עשרה שלש 59 עתיקים. והדברים שם. עוז ומגדל משנה כסף
 גרים: ח עשה המצוות ובספר דרכיו", בכל "ללכת לפסוק כב יא דברים ספרי 62 ב. יט ויקרא 61
 דעות בהלכות גם כתב וכך "נקרא". בתוספת כולן וכן רחום. היה אתה אף רחום נקרא הקב״ה מה

נקרא הוא מה חנון היה אתה אף חנון נקרא הוא מה זו מצוה בפירוש חכמים למדו כך ו: הל׳ פ״א
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I נה1 פרק

 1 זה במאמר מקומות בכמה לנו קדם כבר
 לשלול בהחלט חובה להגשמה שמביא מה שכל
 ,2התפעלות כל ממנו לשלול וכן ממנו, אותו

 ושהגורם / שינוי מחייבות ההתפעלויות כל כי
 / ספק בלי המתפעל זולת ההתפעלויות לאותן

 מאופני אופן באיזה מתפעל יתעלה היה ואלו
 והמשנה בו הפועל זולתו היה ההתפעלות

 כל ממנו לשלול בהחלט חובה וכן .5אותו
 ממנו נעדרת שלמות שום ושאין העדר®,

 את נניח שאם לפי אחרת, פעם ומצויה פעם
 ההעדר לו נצמד כח וכל בכח, שלם יהיה זאת

 הפעל אל הכח מן שיוצא וכל בהחלט/
 בפעל מצוי זולתו מוציא לו שיהא הכרחי

 שלמויותיו כל שיחו חיובי ולפיכך / שהוציאו
 כלל. בכח מאומה לו יהא ולא בפעל מצוים
 הדמוי גם ממנו לשלול בהכרח שחובה וממה

 שכל דבר וזה הנמצאים, מן שיהיה באיזה
 הנביאים בספרי 10 באר וכבר / עליו חשב אחד

 תדמיוני מי ואל ואמר, הדמוי שלילת
ומד. אל תדמיון מי ואל ואמר /1ואשור.

 ה׳ כמוך מאין ואמר /2לו תערכו דמות
 דבר שכל הדברים כלל נמצא הרבה.
 חובה יי הללו האופנים מארבעת לאחד

 הברור! להוכחה בהתאם ממנו לשללו
 ? מה או הגשמיות, אל שמוביל מה כל

 שמוביל מה או ושינוי, להתפעלות
 כ ואחר בפעל דבר לו יהא שלא כגון

 איזה לדימוי שמוביל מה או לפעל,
 מדעי תועליות מכלל ואלה מברואיו.
 יודע שאינו מי שכל לפי ה׳, בידיעת
 ההתפעלו מגרעת ירגיש לא המדעים

 שבפעי, ומד. שבכת מה עגין יבין ולא
 שבכת, מה לכל ההעדר חיוב ידע

 ליציאת המתעורר מן גרוע בכח שהוא
 גרוע המתעורר וגם 16 הפעל אל הכח

 ? כדי נתעורר מחמתו אשר הדבר אל
 הללו הדברים כל ידע ואם .”בפעל
 ה! את ידע לא הרי בהוכחותיהם, ידעם
 הכלליות ההקדמות מן חיוביים שהם
1 אצלו תהא לא ולפיכך »/ הכרחי חיוב

 הנביאי קראו זו דרך ועל קדוש. היה אתה אף קדוש נקרא הוא מה רחום היה אתה אף רחום
 שהן להודיע בהן, וכיוצא והזק גבור תמים וישר צדיק חסד ורב אפים ארך הכנויין אותן בכל

 1 גם וראה ע״ש. כחו. כפי אליו ולהדמות בהן עצמו להנהיג אדם וחייב וישרים תוכים
סט. פרק לקמן גם וראה .66 עט׳ הלר מהד׳ פאידרוס גם וראה .105 עט׳ רות מהד׳ בתיאיטיטום

I הגופות ממאורעות התפעלות כל כי 2 מח.—מו לו, לה, כה,—כו כב,—יח ט, א, פרקים 
 יסודי בהלכות ללשונו פעמים כמה ציינתי כבר 3 המוחלטת. ההגשמה לבין בינה הבדל אין
 4 שם. מהדורתי ראה והשלישי. השני היסוד מ״א פ״י סנהדרין גם וראה יא. הל׳ ט״א

 וכיון 5 שמיעה. או ראייה ידי על חיצוניים, מדברים התרשמות של תוצאה היא התפעלות
 בו. החוצב על הגרזן יתפאר והרי אותו, המפעילים הם שברואיו איפוא יוצא וברואיו, בלתו

 השוד. 6 א. סד ביבמות המעודנת בנוסחתה ואף א, יד בסוכה אלעזר ר׳ דרשת היא מפליאה
 מציאותו עצם זוהי פעם אי העדרו כי 7 לנסוח. גם לב ושים יט, פרק תחלת ת״ג

 מג שהיא אלא שניות, זו והרי הפעל, אל הכח מן שהוציאו קדמון זולתו עוד שיש ונמצא 1!
 היא היתה שלא אחר המציאות יצירתו עצם כי האומרים דברי סתירת יח פרק ח״ב לקמן וראה

1 ישעיה 11 הבורא. 10 דעתו. על עלה בו. הרגיש אפשר: 9 הפעל. אל הכח מן
II את יבין לא 15 דימוי. העדר, התפעלות, הגשמה, 14 ו. י, ירמיה 13 יח. מ שם 

 הס ואלו גמור, העדר עדין שבכה מה כי 16 בהחלט. הגופות ממאורעות שד,התפעלות
 ו בבחינת,עלה, בפעל, כבר נמצא המפעיל כי 17 הפעל. אל יציאה ובתהליך בפעולה ומצא

 1 ארסטו ידי על נעשו ושבפעל שבכח מה בין הללו ההבחנות פתוח וכידוע עלול. בבחינת
 העיוניות ההבחנות לכל הבסיסי הגרעין כי העירו וכבר ע״ש. ט, בספר וביחוד במטאפיזיקה,

 שם. ובהע׳ 178 עט׳ רות מהד׳ תיאיטיטום בספרו אפלטון ראה סוקראטיס, בשיחת כבר ומצא
 מ! אינה עדין הכללים, אל הובילו אשר הדרכים ידיעת ללא הכללים שידיעת מדע בכל הוא יסוד

הכללים. מאותם הנובעים הפרטים כל ידיעת את
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ד־רטב״ש תורתקח

 שהקדמנו, כמו פסול, שהוא לפי וטעו טהור, ליה ואמרו מינייהו בעא כקודש

טמא, ממנו בקודש רביעי מת שטמא לפי אמת, יטמא מת בטמא ותשובתם
F •123454;

 בטומאות הם בקיאים ואמרו: זולתו׳ יטמא לא אבל טמא שהוא לומר רצוני
 וקצתם בקדש׳ טהור שרץ של שרביעי שחשבו שרץ, בטומאת בקיאים ואין מת

 בקודש בחמישי היתה ששאלם הראשונה שהשאלה כהני, אשתבוש לא אמרו:
 והתשובה טמא, ואמרו בקודש ברביעי היתד. השניה והשאלה טהור, לו ואמרו

.5השאלות בשתי אמתית
 בה החוטאים, מרחיק שהקב״ה שבלשון מוצא אתה כחותם. ושנותיך כג.

 את כתבו ברשעתו: ביכניהו שנאמר רבים, בין יחיד בין השבים, את מקרב
 יהודה מלך יהויקים בן כניהו יהיה אם בימיו, יצלח לא גבר ערירי הזה האיש

 ההוא ביום בנו: בזרובבל נאמר בגלותו ששב וכיון ,’וגו׳ ימיני יד על חותם
.7כחותם ושמתיך ה׳ נאם עבדי שאלתיאל בן זרובבל אקחך צבאות ה׳ נאם

זכריה

א. ז עזרא על ראה זכריה. א. א.

 בא דוד בן אין השלום: עליהם אמרו הגוים. אל שלחני כבוד אחר יב. ב.
הגוים? אל שלחני כבוד אחר כדכתיב ואם, אב כבוד שכר עשו שיטול עד

 המלאך שעמד השמך בך ה׳ יגער ... לשמנו ימינו על עמד והשטן א־ב. ג.

 שאינן נשים נושאים שהיו בניו בשביל יהוצדק בן יהושע על חובה ולמד
ה׳». והרחיקו ,2לכהונה ראויות
.1בתאוות בהם המשל בא צואיס. בגדים ג.
 בין מהלכים לך ונתתי וגו׳ תשמר משמרתי את ואם תלך בדרכי אם ז.

 במה התורה בדרכי הלכת כאשר גמולך שיהיה לומר רוצה האלה. העמדים
 גמולך ויהיה תלכוף, ובדרכיו ואמר: ,5ה׳ דרך ושמרו באמרו: אליו שרמז
.7תמיד לפגי העומדים המלאכים כנצחיות ונצחך קיומך

א. יז פסחים ועי׳ שם 5
דבר יוסף

א. ב הושע על ועי׳ ו. ז תשובה רמב״ם 7 כדל. כב ירמיה 6

פ״ג. השמד אגרת — ד. סי׳ דברים לפי הוספה בובר תנחומא עי׳ נ זכריה.
 במראה כב: ג ובמו׳־נ פ״ב. השמד אגרת 3 יזז. י עזרא ועי׳ כאן. יונתן תרגום עי׳ 2

 רחוקו באר כך ואחר לשמנו, ימינו על עומד והשטן הגדול הכהן יהושע בני במרי הנבואה
 בראשית 5 בגו. לר״א המוסר אגרת 4 כו׳. השטן בך ה׳ יגער באמרו יתעלה ממנו

ס״ב. בהצלחה פרקים 7 בדרכיו. והלכת ט: כה לדברים הבונה אולי 6 יט. יח

יו>

>יז&ז\
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החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 106 מס עמוד {1} דוד מאיר שם, בן - )רמב״ם([ מימון בן ]משה כתובים( )נביאים, ה



המצות י(—)ח עשח מצות ספר ריח

 יתעלה בו להדמות שצונו היא השמינית והמצדה
 וכבר בדרכיו. והלכת כח( )מבוא אמרו והוא יכלתנו לפי
 ובא דרכיו בכל ללכת (6וי י )עקב ואמר זה צווי כפל

 אתה אף רחום נקרא הוא ברוך הקדוש מה זה בפירוש
 חנון היה אתה אף חנון נקרא הקב״ה מה רחום היה
 מה צדיק היה אתה אף צדיק נקרא הקב״ה מה

 לשון וזה Ton היה אתה אף Ton נקרא הקב״ה
 אחר בלשון הזה הצווי נכפל וכבר עקב(. )ם״פ ספרי
 בפירוש ובא תלכו אלהיכם י״י אחרי יס )ראה ואמר

 הטובות בפעולות להדמות שענינו יד.( )סוסה כן גם
 צד על יתעלה האל בהם שיתואר החשובות והמרות

______________רב: עילוי הכל על יתעלה המשל
השם לקדש שצונו היא התשיעית והמצוה

 ישראל. בני בתוך ונקדשתי כב( )אמור אמרו והוא
 לפרסם מצווים אנחנו אשר המצוד. זאת וענין

 בהיזק נפחד ושלא בעולם האמתית הזאת האמונה
 יבקש גובר מכריח עלינו שבא ואע״ם מזיק. שום

 נמסור אבל ממנו נשמע לא יתעלה בו לכפור ממנו
 ואע״פ שכפרנו לחשוב נתעהו ולא למיתה עצמנו
 השם קדוש מצות היא וזאת יתעלה. בו מאמין שלבנו

 מסירת לומר רוצה בכללם ישראל בני בה המצווים
 יחות. ואמונת ית׳ אהבתו על האונס to למות נפשנו

 נבוכדנצר בזמן ג( )דניאל ועזריה מישאל חנניה שעשו כמו
 העמים כל והשתחוו לצלם להשתהות כשגזר הרשע

 והיתד, שמים שם מקדש שם היה ולא בכלל וישראל
 הזאת המצוד, שנעדרה ישראל על גדולה חרפה בזה

 ולא הכל פחדו אבל אותה מקיים שם היה ולא מכלם
שפחד ההוא הגדול למעמד אלא זו מצוד, נצטותה

 הייחוד שיפורסם ראוי בו והיה כלו העולם ממנו
 )כס( ישעיה ידי על השם ויעד ההיא. בעת ברבים ויגלה
 בהם ושייראו ההיא בעדות ישראל חרפת תשלם שלא

 וימסרו המות יפחידם לא הקשה ההיא בעת ילדים
 ברבים השם את ויקדשו האמונה ויחזקו ויפרסמו נפשם

 לא אמרו והוא רבנו. משה ,T על יתעלה שצונו כמו
 ילדיו בראותו כי יחורו פניו עתה ולא יעקב יבוש עתה

 ספרא ולשון וגומר. שמי יקדישו בקרבו ידי מעשה
 על מצרים מארץ אתכם הוצאתי כך מנת על סס״ט( )אמור
 אמרו )עד:( סנהדרין ובגמר ברבים. שמי שתקדשו מנת

 תא מצווה אינו או השם קדושת על מצווה נח בן
 כן אומר אתה ואם נח בני נצטוו מצות שבע שמע

 מספר מכלל שהיא לך התבאר כבר הנה הוו. תמגיא
 מצוה על ראיה ולקחו לישראל חובה שהם המצות

 התבארו והנה ישראל. בני בתוך ונקדשתי מאמרו זו
:)עד.:( מסנהדרין שביעי בפרק זו מצוד, משפטי

 שמע קרית לקרוא שצונו היא העשירית והמצוה
 שמע( )פ׳ יתעלה אמרו והוא ושחרית ערבית יום בכל

m0T וכבר ובקומך. ובשכבך וגו׳ בביתך בשבתך בם 
 בו. )פ״&־ג ברכות במסכת זו מצוד, משפטי התבארו

 דאורייתא. שמע שקרית התבאר )כלו.( ושם פג:(. סא: ל.
 קבע תורה שנתנה כשם )רס״ג( התוספתא ולשון

 שזמני כלומר לתפלה. זמן חכמים נתנו כך שמע לקרית
 עצמה התפלה חובת אמנם התורה. מן אינם התפלה

 לה סדרו והחכמים ה( )ע׳ שבארנו כמו התורה מן היא
 PT0n כנגד תפלות )שסכו:( אמרם ענין וזהו זמנים.
 זו ומצור, ההקרבה. בזמני זמניה סדרו כלומר תקנום.

:בה חייבות הנשים אין
ערבי מלשון מועתק סג( )סי׳ הרמג״ם כן אכרהם רכנו תשובת

 ח׳ במצוד, בפ״ש רבגו ילמדנו שאלה
 צוואה. הוא נח( 6חנו )פ׳ בדרכיו שוהלכת

 עליך ובאו )הה( כאומרו תנאי שהוא ונראה
 תשמע כי התנאי והשיגוך האלה הברכות כל

 ולא למעלה רק והיית )שם( וכן וכר בקול
 בבלתי וכך בתוכחה. ודומיהם למטה. תהיה

 והיה ח( )עקב אומרו נל״ע( )עצילו; מקשיב
 אחרי והלכת אלד,יו ה׳ את תשכח שכח אם

 יפנה ואם נצנים( )פ״ס וכן אחרים אלהים
 נראה וכו׳ והשתחוית ונדחת תשמע ולא לבבך
 היא הרי מצוד, היתד, ואפילו תנאיים. שהם

 שנכפלו הכתובים מן כמבואר התורה כל כוללת
 אשר הדרך בכל ה( תחנן6)ו אומרו אזד בענין

 ים( )שופפי׳ וכן תלכו אתכם אלקיכם ה׳ צוה
 אנכי אשר הזאת המצוד, כל את תשמור כי

 היפים כל בדרכיו וללכת וכר היום מצוד
 שואל אלקיך ה׳ מה ישראל ועתה י( )עקב וכן

 הרביעי בשורש ז״ל רבינו אמר וכבר מעמך.
 יורנו התורה. הכוללים הצוויים למנות שאין

:כפול ושכרו אדוננו
ל״ק, תנאי שהוא שנראה אומרך תשועה

 מצווין שאנו מה בעשיית אלא התנה לא שהרי
 נח( )חני, תחלה שאמר בכתוב התבונן בו.

מצוך אנכי אשר וכו' תשמע שמע אם והיה

 מה בעשיית שהתנה בפירוש אמר הרי היום.
 ואח־־כ זה על הגמול הזכיר ואח״ב בו שציוה

 והוא הציווי קיום לפי שזה בסוף כפל
 מצות את תשכור כי ה׳ יקימך >שס( אומרו

 נתבאר הרי בדרכיו. והלכת אלקיך ה׳
:ציווי מצורת הוציאו לא שהתנאי

 הריהי מצוה היוזה שאפילו ואומרך
 ושתי בו. להתבונן ראוי התורה, כל את כוללת

 גדול עיקר והיא האחת זו. להשגה תשובות
 הרבניים עדת אנחנו נבדלים ובו בתורה,

 על רק סומכין שאיננו והוא הקראין, מדרך
 שמורים מד, על אלא הכתוב פשט שמורה מה

 ♦ באמונה ולהאריך יחד. והקבלה הכתוב עליו
 מה הוא וקיצורה מתאימים מקופות יש הזאת

 הכתוב פשטות מורה היתה ואפילו שזכרנו.
 התורה, כל קיום בו שהכוונה בהחלט הזה

 משו□ סרטי ציווי שהוא להאמין** חובתנו
 וכו׳. חנון נקרא הוא מה הקבלה בו שפירשה

 שלא שראוי עיקר והוא האחת, התשובה זו
 מארי אבא שאמר מה ול״ק העינים. מנגד יסור
 התורה. שכוללים הצוויים למנות שאין זצ״ל

 כולל. ציווי זה אין הקבלה ביאור לפי כי
 »׳. למ״ע בציונים :כי׳ נל״ע. לכ־ידז6 ♦

שם. בציונים ופי׳ נמסקד. אן *•

 והלכת היד, שאילו השניה, והתשובה
 זו בלשון נאמר היה לא כולל ציווי בדרכיו

 אלקיך ה׳ מצות את תשמור כי אומר היה אלא
 ועתה בפרשת שאמר כמו דרכיו בכל ללכת

 לנו שיש ואע״פ מעמך. שואל ה״א מה ישראל
 מקומו כאן אין הזה בכתוב רחב פירוש

 בחיבורו. עסוקים שאנו הדרשות בס׳ וכללנוהו
 אלו כתובים וכו׳ צוה אשר הדרך בכל ועוד,

 שהביאו זה אבל התורה, כל הכוללים הם
 ציווי שהוא הדעת על להעלות אין לראיה
 מצות את תשמור כי שאמר אחרי שהרי כללי.

 עליו הוסיף המצות כל כולל שהוא אלקיך ה׳
 לחשוב היה שאפשר בדרכיו והלכת ואמר

 הן המצות כי המצות כהכרח מוכרח שאינו
 שתלויים דברים בדרכיו וההליכה מעשיות
 נקרא הוא מה הקבלה שפירשה כמו במדות

 ג״כ ד,מדות אלו שתכלית אע״פ וכו׳ חנון
 רחוקה שהבנתו ענק בזה דיש מעשים.

 והלכת שמהוספתו דבר של וכללו בתחילה.
 מוכח בכלל במצוות התנייתו על בדרכיו

 שנתפרשו, המצוות זולת שהוא לדבר שנתכוון
 האמיתית. הקבלה אותו שביארה למה כלומר

 ביר׳ אברהם וכתב דק. ענין הוא כי זה והבן
:זצר׳ל משה



v ב השירים שיר סד
חמדתי בצלו הבנים בין דודי כן היער בעצי כתפוח ג

להכי: מתוה ופריו ויבבתי

//

רש״י
 אילני בין כשהוא תפושים של אילן כתפוח. )ג(

 בטעם טוב שפריו בולן, מן חביב הוא סרק

 הבחורים. בין הכנים. כין דודי כן ובריח.
 לפיכן נבשר, האלהים מכל הקב״ה כך הדוגמא:

המפוח אגדה, ומדרש וישנחי". פמדמי "בצלו

—

כקיצור שיד פטיג
 בשם המשורר השיב כעצו״״זזיער. )ג<כתםוה

 הוא ה׳ כבוד תכלית כי ישראל, כנסת

 ואז כשלימות, התורה את שומרים כש^סל

 יקרים המה חלקיו שכל היער כעצי כתפוח

הכנים. כין דודי כן בטוב מתגדלים כשהם

 . חלקיה וכל חיים׳ ל׳עץ הנמשלת כשהתורה

 יקרים המה התפוח שבאילן העלים היינו, וישבתי. חמדתי בצילו שאפילו עד בטוב, נשמרים

 מכל גמילות־חסדים, ועניני הטבע חכמות כמו אנושית דעת עניני אפילו כך היער, עלי משאר

 לחיכי. מתוק המצוות מעשה שהוא ופריו תחתם. לישב חמדתי התורה בכח באים כשהם מקום
 כשישראל דה כל אבל אחרת. מצוה גוררת עוד העשיה גמר אחר היינו האכילה, אחר אפילו

לזו להגיע אפשר אי החוחים כין כשושנת כשאהיה כן שאין מה בתורה, לעסוק ויכולים בשלוה

מטיב
 והשרב שהחום השמש, מאור עליה מגינים

 ישראל כשכנסת ככה החוחים. על נופל
 בין 37 כשה אותם ועוקצים מציקים, בין

 ,39לקב״ה עין נושאים אז ,38ערב זאבי
 פקדוך "בצר )כו,טז( הנביא ישעיה וכדברי

 מה — שה׳מוסר׳ למו״, מוסרך לחש צקון
 לחש" "צקון הוא לישראל הקב״ה שמייסר

 שכן ומכל ,40ובקשה לתפילה שגורם —
 לנו ואין נכריה, בארץ מציקים בין כשאנו

 נמצא שבשמים. אבינו על אלא להישען
מגינים המה 41אותנו המסבכים שהקוצים

שיד
 שהיא הטבע מאהבת להתרחק עלינו

 עונג את אז ומבקשים ,42ממנו רחוקה
 ותפילה שיח ובשפיכת ה׳ באהבת הנפש
.43יתברך לפניו
 אחר אופן ז׳( )פסוק להלן בזה יבואר ועוד

 ה׳, אהבת לידי אותנו מביאים שמציקינו
 אז כי ,44נפש מסירות ידי על היינו

 את ושוכחים ה׳ באהבת ישראל מתגברים
 עונג משיגים וממילא הטבע, נעימות כל

 .45יתברך בקונם להידבק הנפש
השיב וגו׳. היער כעצי כתפוח >ג<

לאויבי כינוי הוא .38 ישראל״. — פזורה ״שה נ,יז(: )ירמיה הנביא וכלשון לישראל, כינוי הוא 37
של .40 בתפילה. 39 ערב״. מזאבי ״וחדו א,ה(: )חבקוק הכשרים על כנבאו הנביא וכלשון ישראל,

כפי פקדוך" "בצר של הפירוש יהיה זה ולפי והאויבים. הצרות מן להינצל לקב״ה ישראל כנסת
]מצודת בתפילה אליך ודורשים בך נזכרו עליהם צרה בוא בעת וז״ל: דוד׳, ה׳מצודת שם שפירש

 והנה, עכ״ל. בא,א([, )בראשית אמר" כאשר שרה את פקד "וה׳ כמו זיכרק, ענין — ״פקדוך׳ ציון:
ישראל. עם של והאויבים הצרות היינו .41 אדמתם... על היו כשישראל זאת ניבא ישעיה

אהבת להשיג נקל וממילא ישראל, מעם מתרחקת ממילא היא וכדומה הצרות ידי שעל כלומר, .42
ז״ל .44 שם. עיין — א,טו לעיל רבינו שכתב כפי ה׳ אהבת לידי מביאה היא גם ותפילה .43 ה׳.

ה׳. קידוש על נפשם את מוסרים וישראל רחמנא־ליצלן, הדת העברת גוירת ידי ...על שם: רבינו
 תשובת כן ואם שם. עיין — 25 בהערה א,ב לעיל שנתבאר וכפי ה׳, אהבת של התכלית שזו .45

 ולהתחזק הטבע אהבת על להתגבר לישראל מסייעת עצמה הגלות — שארובה היא, הקודש רוח
כאז. שנתבארו האופנים ב׳ ידי על ה׳ באהבת
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סה ב השירים שיר (
כקיצור שיר מטיב רש״י

 הקודמת לשאלתי אני חוזרת לכן התכלית, ברחו כך צל, לו שאין לפי הימנו טרשים הכל הזה
לימוד ידי על ה׳ אהבת נעימות את להשיג אני אבל מורה, נממן הקב״ה מעל האומוש כל

המקדש. בית או התורה וישבתי". שמרתי "בצלו

שיר מטיב
 תכלית כי ישראל, כנסת בשם המשורר

 ולא בשלוה כשישראל הוא יתברך כבודו
 בין שאנו ידי על כבודו שיגדל באופן

החוחים*.
 )משלי כדכתיב ל׳עץ׳ נמשלה התורה והגה,
 ועץ בה". למחזיקים היא חיים "עץ ג,יח(
 השורש, )א( חלקים: חמישה בו יש מאכל

 שהוא פרי )ג( וענפיו, האילן וגוף )ב(
 ביאור והעוקצים. )ה( והעלים, )ד( התכלית,

 מכוסה הוא ה׳שורש׳ הללו: החלקים חמשת
 כוחו ומגיע משתרש, הוא איך — מעינינו

 עסק שום האילן לבעל ואין ענף, לכל
 ׳גוף השני, החלק .47 46השורש בהתפשטות

 האילן בעל מעייני כל בזה וענפיו׳, האילן
 הדברים ומשאר וחום מקור לשמרו

 שיגדל השתדלותו ורוב לגידולו, המזיקים
 כדי הוא העמל וכל האפשר, ככל יותר

 היינו — השלישי החלק הוא לתכלית, להגיע
 במעשיו להיטיב האילן לבעל ואין ה׳פרי׳,

 את לשמור עליו ורק ,48הפרי גוף את
 הזמן, לפני להקדים שלא היינו, תלישתו,
 לאחר ולא שיניו, את ויקהה בוסר ויאכלנו

בתולעת הפרי ויתקלקל התלישה, זמן

 האילן עבודת כל לריק ותהי ־־ובריקבון,
 את לעזוב האילן בעל על כן על ועמלו,

 זמן שהגיע בעת עצמו באילן מלאכתו
 המה הרביעי, החלק .49הפרי תלישת

 בכל ומצויים האילן׳, ׳צל ומכונים ה׳עלים׳,
 בפני שווי בהם אין כן על סרק, אילני
 בעץ שמחוברים בשעה אבל , *50עצמם
 הפרי, לשמירת מאוד המה נצרכים מאכל

 ׳אלמלא )צב,א( בחולין ז״ל מאמרם וכידוע
 אינו חה ,5,אתכליא׳ מתקיימק לא עליא
 מה לאילן, מחוברים שהם בשעה אלא
 לרוח הולכים הם  *52כשנתלשו כן שאין
 החמישי, החלק אותם. מאסף איש ואין
 רוב פי ועל שבענפים, ה׳עוקצים׳ המה
 ודאי מקום מכל אבל לתפוח, מזיקים המה
 גם ובאים הבריאה, בטבע ריק דבר אין
 אין 55הצלחה ובשעת תועלת, לאיזו הם

 ובעליהם התפוח, את מאבדים העוקצים
.54מתועלתם נהנים

 בישראל. התורה היא החיים׳ ׳עץ הוא כך
 כפי הקב״ה של שמותיו המה ה׳שורש׳
 תורק "שמן במקרא )א,ג( לעיל שכתבתי

ונעלם ומוצנע מכוסה הפרט ובזה ,55שמך"

יתברך כבודו למען הגלות קץ על לבקש מקום יש עדיץ כן ואם שנתבאר. וכפי בגלות דהיינו .46
יכול איננו הוא וממילא .47 לכך. הטעם את רבינו מבאר וכעת בשלוה. כשישראל יותר שגדול
לבעל שאין כלומר, .48 ידו. בהישג ואיננו בקרקע טמון השורש שהרי השורש, לגידול להועיל
הדברים ומשאר ומחום מקור לשמירה זקוק הפרי גם ואמנם הפרי. לגידול להועיל אפשרות האילן

כפי וענפיו׳ האילן ׳גוף על לשמור כדי ממילא האילן בעל עושה זה את אך לגידולו, המזיקים
שאיננה צל מעשיית לבד .50 הפירות. בתלישת רק ולעסוק .49 לפרי. גם מועיל חה שנתבאר,

בהם אין 52 ורוחות. ושמש שרב יכם שלא ומגינים... הרוח, סובלין עלין... רש״י: 51 האילן. מטרת
וז״ל .55 רבינו. שכתב כפי לנו ידועה איננה שאמנם 54 פירות. עושה כשהאילן 53 תועלת. יותר
וכל וארץ שמים נבראו שבהם שמות בה כתובים היו לידינו באה שלא עד שהתורה והכוונה, שם:

 לפנינו שנמצא למה האותיות סדר נשתנה מכן ולאחר התורה, של כביכול השורש זהו עכ״ל. צבאם,
שם. עיין —
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ב השיירים שיר סו

שיר מטיב י“■“
 שיצא באופן דאפילו יקדים, שלא בעיתו, גוף יתברך משמותיו נשתלשל איך ממנו

 מן המצוה אין מקום מכל חובה ידי התורה גוף הוא השני, החלק .56התורה
עלות אחר 65במצוה המקדים כמו המובחר, בכל המתפשטים וענפיה ,57לנו העלית

 תורה להגדיל עמלנו כל ובה ,58דור
 .59ולילה יומם הגיון ידי על ולהאדירה

 הוא לתכלית, להגיע כדי הוא העמל וכל
 הוא אשר המעשה היינו — השלישי החלק

:)יט,ב( עבודה־זרה במסכת כדאיתא ה׳פרי׳,

 שלא וכן ,66החמה בהנץ ומצוותה השחר,
 הבאת וכמו חובה, ידי יוצא אפילו יאחר

 נאמר שעליו ראשון יום אחר חגיגה
 ממך אספתי ממועד "נרגי ג,יח( )צפניה

חגיגה בהלכות הרמב״ם שכתב כפי היו",
 הרביעיך החלק .)68הרבה וכדומה )א^/ אמר א,ג(, )תהילים בעיתו" יתן פריו "אשר
 ישנם אבל בתורה, הרמתים ענינים המה ופירש 60וכו׳ בעיתו יתן פריו אם רבא,

 חיצוניות, חכמות לימוד כמו בעמים, גם בתרא: בלישנא "רשעים"( רש׳^בד״ה
 נוהגים העמים שגם גמילות־חסד, מצות או מה את מקיים כלומר, פרי, ועושה שלומד
עשה מצות בכלל היא מקום ומכל ,69בה )קט,ב( יבמות ובמסכת .6י בתורה שכתוב

 כפי יט,יח( )ויקרא כמוך" לרעך "ואהבת אף — 62תורה אלא לי אין ׳האומר איתא
 ,70)יד,א( אבילות בהלכות הרמב״ם שכתב פרשת ובתורת־כהנים ,63לו׳ אין תורה

 והטוב" הישר "ועשית מצות בכלל או והובא איתא, א׳( פרשה )סוף בחוקותי
 תהיו" "קדושים בכלל או ו,יח(, )דברים שלא הלומד ׳כל )ח,א( ברכות בירושלמי

 ריש הרמב״ן שכתב כפי יט,א( )ויקרא וכל נברא׳. שלא לו נוח — לעשות מנת על
 מישראל כשאחד אלו כל .71קדושים פרשת בלימוד היינו האילן, בגידול שיעמול מה

מצד ולא שהוא מצד 73לומד או 72עושה המעשה את לשמור יכוון ,64יותר התורה

 וכפי אילן בשורש מאיתנו שנעלם למה מקביל חה כלל. לנו ידועים אינם שמות אותם שהרי 36
 דור. בכל עליה שמוסיפים פה שבעל תורה היינו .58 שבכתב. תורה היינו .57 לעיל. רבינו שכתב

 עיין — וכו׳ יבול״ לא ״ועלהו ]אז[ .60 ולילה״. יומם בה ״והגית א,ח(: )יהושע הפסוק כלשק39
 אין לימור שכר ]אף[ רש״י: .63 מקיים. ואינו רש״י: .62 הפרי. הוא שהמעשה כן אם תזינן .6ו שם.
 ומן )פט,א(: שו״ע 36 תפילה. היינו .65 כן... פי על אף .64 המעשה. הוא שהעיקר מוכח ומכאן לו.

 ואם שמש", עם "ייראוך עב,ה( )תהילים כדכתיב התמה, הנץ עם שיתחיל מצוותה השחר תפילת
 הוא בתורה האמורה החגיגה וז״ל:37 בדיעבד[. ברורה: ]משנה יצא השחר... עלות משעלה התפלל
 הקריב שלא מי ד־ה: בהלכות ושם להראות. כשיבוא חג של הראעק ביום־טוב שלמים שיקריב

 להקדים ומצוה הרגל... ימות בשאר מקריבן זה הרי — חגיגתו ושלמי הראשון... ביום־טוב
 ועיין עכ״ל. וגו"׳, אספתי ממועד "נוגי נאמר ועליו מגונה, זה הרי המאחר וכל בראשון... ולהקריב

 על לעיל רבינו שביאר למה מקביל זה וכל .68 הפסוק. מן הלימוד את שביאר איתן׳ ב׳יד שם
 מצות ח״ל: .70 א,ג. לעיל עיין 39 בזמן. בדיוק שתהיה הפרי לקיטת בזמן האילן בעל של הזהירות

האורחים... וללוות הכלה, ולהכניס המת, ולהוציא אבלים, ולנחם חולים, לבקר דבריהם של עשה
 הן הרי מדבריהם אלו מצוות שכל פי על אף שיעור. להם שאין שבגופו גמילות־חסדים הן ואלו

 אותן עשה אחרים, לך אותם שיעשו רוצה שאתה הדברים כל — כמוך״ לרעך ״ואהבת בכלל
 היושר בעשה שיכניס והטוב" הישר "ועשית בכלל ...אמר וז״ל:.7ד ובמצוות. בתורה לאחיך

 שהרמב״ן לציין יש אמנם, עכ״ל. שם... אפרש כאשר חבריו לרצון הדק משורת לפנים וכל וההשויה
בזה. וכיוצא גמילות־חסדים היינו .72 וצ״ע. תהיו״? ״קדושים בכלל הן אלו שמצוות מזכיר לא
חיצוניות. חכמות היינו .73
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to ב השירים שיר
טטיב

 שכר מקבל זה הרי מצווה, שהתורה
 שהרי כך, כל שווי בהם ואין הזה בעולם

 הוא אם אבל ,74מצויים המה העמים בכל
 להשכיל כדי חיצוניות חכמות לומד

 את הנוצרים עלים כמו זה הרי בתורה,
 בגמילות־חסד עוסק הוא אם וכן הפרי,

 בזה להגדיל או מצווה שהתורה בשביל
 הוא ויקר הפרי, את נוצר זה הרי ,75תורה
 החלקפרי.ךה את הנוצרים ,העלים כמו^

 — האדם'המרובים צרכי המה החמישי,
 שהמה וכדומה, ושינה ושתיה אצילה

 לשמירת רוב פי על ומזיקים עוקצים
 בשלהי התוספות שכתבו וכפי ,76התורה
 נהניתי"( "לא בד״ה )קד,א כתובות מסכת
מתפלל שאתה ׳עד אליהו: דבי תנא בשם

שיר
 מתפלל הה פיך, לתוך תורה דברי שיכנסו

 ,77מעיך׳ לתוך ושתיה אכילה יכנסו שאל
 )אבות תורה׳ ב׳קנין חו״ל מאמרי הרבה וכן

 לא מקום מכל נתן, דר׳ ובאבות ,78ו׳( פרק
 וגם הצורך, זה את הקב״ה ברא לחינם

 ,79בהם תלהות התורה ממצוות כמה
 לפני מצליח להיות זוכה מישראל וכשאדם

 העוקצים על גם שכר וה״מקבל הרי ה׳,
.80האלה

 )תהילים המלך דוד פירש זה כל ואת
 ובתורתו חפצו ה׳ בתורת אם "כי א,ב־ו(:

 על שתול כעץ והיה ולילה. יומם יהגה
 ועלהו בעיתו, יתן פריו אשר מים, פלגי

 כן לא יצליח. יעשה אשר וכל יבול, לא
רוח. תדפנו אשר כמוץ אם כי הרשעים,

 תורה. לומדי שמחזיק כלומר, .75 לעיל. רבינו שביאר כסי סרק באילני לעלים מקביל וזה .74
 מתפלל שאדם ׳עד שונה: הלשון לפנינו.77 לעיל. רבינו שביאר כפי האילן לעוקצי מקביל וזה.76

 "כך ד׳: משנה שם ראה.78 גופו׳. לתוך מעדנים יכנסו שלא יתפלל — גופו לתוך תורה שיכנס
 צער וחיי תישן, הארץ ועל תשתה. במשורה ומים תאכל, במלח פת — תורה של דרכה היא

 לדברי רבינו שכוונת נראה .80 בזה. וכיוצא מצה אכילת כגון .79 וכו׳״. עמל אתה ובתורה תחיה,
 מוגבל שיהיה תחילה צריך הנה, לצרכו, העולם מן שמשתמש מה אכן, ח״ל: )ד,ז(, ה׳ בדרך הרמח״ל

 ושלא שמו, יתברך האל ואסרו שמנעו ממה דבר בו יהיה שלא דהיינו, שמו, יתברך רצונו בגבול
 ותשוקתו החומר נטית כפי ולא טוב, היותר הצד על חיותו וקיום הגוף לבריאות הראוי אלא יהיה

 בוראו עבודת לצורך הנשמה ממנו שתשתמש ומזומן מוכן הגוף להיות בו הכנה ויהיה למותרות.
 על הזה העולם מן משתמש האדם וכשיהיה וחולשתו. הכנתו בהעדר עיכוב לה תמצא שלא —

 אמיתית מעלה בו ויקנה שזכרנו, כמו השליטות פועל בעצמו ההוא התשמיש ימצא הנה הדה הדרך
 הגונה בהכנה גופנו את לשמור עלינו מצוה זה גם כי — כולן המצוות במעשי שיקנה כמו

 ונמצינו לנו. המצטרך כפי זה ולתכלית זו לכוונה מהעולם ונשתמש בוראנו, את לעבוד לשנוכל
 את לשיעבוד לאדם עוזר בהיותו — בזה יתעלה עצמו והעולם הזה, במעשה מתעלים אנחנו
 בהלכות וב׳משנה־תורה׳ ה׳, פרק לרמב״ם׳ פרקים ב׳שמונה היטב ועיין עכ״ל. שמו, יתברך בוראו
 בביאורו מוולוז׳ין הגר״ח רבינו זה בענין האריך כן זה. בענין הרמב״ם שהאריך ג׳ פרק דעות

 מעשיך "וכל )י״ב( המשנה ועל כרצונך", רצונו "עשה )ב,ד( המשנה על חיים׳ ׳רוח לפרקי־אבות
 של להגדה בביאורו רבינו דברי את להביא טעם בנותן יש כאן שם. עיין — שמים״ לשם יהיו
 בכל כמו שלא ההלל באמצע הסדרן ]בליל ומפסיקין וז״ל: "ומפסיקין", בד״ה שפר׳ ׳אמרי פסח

 עצם והוא ה׳... לפני היא אוכלים שאנו דהסעודה בזה, ללמדנו ובא בהלל. להפסיק דאסור השנה
 ונושא מקודש ענין הוא אכילתם שאפילו צד מצרים ביציאת הקב״ה שהעלנו ההלל של השבח

 שהוציאנו שבמה פסח, של וו סעודה באכילת לדעת הראנו זה כל ועל המעשה... לפי השגחה
 הבא, עולם לידי מביאה למצוה יהיה ושתיה דאכילה להיות שאפשר עד אותנו העלה ממצרים

ישראל, מעשה על תלוי העליונה שההשגחה ההלל עיקר כמו המה והרי
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ב השירים שיר סח

/י

שיר מטיב
 וחטאים במשפט רשעים יקומו לא כן על

 צדיקים דרך ה׳ יודע כי צדיקים. בעדת
 מעשי כי להגיד הכתוב הוצרך ולא וגו׳".

 לא הצדיקים ממעשי המשונים הרשעים
 שאותם אלא ,8י ה׳ לפני יחד יבואו

 מקום מכל בשוה, שניהם שעושים המעשים
 הנוצר שהצדיק .82אחד במשפט באים אינם
 84הטוב מעשה זה — ״פחו״ ואשר ,83תורה
 דעת דיוק פי על המצומצם בעיתו" "יוזן
 היינו, — יבול״ לא ״ועלהו אז ,85תורה

 מעשי או חיצוניות חכמות לימוד אפילו
 המה כי — יבול״ ״לא 86גמילות־חסדים

 יעשה אשר "וכל התורה. בעסק קשורים
 המה 87צרכיו עשיית אפילו — יצליח״
 כן "לא אבל הנרצית. לתכלית מגיעים

 חכמות בלימוד המה באשר הרשעים"
מדעת גמילות־חסד במצות או חיצוניות

 המה הרי התורה, מדעת ולא אנושית
 אשר "כמוץ ויהיו ,88הנתלשים כעלים
 רשעים יקומו לא כן "על רוח". תדפנו

 זה עבור שכר לקבל הראוי — במשפט״
 דרך ה׳ יודע "כי המעשה. או העמל

 ה׳ רצון בשביל 89שעושים — צדיקים״
 המה אשר — רשעים״ ״ודרך .9°התורה ומצות

 ענין בכלל — ״תאבד״ כלל, לזה חשים אינם
 .9בסופוי ונאבד הכלה הזה העולם

 בעצי "כתפוח ישראל: כנסת מאמר זה וכל
 הליכות הבנים". בין דודי כן היעד

 93הקב״ה של שמותיו שהיא 92התורה
 מנהגי הליכות בקרב ומצוינות משונות
 התפוח ומצוין שמשונה כמו ,94אחרים
 היינו — 96׳בצילו׳ שאפילו עד ,95היער בעצי

 חיצוניות חכמות לימודי שהמה 97העלים
,98אחרים בקרב גם שישנם טובים ומעשים

 ...וגם וז״ל: "ומפסיקין", בד״ה שפח ׳אמח פסח של להגרה בביאורו רבינו כתב ביאור ביתר 31
 כמעשה אינם הרשעים מעשה יודע-אשר אינו זה מי — וגו׳״ הרשעים כן ״לא שסיים זה מה

 חליפות רואים הכל הלוא — תאבד״ רשעים ודרך צדיקים דרך ה׳ יודע ״כי זה ומהו צדיקים?,
שמבאר וכפי מים" פלגי על שתול ל״עץ נמשל 33 משום... וזאת 32 ?. והרשעים הצדיקים דרכי
 מאכל, לעץ המעלה אדם את שהמשיל הענין, אלא ת״ל: הנ״ל, בד״ה שפר׳ ב׳אמרי רבינו זאת
 התורה את השומר המעלה אדם הנמשל, וכך השדה"... עץ האדם "כי כ,יט(: )דבחם שכתוב כמו

 אחוז למעלה שרשוהי עיקר הן — מים״ פלגי על שתול ״כעץ הוא הח בה ועוסק כהלכתו
 התורה כח ולעשות לשמור האדם עבודת עיקר הוא התורה שעסק נשמתא־דנשמתין. העליון במקור

 אחוז יהיה נשמתו ושורש צרכו, כל משובח באופן נעשים המצוות יהיו וממילא ההוראה, לתכלית
 הפח. הוא שהמעשה לעיל רבינו שביאר כפי 34 העליון. בעולם חייו ממקור תמעד בל למעלה

 דבחם לעיל דבינו שביאר שכפי 36 לעיל. רבינו שביאר וכפי יאחרנו, ולא יקחמנו שלא 35
 שהם אלו, דבחם גם לרבות — יעשה״ אשר ״וכל החבוי והיינו 37 לעלים. נמשלו אלו

 לעיל. רבינו שכתב וכפי אוספם, אינו ואיש ערך, להם שאק 38 כדלעיל. הפרי לעוקצי נמשלים
 הזה. העולם צרכי את ואפילו וגמילות־חסדים, חיצוניות חכמות לימוד כגון כאלו דברים גם 39
 שהם לעיל שכתב למה כוונתו .91 שנתבאר. וכפי האלו, הדברים על גם שכר יקבלו ולכן .90

 "תאבד". והייגו בסופו, ונאבד שכלה הזה בעולם רק הטובים מעשיהם על גם שכר יקבלו
 לקב״ה לכאורה שהכוונה "דודי" נקראות הן ומדוע ]תפוח[. לפח הנמשלות התורה מצוות היינו .92

 יש אמנם, "דודי". והיינו שם, עיין — א,ג לעיל רבינו שכתב כפי .93 משום... זאת עצמו?
 העולם. אומות היינו .94 לשמותיו. ולא עצמו לקב״ה שהכוונה פירשו כאן שהמפרשים לציין

 אומות היינו .98 לעיל. שנתבאר כפי הצל את עושים שהם .97 התפוח. של .96 ברש״י. עיק .96
לעיל. שנתבאר כפי העולם
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סט ב השירים שיר •
מטיב _

 וישבתי". חמדתי 96"כצילו אך אני אבל
 .99בתורה הדבוק הצל באותו דווקא

 "מתוק המצוות, מעשי המה "ופדיו".
 פרי, מאכילת לנהנה משל הוא לחיכי".
 הטעם עוד האכילה גמר לאחר שאפילו

 גוררת זו מצוה המצוות, מעשי כך בחיך.
 ממנה ו׳נהנה י,01 לה סמוך אחרת°°י מצוה

 )כא,א( בסוטה כדאיתא בה׳, דעסיק בעידנא
 ,102ומצלי אגוני בה דעסיק בעידנא דמצוה
 כפי לעשייתה סמוך הוא ׳בעידנא׳ ופירוש
 ריש בבא־מציעא במסכת התוספות שכתבו

 .103"פרה"( בד״ה )צד,א השואל פרק
 לעסוק ויכולים בשלוה, כשישראל זה וכל

 וישיבה 10פריו® ואכילת 104האילן בשמירת
בין כשאנו כן שאין מה כראוי, 106 בצילו

שיר
 אפשר אי החוחים" בין "כשושנה מציקים
 חוזרת הנני כן על ,107התכלית לזו להגיע

 ועונג נועם את להשיג ובקשתי לשאלתי
 בית או התורה לימוד ידי על ה׳ אהבת

.108המקדש
 באמרו ההלל, בסדר הוא הרעיון וזה

 כל לה׳ אשיב "מה קטז,יב־טז(: )תהילים
 לגמול במה לי שאין — עלי״ תגמולוהי

 על .109טובותיו רובי על כביכול לקב״ה
 לחסידיו. המוותה ה׳ בעיני "יקר אומר: זה

 אמתך בן עבדך אני עבדך, אני כי ה׳ אנה
 יקר שמאוד אם הכוונה, למוסרי". פתחת
 התורה בשביל נפש מסירות ה׳ בעיני
 תגמולוהי לתת אני ויכול שמו, וכבוד
למות — לחסידיו״ ״המוותה והיינו בזה,

 חכמות שלומר — בתורה קשורים אלו כשדברים דווקא שהיינו לעיל, רבינו שביאר כפי .99
 ואז תורה, ולהחזיק בתורה כתוב כן כי גמילות־חסדים ועושה התורה, את להבין כדי חיצוניות

 אבות במסכת המשנה כדברי .100 כזה, בצל דווקא וישבתי חמדתי כן ועל שכר, עליהם גם מקבל
 )בד״ה שם רש״י ופירש .102 מיד. רבינו שיבאר וכפי דווקא, .101 מצרה... גוררת ...שמצוה )ד,ב(:

 דעת שזו לציין יש עכ״ל. לחטא, יכשילנו שלא הרע מיצר ומצלא היסורין, מן מגנא ח״ל: "מצוה"(,
 ולכן .103 שם. עיין — מגנא רק אלא מצלא לא לעולם שמצוה מסיק שם רבא אך יוסף, רב

 המצוה עשיית לאחר שגם משום רבעו, שכתב כפי דווקא לה בסמוך היינו מצוה" גוררת "מצוה
 שנתבאר, כפי בחטא יכשילנו שלא הרע היצר מפני עליו להגן עשייתה לזמן בסמוך ממשיכה היא

 כשנעשות המצוות היינו .105 לעיל. רבינו שכתב כפי התורה לימוד היינו .104 מצוה. עוד ויעשה
 ועשיית בתורה, להבין כדי החיצוניות החכמות לימוד היינו ו. 16 לעיל. רבעו שכתב כפי בזמנן

 את להוסיף יש כאן .107 לעיל. שנתבאר כפי והכל תורה, ולהחזיק בה כתוב כן כי גמילות־חסדים
 כשלימות, התורה את שומרים כשישראל הוא ה׳ כבוד תכלית כי וז״ל: בקיצור׳, שיר ב׳מטיב דבריו

 הבנים" בין דודי "כן בטוב, מתגדלים כשהם יקרים המה חלקיו שכל היער" בעצי "כתפוח ואז
 בשלוה כשישראל זה כל אבל בטוב. נשמרים חלקיה וכל חיים׳ ל׳עץ הנמשלת כשהתורה —

 לזה להגיע אפשר אי החוחים" נין "כשושנה כשאהיה כן שאין מה בתורה, לעסוק ויכולים
 שנתבאר וכפי הגלות ידי על זאת להשיג אפשר אמנם .כי 108 )ה,טו(. להלן ועיין עכ״ל. התכלית!,

שישראל משום כשלימות יהיה לא ה׳ שכבוד — אחרת בעיה תיווצר אז אך ב׳, בפסוק לעיל
כשישראל הוא ה׳ ככוד ו״תכלית — הצרות מחמת כשלימות התורה את לשמור יכולים אינם

בגלות ולא בשלוה לישב מבקשים אנו ולכן רבעו, שכתב כפי כשלימות" התודה את שומרים
חוזרת וממילא כשלימות. התורה את לקיים נוכל שאז כיוון כשלימות אז שיהיה ה׳ כבוד למען

של ההגדה על בביאורו רבינו כתב ביאור ביתר .109 א׳. בפסוק שנתבארה כפי הראשונה בקשתנו
 אינם טובים ומעשים דמצוות — לקב״ה להשיב אוכל מה ח״ל: ההלל(, )על שפר׳ ׳אמרי פסח
 "כל ]והיינו לוי" תתן מה — צדקת ״ואם לה,ז(: )איוב לאיוב אליהוא וכמאמר האדם, לטובת אלא

"עלי" — טובים ומעשים בתורה רק לו לגמול יכול ואני לו, שאגמול מה שכל — תגמולוהי״
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«תשובהשאיית

 מימנו מי ולא ביתומים ״נ6מש שאס( שילסי תשרי •גפהדורס
 . להפרישה עליהם חוב ואין .הפרישו לא ועדיין נינהו מצוס
 במס ולא .ותפילין מז״ת הגוף במלות אלא מינוך »י שאינן משום
 ומה ,אעיר ,ברבר מאו כמבואר בגדול אפי׳ וחפץ ברצון שתלוי

מופרשים מונחים והצדקה דספאה ,לכאן ודפאס דרים ההיא מנין
:לגיד לדמות מהיר מלה ואיך .ועומדים

מיש כי « למשא והנס לערונוח דומות טורח גמגומיו יתר כל ■וכן
 אם אף הנה ־ ועושה טצוה נמי חשיב מדרבנן דכשהמצוח

 המצווה מן ח7 מד המצווה גדול וואי מקום מנל זאת להנחתו נודה
 תמוהים שדבריו שכן וכל . יותר תוקפו יצרו שאותו מדרבנן רק

 •זה ועושים מצווים ומשיבי תקפם יצרם שקטנים לומר שרוצה במה
 אלא אמת אינו וה נס שבודאי ועוד .עליו להשיב כדאי שאין שיבוש
 .ועושה כמצווה דחשיב אמרינן לא ,מדבריהם המצווה בגדול אפי׳

 סומא דסיל כריי הלכה לי דאמר מאן בריש דאמר מדיי וראיה
 . וענידגא מ־פקירנא ולא סבא יומא ליה עבידנא המצות מן ־״פעור
 מדבריהם במצות מכיס חייב סימא גמי דלר״י החופפת כתבו וכבר
 פקיד מיפקד והא מיפקיוגא ולא קאמר היכי א״נ ־ כנכרי יהא שלא

 מצווה והחל דפש־שא דחמירי דם מריפי סא מענית ולדברי מדים.
 שמעת מיהא . קאמר מדאורייתא עיפקידנא דלא וצת״ל • ועושה

 :וקיל ונדאמרן חשיב ועישה מציוה לאו דאורייתא לגני דרבנן מנה
 אינו זה גס .ועושה המצווה וגדול ברייתא מהן תפשוע ע ושש

הא ־ מגה דלפשוט ,איתיה לחו־ עעמא הך אעו כלום
 באורך כמבואר כו׳ מבשלוחס יותר בם דמצוה מובא טעמי איתנהו
 במחילה עובר. זמנה אין ג״כ םית ומ״שדקנין *- זצ״ל אמיר בחשו׳

 )וכי י וק״ל פשוט וזה ספר ללמדם צריך שהרי נזה שגג מכבודו
יעשה הביב( חזקת )פ׳ פקרוט ולעני! דקשן חגלה גני דאמרינן הא

: ש׳ח הו נ מאי ׳ סגוצה לו
 פולין ואין צדקה טליהס סוסקין וא־ן החס חני דהא ותו ו&ש״ע

להדיא משמע .קצבה לו שאין דבר כל ולא שבויים עליהם
 דיוקיה ידענא ולא ־ ל עב הוא קצבה לו שאין דבר בכלל נמי דלוקה
 דמר כועתיה ראי ותדע מחיתינהו מחיחא בחדא כוצהו אטו מהיכא

• הוא צוקה בכלל לאו אטו שבוים פדיון נמי למימני אצטריך למאי
 ופרושי ־ קצבה לו שאין דבר דהו״ל דמי דלא משוס כרמך טל
 דאדסמך «קצבה ליה דלית ליה ורמי וכל שבוים פדיון ולא קימפרש

 פוסקי! אין קצבה לה יש אפי׳ לך אימא לעולם צדקה אבל ־ קאי ליה
 פשוקה שהוא קאמר פוהקין אין דכא ודאי הוא והכי ׳ עליהם

 לפרנס ינזיריהס על הצבור שקוצנין ערכו לסי וא׳ א׳ כל מל הקצובה
 לפסיקה שיפור ואין דייל אע״ג פשוט. והוא רשיי וכפי׳ ,ענייהם

 בגלל הויא ולא רהיט , בצירך כפי שממיס נמה מחרת שהיא לשי
 צריכה שאינה אעיפ ברורה וראיה • נהם שמושי! קצבה שי״ל דבר
 שאין למדיה שהלך במי )דמ״ח( נערה פרק כהיג דאיתא מסא

הא • מידי מפליג ולא ,צדקה עליו סופקין
 שאין לדבר ראיה פוסקין אין קצבה לה שיש צדקה דאפי׳ בהדיא

 אף יתומים נחייב פחות קטנים יתומים כח יהא ולא • מליו
 :קצובה בצדקה כלום עליו פישקין שאין בביתו שאיננו מגדול
שכן כל . התורה מן בצדקה דמחויב אפי;

 כדאמרינן . בשניהם פלא נמי והר , נינהו מצוה בני דלא קטנים
 יתומים גני נמי איתא דהכי ותו .דמי נסגיו כפלא קטן בעלמא
 אפי׳ היתומים טל צדקה פוסקי! אין יהודה בר ריש ותני גוסייהו
 סתעא דצוקה לא לגמרי צדקה שאר סינעיא ולא שנויה לפדיון
שאין שאמר נמה ברורים אמיר שדברי נרי .בכלל והכל קאמר

: קצבה לה שיש אפי׳ צדקה שוס היתומים על לפסוק
מחיים. אביהם על היסה כנר שהקצבה מינן מהר״י בנדון נדא א

 דהלנתא נלע״ד ובך ־ עליו חילק זיל אמיר האין נראה
 קצבה לו שיש דבר דהוי רמשום לחיו דטהריימ מטעמיה ולא כוותיה

trip' לפסוק לעניין ,כהני לפלוני דלינא נס״ד נרירנא והא ־ עלה 
 המת דברי לקיים מציה משוס בי חין ונס , במחלה היתומים סל

 מחיים שליש ליד כשנח! אלא בבריא ליתא דהא . מענית כדברי
 האב פל קצונה הצדקה דהיחה ההיא שאגי אבל רניב נסי׳ כדקיייל

 כמו דהוי מכוס והיינו . היתומים על רמלה ניל משיה .בחייו
 בני לאו דיתועים אע׳ג , נכסים ונשתעבדו אביהן על נדר

 רמיא לא דאנתי ,דוקא רידהו מצוה היינו . גיגהו מצוה עיעבר
 ממה לפרוס דחייבין דמי אביהן לחוב הא אבל י לקיומה פלייהו
 ומת וכך כך לתת שנדר בטי רמיא דפסק ואע׳ג ־ אביהן שהניח
 נדר ולא נשבע דלא הוא דעמא דאומדן משוס היט פטורי! יורשיו

 דקנליה דעמיה דאשדינן הכא משאיג . בחיים שיהא ומן כל אלא
 שהתחיל קען כל' לדבר וראיה ־ הוו דקרוניה משוס בחובה עליה
בסידבלחישעל בפיש דוק • סופק אינו שוב ידו על לשקול אביו

:ותדע מיש דשקלים פ״ב זו משנה
ואפי׳ היתומים מן פגונין בנח לפרנשת דומה זה לפס הא ועוד

 רמיא הזם דלא אע׳ג , מלקוחות טוציאין אחת שיעבדו
 בסתטא אפיה ,לו שופסין מנכסיו מחפרנם לא אמר וכי ־ אאנוה

 דלא י בלבד האב דעת אומדן משוס לפרנסתם ננסי אשספנוד
נעזרה ראיה שהיא נחר שאיני שאנדס ודוק שקלא כתובה מסנאי

 רבים שאין נמקוס יודו עס*כ6 הצמר', על אלא מושל זה שאח
 לו שחסר פה לעני מהם להשלים כדי , צדקה של קופה ולא ,מצויים

 האהשר כסי צרנו כל לו וליחן לפרנסו העשיר על היא חונה ודאי
 הוציא כנר שאפי׳ שיעור נזה ואין ה׳ ברכו אשר הברכה לשי

 די מפו הנמצא לעני מלתת נפטר אינו ־ חומש ונם מפשל בצדקה
 וסייגוואערינן הכל. לדברי תה כצמר, פן אפשר אי אס מחסורו

 אלא מור ולא ■ pni להו קין ודלא עלייהו דימו בעניי חזקת נש׳
 היא פטה מסתורו די לעני להסשיק צי אפשר אס עשיר אינו אשי׳

נדאש

יזנבץ
 דרכי למצוא הנמנע פן אינו ספק שבלי לדחוס הרוצה אח לנצח

 פעמא תשכח תידזק ולכי איכא לדבר גדול זכר מיהו . הדתיות
 והנא דאחי ביח אלא הויא לא התם דאלו ־ עדיפא דידן דהא רנה
 נכסיה ואשסעטד , לה קין היה מיקן דהא דאניהון בית הויא

 דעת ליישב כ! צ׳ל כרמנז )ועל יחמי קמי דנסלו מקמי מחיים
 טעמא עהני להכי ומיהא אדידיה( מדידה תיקשי דלא מהרמ״א

 בדבר זמורינא ־ הוא אבוהין דממיי כיון קצבה לו שיש דבר דהוי
 צרכי להספיק בחייו הכי עביר הוה דאביהון אעיג קצבה לו שאין

 ליכא דכה־נ .וכצורך העת ולפי רצונו לפי רק בקציצה שלא אחותו
: at ננל ציע עדין ולמעשה בתריה אירתיה תיובא למירמי

מעשר־ כמו מדאורייתא אינו כספים ימעשר זיל אמ״ר במים והנה
 כטסיני הדברים הן שהן ספק בלי צדקה. מתורת אלא שאינו הארך.

 לדבריכם גדול סעד להביא לי יש בזה ונס הב״ח וכדעת מסורים
 עשירים כתני כל בפ׳ מראיתא והוא ־ מהצורך שאינו טס זיל

 ששי תעשר עשר שנאמר שמעשרים בשביל זוכים הן במה שנ&״י
 מוכח • כשנת שמכבד! בשביל ארצות ונשאר ־ שחחעשר בשביל
 לפי • תורה דבר מעפר שוס לאשכומי ליכא ארצות דבפאר נהדיא

 לא" הסמוכים במקומות לא )אס בחיל נוהג אינו קרקעית שמעשר
 מקום בכל דנוהג , כספים מעשר האיכא איחא ואי הוא( ומדרבנן

 לגמרי איט כספים מעשר ודאי אלא י קרקע חובש אינו שהרי
 בבינוני מעשרה א׳’שיעורה וזה הוא צדקה נכלל אלא התורה׳ מן

 אפי׳ שכרי תדע י בעצמו מוכרח הדבר ומיד י פריס1ם מדברי
 באיי נס הפקר בשדה שהזונה י תורה של ממטשר פטור ההפקר

 רלל בכו טרח דלא ואעיג י בה הגדלים ותבואה פירות לפשר א״צ
 למציאה קיו , דאירייתא מעשר חיוב בה אין כזי מציאה ואס

 , חלופים ושכר ועיסקא כספים של נריוח שאכ״ו , דטטלטלין
 לצייר ן פא קרקע גידולי מס ויחוס ערך ל! ואין עונא בהו דטרח
 , כשידו סין )ועעשיל עיקר כל תורה דבר מעשר .חיבת בהן

ודאי בז שהמכר מעשר דין לזה שאין נלמד אלה דברינו ומכדד
 חיים ימצא וחסד צדקה רודף שבודאי )אעיג .מתטשר

 איו מקום מכל .בקבלה הרבה כמבואר בכלל ועישר .וכבו־ צדקה
 כל את הניאו כמישה .הארך במפשר השכרת הפרטית סגולה לו

 עשירים שמא זנ!׳(שאיכ בזאת נא ונחטש האינר בית אל המעשר
 לומר )שאין כספים מפשר בשביל זוכים כן כמו ארצות שבשאר

 . ארצות בשאר ולא מעשרות מפדשין א״י שעשירי צו ידוע שכיה
 בהגהת פ״ש כלל מוכרח שאינו ומכאן יקלל( בעל דנר בידאי שזה

 ומשמע במעשר להקנ״ה לנסות דמוחר רמ׳יט סי׳ ריש השיע
 איט שהוכחנו מה ולפי .קאי האידנא עלמא רנהוג כספים במעשר

 אלא דאינו ,ביה לנסויי פדי ולא כספיה מעפר על זה נאמר שלא
שיעור נשאר הליע או ,הוא מכעיס מדברי ישיעירו ״ צדקה

־־ תורה
 שכרי קצבה לו שיש דבר הוי ־צדקה זיל אמיר שנתב עה ואפנם

ויעחו < נזה מורה ומעכ״ח ,וחומש מעשר שיעור לו יש
 .היתומים על אוחו פוסקי! אץ לכן למעה קצבה לה שאין מפני
 לא אמיר אך , !mfo מעלתו cm ולא nf> ברברי נכלל הוא

 עיון צריך הדבר מדין לטג״ד כי עמו והדין ,לנד נזה נסתפק
 לה איח חרא צדקה נוונא תרי איכא ע»כ ודאי דהא ,רחב וביאור

 גבי מר לעי דבעי כהיא מיירי ומני ,ומומש מעשר והיינו ,קצבה
 פני עם בעשיר אי ,בבינוני אמורים שהן להו דקיץ בעניי סילוק
 די לעני לתח היא העצוה עיקר לו שאפשר מופלג בעשיר אבל ,בינוני

 הכי דקרא ופשסיה ,צרכו כדי אלא אחר שיפור נזה ואין ,מחסורו
 . ?1 הימנים ונימת ליה בדאפשי בכך נצטוס כיחיד דאה ,הוא

 שידו" אדה פל׳כל זו~מוטצת שמלוה ביארמטב מיע )פיזמהל'
 משגת ידו שאין במי אלא .וחומש מעשר שיעיר אמרו ולא .משגת

 סאה ריש המשנה בפירוש ואמנם .מחסורו די השואל לעני לתת
 חמישית ימן מחמישית יותר לתת הוצרך שאם והוא .בהסן כתב

 אמורים הדברים משנס שיוו במי אף משמע מפליג ומולא .ויסתלק
 דפוקי פס עליו שסמך מהירו׳ נראה וכן מחומש יותר לבזבז שאשור
 מאי איתא ואי ,שיעור ייל וממונו אבל . דנגופו בלח למתני׳
 . טסה דנמטונא נניח ולסלוג . ניונא בכל לממני׳ לוקי .דווזקיה

 לינא נעי ומהים ,משגת ידו שאין במי .אושא תקנת וחיסוקס
 הדר ביחיד ובחבורו . צינורא נדאינא עיירי כפירושו דהתה לשנויי

 בפירושו מע״ש בחיבור שחזרנו ונראה .איירי עיר חבר במקום שלא
 דחלמידא משוס ביה והדר . כהירו׳ ס*ל דהוה .היא ורינקיחיה

ינבל סובא פוונחי כדמוכח .הכי סיל לא לידן
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יעבץ ג תעובד, שאילת

 נסי כן ליל «״כ
 שמענו עזו שעולה
 טמיש נהפך להניא

 וצפוס נשמה למיל
 בהדי׳ הי׳ גמרא ריכטא

 התוסס׳ אפגס׳לספיש
:הונחה אינה

 בכל נרסתינו ב״־דינו ונתקיימה , ורוכן לעיל בע־ש עצמן נ׳מ של
 ומ״מ : לנא ,כרתן לאשרה ביה לקת נוסיף ושד • הסוטיל אופן
 המושג ועומק המשיג וקוצר ספק נלי ונכוחים סונים אמיר מרי
 למדוד אלא אמרה דלא חיטא ואפילו זיל דפתו לסוף פלירד מונע
 חולשה אין שיהיה איך ,השכל אל וקרונה אסונה דרך ודאי והיא

 דאי מסנרא אמיר קאמר ששיר וראי דלקוששא . גססקי
 שגמס משום כרמה מל ממונם להוציא משפחה לנני לתייג אפשר

 חלמורא דקאמר מהא ראיה ואין כן נותן )הפשוט( הדפת שאין
 • לה ודלוינן דסיר הוא רהני גרסתנו( לפי )אף סימ משום מפינסו

 משוס כלל משפחה לנני כוסין דאין לשנויי סלי רהוה הדן והוא
משם אין ולכן ,זניה מניה שפיר משני דנלאיה אלא . דיונו מגס

: כלל ראיה
 עוד לברר מלי שנשאר ,נגער מונחי יד יצאתי לא שעדין אלא

מחיתא נ־דא נולהו דלאו משפחה דפגס פנינא נהן
 שאטיס .לפגם פגם נין לחלק אנו צרינין כרמנו וסל ,.מחיתינהו
 שלנו ופשיגיא שנמס משוס בינו לכוף שאין נותנת שסשנרא
 שענות כל מעליה שסילקתי אף .הנזכר ככל הכרח אין דקידושין

 היה כרין וא״כ .הכרעה שום ממנה אין מקוס מכל .וערפורין
 הפגמץ כל שאין לידט •ש נאמת אכן .נהחלס זו סברא אחר לנטות

 שכן וכל .עליהן משפחה לנני כודאי .שכופין מהם שיש .שוין
 « אינם רבעי היכא דנל . כמוחלט הנ״ל הניא דנרי לתפוס שאין

 קרוניס מצו לא .לארווחי כדי מילתא כיה דזילא מיד למפנד
 לאו דילמא נה למירק איכא דאכתי .דפייסוכו לא אי ניריה לספחי
 בהא לחוד לינוקא אלא זילותא מפיא דלא התם דשאני .היא רציה

 ניה דזילא אנזה מדקאטר משמע דהכי .נפנדא ליה דמשיימי
 כמיניה כל לאו משויה .מילתא ני מילא קאטר ולא .מילחא

 לאו דהא אינרא .ליה אנסת לא נופיה דינוקא כיון לאפסודי׳
 דאנוה דינוקא וילותא דנודאי .לגמרי הוא דיוקא ולאו היא #יצמא

 . ומכלה ליה רמכלמי ובקטן דהחונל שמעחא כדמוכחא היא נפי
 משוס לחיונא סיד מיכלס בלא דאסילו .משפחה נושת איכא ודאי
 משפחה נני דשייכי דיין וליח דין לית ודאי מכלם וכי .ניט

 . דמננה כיון הוי גופיה דקטן נושת ותשלומי אלא . נזילותיה
 ואפי' .כיסופיה פל מדקסיד דמכלס נקטן איירי מסתמא והכא
 משוס אלה אנוה מנד דלא פשיטא הכי אי מכלם הוה דלא סימא

. ניה דזילא קאמר ווקא ולאו .דעוקא ידיה על ציה דטסי זילזחא
:רקאמר הוא מחמתיה ליה דקאתיא דלותא אצא

 דלא משוס .לינוקא ליה לפיוסי צריך דהוה היש התס ואיברא
.אהני קפדי לא דאילשי דרונא האי כולי זיצוחא הר

 של ידו שיקטט מי ונמצא - יומא כל דנריס ד׳ מגני סיכי דאציס
 פ*נ אלא .כפבד לשומו שצרינין מאחר נוקו טמנו יגנו לא חדרו
 לרוכא קפידא הויא דלא במילתיה אפי׳ .הוה קפדנא גברא ההוא

 • משפחה לבני וילותא והויא מילתא דגרירא במידי אנל .זטלפא
 דהא תדט • לאחריני ילאפשודי לדידה לארווחי כמיניה כל לאו ודאי

 הלוקח מן ומוציאין משפחה נני באין .מעמדו ומקום קברו הפוכר
 והא שם אומו קוברים שהרי .ודאי חוזרים שהדפיס מוכר של נעיכ
 ב*מ צריכי דלא ומשמע .מהני לא דעניד הוא רווחא דטשוס אעיג

 מך לניט ווילותא פגמא איכא ודאי דהכא משום וצ״ל .לסיוסיה
 משפחה לבני שאפי׳ אלא עור ולא .לעיל ופושע! נדנתביגן מילחא
 המשפחה מגני אחר של שנטו בשביל ממונם ומפקיעין ודאי נופק

 אומר אתה כרחך ופל .גמור פגם כשהוא
 מדדה להגיא לאקשויי איכא ראליכ .כן

 שמת מי נס׳ לכו אשכחן דהא .אדירי?
 ריש דהירה רית גפני דהוה עונד׳ דטייתו

 נשכיל הלוה קבורת לעכב שיכול לבית
 הוא ואס .דבריו אח ר*ח וקבל חובי

 שלא נירו מוחין משפחה בני קרונו
 לפסק קיו ם" בחיט והובא .למולו
לחד דאפי• איפנא היל בהריא הא .הלכה

. משפחה מבני דאירך זיציתא משוס ליה מפסוינן משפחה מבני
 זילותא למעבר מצי דלא כיש .וילוחא ליה ליממי דלא היכי ני

 נמי לכאורה מוכח יהכי • לנסשיה לארווחי גד • ולמשפחה לגופיה
 אחס אי י״ע דקאיל ברק דנני נעונדא )דקגידב( התם בגמרא
 מערערי משפחה בני בשלטא א״א פלה ואמרי)! .לנוולו ושאין
 שלא כדי משפחה בגי דמפסדי הוא דדינא משמע .אשחיקו משרה
 אחר למקום משם להוכיח שלא נשמרו כבר שהשוס׳ אלא .למולו

 קירי רלא כיון לנוולו משאין אינן הירושה משוס החס דווקא אלא
 מידי ליה דיכבי היכא ריל בעלמא הא קרובם. הוא ונס ליה. יהני
 חתי דכיון . מעונם להציל כדי לבודקו רשאי! נימו קרובים אפי׳
 להו דלית לכאורה מינה שמע .וצינזול לינוול נפי נהו אפריק יהני
 דלא לאחרים קרובים בין שבמעון נדבר חילוק אין אלא מגיא הא

: 1לה פססריין
דהתוס׳ אמרם מצית דמי הוא כללא לאו לעי הא כרחין■ על נרם

ושפעשתא סוגיין הגי כל איכ • נצל משפתה לפגם מיישי לא
סיהס תיקפי !ופייסו להמזססס וניחוד • נסו ענד מאי ,ומים

I

 ודאי דכייסינן דקידושין נסוגיין להז דכאפשישא אדמו. מרוכז
 .כרחייהו טל מטונא מנייהו זמקקיגן פגמס משום טפפחה לבני

 מאי אלא .מרעתייהו דהני דממונא לדררא למיתש דלינא שנן כל
 דכחינן ואמה רטנד סנמא נין להו שאני ודאי לטיטר לן אית

 לו היה אם לראות המת דנדקת סגמא לההוא באורייתא ורטיון
 למשמש למת קצת ניוול רק סגס כך כל בזה שאין גדלות סימני
 מהר״ד ההיג קושיח נתיישב )ונזה .קנה שעה נו ולעיין בגופו

 לפתות רשאין היו לא הדין חרדת משום דילמא חויי נשויח שהונא
 מדיון נקבר לא שמא לגמרי הא ליה מגא ידטנא ולא עיש. קניו

 למשמש והיינו לבודקו אס כי צריכין היו ולא .הגולל נסתם לא או
 א' .לעיקרן ראשן לנוף נדי קטנות שטרות אחר לחפש כ־סב נו

 למת ניוול קצת והיינו .יפה עיון צריך שזה נוטות אחר לעיין
 ואץ פשוט ווה מקום באותו כך כל נו ולעיין למשמש יתכן שלא
 לבני אפי׳ מפסדינן הוה דלא סיל להני קושיא( דמדומי כאן

 בלבי ירושה משום רק .מידי יכני ולא מטטמא לאו אי .משפתה
 ניוול אפי׳ לגוזל! רשאי! שאין הוא בדין לכן ,לבודקו בחצין הוא

 בשביל לנעיח הקבורה עיכיב בענין דהניא בנדון טשאיכ , מטס
 יכול משפחה מבני זה שאין מודים המוס׳ שנס אפשר .התשלומין

 בגי לכל גמור ופנס נמת הוא גדול דבזיון חוא .קבורתו לעכב
 אשר את לחת מחיים רק נשתעבד לא כלוה שניף וסוד .המשפחה

 כשאיל לאוסרו יכול היה ולא לויא משועבד נופו אין ואעפיכ י״לו
 בעינא ונאי ציה דאית דמגנרא אע״ג ,ציו נסי׳ )כמ״ש לשלם

 כל . דפסחיס( פיח נלחיש כסיד טמיש נוונא בכל מניה לצסוקי
 חפשי וענד המצות ומן התורה מן חפשי שנפשה משמת שכן

 שאפי׳ צו מניין כי בהניא ביותר שקשה זוהי ולפיכך .שס מאדוניו
 דמי מחמת ביה קבורת לעכב רשאין שיהו מנ״מ שאינם אחרים
 הגאון מארי אנא גם ,זיל האחרונים נו נתעוררו וכבר .סרעונז

 נכסיו אס ני רב ציע !עדיין מאד נו גדחק סע׳ח בספח זציל
 מדוע אלמי גברי הקרובים אס ואף ,נשתעבד לא גופו נשתטברו

 שינ בעל של אביו הרב דברי נראים לעניד ולכן ,בכך המת יפנס
 קרובים לגני משאיה ,עיש טטס נהם שיש שס כרב בנו שהביאם

 ,מנייה. דמפקינן ודאי קבורה צרכי לטח ליה צית כי דהא מהני לא
 הנפטר שהניח ממה חובם לגבות יכולין שאינן כיש ,קבורתו צרכי

 סנם בין ודאי לסלוני צריך מיכת מצה ודאתאן ,לקבורתו לו וצריך
לא מוטט להפסד דסממיס שוה ממון הפסד כל אין וגס ,לפנס

:חששו מרובה ולהפסד חפשו
 נמי קשיא הכי לאו דאי זציל אמיר בדעת גיה ציל וודאי וכן

משוס נימ לנוף דאין ליה פשיטא דהנא אדידיה דידיה
 דנכמה איסכא ליס פשיטא עיסשט י״״ל סי׳ הנדפס ובספרו ,סנמם

 ליה שני מ״נ אלא ,פימ מפיס ואיו כוסי! שניט מאינו מקומות
 שנזכר ושמתו מקומו אלא נו לך ואין , צסגמא סגמא בין למי

 להוסיף לנו ואין ,לנימ טליו ככופין פנס שהוא בתלמוד בפירוש
 משפחה בני בשבילן לכוף לנו וידועים ברורים שאינן פנמים מליהס
 האח היה אם דנודאי אף נמי ימיר ,כך על ממונם להוציא
 ׳ וגמור לרול פנס הפק באין היה נפועל ורה מחשבתו מוציא
 לנכרי מנמכר הוא דקיו ,דמי דכר״יב כמאן נהריא נתיב דלא אעיג

 בעלמא הגזמה אלא דאינו השתא אפיה , מעיקרא שונא וכרנרירנא
 כרפרישית משפחה דנני ממונא ומפקיעין מפקינן לא וראי מפפיקא

 זה נפסק ויל הנא»ן אמיר מליו שסמך לדעתי העיקר והוא ,לעיל
 מרובי ,היתומים אח זיכה ויפה דן שיסה להסכמה צריך ואינו

■ וחומים אורים הברורים וסברותיו ראיותיו

 נאמרו קצת במרד פעכית והתנצל , הניח על צמיר שהשיג ונמר.
אטריח לא נזה ,הוה נביניליס לרבא עונדא ההוא דילמא

 שסן אמיר לדברי מודה מעניש הרי ,כדבריו יהי לו הן ,עצמי
 ולא נ״פינן נא בבינזגים דעכיס חורה של כאמתה וראי אמת

 היתומים לגנאי חיישינן וצא ,הבת למזינית אפי׳ , מיחטי מסקינן
 ׳ כחובה מתנאי נוונת שהיא ואעיפ , הפתחים על תחזור שאמותס

 1 הרבה אמורים היתומים היו שאפי׳ , אחרים בקרובים שנן כל
 היו ששס ראיה להביא מענית על ועוד < מהן להוציא לראה אין

 משירים להקרא נרי לדבר שיש השיעור לבאר שצריך מלבד ,עשירים
 הוו לא נמי ירילמא ,בניר הגונים אמיר דברי ומכיס .וניגונים
 ־• בקצבה ושלא בקצבה נתחייכי שלא ועור ,מיד מופלגים עשירים

יורד אינני אמיר בדברי לפקפק דברים מטכ״ת שהרבה מה וכל
 שטה כל לרקה דמצוח פנים להראות שהאריך דעתו לסוף

 ששנינו אותה *כ3 והביא כצדקה במעלת והפליג דריה פ*ק נדאיתא
 ולא , נמהדורא( נסיר שם )עמיש ,ראשון טני בה שונה בטאה
 ויל מאמיר זה כל חיו שנעלם חשב כאס זה בכל רצה מה ידעתי

 מי כי ,למד כלל טלין וס אין במיכ אנל ״ יודעין שתיגוקית מה
 אין אמנם .להשהותה ושלא הצדקה מעלת גודל אלה בכל ידע לא

 של בכיס משת דאיכא כגון ,דמנמא נצדקה אצא אשרים הדברים
 שהפריש או ממעשרו נידו שרש מה ׳6 לכל הדק והוא ,צדקה

 )תוך שחרמנו ראשונים בעניים להוציאו צריך ,סתעא לט• מנצבת
נסיו וממ״ש .סתיו מייד בגו דברים יש ומדיה ההיא שלה

במהדורת

0) החכמת אוצר תכנת ע״י תודפס)22 מס עמוד צבי בן ישראל יעקב עמדין, יעבץ שאילת



יעב?ג תשובהשאילת

1 והב׳י דאורייתא הא׳ .סוגים בשני נכלל הצדקה מצות שעני! וניל
.הנז׳ הדרן על שונים למינים מחחצקיס והס .דרבנן

 I מחסורו די הטן למגי להמציא זהו .חורה דבר שהוא נא׳ ורצוני
 משמישים וכלי רירה אשהזניח חסר אדם שהוא מה לפי ,צרכו בל
 חובה .נפנפו לטערניס הצריו אפי׳ או ,בריאות או הרצפה או

 צריך לא ואם .נצבור אפשר אס ,היכולת בכל זה כל לו להזמין
 להפריש כיינו מדבריהם שהוא והשני לו, שאפשר במה לקיימו סיחיד
 נעיר ותמחוי קופה שיש ואפיס .לצדקה נכסיו חומש או מפשר

 גס לישן או להם להרחיב שחצה אלא .טציהם סומכים שעניים
 מדרבנן אלא סורס של חיוב אינו זס .אחרים שבמקועוח פולס לעניי
 אפי׳ וסיעתו ולהניח .דרנק נספיס דמששר ליס דאית למאן

ודאי רמז לו )ויש .הוא ויפר נשר סגהג אלא ,ליבא דדננן מובא
וא.י

 לרון וענד מליו לרבוב סוס מונים נן לעני ששנר מהלל וראיה
 סס אמרו שהיי לנשיאות שעלה יןורס היה or כרמך ומל .לסניו
 וסשישא .מילין ג׳ לפניו ורך • לסניו לרין ענד מלא לא אי מעם
 נל נעצמו ראש קלוש לנהוג רשאי היה לא ישראל נשיא היה שאס
 ינלר לא נשיא שהיה אלמלי וגס .נמנוה מושלג שהיה אעיס .כן

 היה לא עדיי! אעיכ .בשליחותו רליס רניס מנדים למלוא ממנו
 מליוס נטרפעיק שנשתכר מני היה שאז וידוע • הנשיאות במעלת

 אלא .הלל עשה כן .כן שהדי! מעני לא שוואי נוה שי״ל אלא
 מחויב המגי שיהא גוחן השכל שאין .המגי עם נהג חסידות מדת

 שנחנו מהחכמים הרנה ומציגו .מחסורו די אחר לעגי להסמיק
 לחסידי בסירקא כדאית׳ הרין משורת לסניס מדאי יותר צדקה

 אכיל הוה כי בניה דסתח הונא מרב גמי וראיה .דוכתי ומפה
 ob<3 הכי. מבד לא רנא ואס״ה ולינול. ליתי דצריך כל ואמר

 רהוילסנמתיה מנלחין ואילו פ׳ כדאי׳ מרבהונא. מסי הוה דסשיר
 חילא שאני למימר דאיכא אלא .חסרא דרב ועותריה הונא דרג
 .כריה מניד הוה אי קרנא מיכלי והוה .טונא דנסיש מחוזא דנני
 מיהא .צרכו לכרי לי נזפקין אין כפתחים מל המחזיר דעני ועוד
 המוזרים רנים ולא צוקה של קופה שא•! במקום טוניס בן בעני

 הניגוני אפי׳ או שהוא נראה .לעשות נידו שסיסוק עשיר יחיד ויש
 .מחומש יותר אסי׳ ־ ידו השגת כסי מחסורו ל לו לחת צריו
 מחומש יושר יבזבז אל המבזבז אמרו ולא .לדעתי נזה מוצק ואין
 לבזנו רוצה והוא שיסמכו מה מל להם יש עירו שעניי במקום אלא
 נוסל אינו הנועל רכל מההיא משמע והכי • בריות לסרנסם נדי
 קרוביו ישראל רכל דמוכח .ודוק דס״ה( )נדרים חחלה גנאי ליד
 בפירוש משמע וכן .לפרנסו מוסל לו שאפשר מי כל ועל .ענן של

 שא•! עוד נלמוד ומדבריהם .רמ״ע ר״ס והש״ע הטור מלשון
ולא .בבינוני אלא .מחומש יוסר לבזבז שלא אמורים הדברים

:בעשירות כמופלג
 .ברענון שימותו למוש שיש ברעב עטופים עניים דכשיש נ״ל ועוד

מה להם לחלק צריך סרנסחו בדי אלא צו שאין מ׳ אפי׳
 שישראל למקום שיניע ער .חייו כיי רק לעצמו ישאיר ולא .שבידו

 לר״ע אפי׳ .הפחחים על לחוור שיצטרך אף • שיפרנסוהו מצויים
: וחשכח דוק חנירן לחיי קודמי! חייך שלימד

 סיג ששנינו מזו .קצבה לה אין כזו דלוקה טוד להוכיח יש וכן
 ננמרא טלה ואמרינן .סלוני לאיש שאתן שבועה דשנוטוח • »

 לעשיר, אלא הוא. סיגי מכר וטומד מושבע לעני אילימא אתן מאי
 ערכו לפי עליו המוטלת צדקה כנר נשנמן לאוקמה מהדויגן ומולא
 ועוד .לשיעורין זה דבר נתנו רלא בהדיא מנה שמע לעני ולעולם
 יאמרה מקודשת אינה לעני תנסו בנכר התקדשי שאמרו מאותה

 לא וטי .את ביה מיחיינת אנא ביה דמיחייבגא היכי כי ליה
 .מקודשת אינה ואס״ה .מחומש יומר לצדקה נתן שכנר עסקינן

 עטים לפרנס מחריב למולם אלא .לדבר שיעור אי! דכה-ג עשום
 וקצבה שיעור דאין יוסף לרב מפריסי נמי מוכח )והכי .כבז׳ כאלו
 שכר שומר אגידה ושומר מילתא ליה ססיקא אמאי דאליה .לדבר
 מימייב ואפיה .לעניים מומש יתיב ונבר עסקינן לא ומי . הוה

 פריטי ליתב דלא שכיח דלא לאמר לרבה ונ״ש . האבדה בשמירת
 קצבה שאין מפני כרתן על הא .במלוה שעיסק נשעה ואף .למביא
 ברצון תלויה אינה התורה מן שהצדקה לפי בדין וכן ,הוא לדבר

 ג־כ יראה זה ובאופן .העני וחסרון כמקבל נצורן אלא הגוחן
 בר נתן לרב דאכסייה דרפרס והיינו .היתומים מן אף שמוציאין

 עדיין יהיב נרלא ואי .לצדקה זוזי מאה ארבע מניה ואגני אמי
 שהצבור ודאי אלא בעי. משרי רע אפו חכמים. ששימרו מה

 אס משגיחין ואין ,שצהכין נמה ענייהן להתס זה טל ג״כ מסין
 הרין והוא .לצדקה חומש או מעשר שיעור כיחיר נתן נבר

 ומה .מישראל נפשות להחיות כדי , לכך דצהכין כינא ניחומים
 שעושין בפסיקה היינו , היתומים על צדקה סוסקין אין שאמרו

 מה גס ליחן ויכולין .מני צבור אין דמילחא וסחטא .בינוני ציבור
 . בלא״ה סני ולא אספר שאי במקום אבל .היתומים על שיפסקו

 איפכא לה משכחת דזיטנין לפיו למדין ונמצינו ,עליכם מטילי! ודאי
 קצבה שאיל וברגר .לדמה מתנין אין קצבה לו שיש בדבר דיתמי
 הסבות ולפי הענין לפי והכל .שאס יכולין אשר כמסת מתנין

: כאמור המחייבות

יא
 יוסר יבזבז אל העבזנו אפח ונזה עיקר נראה זה ודעת ן( בפג׳

 מופלג עשיר שאינט במי אלא איט זה ואף ,שונרט כמו מחומש
 ישער רק הרנה לבזבז חסימת ומדת מצוה רב. שפשרו סי אבל

 ביד' העולה זהו .חייו ימי כל טמנו להתפרנס כרי נירו שיפאר
 להשיב בעניי ראיתי ואשר »היל שכלי השגת נפי הנמח העיון אמר

 וגדל. הלון חכמים אס הולך מעורי תלמודו נניס השקט למעכ״ת
 בגה*» שימש לא מסנן ילד לימים זעיר שס זער הדעת מני אני

 . סמים שה להזיה הקודם מנעמי זה .לתכסיס לא גס שכן אוהל
זצוללה׳ה אשכנזי צבי “במוהר? בדורו המפורסם החסיד מגאון יעקב

: כרע

 בווינא מיומו :ר*ו הה״ג לגיסי כתבתי אשר •זה ד שאלה
:החעחיל דמנוכה יומי

 כו׳ לגנולט קרוב אשר לשלם דמר מחייה ברין מ׳ שללם
קרוב נסיר שרום מילחא ואסתייעא הואיל והנס

 לראות רברבי אפי להקביל בררן אותו לקדם ראוי והיה .אצליגו
 לני כי נעים ומה טוב פס אפשר הי׳ ואם . סא׳ס עטו וליראות

 הדרך ארע לא נשנם רפרזלא נגרי לן יהיב מאן אן .עליו הומה
 שאינה הלכה ביבר .עמו להתראות ואמרתי ,עליה הולך הוא אשר

 כאורח להיותו עמו בל שלבו ידעתי נס וידעתי • לכאורה לי ברורה
 לכי זס בדבר עעדי כן כמוהו אני נס .נכריה בארן ללון נטה
 אתי אשר מלבד היום כל עליו דואג שס הוא באשר ,עמו נודד

 ארבע מקום לי )אין לו כידוע הרווחה ממוך לומר איני כי בביס
 ילי מתח אתי אין כי ספרים מכלי ואליל עלמי■ בפני הלכה של אמות

 המפרשים מכל א־ ולא כשית אפי׳ שאילה פת כל .ורשוסי
 ינעוברי שעשועי הפה לי אשר והב׳י הפור ספרי רק והאחרונים

 וקולר שכלי לקע דברים נמה אצלי נתחדשו נסדק תמידין עליהם
 • לפניו להרלושן שולחני כרצוני איש לי ואין השנתי ומיעוט ידיעתי
 איא קדושת לפני ולפנים צפני בדית ולבוא לצאת נכלמתי גס ובושתי
 ירחיק כי גם .הלכה נדבר בפניו לדבר אנכי ירא כי נר״ו הגאון
 פעם בכל ששובתוהרמתה על ממושכה בתוחלת ללפות הדרך ממגי
 עת אפרתי בז אלקיס רוח אפר איש כלבבי איש לידי שנא ועתה

 אליע אשר היא אחת ורק רבים ימים זה קוימי אשר אח לעשוח
 עילחא היא מצער הלא מס מוספים שאני חנוכה מלכות לפניו

 שהלבה אף הזאת נפעס הרבה אפהחפליו ולא דמר לגביה זופרמי
 הזהב נטר דברי ואביא הקטנות הנ״ל בהלכות גם לשאול לי ה"

אם לראות האדון מעלת רמס הקודש בשכל ולשקלס הלרק זנמאזני
:מחוללי צור כעז״ה החלי תה .להלנה כיוונתי

הגאונים מדברי ,והו המור ונתב אהא סנ״י הקשה מרט״ז בשימן
 מחרה לו דפושה שמונה אמר מניח הניחר השמן בדין

 יכול זמנה שעבר שאחר מרעיב בפי׳ דקי״ל מפה .נסיע ושורפו
 זיל הוא מירן . נזה זיל מהרייא מיש שהביא ואחר .בה להשתמש

 מליו יעויין .הדלקה משיפור בנותר מיירי דהנא אמר באופן לעצמו
 ילדון להתלמד לי ויש עיון אלי צריך הדבר החלושה רעתי עניות ולפי
 מהרייא דבה נבייז״להס הרב דנה שבכלל אזמר אני ותחלה נו•
 • נכונים זיל מהרי״א דברי גס נזה ויל הרב לסברת מקום יש ואס

 אני ואוער .נעזהיי שיתבאר כמו לחומרא והס דינא לענין ונ״ע
 כסי פפה חל' שיטור )שהוא פצומו זמן במוך מהכמ הנשאר מ״ש
 דלא אף הלילה כל מצותו זמן ואולי בסשיפוח זיל הרביי שחסם מה

 בסמוך בדברינו עוד ויבוא . קאמריק ראוי מ*מ מכי מחיינינן
 ומאי .כשיעור דלק כשכבר זה זמן עבור לאחר מהנשאר בעזהיי(

 דעשאוה )משוס בהנאה גיח האוסרים בשעת אי סיל וסיני דעתי'
 מידי תפסה קדושה דעופה כיון ודאי הא למילחא אמרה כמנורה(

 כיותר אפין שאסורץ סוכה פצי וכמו משיעורה פסי אפי' לה רמזי
 בה יהיב אשי׳ נמי הכא תנאו לפי אלא הותרו פלא .סוכה מהכשר

 סוכה נטלי ממש והזיל .ליה וחזי כיון ליה איססר מובא שטן
 אפי׳ הנאה חותר וצא להו. פדטינן בהדיא והא .מהשיעור היחרים

 • לא נסחמא אבל זיל מההיא כרנה תנאי עיי אצא במופפח
 בגמרא הפירושים חילוק לסי ברור הגיל זמן שיעור אץ הרי וטור
 אפ/מזךזגמה לה זקוק אין כבמה אפרו הרי וחו לשיטורא. דניע

 משום וחזי אלא .נסחמא שימורא לנוליה ותפיס נימא ואעאי
 אעיב הוקלה נפי עשי היס .מציתה עברה אפי׳ אקצייה דלהכי

 תיפאדקרב*' ואי . בתנאי אלא אשמה ולא לאשנא. מלוחה דעברה
 )לכאורה .בנית הנאה איסור ליה דלית קאי הראיש בשעת ויל

 .לאורה להשתמש נאסר לא דקסנר נעזהיי( נסמוך דעחו ויבואר
 א» גיסא• פרסומי זלינא הדליקה לצרכו יאמרו שלא נדי אלא

 »ומר יססר למס .עצמך על מפה א״כ .כלל קדושה ליכא בגופה
 אם תשמיש לכל הושר דולק בעודו בזמנו אפילו והלא .טכשיעור

 עטר ואתה במצותו שלא ממור יהא ואיך .הרואה חשש מחמס לא
י"" r}» 5׳,לא י51 • תשמיש נשום ליאסר ומט
 .כשכ !,זס סונלי הדעת שאץ דבר מ .סיתר טלו

קיטי "0"."3הי למ מ שהייילי לידע
 רצ א/זאניוסר על יחלוק פססדר אצלו פזר עוד וכתב אהדדי הטור

דממיד

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס)23 מס עמוד צבי בן ישראל יעקב עמדין, יעבץ שאילת



17 ( חולים ביקור הלכות יז

חולים ביקור הלכות

עליו מתפללין וכיצד מבקרין חולים ואיזה החולה מבקרין מתי שלה

 ואלו אלו החולי עליו קפץ ואם ימים ג׳ אחר והרחוקים ב מיד נכנסים והחכרים הקרובים חולים, לבקר מצוה א א
להרמבין(: ת״ה מס׳ בקיצור )טור מיד. נכנסים

ובלבד משובח זה הרי המוסיף וכל גילו בן ואפילו ה ביום פעמים כמה ואפילו ד הקטן לבקר ילך הגדול אפילו ג ב

יהודה שבט
 הרמב׳ים לשון זה וכו׳. חולים לבקר מצוה א של״ה

 לבקר דבריהם של עשה מצות אבל מהלכות פי״ד ריש ז״ל

 גמילות הן ואלו וכו׳ המת ולהוציא אבלים ולנחם חולים

 של אלו מצות שכל אע״פ שיעור להם שאין שבגופו חסד

 הדברים כל כמוך לרעך ואהבת בכלל הן הרי דבריהם

 בתורה לאחיך אותם עשה אחרים לך שיעשו רוצה שאתה

 המצות למנין רבינו שהשריש בשרשים ועיין ע״כ. ובמצוה
 רביעית בתשובה ז״ל הרמב״ן בהשגות וגם ראשון בשורש

 וכיוצא חולים בקור דמצות גדולות הלכות בעל כדעת דס״ל

 בשם הטור דכתב ודע באורך. יע״ש מדאורייתא מצוה היא
 וירבצו שיכבדו כדי הוא הביקור מצות דטעם ז״ל הרמב״ן

 עם רוח נחת וימצא לחוליו הצריכין צרכיו לו ויעשו לפניו

 הילכך עליו ויבקש לרחמים דעתו שיכוין כדי ועוד חביריו.
ע״כ זו מצוה קיים לא רחמים עליו בקש ולא לחולה המבקר

ד׳: סעיף בסמוך ז״ל מור״ם והביאו

 בירושלמי".. איתא הכי וכו׳. ימים ג׳ אחר והרחוקים כ
 דידן דבש״ס וא״ת ט׳. הלכה פיאה דמסכת ג׳ בפרק

 דחלש קדמאה יומא רבא איתא מ׳ דף דנדרים פ״ד
 ואילך מכאן מזליה ליתרע דלא לאיניש תגלו לא א״ל

 וכו׳ ליחדי לי דסני דכל בשוקא ואכריזו פוקו "ל א

 שני דמיום משמע ע״כ, רחמי עלי ליבעי לי ודרחים

 לפסוק הי״ל וא״כ מדליה דליתרע חייש לא ואילך

 לומר אפשר והיה כהירושלמי. ודלא דידן כהש״ס

 חייש לא לכך זכותיה ונפיש גובריה דרב רבא דשאני
 אדם בני סתם משא״כ ראשון ביום אלא מזליה לריע

 לומר יש ועוד ימים. השלשה כל שיחושו להם ראוי

 הביקור במצות שיתחייבו לענין איתמר בירושלמי דהתם

 לקרובים להו מטרחינן לא ימים משלשה דבפחות
 דרגילי רכיון דידהו אטירחא קפדינן לא ולחברים

 מכריז דהוה ורבא בריא. בעודו אף גביה ולמפק למיעל

 חולה שהוא בעלמא הודעה להודיע אלא אינו ב׳ ביום

 ההכרזה נמי אי בביתו. אחד כל רחמים עליו ויבקשו

לבקרו שלישי ליום שיבואו להודיע היא שני דביום

 אינו ימים שלש אחר דהרחוקים בירושלמי שאמרו ומה

 יתחילו רביעי יום ועד ימים שלש שיעברו אחר ר״ל

 ימים שני ולאפוקי שלישי יום כניסת אחר אלא לבקרו

 דכתב בפי״ד ז״ל הרמב״ם לשון ניחא ובהכי הראשונים

 והלאה שלישי מיום אלא החולה את מבקרין אין וז״ל

 הביקור בכלל שלישי דיום דמשמעו וכו׳ קפץ ואם

 שלש כניסת אחר הוא הירושלמי פירוש ודאי וא״כ

עלמא: נהוג והכי כלאחריו דינו שלישי ויום ימים

 הוא העולמים בגדול כדאשכחן וכו׳. הגדול ואפילו ג
 שלישי יום אבינו אברהם החולה את לבקר שהלך

 ה׳ אחרי י״ד[ ]דף דסוטה בגמרא וכמ״ש למילתו

 מבקר הוא מה וכו׳ מדותיו אחר הלך תלכו אלוקיכם

וכו׳: אתה אף חולים

 דמצות מהטעם הוא ביום. פעמים כמה ואפילו ד
 שם ועיין דפיאה בפ״ק כדתנן שיעור לה אין חסדים גמילות

s ז״ל: הר״ש בפירוש

 כפי הוא גילו רבן פירש רש״י וכו׳. גילו בן ואפילו ה
 פירש ז״ל הרא״ש אבל כמותו. זקן או כמותו בחור השנים

 שנוטל הוא גוונא כהאי גילו ובן במזלו שנולד הוא גילו בן

 שתין ליעיילו דא׳׳כ בגמרא ופירשו מחליו. מששים אחד

 חלק השני שנוטל דהיינו דרבי כעשריותא ומשני ולוקמוה

 הבאים כל וה דרך על וכן הראשון שייר ממה מששים

 דה ששייר ממה משישים[ ]אחד >ס׳( אלא נוטל אינו אחריו

 נוטל המבקר דאין משמע הנז׳ הגמרא דכפי וא״ת שלפניו.

 ליה כדאית לפירש״י גילו בן שיהא עד אלא מששים חלק

 וז״ל סתם כתב ז״ל הרמב״ם ואלו ליה כדאית ולהרא״ש

 מעליו והיקל מחליו חלק נטל כאלו החולה את המבקר וכל

 אדם דכל דמשמע ע״כ. רמים שופך כאלו מבקר שאינו וכל

 דהא לומר ויש מחליר. חלק נוטל הוא גילו בין אינו אפילו

 גילו בן שאינו דמי ששים שיעור לענין היינו גילו בן דבעינן

 נודע ולא ששים מחלק פחות שיעור אלא כך כל נוטל אינו

 דהו כל חלק דהיינו מחליו חלק סתם כתב ולכך שיעורו

דנתכוון לומר אפשר ועוד שיהיה. מי יהיה יטול דעכ״פ

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)19 מס עמוד יצחק בן יהודה עייאש, יהודה שבט



יח יהודה שבט ( 18
 שלא שונאו שהוא אבל ינחם ולא חולה יבקר לא אלא ו לי נראה ולא קצ׳יז( )מהרי״ל חולה לבקר לילך יכול השונא י׳-א חגה :לו יטריח שלא

כ״ג(: פרק )ש׳יס לי נראה כן צער. אלא לו ואינו לאידו ששמח יחשב

 שהשכינה לפניו ויושב מתעטף ח אלא ספסל ע״ג ולא כסא ע״ג ולא מטה ע״ג ישב לא ז החולה את המבקר ג
 )ב־י וספסל כסא על לישב מותר המטה על כששוכב אבל ממנו גבוה דהיושב הארץ על שוכב כשהחולה ודוקא הגה :מראשותיו למעלה

נוהגין: וכן והגיא( ותוספות מיימוני והגהות הרין בשם

יהודה שגט
 את המבקר כל בנדרים התם דאיתא להא ז״ל ,הרמב״ם

 שיבקש רחמים בקשת ידי על דהיינו שיחיה לו גורם החולה
 נחת בזה דיש לפניו ולרבץ לכבד צרכיו לו יעשה גם עליו
 נמי ודיקא מחליו, ממש חלק נטל כאלו וחשיב לחולה רוח

 נטל דלא דמשמע מחליו חלק נטל כאלו דכתב רבינו לשון

 גילו בבן אלא ממש נוטל אמדינן דלא נטל כאלו אלא ממש

 אחיך ימוך וכי בפסוק סיני בהר פרשת רבה במדרש ועיין
 אוהבו שיהיה וסגי גילו בן בעינן דלא התם דמשמע וכו׳

 העולם כל שאר אבל מששים א׳ חלק נוטל ואז וריעו

 כתוב לי שיש ומה שם תואר היפה "ש מ ועיין ליה מרויחין
 מ״ש ניחא הנזכר המדרש ולפי יע״ש יאודה קול בחידושין

ודו״ק: ז״ל הרמב״ם

 ובספר וכו׳. ינחם ולא חולה יבקר לא אלא הגה ו
 שני בפרק מדאיתא לזה ראיה הביא ז״ל משה דרכי

 לנחמו יבוא לא אבילות לו שאירע גדול דכהן דסנהדרין
 ליה חדי דקא ויאמר דעתיה חלשא דילמא שעבר משום

 שנא דמאי חולים לביקור נמי נילף אבלים דניחום ומהך
 דחלש דרבא הך כי שישמח לאויב למיחש איכא בחולי דגם

 תשמח אל אויבך בנפול וכתיב לי ליחדי לי דסני מאן דאמר

 מגלחין אלו דבפרק מדרבנן צורבא מהך קשה ומיהו וגו׳.
 יאודה רב חלש וכד יאודה רב ושמתיה שומעניה סנו דהוו

 שתירץ ומה שונאו דהיה להא חשש ולא ביה לשיולי אתא

 שורת כפי שמתיה דהא שונאו נקרא דאינו משה בדרכי שם
 דוחק נראה יע״ש. באהבה הדין עליו דקבל ואפשר הדין

 אלא גברא לההוא דשמתתיה מסתייך לא ליה אמר דהא
 מאי על בלביה טינא דנקיט אלמא לי מחייכת אחוכי

ליה: ניחא ולא דשמתיה

 אינו עבד חכמים דברצון לן לימא דמאן עוד שתירץ מה גס
 דמשמע רבנן בהדיה ואתו דקאמר הגמרא מלשון כן נראה
 ועוד ליה. מעכבי הוו קפדי הוו דאי קפידא לחו הוה דלא

 איתא הורקנוס בן דר״א בעובדא מיתות ארבע פרק דבסוף
 שנאה היתה והתם לבקרו וחכמים ר״ע נכנסו ר״א כשחלה

 שייך ולא שטיהר הטהרות כל וטימאו בירכוהו שהרי גדולה

 ואין חכמים ברצון שלא שעשו כמותם הדור בגדולי לומר

 ליכא גוברייהו דרב כהנך ישראל חכמי דלגבי ולומר לחלק
 דמי בעלמא וכדאמרינן ר״א של במפלתו דליחדו חשדא

 אדם בני בסתם אלא ז״ל מור״ם דיבר ולא בעינייכו חשידנא

 חיישינן אבלים דניחום בחך דהא דליתא חשדא בהו דשייכא
גדול: הכהן כמו שקול הוא סגן דסתם אע״פ דסגן לחשדא

ף
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 ז״ל מהרי״ל שהוא אומרים היש כדעת דהעיקר נלע״ד לכך
 שיתרפא איפשר דהא בחולי אלא מהרי״ל קאמר לא כאן ועד

 ילך לא דהשונא מהרי״ל מודה באבל אבל שמחה וליכא
 לחשדא למיחש ואיכא נעשית כבר דהקלקלה כיון לנחם

 לבקר ילך שהשונא ראוי אחר דמטעם ועוד דסגן. וכהך
 שלום יהיה הביקור ידי על הרי נעלב המבקר דאם שונאו

 שאף רואה שהרי ממנו מחילה יבקש שהחולה ואפשר בניהם

 רחמים. ולבקש לבקרו לבוא עצמו להכניע הוסיף שנעלב

 כבקשת הוי הזה הביקור מ״מ נעלב היה החולה אם ואף
 גוררת ומצוה שלום הבאת לידי יבואו הרוב ולפי מחילה
 שהיא מה לפי הכל כהן שפתי בעל הרב כתב ומיהו מצוה.

:ודו״ק יע״ש השונאים שהם מה ולפי השנאה

 אצל יושב בין חילוק דאין משמע וכו׳. ישב לא ז
 ענין דבכל לצדדין או מרגלותיו אצל יושב בין מראשותיו

 ענין בכל קרקע גבי על כשישב וכן מטה גבי על לישב אסור
 וז״ל כתב ז״ל הרמב״ם אבל מראשותיו. אצל ואפילו מותר

 כסא ע״ג ולא מטה ע״ג לא ישב לא החולה את לבקר הנכנס
 למעלה ולא גבוה מקום ע״ג ולא ספסל ע״ג ולא

 ממראשותיו למטה ויושב מתעטף אלא ממראשותיו
 מראשותיו דאצל משמע ע״כ. הוצא רחמים עליו ומבקש

 גבוה בין שחילקו ומה נמוך ואפילו לישב אסור לעולם

 רבינו מ״ש דודאי ממדאשותיו בלמטה אלא אינו לנמוך
 אבל הראש על למעלה דוקא תידוק לא ממראשותיו למעלה

 דלא איפכא מסיפא תידוק דהא דליתא מותר הראש אצל

 שאינו כל אלא בשוין ולאפוקי ממראשותיו למטה אלא שרי
 דף של״ה בספר ועיין מעלה ליה קרי ממראשותיו למטה

 משמע ז״ל משנה כסף מרן הביאם התוספות ומדברי קמ״ד

 הא גבוה שיהא וגם מראשותיו אצל לאיסורא בעינן דתרתי

 גבוה שיהא וגם מראשותיו אצל אפילו מותר גבוה אינו אם
 למטה וכן מראשותיו אצל אפילו מותר גבוה אינו אס הא

:מותר גבוה ישב אפילו ממראשותיו

 הכל דתולה הש״ע דעת א׳ דיעות ג׳ כאן דיש לפ״ז ונמצא
 אסור לעולם דהגובה דמחמיר הרמב״ם דעת ב׳ בגובה.

 שישב להיתרא תרתי ובעינן אסור לעולם מראשותיו ואצל

 טפי דמיקילי התוספות דעת ג׳ נמוך. וגם מראשו למטה
 ולענין גבוה. כשישב אלא אסור אינו מראשותיו אצל דגם

 גם הוא דכן ואפשר ז״ל הרמב״ם כדעת להחמיר יש דינא
 אצל ולאפוקי לצדדין ר״ל לפניו ויושב דמ״ש הש״ע דעת

:לא כלל מראשותיו
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19 ( חולים ביקור הלכות יט

 עליו לבקש יחוש ולא בבקר חליו עליו מיקל חולה שכל מפני ט יום של ראשונות שעות בג׳ החולה מבקרין אין ד
 עליו ביקש ולא שביקר !וכל רחמים עליו מלבקש ויתייאש חליו עליו מכביד שאז יום של אחרונות שעות בג׳ ולא רחמים

הרמב׳-ן(: בשם )ב״י הסצוה( קייס לא וחסים

 אלא יבקש לא בפניו שלא מבקש ואם שירצה לשון בכל י לבקש יכול לפניו מבקש אם רחמים עליו כשמבקש ה
הקדש: בלשון

 מלזעוק היא שבח אומר ובשבת יא ישראל חולי בתוך עליך ירחם המקום שיאמר ישראל חולי בתוך אותו יכלול ו
לבא: קרובה ורפואה

ירודה שבט
 היושב כאדם שכינה מאימת פרש״י מתעטף. אלא ח

 עטיפה דהאי ומסתברא ע״כ. לצדדין פונה ואין באימה

 דיתעטף ר״ל אלא כתוב שמצאתי כמו טלית כעטיפת אינה

 הוא וכן מלך לפני הנכנס כאדם צניעות בדרך במלבושיו

 שהולך כמו לבוש כשהוא במלבושים ליכנס העולם מנהג

 וכן לשוק שיוצא כדרך לאחוריו יפשילם ולא הכנסת לבית

יע״ש: קמ״ד דף הברית לוחות שני בעל הרב כתב

 בגמרא מבואר הוא הזה הטעם וכו׳, חולה שכל מפני ט

 מתעסקין שהן מפני אחר טעם נתן ז״ל והרמב״ם דנדרים

 להם חש שעות באותן טרודים שהם ר״ל החולה בצורכי

 טעם דשבק טעמו ידענו ולא חוצאים. בנכנסים צעד

 דאפשר וכתב בו נתקשה כ״מ מק וכן בגמרא המפורש
 דלטעם טעמי התרי בין מינה ונפקא בגרסתו. היה שלא

 יבקש שלעולם עצמו על ויקבל לילך ירצה אם הגמרא

 ולכאורה טעמא. הך קמ״ל לבקר דרשאי אמינא הוה רחמים

 בבקר אלא החולה את לבקר נוהגין שאין מנהגינו על תימא

 יטרדו שלא כדי טעם לתת ואפשר שחרית תפלת אחר

 שהם מפני בערב ולא בבוקר להם ובחרו חשכחו במלאכתן

 דבקשת ומטעמא לבקר. לילך כח בהם ואין ויגעים עייפים
 ,מטעמא וכן מבקשים. הם דלעולם למיחש ליכא רחמים

 דנקבע דכיון למיחש ליכא נמי החולה בצורכי דהתעסקות

 שעות באותן יתעסקו ולא יודעין כולם הרי א״כ זה מנהג

ודו״ק: נחתי דהכי דאדעתא הרגל שתכלה עד ראשונות

 ואין עמו שכינה דבפניו משום וכו׳. שירצה לשון בכל י
 הוא צריך אז בפניו שלא כשמבקש אבל למלאכים צורך

 נזקקין השרת מלאכי דאין וקי״ל בעדו שיליצו למלאכים

 ותפלה תנינן נאמרק אלו בפרק דבסוטה ודע ארמי. ללשון

 אדם ישאל אל לעולם קי״ל והא בגמרא ופריך לשון בכל

 והא ביחיד הא קשיא לא ומשני ארמית בלשון צרכיו

 זה חילוק ק״א ס״ס בא״ח הטור שהעתיק ומה בציבור,
 לשון בכל להתפלל ויכול וז״ל שכתב ז״ל הרי״ף בשם

 יתפלל לא ביחיד אבל בציבור דוקא הרי״ף ופירש שירצה
 אין כדכתיבנא. ערוכה גמרא והיא ע״כ, הקדש בלשון אלא

ולא הלשונות כל ששלל מה על אלא החילוק גוף על כוונתו

 משמע הגמרא נוסח דכפי הקדש בלשון אלא ליחיד התיר
 ארמית דלשון להרי״ף וס״ל ארמית לשון אלא שללו דלא

 הקדש ללשון קרוב שהוא אע״פ לרבותא הגמרא דנקט

 כן היתה לא הגמרא לשון הוא בהרי״ף שבגירסתנו ואע״פ

הטור: גירסת

 ארמי בלשון יתפלל לא ביחיד אבל כתב ולא מדסתם נמי אי
 וכן הקדש, בלשון זולתן יתפלל לא הלשונות דבכל משמע
 למה ידעתי ולא ז״ל יונה רבינו תלמידי הבנת נראית

 חילוק הזכיר לא תפלה בהלכות בחיבורו ז״ל הרמב״ם
 ז״ל הרא״ש ומיהו וצ״ע. הזכירו המשניות ובפירוש הגמרא

 דמגונה משום לו נזקקין דאין הוא ארמי לשון דוקא ס״ל

 הקדש. כלשון הוו לשונות שאר אבל המלאכים בעיני

 כהרא״ש דלא הפוסקים לשון משמעות נראה הלכה ולענין

 כאן: הש״ע וכפסק ארמי כלשון דינן הלשונות וכל

 הר״י תלמידי שכתבו מה על סוגייא מהך לדקדק נלע״ד ואגב
 תפלה אבל צרכים בשאר אלא ביחיד קפירא דאין שם ז״ל

 שירצה לשון בכל לאומרה יחיד יכול לציבור הקבועה

 לשון בכל תפלה דקתני מתניתין דהא היא, צבור דכתפלת

 שמנה תפלת דהיא הקבועה תפלה בסתם דמיירי משמע

 פריך קא מאי וא״כ התם דקתני שמע דקריאת דומיא עשרה
 ויש צרכים. בשאר דמיירי צרכיו אדם ישאל דלא מהך עלה

 לצורך יחיד שמבקש מה ר״ל ביחיד הא מפרשי דאינהו לומר

 שאומרה ואע׳־פ לציבור הקבועה תפלה בציבור הא עצמו
 לציבור כאן ליחיד כאן משני מדלא קצת משמע וכן יחידי

 כסברת בזה קי״ל לא דינא ולענין בבית. ובציבור ביחיד אלא

 ביחיד הוא אם הקבועה תפלה אפילו אלא יונה ה׳־ר תלמידי

הקדש: בלשון אלא יאמרה לא

 בפ״ק וכו׳. מלזעוק היא שכת אומר ובשבת י״א
 חולים ולבקר אבלים לנחם התירו בקושי איתא דשבת

 חפצי דהא גופיה הביקור משום אינו האיסור וטעם בשבת
 הטעם אלא מתירין הלל ובית התם וכדאיתא הוא שמים

 מתוך ור״ל בשבת לזעוק יבוא שמא ז״ל הרי״ף כמ״ש הוא

 הוא צרכים בקשת וזה רחמים עליו לבקש יבוא שמבקרו
כלל הביקור להתיר היה לא א״כ תימא וכי בשבת. ואסור
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יפחד ואל יב אצלו הפקידו או הלוו אחרים או אחרים אצל הפקיר או הלוה אם ענייניו על דעתו שיתן לו אומדים ז
מהמות: זה מפני

 ליה וקשה עלמא ליה דתקיף חולי לכל וכן הראש לחולי ולא העין לחולי ולא מעים לחולי יג לא מכקרין אין ח
 וכיוצא לפניו ולרכץ לכבד צריכין אם כו ודורשין ושואלים החיצון כבית נכנסין אלא בפניו אותו מבקרין אין דיבורא

:רחמים עליו ומבקשים צערו ושומעין בו

יהודה שבט
 רחמים בקשת בו שאין בביקור מצוה ליכא דהרי בשבת

 כשמבקרין לחולה רוח נחת דאיכא משום לומר יש כדלעיל.

 בשבת יצטערו שלא קרוביו של צער משום נמי אי אותו,
 כיבושין דברי להם ולדבר דעתם להפיס בשבילם הולכין

 לבקר הנכנס דקתני הברייתא וביאור דעתם. שתנוח כדי
 ר״ל לבוא קרובה ורפואה מלזעוק היא שבת אומר החולה

 כדי דעתם מרחיב הוא זה דבלשון אומר הוא הקרובים כלפי

 זו אמירה וא״כ ז״ל דש״י מפירוש כנראה יצטערו שלא

 כלפי היא זו אמירה נמי אי הכי. בלאו סגי דלא מעכבת

 חיישינן לבא קרובה רפואה שאומר דכיון עצמו המבקר
 לידי יבא כך ומתוך בזה כיוצא בדברים להרבות יבא שמא

 ויאמר בפיו האיסור להוציא מקדים לכך רחמים בקשת
 יבא שמא דחיישינן התירו בקושי דהרי מלזעוק היא ]שבת[

 סביב. לפיו ושפה תיקון עושה הוא הרי זה ובנוסח לזעוק

 שמקדים אע״פ ברייתא דהאי דת״ק דאליבא ומשמע

 אלו דבריו בסיום לומר לו להתיר אין האיסור מפיו ומוציא

 אלא עתיד בלשון אומר שאינו לבוא קרובה רפואה זה נוסח

 תוספת אותו דמשא״כ הוא בעלמא דברים סיפור כעין

 בלשון דהוא כיון לאומרו אין שתרחם היא יכולה שאומרין

 ממש שיבקש לחוש יש או רחמים בקשת חשיב עתיד
 וס״ל זה נוסח להוסיף ומתיר מיקל מאיר ורבי עתיד. בלשון

 שמירת דבזכות קאמר דהכי רחמים בקשת לשון זה דאין

 אתי דלא ס״ל וגם שתרחם זה בזכות היא יכולה שבת

 לא דר״ע ואליבא דת״ק דאליבא דמשמע ומשום למטעי.

 יאמר בחול אבל בשבת דוקא אלא האמירה בנוסח קפדינן
 לו יש בחול דגם לומר ריה״ו בא לכך שירצה נוסח בכל

 דהשתא ישראל חולי בכלל אותו שיכלול זה בענין לדקדק

 שבת לענין דעתו גילה ולא זכותייהו דנפיש רבים כמו הוו

 לא דבהכי ר״מ כדעת או דברייתא ת״ק כדעת סובר הוא אם
 ארישא וקאי שבת לענין פליג ירושלם איש ושבנא מיירי.

 דר״ל בשל״ם ושבתו מרובין ורחמיו לומר דמוסיף וס״ל

 מצי דס״ל ת״ק דעת לשלול ובא לשל״ם בשבתכם נוחו

 זו הוספה דהא ממש רחמים לבקש אתי דילמא להוסיף

 דאגת המיית להשקיט אלא אינה וכו׳ מרובין דורחמיו

פליג וגם בשבת והעצבון מהיגון שיתרחקו הקרובים

 היא יכולה לומר רשאי דאינו וס״ל לגביה ומחמיר אדר״מ

שתרחם:
 מהלכות בפכ״ד ז״ל הדמב״ם פסק שבת לגבי הלכה ולענין

 ראליבא דס״ל ומשמע דעתו גילה לא ובחול כת״ק שבת

 "ו כריה ודלא שירצה נוסח בכל בקול לומר יכול דת״ק

 דאמרינן ואע״ג מילתא. בכולא כת״ק הלכתא קמה וממילא

 ביתו בתוך חולה לו שיש מי דר״ח הא אזלא כמאן התם

 דמשמע יוסי כר׳ כמאן ישראל חולי בתוך שיערבנו צריך
 התם דאיתא כיון היא רבינו דדעת לומר יש כר״י. דהלכתא

 לשיולי דר״א בתריה אזיל הוה כי חנה בר בר רבה הכי בתר
 ומשמע וכו׳ לשל״ם יפקדך המקום אמר זמנין בתפיסא

 בסימן פסק הטור ומיהו ישראל. חולי עם לכוללו צריך דאין

 לגבי והש״ע חול לגבי יוסי וכרבי שבת לגבי כשבנא זה
 יוסף בבית ועיין יוסי כר׳ חול ולגבי כת״ק פסק שבת

 הש״ע על וקשה שכנה״ג. בספר ושם רפ״ז סימן ובטא״ח
 דפסק דאת״ל בשלו״ם מרובקושבתו ורחמיו שסיים שם

 הת״ק דעת שמפרש אתא לאיפלוגי לאו דשבנא הטור כדעת
 הי״ל לא מ״מ יוסף בבית שם הטור של טעמו וכמ״ש

 לא״ח כה״ג בשירי ועיין וצ״ע תוספת אותו כאן להשמיט

שם: דוד ובמגן דפ״ז סימן
 דברים ולא מחיים דברים לא כי וכו'. יפחד ואל י״ב

 הכביד לא עדיין אפילו שחלה דמשעה ומשמע ממיתים.

 הברייתא מלשון וכדמוכח זה דבר לו אומרין חליו עליו

 אצלו נכנסין למטה אדם משעלה דתניא הטור שהעתיק

 ואע״ג וכו׳. הלוית שמא וכו׳ מחיים דברים לא לו ואומרין

 בנטה דדווקא מוכח של״ח סימן ריש לקמן וידוי דלגבי

 דצריך ופקדונות הלוואות שאני התודה לו אומרין למות

בחשבונותיו: לדקדק כדי הדעת יישוב הרבה

 שצריך דזמנין כיסופא משום וכו׳ מעיים לחולי י״ג

 דיבורא להו דקשי והראש העין ולחולי ומכסיף, לנקביו

 ואינו החיצון בבית אפילו כלל מבקרין אין דלאלו ומשמע

 כשאר היה מתחלה דהתם עלמא ליה דתקיף לחולה דומה

 ליה דתקיף לאחר אף ולכך בפניו אותו מבקרין שהיו חולים

 איתא תו מיהת. החיצון בבית ביקור מצות פקע לא עלמא

ויש שמו מזכיריז ואין מבקריו איו בורדס בנדרים התם
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21 חולים ביקור הלכות כא

:שלום דרכי מפני כוכבים עובדי חולי מבקרין יד ט

 ילך טז בביתו חולה לו שיש שמי א י׳ הגה :האיש את משמשת האשה אכל האשה את משמש האיש אין טו מעים כחולי י
 אבלים ניחום דינו גזר קורע השם שינה כי חדש שם להם לקרא כביהכ׳־נ חולים לברך נהגו וכן יינן פרק >נ־י רחמים עליו שיבקש שבעיר חכם אצל

בון: ןכל הולים לבקור קודם

יהודה שבט
 דם בור תיבות כשתי ז״ל הר״ן ופירש במ״ם בורדם גורסין

 דזמנין משום מבקרין אין מלמטה דם שמקלח חולי והוא

 פלוני לומר שמו מזכירין ואין ליה. ומצערי לנקביו דצריך

 שלא נמי אי הוא. נקייה לשון דלאו דם בור חולי חולה

ז״ל: והרא״ש התוספות כמ״ש החולה יתבייש

 בפני אפילו משמע וכו׳. עכו״ם חולי מכקרין י״ד

 עם עכו״ם עניי מפרנסין איתא הנזקין דבפרק ואע״ג עצמן
 וקוברין ישראל חולי עם עכו״ם חולי ומבקרין ישראל עניי

 דעם לישנא דמדנקט השלום מפני ישראל מתי עם מיתיהם

 מפירוש וכנראה עצמן בפני ולא ישראל עם דוקא משמע

ולישנא שם ז״ל נסים רבינו כתב הרי מ״מ שם. ז״ל רש״י

ריןכדאיתאבפ״קדר״ה.ובדרכימשהכתבעודדנוהגיןלתתלו6:=׳־־ פשוט: ודה עם בעינן דלא י״ד

 לתת ונוהגין אדם. של דינו גזר מקרע השם שינוי כי חדש שם דחיישינן הטעם כתב בב״י וכו'. משמש האיש אין ט״ו
רוע את מעבירין וצדקה ותפלה תשובה כי בעדו לעניים צדקה להפך אבל בריא. שהוא כיון כרחה בעל עליה יבוא שמא

 לבד עכו״ם מתי כשנמצאו דהה״נ דוקא לאו דעם

 ולבקר ענייהם לפרנס וכן השלום מפני בהם שמתעסקין

 עכו״ם מתי מספידין בתוספתא אמרו ובפירוש חוליהם

 עם שנו לא ובירושלמי שלום. דרכי מפני אביליהם ומנחמין

 לפרק בחידושיו ז״ל הרשב״א כתב וכן ע״כ. כלל אלו בכל

 קנ״א סימן סוף לעיל ט״ז בעל הרב כתב וכן יע״ש הנזיקין

 והרמב״ם דכתיבנא. הר״ן לשון הזכיר ולא שהאריך יע״ש
 מתנות מהלכות ז׳ ובפרק ע״ז מהלכות עשירי בפרק ז״ל

 שנים פרק אבל ובהלכות כלשונה הברייתא העתיק עניים
 סימן לקמן יוסף ובית בטור ועיין עם, תיבת כתב לא עשר

 ולעיל כאן הש״ע וכלשון עצמן בפני דאפילו והעיקר שמ״ז.

דפרק הרמב״ם מלשון ובדמוכח כהן בשפתי וכן קנ״א סימן

 אשה אבל עבירה לידי אתי דהו ובכל בהדה דגיים שאני
 גדול בשימוש אלא למיחש ליכא בהדה גייס דלא דעלמא

קינוחי: כגון

 מ״מ עצמה לעבירה למיחש דליכא אע״ג סוף דסוף וא״ת
 הרהור מידי יצאנו עבירה מידי דאם להרהורא למיחש איכא

 כורך אינו האיש ס״ג שנ״ב סימן לקמן כדאשכחן יצאנו לא

 וטעם היא דמתה עבירה ליכא והתם האשה את ומקשר

 כהן. השפתי שם וכמ״ש הרהור משום אלא אינו האיסור

 מגונה שימוש הוו והכריכה הקישור נמי דהתם לומר ויש
 ועי״ל המכוסים. ובמקומות ובבשרה בגופה דנוגע טפי

מעיים חולי בין לחלק כוונתו אין "י ב דמרן דדינא אעיקרא

 תימצי ואם תאוה לו אין חולה שהוא כיון למיחש ליכא

 מידו שתינצל היא יכולה בריאה שהיא כיון לו יש לומר

 בכל כן ראם משה הדרכי והקשה לתופסה. כח לו דאין

 דנקט. מעים חולי שנא ומאי טעמא האי שייך נמי חולה

 בקינוח בה נוגע שהוא כיון היא ב״י מרן דכוונת ונלע״ד

 דמשא״כ לעבירה טפי למיחש איכא המכוסים במקומות

 צנעא של בתשמיש אותה משמש שאינו חולאים בשאר

 קשייא גופה והיא תאמר ואם עליה. שיבוא הדבר רחוק

 ט״ז וסעיף ט״ו סעיף קצ״ה סימן דלעיל מנדה שנא דמאי

 לידי יבוא שמא לשמשה אסור נידה והיא חולה אשתו שאם

 לן הוה וא״כ למיתש איכא חולי דבכל התם ומשמע עבירה.

דאשתו לומר ויש החלאים, בכל דעלמא אשה בכל למיחש

 נקט דסיפא ולרבותא החלאים בכל דהה׳־נ חלאים לשאר

 נראה וכן האיש את משמשת האשה דאעפ״כ מיעים חולי

 זהב והטורי והש״ך הב״ח כהאחרונים ודלא להחמיר עיקר
 עבירה בספק ליכנס לנו דאין חלאים בשאר דמקילין ז״ל

 תקרב: לא לכרמא סחור סחור נזירא אמרינן ולכך

 בתרא בבבא איתא הכי וכו׳. חכם אצל ילך הגה ט״ז

 לו שיש כל חמא בר פינחס רבי דרש ק״ט דף נוחלין יש פרק
 שנאמר רחמים עליו ויבקש חכם אצל ילך ביתו בתוך חולה
 ז״ל רשב״ם ופירש יכפרנה, חכם ואיש מות מלאכי מלך חמת

 מות מלאכי המקום. מאת חימה לו שבאה צער היינו מלך חמת

 מן האדם יתייאש אל אופן ובכל ע״כ למות שנוטה חולה היינו

גזר אחר בין דין גזר קודם בין לאדם צעקה יפה דקי״ל הרחמים

 ק״ס במספר נפש פדיון לעשות ונכון יע״ש. ע״כ הגזירה

 שמואל לקט בספר תמצא ועשייתו וסידורו עץ מנין פרוטות

 :יע״ש החדש משמרת של בחלק בספרח״י וגם הדרושים בסוף

 להעתיקו וראיתי קמ״ט דף תלפיות מדרש בספר מצאתי עוד
 בעד כשמתפללין וז״ל חפץ למצוא הקורא בו ירוץ למען

 בעבורו צדקה נותן מהמתפללין אחד שכל המנהג החולה

 התפלה נוסח וזהו צדקות. לשבעה נחלקת זו וצדקה
 כל ובשם ושכינתיה קכ״ה יחוד לשם הצדקה: כשמחלקין

 וצדקה פלוני בר סלוני בשביל לצדקה זה נותנים אנחנו ישראל

 משבעה ינצל זו ובצדקה צדקות לשבעה נחלקת תהא זו

 בו ויקויים גיהנם מדורי ומשבעה בתורה הכתובים פורעניות
נחלץ מצרה וצדיק לחיים צדקה בן ממות תציל וצדקה הפסוק
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כב יהודה שבט 22
 תהא הקב״ה המלכים מלכי מלך כן על תחתיו רשע ויבוא
 שכתוב כמו נפשו פדיון בזה לו ויהיה לפניך מקובלת זו צדקה

 ונפלאותיו חסדו לה׳ יודו צרותיו. מכל ישראל את אלהים פדה
 לאדם להגיד אלף מני אחד מליץ מלאך עליו יש אם אדם. לבני

 יהי כן כופר מצאתי שחת מרדת פדעהו ויאמר ויחננו ישרו
רצון:

 יקח ימות ואם יחיה אם החולה על לידע קבלתי כתב עוד
 פרוטות כ״ו עוד עליהם ויוסיף החולה שם במספר פרוטות

 הגונים לעניים הפרוטות לחלק לחח ויצא הוי״ה שם כנגד
 ישאל הפרוטות מאותם תחלה לו שנתן ולעני עיניו ראות כפי

 שמחלק אחר יאודה ששמו אומר אם משל דרך שמו. מה ממנו
 לו שיאמר ממנו וישאל שירצה חכם אצל ילך הפרוטות כל

 פסוק לו אומר אם יאודה של ענין על בפיו שיזדמן פסוק איזה

 אומר ואם החולה. שיחיה ידע וגו׳ אחיך יודוך אתה יאודה

 וכן ימות "ו ח הרעה על שמורה וכדומה וגו׳ יאודה ויכר פסוק
 לחכם שישאל תחילה לו שנתן העני שם כפי יבדוק זה בדרך
 משם רע ואם טוב אם הפסוק וכפי שם אותו על צודק פסוק

 אם חולה על לידע יד מכתיבת ושמעתי כמדובר. וישכיל ידע

 תחת וישימה אותה וישקול ביצה יקח ימות ואם יחיה
 מצא אם לשוקלה ויחזור שעות כ״ד חולה של מראשותיו

 ממשקלה חיסר ואם בחליו החולה יאריך הראשון כמשקל

:יחיה הראשון ממשקלה יותר שקלה ואם ימות

 להתפלל מסוגל עיניך ראו גלמי פסוק וז״ל שם כתב עוד
 בסוף יהיה מה ולהכיר לידע לבקרו הנכנס מרע שכיב לפני

 העם כלפי פניו לטובה בהפוך כי מוטב או טוב אם חוליו

 גאות מלך ה׳ הן הן גלמי של ור״ת חי. אל בעזר יחיה ודאי
 בס״ת כך וסודו כביכול. אלוה אחזה ומבשרי בצירוף לבש

 צלמו. וס״ת הוי״ה ר״ת הארץ ותגל השמים ישמחו האלה

 שם בכח האדם את עשה אלהים בצלם כי הפסוק בטעם
 מצאתי וכן עכ״ל. כמדובר בר״ת נרמז הכל המהווה הויי״ה

 :אמונה שבילי בשם ג׳ עמוד ס״א דף הפנים לחם בקונטריס

 לידע וז״ל הנזכר בדף שם הנזכר בקונטריס עוד כתב
 אם אשה חלב שלו בשתן ישים לאו ואם יחיה אם מהחולה

 מים בו שיש בכלי יתן או יחיה. יציף ואם ימות החלב ישקע

 בלחם חזירה בחלב רגליו תמשח או ימות. יציף אם חמין
 אם לכלב תשליך והנותר החולה רגלי כפות בהם וימשח
 על ותשימנו מראשו כינה תקח או יחיה. מיד יאכלנו

 ואם יתרפא. לפנים הכינה תכנס אם הבית של האסקופה

עכ״ל: ב״מ ימות לחוץ הכינה תצא

 מפני הנרדף דיחיד רפ״ח סימן סוף א״ח בטור הש״ע כתב
 בתפלות ומתחננים זועקין דעה רוח או לסטים או עכו״ם

 לכל דה״ה דוקא לאו שאמרו רעה רוח מפני נרדף בשבת.
 לומר נהגו וכן ומתפללין זועקים היום סכנת בו שיש חולי

 וכתב היום סכנת המסוכנים חולים על בשבת מצלאין

 ע״כ. היום סכנת המסוכן חולה לברך מותר וכן ז״ל מור״ם

 לברכו אסור ביומו מסוכן שאינו אבל אברהם מגן שם וכתב

:יע״ש

חולים תפלת

 עיין השם שינוי ונוסח קמ״א. סימן בכלבו עיין החולים ברכת נוסח
 נ״ה דף ציון שערי ובקונטריס א• חלק סוף ב״ח נתיב ירוחם ברכינו
 אותו אוסרים נוסחם וזה מצלאין. נוסח בהם שנדפס סידורים בקצת
 והציבור רם בקול פסוק כל אומר צבור והשליח תתקבל קדיש קודם

אותו: חוורין
 :תפלתי ושמע חנני לי הרחבת בצר צדקי אלהי ענני בקראי

 קולי מהיכלו ישמע אשוע אלהי ואל ה־ אקרא לי בצר
 רצון עת ה׳ לך תפלתי ואני באזניו: תבוא לפניו ושועתי
 יעטוף כי לעני חפלה :ישעך באמת ענני חסדך ברוב אלהים

 אל האזינה ושועתי ה־ תפלתי שמעה :שיחו ישפוך ה׳ ולפני

 לא כי אבותי: ככל תושב עמך אנכי גר כי תחרש אל דמעתי

 אליו ובשועו ממנו פניו הסתיר ולא עני ענות שקץ ולא בזה
 חייהו שנים בקרב פעלך ה׳ יראתי שמעך שמעתי ה׳ שמע:

 אביונים אל שומע כי תזכור: רחם ברוגז תודיע שנים בקרב
 יקימנו השלישי ביום מיומים יחיינו :בזה לא אסיריו ואת ה׳

 :לך חטאתי כי נפשי רפאה חנני ה׳ אמרתי אני :לפניו ונחיה

 המצר מן :בחליו הפכת משכבו כל דוי ערש על יסעדנו הי

 נראה באורך חיים מקור עמך כי :יה במרחב ענני יה קראתי
 המתים לא לך: יודה מי בשאול זכרך במות אין כי אור:

 ואספר אחיה כי אמות לא דומה: יורדי כל ולא יה יהללו
 שמע לי אזנך הט אל תענני כי קראתיך אני יה: מעשי

 לא כי אליו: בקראי ישמע ה׳ לו חסיד ה׳ הפלה כי אמרתי:
 רחמיך על כי לפניך תחנונינו מפילים אנחנו צדקותינו על

 תאחר אל ועשה הקשיבה ה׳ סלחה ה׳ שמעה ה־ הרבים:
 ה׳ השיבנו :עמך ועל עירך על נקרא שמך כי אלהי למענך

:כקדם ימינו חדש ונשובה אליך

ובתחנונים. בדמעות הש״ץ אומר ואח״ב
 שמיא מארי אלהא קדם מן רחמי ותבעין אנחנא מצלאין

 דאוריתא בספרא דכתיכין דרחמי מכילן עשר בתלת וארעא
 אל ה׳ ה׳ ויקרא פניו על ה־ ויעבור כדכתיב. נביאה רמשה

 לאלפים חסד נוצר ואמת. חסד ורב אפים ארך וחנון רחום
 אפים ארך לשבים ינקה ונקה וחטאה ופשע עון נושא

 בעת העונה וכרובים. הקדש חיות בין השוכן לשובבים.
 האל מדברות. להולכי העונה גבורות. הפועל האל צרות.

 הקרוב האל להועיל. חסדיו המפליא ומציל הפודה

 טבין רחמין יתמלא הוא יראיו. אל בצרה העונה לקוראיו.

 פלוני( בן )פלוני ועל אחנא ישראל כל ועל עלנא וקריבין

 ביבשה. ובין בים בין ובשביה בצער שרוי שהוא מי כל ועל
 ושרים. מלך באימת האסורים. בבית חבוש שהוא מי כל ועל

 אל תעלה רפואות יעלה ובכללם חולה. שהוא מי כל ועל
 מלכי מלך דוי. ערש על המוטל פלוני( בן )פלוני תחלואי

 מקרא בו ויקוים שלימה רפואה ירפאהו ברחמיו המלכים
אתה. תהלתי כי ואושעה הושיענו וארפא ה׳ רפאני שכתוב
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23 ( חולים ביקור הלכות כ>
 מלכי מלך ויחייהו. יחלימהו ברחמיו המלכים מלכי מלך

 ביום ה׳ יענך כדכתיב צרה בעת יענהו ברחמיו המלכים
המזמור. כל וגומר צרה:

 ולסדיק חוב״ב א״י ולעניי הכנסת לבית למאור ושמן צדקה ונודר

עירו: לעניי צדקה ויתן שבוים

השם שינוי

זה נוסח דוי ערש על המוטל תיבות אחר אומד השם שינוי עושים ואם

 את עור יקרא ולא שכתוב כמו פלוני בישראל שמו ויקרא

 נתתיך. גוים המון אב כי אברהם שמך והיה אברם שמך
 שמך ואגדלה כדכתיב בו שמו ויתקיים כשמו הוא ישמח

 זה שמו שינוי שיהא או״א ה׳ מלפני רצון יהי ברכה. והיה

 רוע כל מעליו ולקרוע ורעות. קשות גזירות כל מעליו לבטל

 נקנסה. לא זה פלוני על פלוני. על מיתה נקנסה ואם גזר״קן

 הוא הרי נגזרה. לא זה סלוני על פלוני. על גזירה נגזרה ואם

 טובים לחיים שנולד ובקטן חדשה וכבריה אחר כאיש

 תפלתך את שמעתי ונאמר ימים. ולמילואי שנים ולאריכות

 בית תעלה השלישי ביום לך רופא הנני דמעתך את ראיתי

 ונחיה יקימנו השלישי ביום מיומים יחייגו כדכתיב ה׳.

לפניו:

לעיל. ובו• הסלכים מלכי מלך אומר ואח־כ

מרע לשכיב וידוי

בסיד. שליח סימן לקמן מדע שכיב ויורי ענין

 שכיב לכל ראוי לשונו זה א׳ חלק כ״ח בנתיב זיל ירוחם ובינו כתב

 מרבים ויבקש שחייב מי לכל מחילה ויבקש צוואה שיעשה מרע

 נטילת על ויברך ידיו ויטול שליסה תשובה ויעשה בתפילה שיעזרוהו

 נביאו ומשה אמת ותורתו אמת אלהים ה׳ ויאמר בציצית ויתעטף ידים

 עד ביתך יושבי אשרי ויקרא ועד. לעולם מלכותו כבור שם וברוך אמת

 בקראי ומזמור וגו׳. ענני אזנך ה• הטה לדוד תפלה ומזמור המזמור סוף

בכוונה מרע וידודשכיב אח־־כ ויאמר וגו׳. עיני אשא ומזמור וגו׳ ענני

 הוידוי: נוסח וזה מעשה ואנשי מחסידים קבלנוהו וכן גדולה

 ואלהי אברהם אלהי אביתי ואלהי אלהי ה׳ לפניך אני מודה
 בשמים האדונים ואדוני האלהים אלהי יעקב ואלהי יצחק

 עושה וארץ שמים עושה עוד אין מתחת הארץ ועל ממעל

 ומיתתי בידך שרפואתי ויהיה והוד, היה בארץ ומשפט חסד
 אל אתה כי שלימה רפואה שתרפאני מלפניך רצון יהי בידך.

 חטאתי כל על כפרה מיתתי תהא אמות ואם רחמים. רופא

 ]ראוי לפניך ושפשעתי ושעויתי שחטאתי ופשעי ועונותיו

 כחכמים דקי״ל העון ואח״ב תחלה החטא להקדים

 עדן ובגן בתורתך חלקי ותן ס־׳ב[ של״ח סימן וכדלקמן

 כי ומאמין מודה ואני לצדיקים. הצפון הבא לעולם וזכני

 האחרים ככל ולא אחר ואתה גמורה מציאות הנמצא אתה

ישיגוך ולא כגוף כח ולא גוף ואינך הנמצאים לכל וראש

 ואתה הגופים מתוארי דבר בך ואין ומקריו הגוף משיגי
 ולהרים ולגדל להעבד ראוי ואתה הנמצאים לכל קדמון

 עבדך משה ונבואת הנביאים כל בפי הנבואה הנותן ואתה
 מן תורה ידו על לנו נתת ואתה הנביאים. מכל למעלה

 התורה זאת והיא נפש משיבת שלימה תורה השמים
 ולא הגבורה מפי אלינו והגיעה בינינו המצוייה הקדושה

 מעשה יורע ואתה נצוחה. ולא מוחלפת התורה זאת תהיה
 לצדיקים טוב לגמול ודרכך בהם תתרשל ולא אדם בני

 מתינו ותחיה האהוב משיחנו ותביא לרשעים ולהעניש

:רצון יהי כן אמן בקרוב
 כן גם והובא קמ-ד דף הברית לוחות שני בספר ונכון וידוי סדר יש עוד

 הקפות סדר שם כתוב נמצא גם שם. יעויין קל־׳ה דף תלפיות במדרש

חשוב: מת על

 אם דבריו תורף וזה שם הברית לוחות שני בעל הרב כתב
 כשמבקרו מאר גדול הוא חולים בביקור חסד גמילות

 בצרכי מבקרו אם ק״ו של בנו ק״ו ובריאותו גופו בצורכי
 לב בשברון היטב יתודה שהחולה לראות דהיינו נשמתו

 יצוה וגם מהשי״ת וסליחה מחילה ובבקשת גמורה ובחרטה
 של דכדוכה עד שממתינין ההמוניים שעושין כמו ולא ענינו

 בתשובה מהרהר ואינו מיושבת דעתו אין החולה שאז נפש

 החטא ועזיבת החרטה היא התשובה מהות כי גמורה
 בלב המחילה ובקשת מעונותיו ופרט סרט כל על והוידוי

 שהוא כשמבחינין מקדימין זריזין כן על ונדכה, נשבר
 מי מכל מחילה שישאל לו יאמר דבר כל וקודם מסוכן

 באיזה בידו יש ואם במעשה בין בדיבור כין כנגדו שחטא
 על השי״ת הקפיד הרבה כי לו שישיבוהו חבירו ממון אופן

 לו שחטא אדם לכל שימחול וכן חבירו לבין שבינו דברים

 כן אלמלא כי בכבודו בין בגזילה בין בפועל בין באומר בין

 שכן מהם מחילה עתה שישאל עונותיו על ה׳ לו ימחול לא

 למי עון נושא למי פשע על ועובר עון נושא רז״ל אמרו

 הנהוג וידוי לפניו יקרא שעתה לו ויודיע פשע. על שעובר

 בלבו שיהרהר צריך ולכך כולל שהוא אך במלה מלה

 מאותם אחד איזה תחת שיוכל איך ויצרפם עונותיו פרטות
 להרפא ה׳ תכהו ושאם גמורה חרטה כוונתו ותהא הסוגים

 זה הרי כוידויים המרבה וכל עליהם לעבור עוד יוסיף שלא

:משובח
 ומשתדל החולה על שמשגיח מי פקודי פרשת ובזוהר
 והוא טוב המליץ המלאך הוא זה הנה בתשובה שישוב

 ופודהו ממות וגואלו הקשה הדין ממדת שינצל לו גורם

 דל אל משכיל אשרי נאמר ועליו החיות לו וגורם משחת

 שיעוררהו קודם מעצמו המתעורר לחולה ואשרי ע״כ.
"ל: עב

 על מיוסדת קדמונית תפלה וז״ל קמ״ה דף שם כתב עוד
 לו שיש שם שכל ע״ה הרשב״י כתב הפרדס וז״ל מ״ב שם

 שש נאמר זה ועל שבשרפים כנפים שש נגד אותיות ששה

 להזכירו טוב זה ששם ואמר לאחד. כנפים שש כנפים

ידי על כי לפטירתו סמוך האדם וכן שנתו קודם בלילה
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הרופא דיני שלו

דמים שופך דה הרי עצמו מונע ואם הוא נפש פיקוח וככלל היא ומצוה לרפאות לרופא רשות התורה נתנה א א

יהודה שבט
 יכסה ובשתים פניו יכסה בשתים בישעיה דכתיב אלו כנסים

 ממלאכי להנצל תזכה למעלה הגשמה יעופף ובשתים רגליו

 וקבלתי ע״כ. הבא עולם לחיי ותזכה מזיקין ומכל חבלה

 עד המיתה מרגע סביבו ויושבים המת את שהמשטרים

 בחוזק סביבו בתכיפות ישבו הקבר בתוך בעפר שיכוסה
 התפילה זו תמיד יזכירו והם ביניהם חיצוני אויר יכנס שלא

 וכן עכ״ל. פעמים איזה אפילו ימעיט ולא רגע הנחת בלי

 במגילת ומצאתי בד״ה א׳ עמוד קמ״ז דף באורך עוד כתב

יע״ש: אור תורה פרק עד וכו׳ סתרים

 התפלה קודם לאומרה מסוגלת זו שמשנה כתוב מצאתי
 דברים ששה לשם נשמתו. יציאת קודם להחולה ובסרט

 אישים לשם אשם לשם זובח לשם זבח לשם נזבח הזבח

 אמר חטא. לשם והאשם והחטאת ניחוח. לשם ריח לשם
 כשר אלו מכל אחד לשם בלבו היה שלא מי אף רבג-ווסי

 אחר אלא הולכת המחשבה שאין דין בית תנאי שהוא

העובד:

 הוא פשתן בגדי שלבישת ז״ל המקובלים שכתבו ודע
 מת כל כי הגדולים עם לקטנים ולמתים לחיים גדול תועלת

 אפילו בבגדיו בו מעורב ואין לבן פשתן בבגדי שמתלבש

 קטיגור כל לארץ בחוצה מת אם אפילו אחר ממין אחד חוט

 כי ישראל מבני רבים טועים כן ועל לסניגור לו מתהפך

 בינה ידעו ולא צמר של טלית תכריכיו על המת את יעטפו

 פשתן וחוטי פשתן של בטלית אותו שילבישו צריך אם כי

 לו. גדול תועלת והוא בתכריכיו אחר מין יתערב בל במינו

 מוחזק שאביו תינוק אפילו כי הנזכרים המקובלים ואמרו

 רוחניי כל או רעה רוח או פלונית ע״י הרבה בנים לו שמתו
 בגדי לבישת בסגולת בטוח זה תינוק דשמאלא. מסטרא

 סגולת בחכמתו השיג ופרעה עמו אחר מין בלי פשתן

 ומתנשא ושריו חכמיו בפני מתגאה היה ידם ועל אלו בגדים

 וחרטומיו חכמיו שכל מופת להם ונתן עשיתיני אני לאמר

 שהדבר ידעו לא והם כשפיהם ברוב בו לשלוט יוכלו לא

 עשה וכן פשתן בבגדי מלובש שהיה בסגולה תלוי היה הזה

 בגדי סגולת הדברים כלל וכו׳. שש בגדי אותו וילבש ליוסף

 שאין הבורא מרשות חוץ רוחניי דבר מכל להנצל פשתן

 כגון וגשמי טבעי כל עליו שולטין אין אבל לפניו עומד דבר

 כי רע ופגע מקרה מיני וכל וברזל ואבן וחום וקור ואש מים

 נכנס שהיה ביוה״כ גדול הכהן כמו בעולם מסוכן היה לא

שלא וכדי ליכנס למלאך רשות שאין במקום ולפנים לפני

 יתברך האל לכך לקטרגו. ותחרות גדולה קנאה עליו יתקנאו

 ביוה״כ גדול כהן שיכנס צוה לנו לטוב מצותיו כל אשר

 המקטרגים להפוך סגולה לו להיות לבן פשתן בבגדי

 חסידים נהגו ויוה״כ השנה בראש ולכן לסניגורים.
 והמקטרגים המשטינים להסיר הקיט״ל ללבוש הראשונים

 לנהוג ראוי עצמו. שחושש ומי עכ״ל. התפלה בעת מעליהם

 ישמור והי״ת שמירה צריך האדם כי ובמותו בחייו כן

אכי״ר: ובואינו צאתינו
 דענין דע וכו׳. לרופא רשות תורה נתנה א של״ו
 מן עיקר לו ויש מוכרח דבר הוא לרפאת הרופא בקשת

 לחזר והקרובים החולה על חזק חיוב שיש וכמעט התורה

 לרפואת המועילין הסממנין אחר ולחזר המובהק הרופא על

 על יחוש ולא זה בדבר ומתרשל המתעצל וכל חולי אותו

 שהקב״ה לומר נס דרך על יסמוך אלא טבע בדרך הרפואה

 ודעת המתמיהין מן אלא זה אין בחינם וירפאהו דברו ישלח

 ליתן ועתיד בעצמו פושע להיות הוא וקרוב זו היא שוטים

 ומהקור מהחום עצמו לשמור האדם שצריך דכמו הדין. את

 עצמו שומר שאינו ווה שעה בכל המתהוים העולם וממקרי

 גוזר אינו ה׳ אם לאמר בלבבו והתברך זה דבר על ונסמך

 שוטה חסיד דהוא רעה אליו תאונה לא האדם על לבוא

 הוא כן פחים. מצנים חוץ שמים בידי הכל ארז״ל דכבר
 כפי להתנהג העולם מסר שהשי״ת הרפואות בעיניני הדין

 עשבים וכמה כמה וכן פלוני חולי מרפה פלוני וסם הטבע

 לכמה המיוחדים ועלין שרפין מיני וכמה האילנות ושרשי

 ויש טבע בדרך תועלתם מהם יש מספר להם שאין דברים

 זו דבר עירוב ע״י מהם ויש סגולה בדרך תועלתם מהם

 כמה והרי התרייאקה כמו נעשין הרכבות וכמה בחבירו
 במה בפרק שבת במסכת מהם בתלמוד הועתקו רפואות

 בכמה ומפוזרים מעמידין אין בפרק ע״ז במסכת ומהם אשה

מקומות:

 אסור רופא בה שאין עיר כל דסנהדרין פ״ק סוף אמרו וגס
 כדי השבת את דמחללין קי״ל גם בתוכה לדור חבר לתלמיד

 שחיקת והותרה סכנה בו שיש לחולה רפואות לעשות

 דשמואל ג״כ ואשכחן גמורה מלאכה שהיא אע״פ הסממנין

 צדיקים נמצאו ואם ראיה. צריך אין ולזה הוה דרבי אסייא
 להתנהג הוצרכו ולא רחמים ובקשת תפלה ידי על שנענו

 גובריהו דרב הנהו דשאני מהם ללמוד אין הרפואות. בדרכי

ומהוראת הטבע מממשלת יצאו והם זכותייהו ונפיש
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והג<ותחיים אורחתשובותקו

 ימחוק, שמא שייך לא דכאן לחלק אפשר מיהו
להומינם מהכתב כשקורא ב״אורחיו" דדוקא

 שימחוק גדול חשש בזה דיש ימחוק, שמא גזרו
 וכמ״ש מלהזמינם, וימלך מספיק הכין שלא כשרואה

 אפילו כאן אבל בר״ח, וע״ש שם, ומאירי רש״י
 אין ר״ל מתים או ביהכ״ג את עוזבים כשאנשים
 שהרי לקריאתו, שייך זה ואין מיד, למחוק ממהרים,

 ושוב העולה, רצון כפי רק הרשומים כל קורא אינו
 ומ״מ ימחוק, דשמא הגזירה בזה דאיכא ראי׳ אין

 להיתר צר עוד יצאנו. לא עדיין הדיוטות שטרי מחשש
שמות את שברך במי שמזכיר שע״י מקומות .דוש ?"ל
י י !1234567אוד׳ח
 מעוררם כח" "יישר כנגדו עונים והם מהמתפללים מי

 ולע״ד להקל, סמכו כן משום ואולי יפה, לנדוב בכך
 רבים כצורך להיתר הדבר נתפשט מיהו צ״ב, הדבר
 כל שמות את שבירך במי ולשאול לטרוח יצטרך שלא

וצ״ב. לברך שרוצה האנשים

צז סימן
בשבת חולים ביקור שאלה:

 שבת אומר החולה את לבקר הנכנס יב. בשבת איתא
ולכאורה לבוא, קרובה ורפואה מלזעוק היא

 לפניו שהחולה כגון להתפלל, צורך כשיש היינו
 בקשה עליו וצריך במחלתו כשרואהו בשבת ומתעצב
 כשאינו בשבת להתפלל יכול ואינו והואיל ותפלה,
 לו ואומר מלזעוק, היא שבת לו מפרש ע״כ מסוכן,
 קרובה שרפואה לפחוד לו שאין וחיזוק נחמה כדברי
 יו״ד בש״ע מפורש וכן אותו, מחזק ובזה לבוא,

 ישראל חולי בתוך אותו שכולל ו׳( סעיף )של״ה
 ישראל", חולי בתוך עליך ירחם "המקום שיאמר
 לבוא, קרובה ורפואה מלזעוק היא שבת אומר ובשבת

 אין לכאורה ולפי״ז חיזוק. דברי אלא תפלה זה ואין
 וכגון סכנה, בו שאין חולה על בשבת להתפלל היתר

לחולה. שבירך במי שאומרים מה

 על בשבת לברך הוא ישראל בית בכל המנהג אמנם
וירפא יברך הוא וכו׳ שבירך מי ולומר חולה,

 ויש מותר, שזה דפשיטא משמע וכו׳. החולה את
 בפניו רק הוא האיסור דשורש המנהג, ליישב

 כל אבל לנחמו, אומר רק ולכן וצער לבכי שמעוררו
 גרש״ז דבש״ע אלא דמותר, פשיטא בפניו שלא

 התול בימות כמו לומר שלא האיסור מביא )רפ״ז(
מעורר רחמים בקשת ידי שעל כיון ירחם, המקום

 הש״ץ "וכן בפשיטות שם מסיק אבל ויצטער, לבבי
 וכו׳ שבירך מי ואומר הכנסת בבית החולה כשמברך

 שבת יאמר אלא וכו׳, רפואה ישלח המקום יאמר לא
 שאסור משמע לבוא", קרובה ורפואה מלזעוק היא

 לכאורה ולפ״ד בשבת חולה שירפא מהקב״ה לבקש
יבקש. לא הש״ץ גם

 על מבקשין דאין אחרת, הלכה שזוהי נראה אמנם
אטרחו לא שבת כבוד דמפני בשבת, חולה

 והיינו בשבת, האדם לצרכי בתפלות שנתעסק רבנן
 ולהתפלל בו ללמוד לאדונינו היום שקדוש מפני

 אלא חולה על לבקש אין ולכן ופעליו, הקב״ה בשבחי
 נראה )ולע״ד סכנה לידי להגיע שעלול קשה מצבו אם

 כשיש אלא הפוסקים, וכלשון סכנה כשיש רק דלא
 בכל הלכה וזוהי בשבת(, שרי יחמיר שמחלתו חשש
 מי אמירת אבל בשבת. שואלין שאין האדם צרכי

 בשבת, צרכים כשאילת אינו לתורה, בעליה שברך
 המתפללים, על להגן התורה זכות לעורר כדי אלא
 אלא בשבת, צרכיו כשואל ואינו התפלה מסדר וזהו

 ע״כ התורה זכות מתעורר התורה קריאת שבעת
 ימים "אורך ככתוב וכו׳ המתפללים על שתגן מזכירים
 ג״כ לומר יכול וכבוד", עושר בשמאלה בימינה
 התפלה סדר מעין והוא שיתרפאו, החולים בשביל
 בפניו מיירי שיתרפא חולה לברך דהאיסור ושרי,

וכמ״ש. שמתעצב כיון דוקא
 לשבח רק כוונתו אם בשבת, תהלים אמירת ולענין

רחמיו רוב על הקב״ה את ולרומם ולפאר
 אם אבל ויאה, הדבר ונאה היום מצות והו וחסדיו
 בשבת למנוע ראוי לכאורה צרכיו לבקשת מתפלל
 אלא הותר ולא בשבת, צרכיו על להתפלל שאסור

 בעו״ה שנתלכלכנו היום מיהו בסכנה, ח"ו כשעומדים
 סכנה, כשעת אנו מרגישים ופשעים בחטאים מאד

 על רחמים ולבקש תהלים לומר נוהגין יש לכן ואולי
 הנה תהלים דכשאומר ועוד וגשמיים. רוחניים צרכיו כל
 וה״ז וזעקה, לבקשה שהוא התהלים מנוסח ניכר לא

ודו״ק. אסרו, לא דבזה שביארנו וכמו התפלה כנוסח

צח סימן
 ומצות תרגום ואחד מקרא שנים שאלה:

תרגום
 כל על הוא גמור חיוב תרגום ואחד מקרא שנים

הציבור. עם שבוע כל בעצמו לקרוא אחד
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קכז דף שדה תקעו

 ע״א( )ע קידושין מס׳ על שאול דברי עיין שם. י. גנז
מזה דמוכח וכחב רבים. בפני רבי עימר האיך

שלשה. בפני לעשוחו מוחר מצוה עושה דאם

 ביהמ״ד כהשכמת אורחין הכנסת גדולה גנו׳.
מהשכמת יותר כו׳ אמר דיטי ור׳ כו׳
 דאין ס״ל דר״י די״ל ביאר השס״א וכו׳. כיהמ״ד

 קודם האורחין מפני מדקתני יותר דגדולה ממתגי׳ ראי׳
 יותר בהמ״ד השכמת דבכ״מ י״ל דלעולס ביהמ״ד ביטול
 לפנות האיסור טעם דהא טעמי׳ היינו בשבח והכא גדול,
 לצורך הוא דלאורחין כיון וא״כ בשבת טירחא משוס הוא

 צורך משום להתיר מסתבר יותר לפיכך שבת סעודת
שבת.

 בשביל לחשיכה סמוך לפנות רוצה באס להסתפק יש אך
דמותר, ג״כ דמשמע היום צורך הוי דלא אורחים

 מהשכמת אורחין לצורך להתיר יותר מסתבר לא ובכה״ג
 אורחין הכנסת דגדולה ר״ד הוכיח שסיר א״כ ביהמ״ד,
 וס״ל ור״ד ר״י סליגי דבהכי ]ואפשר ביהמ״ד מהשכמת

 אין ומשו״ה התירו, לא שבת לצורך שאינה דבכה״ג לר״י
כנ״ל[. ביהמ״ד מהשכמת גדולה אורחין דהכנסת ■ראי׳

 השאלה: וז״ל עב( סימןהדשן^ תרומת עיין שם. .׳גמ
להקל יש מצוה, במקום בו שמקילין שבות יש

לאו. או אורחים. כבוד במקום ג״כ שבות באותו

 להקל יש לביתו, אורחים לו באו דאם יראה תשובה:
מצוה. שאר לצורך כמו ולצורכס, לכבודם

 ממצות אורחים הכנסת גדול מפנין, פ׳ בהדיא כדאמרינן
 אס אמנם קאי. דשבת אשבות נמי והתם המדרש. בית
 נחארחו לא אבל בביתו, סעודה לסעוד אורחים ■זימן

 שבאו אאורחיס דהחם להקל. ראיה לגו אין כה״ג אצלו,
לחלק. אין מקום דמכל ואפשר קאי, לביתו השדה מן

 עניינים ד )חלק דעניא אסרקסתא בשו״ת .שם. גנז׳
דק״ק הרב בשם קושיא מביא שכב( סימן שונים

 צריך בע״כ הרי מדהקדיס, היא דגדולה מנ״ל אראד,
 בזה עמד שכבר עשיר הון בס׳ וע״ע מהם. א׳ להקדים

בזה. שהאריך אש גפי בס׳ ועיין ע״ש.

 מהר״א מהגהות מביא דעניא אפרקסתא ובשו״ת
דימי רב בדברי שב׳ ווילנא, שבש״ס הורוויץ

 דהי׳ דסשוט וכתב ע״כ. לאשמעינן" "מדצריך ז״ל הנ״ל
 דגדולה לאשמעינן לאו דאי כתב ולזה כנ״ל, ג״כ לו קשה

 בית ביטול ומפני למיתני כלל צריך ל״ה אורחים, הכנסת
דאס בסברא פשוט דזה ס״ל דימי דרב משוס המדרש,

 בית ביטול מפני נמי מסנין אורחים, הכנסת מפני מסנין
 צריכה שאינה משנה השווי דעל איסכא, וה״ה המדרש,

 ומדקחני מנייהו. חדא רק למיתני צריך ול״ה היא,
 ועי׳ קאתי. למאוחר המוקדם דלאקדומי ש׳׳מ תרווייהו,

 סי׳ שם במשנה קו״ס בס׳ ועי׳ במשנה. ישראל תפארת
ע״ש. קצת ביאור צריכי׳ ודבריו פ״א

 ריש י״ב )חגיגה עסאז״ל לישב דיש כתב והואז״ל
לארץ. שמיס להקדים ל״ל, הארץ את ע״ב(

 אלא נבראו, באחת הו״א אח כתיב לא דאי ז״ל ופירש״י
 להקדים. את כתב להכי כאחת, שמות שני לקרות שא״א

 שני דאיכא דהיכא מובן הוא והעגין שם. ור״ח חוס׳ ועי׳
 די הי׳ שקולים, היו אילו אחד, במאמר פעולים נושאי׳

 הראשון דבנושא "את", כגון אחת יחס במלת היותר לכל
 ברישא, שם דקאמר מטעם "את" מלת לכתוב איצטריך

 אלא הוא, יתר הב׳ נושא שהוא דהארץ, השני אח אבל
 דוגמאות יש וכאלו במעלה, דנסרדים נתן דלהורות ודאי

בש״ס.

 ועי׳ רפ״ח, וסי׳ קי״ב סי׳ ויקרא והמצוה בתורה י ועיי
ד״ה ע״ב ע״ג ב״ק ובתוס׳ ע״א כ״ו תמורה

 הכנסת הי׳ דאילו דימי, לרב ס״ל ה״נ א״כ זו. הרי
 למלח תנא צריך ל״ה שקולים, ביה״מ וביטול אורחים

 המחלקת, או החיבור וא״ו רק הב׳, "מפני" של היחס
 ודאי וזה ביה״מ. וביטול אורחים הכנסת מפני דהול״ל

 דהכנסת יחד, לחרוויהו דוקא דצריך לומר למיטעי דליכא
 אחת, בשעה תואמים שאינם מילי תרי וביה״מ אורחים

אורחים. להכנסת לאקדומי ש״מ "ומפני" ומדקתני

 חכמים ולשון לעצמה חורה לשון דאמרינן ואע״ג
מכל ע״ב(, קל״ז וחולין ע״ב נ״ח )ע״ז לעצמה

 מוכח תרומות מס׳ ריש בפירושו הרמב״ם מדברי מקום
 המובא ז״ל הראב״ע ואפי׳ הוא, כולל כלל דלאו דס״ל

 הכרח דאין דהיכא הוא דמודה ודאי נראה שם בחוי״ט
 ומשפטי חכמים לשון להשוות יש הלשון חקי מצד

 כגון טעמא דמסתבר היכא מכ״ש התורה, ללשון המאמר
 בשר ד״ה במשנה ע״א כ״ב חולין רש״י ועי׳ דלעיל. בהא

ע״בא(. דקל״ז שם רצ״ח ובחי׳ בחורין,

 עניינים ד )חלק דעניא אפרקסחא בשו״ת שם. גנז׳.
בד״ה רש״י במ״ש לדקדק כתב שכב( סימן שונים

 דכל ברישא", אקדמה דידן "דתגא ביהמ״ד מהשכמת
 כך דהרי יתר, כשפת לכאורה נראה אלו רש״י דברי

גופא. דימי רב בדברי מפורש
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תקעז צופים קכז דף שדה
 דמשמע דידן", "דתנא ז״ל רש״י מ״ש קשה עוד

והיכן הזה, כסדר חני דלא אחרינא תנא דאיכא
 "מדשוי כ׳ כהשכמת, בד״ה מזה ולעיל אחר. סדר מצינו

ברישא. במחני׳ מדאקדמי׳ הול״ל וה״ג במתני"/ להו

 עפמ״ש ז״ל, רש״י בדברי נאותה כונה לפרש וכתב
וקשה וז״ל, יוחנן ר׳ אמר ד״ה בע״י ז״ל הרי״ף

 דתלמוד וא״כ כו׳ תורה בתלמוד אלא איירי לא דמתני׳
 המדרש בית השכמת אבל אורחים, כהכנסת שקולה תורה
 יהי׳ שלא דאע״ס כיון אורחים, כהכנסת דשקולה מנלן

 מש״ה חורה, ביטול שם אין מ״מ המדרש, לבית משכים
 הכא דאיירי וכ״ת יותר. גדולה אורחים דהכנסת אימא

 שוב משכים אינו שאס חורה, ביטול ג״כ שהיא בהשכמה
 שאמר לר״ד קשה אכתי כו/ ללמוד יום אותו לו א״א

כנגד תורה דתלמוד תנן והרי כו/ אורחים הכנסת גדולה
 מתלמוד גדולה אורחים דהכנסח לומר אפשר ואיך כולם,“''"

חורה.

 מפני נמי במתני׳ דקאמר דמאי מכריחינן דמה״ט ל וי"
תורה, ביטול כפשוטו אינו המדרש, בית ביטול

 ואס גדול, תורה תלמוד והרי בשוה, הזכירם איך דא״כ
 ולר״ד תורה. תלמוד מפני כ״ש מפנין, אורחי׳ מפני
 הכי ולבתר האורחי׳ מפני התנא הקדים איך לי׳ קשיא
 כנגד תורה תלמוד שהרי המדרש, בית ביטול מפגי אמר

 ודאי אלא לה. שקולים וג״ח אורחים הכנסת דאין כולם,
 שמתבטל המדרש בית השכמת הוא המדרש בית ביטול

 ור״ד כמות׳ ששקולה דריש יוחנן ור׳ בלבד, שעה באותה
עכ״ל. הימנה שגדולה אמר

 כמין אתיין הדבורים בב׳ ז״ל רש״י דברי והשתא
ז״ל הרי״ף קושית לרש״י דקשה חומר,

 להכנסת שוה המדרש בית דהשכמח יוחנן לר׳ דמנ״ל
 ונימא חורה, בתלמוד אלא מיירי לא מתני׳ הרי אורחים,
 השכמת אבל אורחים, כהכנסת שקולה חורה דתלמוד

 בד״ה לז״כ אורחים. כהכנסת אינו המדרש בית
 לא דמתני׳ דעכצ״ל ר״ל במתני"/ להו מדשוי כהשכמת,

 ואילו במתני/ להו מדשני גופא, תורה מתלמוד מיירי
 כנגד תורה דחלמוד להדדי, שוו לא גופא חורה בתלמוד

 היינו דקחני, ביה״מ ביטול מפני ודאי אלא כולם.
ביה״מ. השכמת

 אקדמה דידן דתנא כ׳ מהשכמת, דבד״ה נמי והיינו
דמשנת תנא לאפוקי דייקא, דידן תנא ברישא",

קודם גמ״ח תני ג״כ דשם אע״ג דלקמן, דבריס אלו

 ברישא", "אקדמה בי׳ למימר ליכא מ״מ תורה, לתלמוד
כלס. כנגד תורה ותלמוד קתגי דהרי

 לכאורה דנראה ברישא" "אקדמה לשון נמי וידויק
"תני או "אקדמה" למימר די דהוי כפול, לשון

 דהקדיס דברים דאלו דבבהא א״ש, ולהנ״ל ברישא". לה
 ברישא, ג״ח מדחני בי׳ למימר ליכא תורה, לתלמוד ג״ח

 כולם, כנגד תורה ותלמוד תני דהרי עדיף, דג״ח ש״מ
 ברישא, אורחים הכנסת מדקתני דמחני/ תנא משא״כ

המעלה. בקדימת דאקדמי׳ ש״מ

 עניינים ד )חלק דעניא אפרקסתא בשו״ת גנז׳.שם.
 זוטא אליהו דבי תנא עיין כתב: שכב( סימן לשונים

 גדולה לחורה, ששוותה צדקה גדולה שם דאי׳ פ״א
 עם הזה המאמר לישב וצ״ע לה. שוותה שהתורה צדקה
 הוא ביהמ״ד דביטול נימא דאם הנ״ל, שבת ש״ס מאמר

 דברי דאתיא עכצ״ל א״כ הנ״ל, כרי״ף דלא כפשוטו
 בית מהשכמת אורחים הכנסת דגדולה דימי כרב התד״א

 הוא אורחים הכנסת הרי דשווין, יוחנן כר׳ דאי המדרש,
 מ״ט )סוכה אז״ל הרי הנ״ל, הרי״ף וכמ״ש ג״ח בכלל
 צדקה ואס הצדקה. מן יותר חסדים גמילות גדולה ע״ב(

 מצדקה, דגדולה אורחים הכנסת א״כ גופא, לתורה שוה
 אלא אינו המדרש בית דביטול נימא ואס מחורה. גדולה
 גס דהרי יוחנן, כר׳ אתיא לא ודאי השכמה ביטול

 דגדולה אורחים הכנסת א״כ כתורה, גדולה הצדקה
וצ״ע. מהשכמה וכ״ש מתורה גדולה הימנה,

 דאילו י״ל בכפילא. דאמר אליהו דבי התנא לשון ובגוף
הו״א לחורה, ששוותה צדקה גדולה רק אמר

 כנדמה ל״ה דמ״מ לנדמה, הדומה דבר ככל רק דהוי
 הדמיון. מכ״ף וכידוע הסתמי דמיון מטבע כנודע לגמרי

 והו״ל לה, שוותה שהתורה - גדולה ואמר כפל לכך
ע״כ. כידוע. ככהן כעס כענין
 פני מהקבלת אורחין הכנסת גדולה גנז׳.

מנא המפרשים הקשו וכו׳. דכתיב שכינה
 מאיר ר׳ הרה״ק ותירץ זה. דבר אברהם ידע

 קיים ע״ב( )כת ביומא דאיחא זצ״ל, מפרעמישלאן
 היו שאיבריו חבשילין, עירובי אפילו אבינו אברהם

 אבינו אברהם וכשראה מצות, בעצמם שעשו מקודשים
 אורחים, לקבל רגליו רצים ואעפ״כ אצלו עומד שכביכול

גדולה. אורחים שהכנסת הבין מזה

 יותר ת״ת גדול ע״ב( טז )דף מגילה עיין שם. גנז׳.
הטו״א והקשה וכו/ זמן שכל המקדש בית מבנין

 שקולין דלמא המקדש מבגין ת״ת שגדול מנ״ל אכתי שם,
מצות לב׳ מצינו והרי לעלות, מחויב הי׳ לא מש״ה הן
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צופים קכז דף שדה תקעח

 כהשכמת אורחים הכנסת גדול כזו, זו הן ששקולין

 טעם ברוך בהגהות וע״ע בזה. מ״ש עיי״ש בה״מ.
שס. לטו״א

 סד( )סימן אפרים שער שו״ח עיין גמ׳.שם.
3בז? מ״ש (3ע״ )לה לשבועות ובהגהותי

 בשר מדת הקב״ה כמדת שלא וראה בא .׳גמ
לומר יכול קטן אין ודם בשר מדת ודם

 הארץ כל מלא הקב״ה ט המהרש״א, פי׳ וכו׳. לגדול
 עד וממתין שכינתו, גילוי מסתלק אין אם גס כבודו,
 המקום כבוד פחת ח״ו שם אין אליו, אברהם שיחזור

 ואין עולם של מקומו הוא כי מקום, נקרא שע״כ ב״ה,
 ב )חלק יצחק מנחת שו״ח ועיין עיי״ש. מקומו, העולם

ה(. אוח פד סימן

פירותיהן' אוכל אדם דברים" .ששה !מ׳”
 כותב סד( )סימן ש^למהר חתבש וכו׳. בעוה״ז

 להם שאין דאלו~דברים משנה יום בכל לומר שנוהג
 נביאים תורה על קאי התורה ברכת שיהא כדי שיעור,
 הן אלו שלפנינו הזה הנוסח שם: וכותב משנה. כתובים

 אינו המשנה כנוסח ואי מכוון, אינו וכו׳ ואס אב כבוד
 שלום והבאת חסדים וגמילות ואס אב כיבוד אלא מונה
 לכלול בא ואם כולם, נגד תורה ותלמוד לחברו אדם שבין

 דברים ששה מפנין, בריש דאמר יוחנן דרבי הני כל
 אורחים הכנסת הן ואלו כו׳ סירותיהם אוכל שאדם

 והמגדל המדרש בית והשכמת חסלה ועיון חולים וביקור
 מהאי עליה ופריך זכות לכף חבירו את והדן לח״ת בניו

 רש״י ס׳ שייכי בהני יוחנן דר׳ הני כל ומשני מתני׳
 ועיון חסדים גמילות היינו חולים וביקור אורחים הכנסת
 איש נפשו גומל דכתיב חסדים גמילות בכלל היינו תפילה
 ת״ת היינו לת״ת בנים וגידול המדרש בית השכמת חסיד

 שהוא דמתוך שלום הבאת בכלל זכות לכף חבירו את דן
 או היה אנוס בזאת לי חטא לא ואומר לזכות מכריעו
 אחא לך לפרש יוחנן ור׳ ביניהן שלום יש נתכוון לטובה
 אב לכבוד נמי ואיכא להנך איתינהו דמתני׳ ג׳ דבכלל

 חרתי הני נחסרו א״כ עליה. פליג לא יוחנן ור׳ ואם
 תרתי הני ועוד זכות. לכף חבירו והדן לת״ת בניו המגדל
 ולא המשנה בנוסח לא אינן המת והלוית כלה הכנסת
 ג״ח על הוא בעלמא שפירוש ואפשר יוחנן דר׳ בנוסח

 כלה הכנסת הוא חסדים גמילות זו פירושו שעיקר
המת. והלוית

 ג׳ הני תחילה לומר האמיתי נוסח בעיני נראה וע״כ
וכאשר יוחנן דר׳ ששה הני ואח״כ דמתני׳

ע״כ. עיקר. והוא לעיל הגהתי

 ועיין תוס׳, עיין בעה״ז. פיירותיהן גבו׳.אוכל
מגומגמים, שדבריהסשכתבו^ ומהרש״א רש״למה

צוק2פר£ס7אמט ס׳3ןועקהראנ״חט״ס. ויש

 דלכף בהא המפרשים מ״ש ע״ס לפרש, כתב והחת״ם
בכף השקול באדם לומר דרוצה זכות,

 כי והנה אבות, סרקי רע״ב ועיין לזכות, ידונוהו מאזנים
 היינו לזכות ידונוהו השמים מן לקמן דאמרינן כלפי כן

 במדה, מדה משמים לזכות יכריעוהו שקול הי׳ שאס
 עלמא בהאי מצוה שכר יוחנן לר׳ ס״ל ס״ד אי וא״כ
 א״כ מכרעת שקולה הי׳ אי ששה והני המצות בכל איכא
 ששה הני בכלל הוא זכות לכף דהדן יוחנן ר׳ קמ״ל מאי

 מדה היא כך בלאה״נ הא מכרעת שקולה שאי נ״מ למאי
 הכף יכריעו משמים כך זכות לכף דן שהוא כשם במדה
 בכל יוחנן לר׳ ס״ל אע״כ יוחנן ר׳ קמ״ל ומאי לזכותו
 איכא ששה ובהני ליכא עלמא בהאי שכר המצות

 הוא זכות לכף דהדן קמ״ל והשתא בעה״ז סירותיהם
הגהה. שצריך אלא חוס׳ נתכוונו ולזה בכללם

 בכסא החיד״א וכו׳. פירותיהן אוכל גפו׳.אדם
שגרס ז״ל, האר״י בשם הביא מ( )פרק רחמים

 מקצת רק בעוה״ז, אוכל הסירות כל דלא "מסירותיהן",
"- פירות.

 (3ע״ )קיח לעיל תוססות עיין תפלה. ועיון גפו׳.
ההיא וכן הלב, בכוונת סי׳ וז״ל: חפלה, עיון ד״ה

 עיון דחשיב הזה בעולם מסירותיהן שאוכל דברים דאלו
 המעיין ע״ב(, )לב בברכות דאמר הא אבל תפלה

 מתי דמצפה עיון ההוא לב כאב לידי בא סוף בתפלתו
 כדמייתי מקובלת שתסלחו שסבור בקשתו הקב״ה יעשה
 ר״י דאמר ההיא וכן לב מחלה ממושכה תוחלת עלה

 ועיון נטוי קיר אדם של עוונותיו מזכירין דברים שלשה
 בפרק דאמר והא חבירו[ על לשמים דין ]ומוסר תפלה

 יום בכל מהם ניצול אדם אין דברים שלשה פשוט, גט
 שמצפה לפרש אין תפלה ועיון עבירה והרהור הרע לשון
 אלא מזה ניצולים אדם בני שהרבה בקשתו תיעשה מחי
 בתפלה מחכוין שאינו כלומר דשמעתין ההוא כי הוה
 טיבו מחזיקנא בירושלמי כדאמרינן ליזהר אפשר שאי

ע״כ. כרע. מנסשיה למודים מטא דט לרישא

 עיון ד״ה ע״ב( )קסד בתרא בבא תוססות ועיין
בתפלתו כשמהרהר רע הוא וז״ל: תפלה,

 לב כאב לידי בא בתפלתו המעיין בברכות, כדאמרינן
 אדם של עונותיו המזטריס דברים אלו התם כדאמרינן

 עבירה דהרהור דומיא הוי והשתא תפלה ועיון נטוי קיר
ניצול אינו דלמה נראה אינו אבל מצוה שאינו הרע ולשון
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תקעטצופיםירקבושדה

 תפלתם יבא מחי מצפים אינם אדם בני הרבה יום בכל
 דעיון לרבי ונראה חפלחם שיצפו כך כל מכוונים שאינם
 באלו כדאמרי׳ חפלחס מכוונים שאינם רע שהוא חפלה
 אין ומזה חפלה ועיון כו׳ פירוחיהס אוכל שאדם דברים

 בחפלמו לכוין יכול אדם שוס שאין יום בכל ניצול אדם
 י( הל׳ קורא היה פ׳ )ברכוח בירושלמי אמר והכי היטב
 למודים מטי דכי לרישא טיבותא מחזקנא מתניה ר׳ אמר
ע״כ. מגרמיה. כרע

 חימא כתב: ע״ב( )טז השנה בראש והריטכ״א
והפס מגונה, חפלה דעיון משמע דהכא

 והקרן בעוה״ז פירותיהן אוכל שאדם דברים אלו אמרינן
בחרא ובבבא תפלה, עיון מינייהו וחד הבא לעולם קיימת“

 נצול אדם אין דברים ]שלשה[ )שני( אמרו ב׳( )קס״ד
 לשון ואבק תפלה ועיון עבירה[ ]הרהור יום בכל מהן

 יום, בכל עונותיו מזכירין שאין אדם לן אין כן ואס הרע,
 דעיון בתוספות ותירצו לאזהורינן, יצחק ר׳ אתא ומאי

 עיון יש כי ענינים, לשלשה המתחלק אחד לשון חפלה
 וסומך בתפלתו המעיין והוא רעה מדה שהיא חפלה
 ועליה שתתקיים, עליה ומצפה מקובלת שתהא עליה
 הוא אס עליו שמחשבים לסי עונותיו שמזטרין כאן אמרו
 אמרו זה ועל סבור, שהוא כמו תסלחו לקבל לכך ראוי

 לידי בא סוף בה ומעיין בתפלתו המאריך כל בהרואה
 ומכוין המעיין והוא מאד טוב תפלה עיון ויש לב, כאב

 שתתקיים מצפה אינו אבל הלב בכונת לאומרה בתפלתו
 משלם והשי״ת הזה, בעולם סירותיו שאוכל שאמרו וזהו

 לו קיימת והקרן באמצעיות, ששואל צרכיו שאלת לו
 באחרונות, והודה בראשונות ששבח מה על הבא לעולם

 שמהרהר בתפלתו ומעיין מכוין שאינו והוא אחר ויש
 כדרך השם ליפוי תפלה עיון ונקרא העולם, בדברי

 בבבא שאמרו וזהו נהור, סגי רואה שאינו למי שקורין
 לאדם אפשר שאי יום בכל ממנו נצול אדם שאין בחרא

 שאמרו כמו תפלה, בעת בטלים בדברים יהרהר שלא
 חד יומא כוונית לא מיומי ה״ד( פ״ב )ברכות בירושלמי

 חד יומא אמר ואידך אסרוחייא, ומנית לכווני בעינא
 או אלקפתא מלכא קומי עייל מאן ואמינא לאכווני נעינא

 לרישאי טיבוחא מחזיקנא אנא שמואל אמר גלוחא, ריש
מגרמוי. כרע למודים מטי כד

ב עמוד
 שפ״א עיין לזכות. אותו דנין כו׳ הדן ת״ר .׳גמ

כתוב ]וכן לזכות אותו דנין דבשמיס לפרש, שכתב
 גם דנין אדם דבני י״ל או ע״ש[. שמות( )ס׳ בשאלתות

בסמוך לקמן אך לזכות, אותם דן שהוא כמו לזכות אוחו

כסי׳ משמע לזכות אתכם ידין המקום הגמ׳ בלשון
ט״ז( )פ׳ זוטא דב״א בתנא הגירסא הוא ]וכן הראשון

בנוסחא אך לזכות, אותו דנין השמים מן גם כו׳ הדן
כאן[. בגמ׳ כמו אימא שם הישנה

 )שער יונה לרבינו תשובה שערי בספר כתב שם. גבו׳.
או דבר ידבר אשר אדם תראה כי והנה וז״ל: ג(

 ולצד טובה לצד ומעשהו דברו לשפוט ויש מעשה, יעשה
 אותו לדון נתחייבת - אלקיס ירא הוא האיש אס הזכות,

 ונוטה קרוב הדבר יהיה ט גם אמת, דרך על זכות לכף
 אשר הבינוניס מן הוא ואס חובה, לכף הדעת אצל יותר
 להטות עליך יש • בו יכשלו ופעמים החטא מן יזהרו

 זכרונס רבותינו שאמרו כמו הזכות, לכף ולהכריעו הספק
 לכף ידינהו המקום זכות לכף חברו את הדן לברכה,

 יט, )ויקרא שנאמר התורה, מן עשה מצות והוא זכות,
 לכף נוטה הדבר ואם עמיתך", תשפוט "בצדק טו(:
 לכף תכריעהו ואל ספק כמו אצלך הדבר יהיה חובה

 כי בחנחו או לרוע מעשיו רוב ההוא האיש ואס חובה,
 חובה, לכף ודבריו מעשיו תכריע בלבבו, אלקיס יראת אין

 מסלף רשע לבית צדיק "משכיל :יב( כא, )משלי שנאמר
ע״כ. פירושו. לך הקדמנו וכבר לרע", רשעים

 א )סרק אבות על להחשב״ץ אבות מגן עיין שם. .׳גמ
זכות, לכף האדם כל אח דן והוי וז״ל: ו( משנה

 שאדם הדברים מן הוא שזה מסנין, בפרק אמרו כבר
 וסמכו לעוה״ב, לו קיימת והקרן בעוה״ז סירותיהן אוכל

 ]ויקרא עמיתך׳ את תשפוט ׳בצדק שאמר, הפסוק אל זה
 ויש א[. ל ]שבועות העדות שבועות בפרק טו[. יט

 וכל יח[. יט ]ויקרא כמוך׳ לרעך ׳ואהבת אל זה לסמוך
 כמו לזכות, למעלה אותו דנין זכות, לכף חבירו אח הדן

 אחת ריבה שפדה אחד בחסיד מעשה שם, שהביאו
 מי בתלמידיו יש שמא חושד שהיה במרגלוחיו. והשכיבה

 לטורח קרי שראה מפני וטבל ירד ולמחר הגון, שאינו
 בן יהושע רבי כשנכנס וכן לזכות. דנוהו ותלמידיו הדרך,
 בהם ליכנס שלא תפליו וחלץ מטרוניתא, אצל חנניה

 הסוד יתגלה שלא כדי בפניו הדלת ונעל טומאה, במקום
 צנורא שניתזה מפני וטבל ויצא עמה, לדבר רוצה שהיה
 אחרים מעשים וכן לזכות. תלמידיו ודנוהו עליו, מסיה
 אותם דנו רחוקה ובדרך לחובה, לדון קרובים שהיו

 בין החברה תתקיים בזה ט החכם, בזה והזהיר לזכות.
החברים.

 שלשה בזה עשה דן[ והוי ]ד״ה ז״ל ורכינומשה
ויצא בצדק מפורסם הוא האדם שאם חלוקות,

לחובה, נוטים הצדדים רוב יהיו אפילו דבר, ידו מתחת
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הגר״א ביאור
 היא וכבוד עושר בשמאלה בגמרא שם כמ״ש לו, שלום זה

 וגם ימים אורך יש בימינה אבל כו׳ דאיכא

 עושר היא וצדקה לעוה״ב, חיים ימצא וזה עוה״ב

 צדקה פשועו ולפי לעוה״ז, וכבול צדקה לעשות

 שבעד והיינו צדקה נקרא שלו הצערכות היא

 צדקה הוא גם ימצא צדקה ובעד חיים ימצא חסד

 בזה א״ע ומבזה אח״ז רדיפתו ובמד שיצכורך מה

כבוד: ימצא
כ״א( כ״א משלי )בהגר״א

 האדמה על כדיבור אפילו דמשמע

 הארץ אין כי בארץ, שלום ונתתי לכתיב

 ולעשות לשמור כתיב ואפ״ה שלום, בלי מתקיימת

 כנגד דת״ת מזה מוכח נמצא התורה, לימוד זה

 כולהון שמע ר״מ הירושלמי כוונת וזהו כולם

 תורה ותלמוד במתני׳ לתנן הא גם ר״ל וכו׳,

קרא: מהדין מוכח כולם כנגד

מ״א( דפאה פ״א )שנו״א

 חיים ימצא וחסד צדקה רודף כתיב בגמ״ח

 בה: מסיים דפיאה פ״א בירושלמי וכבוד. צדקה

 היינו צדקה פי׳ לעוה״ב. וחיים בעוה״ז כבוד

 עשית זמן והוא מעוה״ב יותר עוב שהוא עוה״ז

 ומע״נו תורה של אחת שעה יפה כלתנן המצוה

עוה״ב: חיי מכל בנגנה"!
,UMS&Tri(™׳

 בה ועושה עשירות בעוה״ז. וכבוד צדקה

כי תתמה ואל וכבול, צדקה הוא זה צדקה
מעלליהם פרי כי עוב כי צדיק אמרו תק^נאמר חשב ובעוה״ז לבד, חיים חשב בעוה״ב

 אחת שעה יפה אמרו באמת הלא וכבוד, צדקה

עוה״ב: חיי מכל בעוה״ז ומע״נו בתשובה
וב׳< א׳ כת״י ד׳ דף דפאה פ״א ירושלמי )בהגר״א

 ימים ארך כמ״ש כר. וחסד צדקה רודף

 בימינה וכי ואמרו וכבוד עושר בשמאלה בימינה

 כר. אלא כו׳ ליכא וכבוד עושר כו׳ ימים ארך

 הגרוע עוה״ז הוא א' עוה״ז, מיני ב׳ שיש והענין

 עוב היותר עוה״ז הוא והב׳ כבוד, הנקרא והוא

 צדקה יעשה שבעשרו עושר והיינו מעוה״ב

 ומע״נו בתשובה א׳ שעה יפה ואמרו ומע״ט,

 עוה״ב שהוא ימים אורך הוא ובימינה כו׳

יש וככול עושר וגם• הימין לקץ בימין שנברא

בשדה באר
אמנם הזה בעולם אותו ויהנה הצדיק מצות של פירות לדברי טעם לתת ויש המל״ה: מאת שם הגה״ה )*(

 שכר חז״ל אמרו כבר כי נ״ע המחבר הגאון רכינו
 יהרהרו שלא כדי עכ״ז רק ליכא, עלמא בהאי מצוה
הקב״ה יקח הצדיק עם הקב״ה הנהגות על העם

 ויש טוב צדיק יש וכי טוב כי צדיק אמרו

 ולבריות לשמים טוב אלא טוב שאינו צריק

 זהו לבריות ורע לשמים טוב טוב, צדיק זהו

 עוב אך שהוא אותו כי היינו טוב. שאינו צדיק

 שכר לו אין לבריות ידוע עובו ואין לשמים

 שהוא ואותו לעוה״ב, גנוז צפון עובו אבל בטוה״ז

עליו עוב צדיק המכונה ולבריות לשמים נווב

 "זכר ז׳[ ד׳ !באיוב דז״ש יתכן ומעתה יאכלו)*(

 נקי נכחדו", ישרים ואיפה אבד, נקי הוא מי נא

 ומתנם במשאם לבריות הוא וישרים לשמים הוא

 אצל כי הנ״ל, בקידושין חז״ל שאמרו כמו עמהם

 מי היינו אבד אמר לשמים אך הנווב שהוא נקי

 שהם ישרים ואצל העוה״ב, מן הנאבד הנקי הוא

 לומר נכחדו אמר לבריות גם לשמים עוביס

ומבא: מזה הכל מן הישרים נכחדו איפה
ז׳( ד׳ איוב אליהו )דבר

יאכלו. מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק אמרו

 הפירות נועל אז לכריות עוב הצדיק כאשר והיינו

הפירות מן לעשות אפשר וכאשר הזה. בעולם

 יהיה לא וא״כ לבריות ידוע צדקתו אין אשר הצדיק
 הקרן עם הפירות גם בעבורן השי״ת יצפין הרהור
וארוך: טוב שכולו לעולם
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ביאור
 העלים רק הפירוש אפילו נותנים אין אז קרן

 לאילנא ערפי נעל אמה בר רבה שאמרו כמו

 עליא, על איתכליא רחמים ליבעי שאמרו וכמו

 אבל אישכליא. משקיימין לא עליא דאילמלא

 בעולם נועל וכאשר כלל פירוש לו אין הרקע

 הוא לפעמים, שעושה העוביס, מדרכיו הזה

 "מדרכיו י״ד( י״ד ומשלי מ״ש הקרן. כל נועל

 מכל כלומר עוב". איש ומעליו לב סוג יקבע

 בלבו שיש מי לב" סוג "ישבע הקרן שהוא דרכיו

 איש אבל עוב. איש ומעליו הרשע. שמא סיגים,

 הוא צדיק הוא ו״איש" לבריות גם עוב שהוא

העלים: שהם "מעליו", רק נועל אינו
י״ך( י״ד משלי )בהגר״א

 כמו הצדיק אש שבחו וגר. טוב כי צדיק אמרו

 היינו מעלליהם. פרי כי כר: פעלי כל ישאמרו

 שנאכלין הפירוש אבל לעוה״ב קיימת שהקרן

 צדיקים, הרבה בדור שיש בזמן אימתי בעוה״ז

 אין פירושיו גס אחד צדיק אלא אינו אם אבל

יאכלו מעלליהם פרי כי מ״ש בעוה״ז, נאכלין
רויח• ד\תוו

 להם אין עבירות אבל פי׳ כו׳. לרשע אוי

 לאחרים ואין לו, יעשה ידיו גמול אלא פירות

אוכל הצדיק שאין עוב, כי צדיק ומ״ש כלל, עמו

 לבריות, ועוב לשמים צדיק הוא אם אלא פירות

 של העונשים שכל היינו רע, לרשע אוי ומ״ש

 בדין, והכל בצדק הכל כתורה הכתוב עבירות

 מעיב הקב״ה אזי לבריות עוב כשהרשע אלא

 הראוי הגמול לפי לא בחסד, ומענישו ג״כ עמו

 לומר רצה צדיק, בתחילה וז״ש הצדק, פי על

 ולבסוף הצדק מפ״י הכתוב לפי העונש כתחלת

 דרכי היינו דרכיו, בכל ה׳ צדיק ח״ש בחסד׳

 וחסיד הדין, עפ״י והעונש הצדק עפ״י התורה

 מתנהג העונש מעשה בשעת ולבסוף מעשיו, בכל

מנכין אין אזי לבריות, רע כשהוא אבל בחסד,

הגר״א
 כשלימות ידיו כגמול אלא כלל, העונש מן לו

 מי היינו רע, ינקה לא ליד יד ח״ש לה יעשה

 אלא הכתוב מעונש ינקה לא לבריות רע שהוא

 רע לרשע אוי כאן אמר וכן ליד, יד משלמין

 גמול לפי הכתוב עונש ינקה לא לבריות רע היינו

לו: יעשה ידיו
י״ד( - י״א ג׳ ישעיה אליהו )אדרת

 בו׳ למעשה מצרפה הקב״ה טובה מחשבה

 למעשה מצרפה הקב״ה אין רעה מחשבה

 מאמר מרומז היכן ז״ל הגר״א לרבינו שאלו -כר.

 אבל מקראי ליה יליף כאן )דבגמרא בתורה. זה

 שהן הללו מקראות והביאו שבנ״ך, מקראות הן

 ׳בפ בתורה מרומז דזה והשיב עפי(. מפורשין
 דיש אאר. ומקללך מברכיך ואברכה ג׳( )י״ב לך

 ואברכה, לאמר הקדים מברכיך שאצל לדקדק

 מכאן אלא אאר. אח״כ אמר מקללך ואצל

 בירכו שלא אע״פ לברכו, שרוצה עובה שמחשבה

 מצרפה הקב״ה לכרכו במחשבה לו מלה רק אלא

 רמה מחשבה אצל אבל ומברכו, משאה כאילו

שיעשנה, עד לממשה מצרפה אינה לקללו, שרוצה

אאר: אז כשקילל היינו

הגר״א(. )ספר

 כו׳ למעשה מצרפה הקב״ה טובה מחשבה
 למעשה מצרפה הקב״ה אין רעה מחשבה

 ופי צדיק לראש "כרכות ו׳( י׳ )משלי ח״ש כר.

 מברך הוא שהצדיק פירוש, חמס" יכסה רשעים

 הוא עין "עוב שאמרו כמו אדם לכל תמיד

 מברך ולכן יברך. אלא יברך תקרי אל יברך"

 על ברכות לו וינוחו הוא ברוך הקלוש אותו

 בחמס, עצמו את יכסה, רשעים פי אבל ראשו

 דברים עליהם ומדבר אדם כל שמחרף דהיינו

 עצמו. על באות והקללות אותם, ומקלל רעים

 "כי שנאמר כמו "חמס", כן גם נקרא וזהו

שגס ל׳( ל״א )ב״י ואמרו חמס". הארץ מלאה
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 מאש לן נפקא לבטלה ש״ש שכרת דאיסור משרש כתב המצות בספר

 ובעקר בזה ד׳ אות נ״ג בשאלתא שאלה בהעמק ופיק ,תירא אלה? ה׳

 דלבני למעלה כתבתי כבר צריכה שחינה ברכה בזק הרמב״ס דעת
 דברי אך ראה שלא הוא וחידוש הרמכ״ם בדעת נחלקו' האחרונים

 בסוטה רש״י דברי ליישב שכתב ומה .בזה רט״ו בסוס״י מג״א הרב

 נראה וכו׳ כר״ל דהלכה משם מוכרח יהיה שלא כדי כן לפרש דהוצרך

 דאס הונא כרב אלא כר״ל בזה הלכה דאין ס״ל דרש״י זה לפי דצ״ל

 אליבא הסומא לפרש לו היה אדרבא מזה רש״י אישהמיט אמאי כן לא

 חיישינן ולא דמי שפיר ומברך חוזר דאס מוכח משרושו ואילו דהלכהא

 מתוך עבירה ד״ה ל״ו דך במנחות התום׳ וכ״כ שא״צ, ברכה לגורם

 אדרבא אלא איסורא וליכא שרי ובירך שח דאס משמע הקונטרס פי׳

 דגם צ״ל בזה שרש״י על פקפקו שלא והתום' עכ״ל ברכה ושכר מצוה

 ונכון שא״צ ברכה בגורם חשש ואין כר״ל הלכה דאין סוברים הם
 אוסר לקיש דריש יחיה עליון הגאון מ״ש לפי התום׳ בדעת כן לומר

 וא״כ תורה איסור הוא שא״צ דס״לדברכה הוא שא״צ ברכה גרם

 להו דלית עכ״ל מדרבנן רק דשא. ל״ג דך ר״ה במס' דסברי התום'

 יוה״כ עבודת מהל׳ בפ״ג דהרמב״ם מאי נמי וניחא ,לקיש דריש הא

 ולא ראשון של פגמו משום הונא דרב טעמא אלא כתב לא יו״ד דין

ברכה דאיסור שדעתו לפי והיינו בש״צ משום לקיש דריש טטמא הזכיר

 כר״ל הלכה אין וא״כ יצ״ו הנ״ל הגאון כמ״ש מדרבנן אלא אינו שא״צ -

 ג״כ הרי״ך דדעת לומר טכל זה ולש דפגמא טעמא נקיט ולכן

 הקורא בפ׳ כשהביא זה ומפני מדרבנן אלא איט שא״צ ברכה דאיסור

 הטעם כתב הפ׳ שבחומש דבעשור דיומא ההיא עומד המגילה את

משוס דר״ל טעמא הזכיר ולא פגמו משום אחרת ס״ת מביאים שאין

 :יצ״ו הנז״ל הרב שימת לש לומר יש כן כיעי״ש שא״צ ברכה

דר״ל כההיא דקי״ל התום׳ דעת באמת דהרי לפקפק יש אמנם
 ומכסי ד״ה פ״ז דך כחולק כמ״ש שא״צ ברכה לגרוס דאסור

בסי׳ הרא״ש שם וכ״כ רי״א אות שם תום' בפסקי וכ״כ ידא בחדא

 יהודה ר׳ ומודה גמ' בד״ה חיות( מאה שחס )אמחניתין הר״ן שס וכ״כ ™ו׳
 דמשני מההיא שא״צ ברכה לגרום דאמר ראיה הביאו שכלם עי״ש

 ש״מ אחרת ס״ת משאים היו שלא הוא שא״צ ברכה דמשום לקיש ריש

 א״ח בברכ״י חיד״א מק בזה וכתב טרח וכבר הלכתא דהכי דסברי

 הרא״ש דברי ועוד הנ״ל והרא״ש התוס׳ דברי והביא ו' אות מ״ו סי'

 ראה )ולא ר״ה מסכת פוך הר״ן ודברי ט״ו ש' תשלין הל' בהלק״ט

 כתב למפרע הקורא פרק ושבמרדכי יעי״ש( ״ל”יי במילת הר״ן דברי

 פגמו משוס אמר דמר ע׳ דך יומא שבש״ס שיטיי תרי דהני משרש
סי׳ זהרשב״ן פליגי לא שא״צ ברכה משום אמר ומר ראשון של

 הריטב״א וכ״כ ר״ל5 דקי״ל זהרא״ה הרמב״ן וכ״כ כר״ל ותני פסיק ע׳
 דקי״ל שם ביומא ישנים התוסשת מדברי נראה וכן ,ליומא בחידושיו "

 ממ״ש נראה דכן שם בברכ״י וכתב שא״צ ברכה דמשוס דר״ל כשיטיא

 קמאי רבוואתא דכולהו הראשונים של שסודן י״ט סי׳ ביו״ד הב״י מרן

 )בד״ה יזה״כ עבודת בסדר והרא״ש היא הלכתא דר״ל דשיטיא סברי

 שבשמש ובעשור מ״פ קורא שהיה מה על הטעמים שני כתב מאתמול(

 דמדברי ג״כ שכתב ע׳ דך ליומא בחידושיו דוד יד להרב ועיין הפקודים

 דר״ל דהא מוכח ס״ח ד״ה ל״ו דך ובמנחות פ״ז דף בחולין' התוס׳

 שהביא כמו היא הלכתא דלאי לומר שרצה כמי דלת שא הלכחא

תוס׳ דעת בלבד דלא הוכיח דבברכ״י כתבתי וכבר עכ״ל, בברכ״י

 לדעת נ״נ דהיא הלניוא דלאו הסובר לדעת מזה סתירה הוה לא )דא״כ כן

 והרמבק והמרדכי והרק הרא״ש דעת הוא כן אלא ניעי״ש( הרא״ש

 בהלכות נש״א בקונטרס אדם חיי והרב כיעיש״ב והרשב״ץ זהריטב״א

 הרמב״ם בדעת לומר צדד אך( ד״ה )בסוך א׳ אות ה׳ כלל ברכות

 אליביר וטרו שקלו דבש״ם משוס הוא פגמו משוס הטעם שכתב דמה

 להרמב״ם דמנ״ל כ״כ זה מתיישב ואין עי״ש כר״ל בזה קי״ל דלא ש״מ

 חדא אמר ומר חדא אמר דמר אפ״ל דהא ורב הונא רב לדינא דפליגי

מוכח הטעמים שני שכתב הרא״ש וגס המרדכי הרב וכמ״ש לא_פליגי1_
:שם בררכ״י חיד״א מרן וכמ״ש פליגי דלא דס״ל

במה יצ״ו עליון כרב כמ״ש אפ״ל דאי השמע אתה דבר ממוצא
 חזר לא אס בידו היא עשרה לפרש לרש״י שהזקיקו

לסי לומר )ונצסרן כר״ל דקי״ל מזה הכרח ישה שלח כדי דשא וברך

w שכתבתי נמו ‘שא" ברנה דאוסר לקיש נריש בהא קי״ל דלא באמת. ס״ל דרש״י 
 הכי דסברי משמע רש״י ע״ד פקפקו שלא התום' גם, שהרי למעלה(

 קרו מקום באומו סרק באותו ובמנחות בשלין התום׳ דברי והלא

 דפלוגתא יצ״ו הגאון מ״ש גס .היא הלכתא דר״ל דהא דסברי בחיל

 או מדאורייתא אם שא״צ ברכה באיסור חליא לקיש וריש שנא דרב

 דאיסור סברי והרא״ש התום׳ שהרי כן אפ״ל דאי נראה כמש״ל מדרבנן

 זאת ובכל המורם( )בד״ה למעלה שכתבתי מזו מדרבנן שא״צ ברכה

 כתבתי וכבר שא״צ, ברכה לגרוס דאסור לקיש כריש דהלכה סברי

 יומא: בריש הרא״ש מדברי נראה וכן פליגי דלת כתב דהרבהמרדכי

ברכה גורם משוס איכא דהא סוטה דמם׳ רש״י ע״ד שהעיר ומה
 אין רש״י דברי דעל נלע״ד דמני״ריצ״ו, .נהורמטתיה שא״צ

 דלא ס״ל מ׳׳מ שא״צ ברכה לגרום דאין דאע״ג ד״ל משוס לתמוה

 שהביט מה על רק המלחמה מעורכי עליה לחזור כ״כ עשרה חשיב

 יש זה על קעשד ומצוה גמור מותר מכרך דאס רש״י בדעת החום'

 ברכה טרם משוס איכא והא לכתחלה מותר שיהא אפשר דאיך לחמיה

 שהביא מה )על סק״ו כ״ה סי׳ בד״מ הרמ״א טנת נלע״ד וזה שא״צ

 יהא דמ״מ ק״ל השס׳ וע״ד וז״׳ל »״ל( דמנחזת התום׳ בשם הנ״י מר!

 עכ״ל שס כמ״ש אסור ושא שא״צ ברכה שגורס משום להפסיק אסור

 דס״ל מוכח רש״י ע״ד הקשה ולא השוס׳ ע״ד קישיתו דמדתלת

 לומר מכל דששר להפסיק דמותר דס״ל הכרח אין רש״י דמדברי

 וברך בשחה הפסיק אם אבל בידו שא עבירה ברך ולא מפסיק דאס

 לחזור דרבנו עשרה כסוג כ״כ אינו מ״מ כן לעשות דאסור אע״ג

 דק״ל הזח גמור דמותר שכתבו התום׳ ע״ד זרק המלחמה מעורכי

 חש עמודי בס׳ הגאון וידיד ואסור. בש״צ גורם שי והא שש דשכי

 על שהק' ע״א ס״ג דך נחמיה דברי שו״ת בשם כחב ב' ברס״י יצ״ו

 חשב נר״ו והוא רש״י על ולא השס׳ ע״ד קושש מלה למה הד״מ

 מל אלא להקשות אין ומשו״ה כר״ל הלכתא דלית ס׳ע דרש״י ליישב

 הדרא כיעי״ש כר״ל דהלכחא ס״ל רש״י דגם מסקנתו ולפי התום׳

 שכתבתי כמו נראה לפענ״ד אך ,לדוכתא נחמיה הדבש תמיהת

 ושמש ס״ז סי׳ חא״ח יעקב משכטת הרבנים דגם שהביא שם וראיתי
 ע״א ל״ו דך במנחות רש״י בדעח כחש• סק״ג י״ט סי' יו״ד דעה

 ושבישיעות כר״ל הלכתא דלית דס״ל לתפלה חפלה שן דסח בההיא

 דממשמש או ומברך דחוזר ממשמש כמו דשי לרש״י דם׳*ל כתב יעקב

 חידוש והוא שהאריך עי״ש דר״ל להא ס״ל דרש״י הכרח ואין באמת

 כל ממט נעלם ליה אניס לא רז דכל יצ״ו שלמה בנין הגאון שדדי

 ז׳ בסי' יצ״ו בדורנו לגאון חסד שרת בספר ראיתי זמן אחר , זה

פניתי ולא מדאוריתא איסורו אם צריכה שאינה ברכה בדין שהאריך

_______י : ראה נא לך בדב״ק העתלמיין
מצות דשא אבל מהלכות רפי״ד הרמב״ס כתב שלים ביקור קטז

סי' לב חקקי בס׳ החבי״ך ומרן דבריהם, של עשה ’

 והריטב״א יונה דרשנו כתב שבתשובה כתב עוד( )בד״ה טו״ב
 עי״ש שא מד״ת בה״ח דמצות וסברי הרמב״ס ‘סברת .טל חולקים

 שכונש ואפשר ור׳!י השטב״ח דברי כשד מקום איה לנו גילה שנא

 וחזרו המס את דקברו אמתנישן שמש מי בפרק הרר״י דבש על

 דבכלל מדאורייתא אבלים דתנחומי משום דמלתא שכתבטעמא וכו׳

 הדרך אח להם והודעת פדאמשנן התורה מן חסדים וגמילות שי גמ״ח

 עי״ש וכו׳ המלוה מן פטור במצוה שעוסק שכיון אמרו ולפיכך גמ״.ח זו
 )ובשאר ע״ב ל׳ דך בב״מ בש״ם דדרשינן דדרשה מדבריו דמוכח

 זו הדרך את חייהם שת זה להם והודעת יוסך רב דמני דוכתי(

 מהאי נמי דדרשיגן וכיון היא מדאושיתא גמורה דרשה חסדם נמילוח

 כולש תני דלדעש משמע קשרה זו בה שלים שקור זה ילכו קרא

 דהרר״י י״ד רס״י בתשובה אברהם מחזה הרב וכ״כ מדאורייתא, הוו

 ומסתמא מדאורייתא שא בק״ח דמצות דס״ל מוכח דברכות בפ״ג

 דךל״ט דאמשנןבנדשם דאך עוד וכתב הללו, הרר״י לדבש כוגש

 וכו׳ האדם כל כמות אם שנאמר מנין השרה מן לבק״ח רמז ע״ב

 בשרת מפורש שאינו לפי אלא דאיכא הוא בעלמא דרמז למימרא לאו

 ר״ל מדאושיתא דהוא הרר״י דמ״ש לפרש לו שנח ולא רמז ליה קש

 כלל הזכיר זמדלא עי״ש דוחק דזה אקרא ואסמטהו מדרבנן .שהוא

נפלאח לא דדן ולגבי ממט שנעלם בעליל נראה הרמב״ם דבש

לומר
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עחכלליםהבי״ת מערכתחמד שדי

 בילה לבילה ראוי שאינו כל זירא ר׳ דאמר מעכבת בילה
 נ הכ״ף במערכת בזה רשמתי ,ט מעכבת

 רבים רשאים אם כן דקי״ל מאי לפי תענית מגילת במלה יחק
 רשמתי גס, להם שנעשה ביום יו״ט לקבוע אויסיד

נו״ן: אות היו״ד במערכת

 באות דרבנן ארעא הלב כ״כ מדרבנן. היא הריאה בדיקת

דעת וכן והר״ן רצ״א בסי׳ הרשב״א בשם ק״ו י
 אזן יעיר בס׳ חיד״א מרן וכמ״ש בזה מודים הכל אק זמ״מ הרמב״ן

 אלא כלל דגמרא מדיגא אינה הרמב״ס דלדעת י״ח אות זו במערכה

 להרב ועיין שחיטה, מהל׳ בפי״א מדבריו שמתבאר כמו כן שנהגו

 הרב גם הרמב״ם שיטת ליישב מ״ש סק״ב ל״ט בסי' תואר פרי

 הרמב״ס ע״ד עמד הר״מ( והנה )בד״ה ל״ט לפי׳ בפתיחה פרמ״ג

 בפתיחה שם לו ועוד ומדרבנן מדינא היא הריאה דבדיקת ומסיק

 רפ״ד אות האל״ף במערכת לעיל שהבאתי ובמה עי׳יש, ל״ה לסי׳

 מנהג שהוא ולח מדרבנן איסורא דאיכא נקטי בתראי דרבנן דמתבאר

 ור״י וראב״ן הבה״ג סק״ג בסי׳ל״ט הואר פרי הרב ולדעת בעלמא,

 מדאורייתא הריאה דבדיקת סוברים הריאה כשנאבדה שאוסרים הלוי

 החלב שמותר ומה התורה מן בדיקה צריכה סירטת בה דמצוי כיון

 דאורייתא ספק דהוי אף מוהר לכן ,לבדוק אפשר דאי משום הוא

 אמנם .עי״ש וכי׳ למיעוטא מדאורייתא דחייש לר״מ אמרי.ן נמי דהכי

 הש״ך הוכיח שכבר וכתב עליו חלק ו׳ אות שם השלחן ערך הרב

 כהדיא אמרו והס מדרבנן הריאה בדיקת דלכ״ע הארוך בספרו
 דאם וסיים קכ״ז סי׳ הב״ח בתשו׳ לעיין וציין כדין אין פ׳ בירושלמי

 דלא דאורייתא טרפה ספק הוי דלא מותרות כלן באחרות נתערבה

 בלא לאכול מותר לכ״ע הפסד במקום וכן ס״ס מכת התערובת שרי

מי״ש, זט׳ לכתחלה איסור מבטל דהוי במזיד באבדה זולת בדיקה

 מדבריהם אלא חינו ומ״מ בתורה אסמכתא דיש הרר״י דכונת לומר

 במה ועיין ע״ב, מ״ב דף השיטה בחלק לחזקיהו במכתב וכמ״ש

 הפוסקים משתמשים דלפעמיס י״ט אוח הדל״ת במערכת שכתבתי

 באורייתא סמך ההוא לדבר דיש וכונתס כהורה( מן )דאורייתא זה ׳בלשון

 היא חוליס ביקור דמצות כתב ע״ב ס״ב בדף אליצור קרבן הרב גס

 ונראה הרר״י דברי זכר שלא פי״ש וט' הרמב״ס כמ״ש מדבריהם

 מן פטור במצוה דעוסק משוס הפימור בטעם הרר״י שכתב דאף

 איך כן לא דאס מדאורייתא מצוה דהיא דס״ל להכריח אין המצוה

 נראה וכן דרבנן במצוה שעוסק משום דאורייתא ממליה לפוטרו יתכן

 שדוחק אברהם מהזה הרב נתב זה מפני )ואולי הרר״י דברי מפשט באמת

 לן דחיקא לא דבעלמא דאף נתירה רמז ליה דאית דר״ל הרר״י בדברי לפרש

 דמדאורי׳ מורה הרר״י דברי סיגנון מ״מ ההכרח צד על הפוסקים בדברי בן לפרש

 המצוה מן פעור במצוה מוסק ביה אמרינן דאורייתא דהוא דמשום קאמר ממש

 בעוסק דגם הפוסקים הכריחו שהרי הכרח מזה דאין דנראה דאורייתא(

 דאורייתא, ממצוה פטור דרבנן במצוה עוסק אמרינן דרבנן במלוה

 כ״כ אין ״כ6ו עי״ש מ״ה אות העי״ן במערכת לקמן שרשמתי וכמו
 לא הריטב״א דברי אך .מדאורייתא דהוי דס״ל הרר״י מדברי הכרח

 הג״ל, הרר״י דברי בסיגמן הס אולי בדב״ק לעיין מקומם ידעתי

 בהשמטות אש עמודי בם׳ הו״ד סי׳מ״אי א״ז מוהד״ח וממ״ש»בשו״ת

 מדאורי׳ היא חולים דביקור לומר ליה ניחא דטפי נראה ע״ב ח״ק ל״ד

 שלא ע״מ גטך ה״ז ע״ב פ״ג בנימין אמ״ש שקשה אביו בשם שכתב

 מתנה הוי הא גט הוי ואמאי גט זה הרי פלוני לבית יום ל׳ תכנסי

 לבקר תלך שלא לה א״א ביתו מבני אחד יחנה שחם בתורה עמ״ש

 עכ״ל£_ אמרעןוכו׳ הא דרבנן ביק״ח תאמר ואפילו וכו׳ החולה את

 מחמת לחולה חולים שאר בין חילוק יש אס זו מצה ובעיקר
,כנה״ג דהרב מחלוקת הוא יהיה ולא יבא לא מגפה י ׳

 זולת אחרים לחולים המגפה חוצי בק בה לחלק אין זו דמצוה כתב

 קנ״ד בדף סלת קמח הרב דבריו והביא צרעת ר״ל ראתן בעלי

 נפשות בסכנת ליכנס לו שומע ומי גבוה שלחן הרב בשם וכתב ע״ב

 חברת זולת המגפה חולי לבקר שלא נהגים וכן ידבק במגפה דכתיב

 צד לשום להכריע קשה ובאמת טכ״ל. מלא בכסף לזה המיוחדים

 מגפה וימנע במרומיו שלום ויעשה בריותיו על ירחם מרחם אלהיט

רע: דבר וכל—

קיז

 נינהו סתראי הרמ״א דברי דבריו דלפי פר״ת הרב טל לתמוה ויש

 מביא י״ז בסעיף ואילו וראב״ן הבה״ג כדעת מחמיר בס״ב דשם

 לבדיקה שחיטה בין נכרי אצל הבהמה הניח דאם הרשב״א דברי וקורא

 ריאה דבדיקת הסרטת ונתק ידו הכניס הנכרי שמא חוששין אין

 דבדיקת הפוסקים שהוטחו שכתב ל״ט בדס״י פר״ח להרב ועיין ,מדרבנן

 ביו״דרס״י כנה״ג הרב ומ״ש בהגהה, סי״ז וכדלקמן מדרבנן הריאה

 מצות שהיא לפי שהוא הריאה בדיקת מל מברכין שאין בטעם ל׳ט

 היא, מדאורייתא ל״ת דמצות למימרא לאו עללאוין מברכין ואין ל״ת

 דאין ב' אות ל״ט סי' יו״ד ברכה במחזיק חיד״א מרן כתב וכבר

 מלאכלו ונמנע טרפה ימלא דאם הכגה״ג טנת אבל מתוקן הלשון

 לא ח דכל הוא וחידוש בלאו לפגוע שלא היא והבדיקה לאו מקיים

 וז״ל ע״א כ״ח דף הפרדס בס׳ רש״י דברי ממט ונעלם ליה אניס

 הבדיקה על מברכין ואין השחיטה טל מברכין למה לך קשיא ואי

 תפילין שופר לולב כגון עשה מצית על אלא מחויבין אט שאין משום

 מברכין אין ל״ת מצות אבל להם וכדומה חמן ובדיקת סוכה ציצית

 מצות היא הבהמה ובדיקת כמ״ע קבוע זמן להס שאין מפני עליהן

 יכולה ושאינה אכול חיה תאכלו אשר החיה זאת רבותיט ואמרו ל״ת

 ומרוצת עי״ס כ״ט רס״י דוד ביד וה״ד עכ״ל, תאכלו לא לחיות

 ואף מוכרח איט ודאי אבל מדאורייתא היא דבדיקה קלת מורה הלשון

 על אם כי קאמר הבהמות כל מל לא דאולי י״ל כיגחו שכן את״ל

 השלחן עלך הרב כמ״ש מדאורייתא בדיקה דצריכות ונפולה דרוסה

 מה על שם( )במחב״ר כתב יויל מוהר״י הרב ובשם בסמוך, שאביא

 ויעשה טרפה fop fox דחיישינן משום הבדיקה על מברכין שאין
 שיבדוק דאחר קשה דאכתי כנה״ג הרב ע״ז ושגמגס לבטלה ברכה

 ולי השחיטה מחלקי סעיף היא דהבדיקה הכנה״ג כתב ולכן יברך

 ומדינא עלה דמברכינן חמץ מבדיקת שנא מאי מוהרי״ו טעם על ,השה

 פי׳ בא״ח הפוסקים וכתט הבדיקה קודם פתיתין להניח צריך אין

 להוא כלום בכך אין בבדיקתו חמן שוס ימצא לא אם דאף תל״ב

 על שמברך אף הבדיקה מצות קייס והרי בדיקה מצות לקיים בירך

 לן איכפת לא זאת בכל מבער איני חמן ימצא לא ואם חמן ביעור

 טרפה ימצא אם לנו מה הריאה לבדוק יברך אם הריאה בבדיקת כ״ש

 והרי לבדוק אלא ידו מתחת כשרה להוציא בירך לא הוא כשרה אז

 דמה שס״ז סי' הריקח רביט בשם )במחב״ר( שס כתב עוד בדק.

 היתר בחזקת נשתטה כי הוא מרפה בדיקת על לברך צריך שאין

 צריכה אינה זו דבדיקה הרמב״ם בשימת אזיל הנראה ולפי עומדת

 על לברך דאין עליה לברך מצוה בכלל אינה ולכן שנהגו רק הדין מן

 זה טעס יעל וק״ל מוכרח איט אך דב״ק ממרוצת נראה כן המנהג

 הריאה נאבדה דאם לד־ידן מספיק דזה ג׳ באות שם עה״ש הרב פקפק

 ש״ס לדעת אבל שפ״ב, בסי' הרוקח דעת וכן מותר בדיקה קודם

 לברך הו״ל אחזקה לה מוקמינן דלא בדיעבד אסורה בדיקה דבלא

 מדאורייתא בריקה צריכים ונפילה דרוסה דהא ועוד דרבנן מצות ככל

 אק למה בחקירה שממד לי כתב יצ״ו נהנ״ה רב דורט מחכמי ואחד

 שהביא האו״ה מ״ש פי מל ליה וניחא הריאה בדיקת על מברכין

 וחלב מגיד ניקור על מברכק דאין פק״א י״ט סי׳ במ״ז הפרמ״ג

 וספר הכנה״ג שכתב למה דעתו וכונה הלאוין על מברכין שאין לפי

הנ״ל: הפרדס

 מברכין שאין דטעס הכנה״ג מ״ש הביא שס דוד יד הרב והנדן
נעה הרמב״ם הלא תמוהים שדבריו וכתב לאו שהוא משוס

 לאו דהוי עליה דפליג אלא לו מודה הראב״ד וגם עשה במצות אותה

 ל״ט סי׳ ומה״ש מ״ד ו׳ דף המים שער בס׳ לעיין וציין מכ״ע הבא

 על מברכין מה בטעם קעסיק ומר בטה״ש עיינתי ג׳ אות

 ט לעיין בידי אין המים שער ום׳ הכנה״ג, דברי הזכיר ולא הבדיקה

 התיסקיס וכל עשה מצות היא דלהרמב״ס קאמר היכי לי יתמיה

 ולא שחיטה מהל' שבפי״א דבריו כמשמעות מנהג דהוא לו מייחסים

 לא דוד ביד כי מ״ע שהיא דסובר הרמב״ס דברי מקום איה אדע
 מא״א הלכות ריש הרמב״ם בדברי ועיין הרמב״ס דברי מקום הראה

 בין להבדיל בסימנים לבדוק מיירי שם כי הריאה לבדיקת מנין ואינו

 דלמב״ן אמגס כלום עליו השיג לא והראב״ד מהורה לאינה הטהורה

,בס חיד״א מרן לזה כיוצא עמד וכבר עליו שחלק הוא הששי בשיש

סחב״ל

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)155 מס עמוד אליהו אשר רפאל בן חזקיהו חיים מדיני, א - חמד שדי
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החן שורת
ופסקים מאמרים

 ממונות חני - משפחה דיני

הדין סדר - גירות דיני
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שעז ממוניים היבטים ־ חסד גמילות מצוות

גולדברג נחמיה זלמן הרב

ממוניים היבטים - חסד גמילות מצוות

בממון? גמ״ח בכלל הוא האם — עשיר שבוי פדיון
והראיון והביכורים הפאה שיעור להם שאין דברים "אלו פאה: ריש שנינו

 היינו שיעור לו שאין שגמ״ח שם, ובירושלמי, תורה". ותלמוד חסדים וגמילות
 המשנה ובפירוש חומש. עד דהיינו שיעור יש בממונו אבל בגופו, גמ״ח

וז״ל: להרמב״ם
 שיעזור האחד, המצות. מן ענינים ב׳ על נופל שם הוא "וגמ״ח

 שיעזור והשני, שבוים. ופדיון צדקה כגון בממונו לישראל האדם
 חתנים לחופת ולבא המת וללוות אבלים ניחום כגון, בגופו אותם

 אבל בגופו. לאדם לעזור ר״ל גמ״ח בזה שאמר ומה לזה. ודומה
וכו"׳ ממונו חמישית והוא, שיעור, לה יש בממונו אותו שיעזור איך

עכ״ל.
 ולעשיר צדקה, והיינו בממונו, לעזור אדם חייב שלעני מפירושו, והנראה

 שהכניס מה כ״כ מובן אינו ולפי״ז גמ״ח. והיינו בגופו, לעזור אלא חייב אינו
 שאר גם ואז לעני, רק היינו שלכאורה צדקה. בכלל שבויים פדיון הרמב״ם

 אלא חייב אינו שבויים בפדיון גם ולעשיר לעני, צדקה בכלל ג״כ צרכיו
בגופו.

לעושה ממון הפסד שיש במקום גמ״ח
והוא לעזור, גמ״ח בשביל ממון להוציא חייב אדם שאין הדין עצם והנה

 וללא חומש עד עשה למצוות לבזבז חייב שאדם התורה מצות מכל שונה
 שאתה פעמים והתעלמת, מפסוק אבדה, מהשבת נלמד ממונו, כל תעשה

 תורה חייבה שלא הרי חברו. משל מרובה הפסדו היינו ששלו וכגון מתעלם,
 בך יהי׳ לא כי "אפס מקרא נלמד או ממון, הפסד במקום אבדה להחזיר
 משום הוא שחיובם מצות שבכל ילפינן ומינה ל׳. דף בב״מ וכמבואר אביון",
 לבזבז חייב אינו אבל בגופו, לטרוח אלא חייב אינו לחברו, חסד גמילות

 כגון הרווח, מניעת במקום אפילו אלא ממונו, לבזבז חייב אינו רק ולא ממון.
 וכן גמ״ח. ממצות פטור ג״כ ולהשתכר, במלאכתו לעסוק שעה באותו שיכול
 רמ״ו, סימן ביור״ד פסק וכן בקידושין, מבואר חכם תלמיד בפני קימה מצות
 נלמד שהכל ונראה ממלאכתו. ולהבטל חכם תלמיד בפני לקום חייב שאינו

הזה שהפסוק ומסתבר אביון". בך יהי׳ לא כי "אפס מקרא או אבדה, מהשבת



I

דעה יורה שעח

י-

 מצינו ואם אב כיבוד במצות אמנם לחבירו. אדם שבין מצוות כל על בא
 קידושין ברא״ש כמבואר או״א, בכבוד לעסוק כדי ממלאכתו לבטל שחייב

 במצות שגם אף ס״ה, ר״מ סימן ביור״ד פסק וכן מהירושלמי. נ סימן פ״ק
 זו שבמצוה לומר, וצריך בן. משל ולא אב משל שהוא לן קיימא או״א כיבוד

 ונלמד ממונו, להוציא חייב אינו אבל ממלאכתו, להתבטל שצריך נתחדש
 לה וכדדריש מהונך, כבד נאמר ולא אמך, ואת אביך את כבד מקרא

בירושלמי.

הגוף הצלת לבית ממון השבת בין הבדל
צוותה גופו בהצלת אבל ממונו, הצלת של חסד בגמילות זה כל אכן

 ע״ג, דף סנהדרין הגם׳ ומקשה רעך". דם על תעמוד "לא מיוחד לאו תורה
 גופו, אבידת לרבות לו" "דוהשבותו מקרא ליה תיפוק קרא, צריך למאי

 אבידה השבת מדין שאילו ואוגרי, למיטרח שחייב ללמד בא שהפסוק ומתרץ,
.,ממון להוציא חייב אינו

 שאסור ע״ב, ס׳ דף בב״ק דקיימל״ן מהא זו ׳גמ על להקשות יש אכן
 כוונת וזה בממץנו. להצילו חייב הא אסור, ואמאי חברו, בממון עצמו להציל

הניצול חייב חבירו, אותו שהציל שאחר שפסק, ס״א פ״ח בסנהדרין הרא״ש

 האם סכנה, בו שאין בחולה כגון סכנה, במקום שלא גופו בהצלת הדין מה לחקור ויש 1
 שרק או — רעך דם על תעמוד שלא בלאו נכלל גופו הצלת שכל ממונו, להוציא חייב

 בכלל זה הרי סכנה במקום שלא אבל רעך, דם על תעמוד מלא נלמד סכנה במקום
זה. על כסף להוציא חייב ואינו גופו השבת
 סכנה במקום שלא גופו בהצלת אבל בממונו, להצילו חייב סכנה במקום שרק ונראה

 למאי איפכא, קשה דאל״ב ממון. להוציא חייב אינו אבל בגופו, לטרוח אלא חייב אינו
 דם על תעמוד דלא מקרא ליה תיפוק גופו", השבת לרבות "והשבותו של ריבוי צריך
 בממונו להצילו שחייב לומדים רעך דם על תעמוד לא שמפסוק ע״כ אלא רעך.

 ויש סכנה. במקום ושלא בגופו להצילו שחייב נלמד והשבותו ומפסוק סכנה. ובמקום
 רעך דם על תעמוד לא הפסוק את מעמידים היינו לו דוהשבותו קרא שאילולא לדחות,
תרווייהו. צריכי זה על ממון. להוציא לא אבל למיטרח רק ולעולם גופו, השבת לרבות

 לפסג מותר בדרך תועה שאם יהושע שתיקן מרובה, סוף ב״ק מהג׳ להוכיח יש ועוד
 דלא מקרא התורה מן מותר הא תקנה, צריך ולמאי לדרך, לעלות כדי חברו של עצים

 מותר סכנה במקום שלא שגם היתה ב״נ יהושע שתקנת ע״כ אלא רעך, דם על תעמוד
 ותיקן יהושע ובא חברו, של עצים להפסיד לו אסור היה גופו השבת משום דאילו —

 ומתרץ לו, מוהשבותו הוא דאורייתא הא שהקשו, פ״א דף שם בגמ׳ ועיין שמותר.
 לפסג שמותר גם יב״נ ותקנת בהפסד, שלא והיינו מיצרי ביני שקאי מיירי שהפסוק
 יב״ג מתקנת ורק ממון, בהפסד עצמו להציל אסור שמהתורה הרי עיי״ש. ולהפסיד

עיי״ש. זו ראיה לדחות אפשר להלן שיבואר מה ולפי מותר.
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 והרא״ש תכ״ו. בסימן חו״מ הטור פסק וכן בשבילו. שהוציא מה לו לשלם
 פטור, רודף של כלים ששבר ש״נרדף ע״ד, דף שם דגרסינן מהא דינו הוכיח

 והתום׳ חברו. בממון עצמו שהציל אחר לשלם שחייב הרי חייב". אדם כל של
 לא חברו, בממון עצמו להציל שאסור הגט׳, דברי את פירשו ס׳ דף כ״ק

 על אבל כך, אחר לשלם לא ע״מ עצמו להציל שאסור אלא להציל, שאסור
חברו. בממון עצמו להציל מותר לשלם מנת

 כדי ממונו להוציא חייב אינו אבדה שבכל מוכח, הרא״ש מדברי הנה
 גופו השבת גם שהרי לו. יחזיר שחברו במקום אפילו חברו, אבדת להשיב

פטור. ממונו בהשבת דהכי ודומיא שהוציא, מה לו להחזיר חייב חברו
 שפסק בטל. פועל גבי כ״ד סימן פ״ב בב״מ הרא״ש מדברי מוכח נמי וכן

 אומרים היינו ואילו מנה, משתכר היה האבדה החזיר לא שאילו במקום שם,
 אומרים היינו ואילו חמישים, מקבל היה כלל לעבוד ולא רוצה אתה כמה לו
 כהחזרת קלה בעבודה ולעסוק הכבדה עבודתך להניח רוצה אתה כמה לו

 שמונים. האבידה למחזיר שנותן הוא הדין — שמונים מקבל היה אבדה
 מקבל הרי וכאן אבדה, השבת מצות על שכר לקבל אסור הא הרא״ש, והקשה
 שבטל שכיון ותירץ, אבדה. בהשבת שעסק בשביל שלושים ומהם שמונים

עיי״ש. שכר, לקבל יכול כך ומשום מהמצוה, הוא פטור ממלאכתו
 אעפ״ב חמישים, דהיינו שמפסיד, מה לו משלמים שהבעלים שאף הרי

לו? יחזיר שחבירו במקום אף ממון להוציא שפטור הרי מלהחזיר. פטור

 שכר לשומר נחשב אם ההשבה, טרחת על שלושים שמקבל בהאי אבדה במחזיר וצ״ע 2
 שהוא מסתבר שכר שמקבל בהא ואפ״ל חנם. כשומר אבדה שומר שכל רבה, לדעת גם

 ג״כ נחשב אולי בטלה, שכר רק שמקבל במקום שאפילו לומר מקום ויש שכר. כשומר
שכר. כשומר
 במקבל מ״מ מלשלם, פטור שטעה לב״ד שמומחה שקיימל״ן במה לעיין יש לפי״ז
 הפסק בעד לקחת גם שמותר ובגוונא בטלה, משכר יותר אפילו או בטלה שכר

כשטעה. וישלם שכר כשומר יחשב שהבאנו, הרא״ש וכדוגמת
 מכדי יותר דין פסק הוראת על שכר ליטול שייך אם סק״ב, ט׳ סימן בקצה״ח ועיין

 הדין להיות צריך לכאורה הדיין. בטעה הדין יהי׳ מה שם, המתיר לדעת ומ״מ בטלה.
 ואולי חייב. שבשכר שקלקל אומן טבח וכמו שכר, שמקבל במקום מומחה, גם שישלם

 משא״כ הבהמה, על שכר שומר נעשה בטבח שבשלמא דינא. האי בדיין שייך לא
 ולקח להטריף שהורה במורה אמנם פסק. שעליהם במעות קנין עשה שלא בדיין

צ״ע. בידו הבהמה
בטלה, מדמי יותר הגט חתימת על שכר בנוטל הפוסקים שנתקשו במה נראה ומה״ט

 פטור הפסד לו שיש שבמקום הרא״ש לדעת שי״ל סק״י, ל״ד סימן בנתיה״מ עיין
 אינו לקמן שיתבאר הרמב״ם לדעת אך שרוצה. כמה לקבל יכול ולכן מהמצוה לגמרי

שמבואר יעיד, שלא בנשבע ומהם דינים, כמה יתחדשו הרא״ש לדעת ואמנם כך.
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הרמב״ם לדעת — הפסד במקום הגוף והצלת ממון השבת
ששכר וסובר חולק שהרמב״ם מצינו אבל הרא״ש, בדעת זה כל אמנם

 שאינו בזה שמפסיד מה אלא אינו אבדה השבת על לקחת שמותר בטלה
 פסק וכן חמישים. רק דהיינו לגמרי, בטל כפועל לו נותן אבל משתכר.
 כספו לו יחזיר שהניצול שבמקום סובר, שהרמב״ם הרי רס״ה. בסימן המחבר

 מה שא״כ לעיל. ששאלנו מה יקשה ולדבריו ממונו. אבדת להשיב גם חייב
 חברו יצטרך גופו בהצלת גם הרי גופו, להצלת ממונו הצלת בין יש הפרש

 ממה וכן אדם, כל של כלים ששבר מנרדף הרא״ש שהוכיח וכמו לו, להחזיר
חברו? בממון עצמו להציל שאסור

 תחול ממלאכתו, שמתבטל במקךם אבל להעיד, וחייב שוא שבועת שזו בשבועות
ב׳. ס״ק ט׳ סימן בקצה״ח ועיין וצ״ע. ההפסד. לשלם חברו ירצה ואפילו השבועה,

 ממון להציל כדי ממון להוציא חייב אינו הרמב״ם לדעת שגם לומר, מקום שיש אף 3
 שחברו ומכיון משתכר, שאינו אלא בעין, כסף מוציא שאינו בטלה בשכר ושאני חברו,
 ממש מכספו להוציא וא״כ כלום. הפסיד כלא זה הרי נ״מ לו ואין בטלה שכר לו יחזיר
 ולהפסיד להוציא חייב שגם מצינו אמנם גופו. בהשבת וחייב ממונו בהשבת פטור
 בשנים ס״ה, רס״ד סימן בחו״ה מפורשת הלכה והיא חברו. ממון הצלת משום ממון

 הדבש חבית ונסדקה יין, של כד השני וביד דבש של חבית מהם אחד וביד שבאו
 היין לשפוך שחייב היין, עבור לו וישלם דבשו ויציל יינו שישפוך היין לבעל ואמר

חולקין. ויש הדבש, ולהציל
 שפוסקים מפני הוא היין לשפוך המחייבים שטעם יראה הדין במקור המעיין אמנם
 ויציל יינו שישפוך היא נון בן יהושע שתקנת שסובר ברוקה בן ר״י של בנו כר״י

 וכוותייהו חייב, שאינו החולקין וטעם רע״ד. בסימן וכמבואר תורה, מדין ולא דבשו,
ריב״ב. של בנו כר״י הלכה שאין שסוברים מפני הרמ״א, פסק

 שמותר נון בן יהושע שתיקן שכמו סובר ריב״ב של בנו שר״י נראה מחלוקתם ]ובטעם
 ות״ק ממונו, הצלת משום להפסיד שמותר הדין הוא גופו הצלת משום לחברו להפסיד

ממונו[. הצלת משום ולא גופו הצלת משום אלא תיקן שלא וסובר חולק
 מה שגם אלא גמור. להפסד ממלאכתו ביטל בין הנ״ל לחילוק נצטרך לא שוב לפ״ז

 מגיע אינו וממילא ב״נ, יהושע מתקנת ג״כ הוא הרמב״ם לדעת מלאכתו, לבטל שחייב
 אבל חמישים, דהיינו במלאכתו, עוסק שאינו מה שמפסיד מה לפי אלא בטלה שכר לו
 שמפסיד במקום אבדה השבת על שכר לקבל גם שמותר הרא״ש ודעת שמונים. לא

 לקבל מותר שמ״מ שסובר נראה ריב״ב, של בנו כר״י פוסק שהרא״ש אף מלאכתו,
 ראיה וקצת בחינם. לעשות צריך התורה במצוות ורק נון, בן יהושע תקנת בעד כסף
 לז, דף בנדרים וכמבואר מדרבנן, שהם תורה דברי לימוד על שכר לקבל שמותר ממה

מדרבנן. שהם טעמים פיסוק על שכר לקבל שמותר
 בנו כר״י פוסק אינו בעצמו שהרמב״ם כן. לומר אפשר שאי נראה, הרמב״ם בדעת אכן
 גם ואולי שלעיל. כהחילוק צ״ל וא״כ סק״ג. רע״ד סימן בסמ״ע וכמבואר ריב״ב, של

בפועל מ״מ זו לדעה שאפילו שם, שכותב לדה. כיון סקי״ח רס״ד בסימן הסמ״ע
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 במקום ממונו להצלת גופו הצלת בין יש שהפרש בדוחק, לתרץ ואפשר
 אלא חייב. גופו ובהצלת פטור ממונו דבהצלת לשלם. לחברו יהי׳ שלא

 ממון לו יש שהרי לשלם, לו יהי׳ שלא מציאות ממון בהצלת לצייר שקשה
 במקרה גופו ובהשבת כסף. שוה אלא כסף לו באין ואולי לו. שהחזיר

 אבדה השבת מדין שהוא גופו השבת מצד אז לשלם לו יהי׳ ולא עני שהניצול
 חייב שאינו ומה לשלם. מה לו יהי׳ שלא אף חייב גופו הצלת ומדין פטור,

 לצדקה מנכסיו חומש הוציא שכבר צ״ל צדקה, מדין לו, שאין זה, במקרה
 ביותר גם חייב רעך דם על תעמוד שלא בלאו ומ״מ צדקה. מחיוב ופטור

 בשב לאו שהוא ואף ממונו. כל לבזבז חייב אדם לאוין על שהרי מחומש.
 ממונו, כל לבזבז וחייב חמור, תעמוד דלא שלאו אפשר מ״מ תעשה, ואל

 בדרך מהלכים שהיו בשנים ור״ע, פטורה בן בין בגמ׳ פלוגתא מצינו שהרי
 שניהם שישתו שמוטב פטורה בן שדעת מים, של קיתון מהם אחד וביד

 עמך, אחיך וחי שכתוב ממה קודמים שחייך ולימד ר״ע בא עד וימותו,
 של הפטור אין נפש איבוד שיש שבמקום מכאן, מוכיח הלוי ר״ח ובחידושי

 ר״ע שבא שאף לדבריו אפשר וא״כ וע״ש, פטורה, בן לדעת נפש פיקוח
.4* קודם אינו ממונו כל מ״מ קודמים שחייך ולימד

שמצות בפירוש מבואר שהבאנו, פאה ריש בפיה״ם הרמב״ם מדברי אמנם

 שכר כל לך אשלם אבדה, בעל לו ואמר אבדה השבת לפניו ויש במלאכתו העוסק
 דיכול הכא ושאני בטלתו, שכר ממנו ולוקח להשיבו דצריך אבדתי, השב פעולתך
 בין יש שהפרש שכיון מדבריו, נראה שיותר אלא עכ״ל. רוצה, אני ייני ולומר להתנצל
 שאמרו דרך ועל חייב, שאינו יין לבין לו, שישלם כיון להוציא שחייב ממון, הוצאת

 לא איצטריך למאי לדוכתי׳, קושיא הדרה דבריו ולפי ודו״ק. שלו, בקב רוצה אדם
 לפי ממון, להוציא חייב גופו בהשבת גם הא ממון, להוציא שחייב רעך דם על תעמוד

הסמ״ע. בדברי שנתבאר מה
 חברו להציל כדי סכנה בספק עצמו להכניס שחייב הפוסקים דעות להבין אפשר ובזה 4

 כל דוחה נפש פיקוח ספק הא רל״ח, מצוה חינוך, המנחת עליהם ותמה וודאי. מסכנה
 מה ולפי וע״ש. מעשה, בעושה אלא אינו הא חברו של נפש איבוד משום ואי התורה,

 אבל קודמים, חייו בודאי אלא אינו קודמים, חייך לומד שר״ע מה שכל מובן, שביארנו
 הלוי ר״ח באמת מעשה, בלא מרציחה שהקשה ומה שקודמים. ראיה אין חייו בספק
יעבור. ואל יהרג אומרים מעשה בלא שגם הרמב״ם, כדעת ור״ע ב״ס ממחלוקת מוכיח

 איגר שלמה ר׳ דעת קנ״ז סי׳ וביו״ד גרסי׳. תעבור ואל תיהרג המאורסה בנערה וגם
 ואל בשב שזה ממונה, כל לבזבז חייבת שאינה אותה שאונסין באשה מהרש״א, בגליון
 התוס׳ לדעת נכון זה אמנם עיי״ש. ממונה, כל לבזבז חייבת שאינה כעשה ודינו תעשה
 למסור חייב שאינו דאף הרמב״ם לדעת אבל נפשו, למסור חייב אינו מעשה שבלי
וכמ״ש. שחייב, אפשר ממונו כל מ״מ אבל כר״ע, שקיימל״ן חברו הצלת משום נפשו
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 דף גיטין מגמ׳ נראה וכן מחומש. יותר ואינו שיעור לה יש שבוים פדיון
מ״ה:

העולם, תיקון מפני דמיהן כדי על יותר השבויים את פודין "אין
 דציבורא דוחקא משום העולם תיקון מפני האי להו איבעיא ובגמ׳

 לידי ולהביאן הציבור לדחוק לנו אין שם: וברש״י ע״כ. וכר. הוא
עכ״ל. אלו". בשביל עניות
 כתב מחומש יותר עשה מצוות בשביל לבזבז חייב אדם שאין והנה/הטעם

שליש: עד במצוה בד״ה ט׳ דף ב״ק בשט״מ הובא הראב״ד,
 לולב יקנה שלא לומר יכול ואיך למצוה, דמים יש וכי לי "קשיא

 ככל חשוב אחת מצוה והלא דמים, להם שם ומי וכך, כך כדי אלא
 כמו לבריות ויצטרך עוני לידי יבוא שלא כדי עד וי״ל ממונו.
עכ״ל. מחומש", יותר יבזבז אל המבזבז שאמרו

 א״כ ממונו, כל להוציא צריך שבוים פדיון מצות שעל נאמר אם והנה
 ואין דמיו, כל לבזבז חייב הא דמיהן, מכדי יותר השבוים פודין אין למה

 נראה ולכן מחומש. ביותר פטור שבוים מפדיון שגם אע״כ יעני. שמא חוששין
 לכל שוה תעמוד לא שמצות אמרינן תו קודמים, שחייך ר״ע שלומד שאחר

 פ׳ דף בנדרים גם מוכח וכך מחומש. יותר עליה לבזבז חייב ואינו המצוות,
עי״ש. ע״ב,

 דלא קרא צריך דלמאי הקושיא וחוזרת הנ״ל, התירוץ נדחה ולפי״ז
 ובשניהם גופו, השבת לרבות לו מוהשבותו לי׳ תיפוק רעך, דם על תעמוד

כך. אחר לשלם צריך ובשניהם מממונו להוציא צריך
 לו נזדמנה ועכשיו לצדקה חומש כבר הוציא באם שנ״מ לתרץ, יש אכן

 הפסוק היה לא שאם כך. אחר לשלם לו יהא שלא עני של שבוים פדיון מצות
 פטור לו מוהשבותו שהרי מלפרות. שפטור הדין היה רעך, דם על תעמוד דלא

 חייב תעמוד, לא מצות כשיש משא״ב קיים. כבר צדקה ומדין כספו, מלהפסיד
 לי׳ אתרמי אי ב״ק: הגט׳ וכדמשמע אחרת, מצוה על חומש לבזבז פעם עוד

עיי״ש. מצוות, ג׳
 מבלי ממון בהפסד הגוף הצלת חיוב יש :הרמב״ם לדעת זה, לפי נמצא

 שלא לבין בפניו בממונו הצלה בין חילוק ויש להחזיר, חייב הניצול שיהיה
בפניו.

 ממונו בהשבת אפילו מקום שבכל היא, הרמב״ם שדעת נראה, יותר אמנם
 יהושע מתקנת רק )ולא תורה מדין להשיב חייב הפסדו לו ישלם השני אם

 צריכים ואעפ״ב לגמרי. בטל מפועל יותר לקבל רשאי אינו ומשו״ה ב״נ(,
לו. ישלם לא כשהשני גם להצילו שחייב רעך, דם על תעמוד דלא לקרא
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 פי על להוציא חייב היה שהרי כך, אחר לשלם צריך חברו אין גם וממילא
ייז•

 מקרא חברו הצלת של במצווה ונתחייב שם היה כשהמציל זה כל אכן
 להציל רוצה בעצמו האובד אלא המציל, שם היה כשלא אבל תעמוד. דלא

 בממון עצמו להציל שאסור הכונס, בפרק אמרו בזה חבירו, בממון עצמו
 במצוה, חייב היה לא חברו שהרי לשלם. חייב עצמו כשהציל וממילא חברו,
 פ״ג פאה מתוספתא לזה וסמך מדעתו. שלא במצוות לאדם מחייבין שאין
:הי״ג

 פר להביא לבנו ואמר בשדה עומד ששכח אחד בחסיד "מעשה
 יותר זו במצוה לשמוח ראית מה בנו לו ואמר לשלמים, ופר לעולה

 זו לדעתנו המקום לנו נתן התורה מצות כל לו אמר המצוות, מכל
עיי״ש. לדעתנו", שלא

לשלם, שחייב אדם כל של כלים ששבר מנרדף הרא״ש שהביא מה וכן
שם. הכלים בעל שאין מדובר ג״כ הרי

 אדם חייב שבויים שפדיון דברנו. בריש הרמב״ם דברי מיושבים לפי״ז
 צדקה היינו בעני איירי אי ממ״נ בזה, ונתקשנו שיעור. יש ולזה ממונו להוציא

 אלא לפדותו. כדי ממונו להוציא חייב למה משלו, לו שיש בעשיר איירי ואי
 רעך דם על תעמוד לא מהפסוק ונתרבה גופו, השבת היינו שבויים שפדיון
 בממונו. להצילו חייב עשיר בשבוי גם ולפיכך בממונו. גם להצילו שחייב

 שחייב מסתבר בודאי הנפדה, מיד להוציא כך אחר שיכול הרא״ש לדעת והנה
 לסברת אמנם כך. אחר לו ישלם שהרי מחומש, יותר פדיונו על להוציא

 וכש״נ. מחומש ביותר לפדותו חייב אינו כך, אחר לשלם יצטרך שלא הרמב״ם
 רעך, דם על תעמוד לא במצוות שחייב מטעם פדיונו על להוציא חייב ומ״מ

 יבזבז אל שהמבזבז צדקה, כמצוות חומש, אלא להוציא חייב אינו ומש״ה
וכמ״ש. מחומש, יותר

 והטור, הרא״ש של דינא האי הביא לא תכ״ו, סימן חו״מ בשו״ע, והנה
 שביארנו מה ולפי הצלתו. על שהוציא מה להמציל לשלם הניצול שחייב
 להשו״ע להו מספקה ואפילו כהרמב״ם. שפוסק מובן כך, אינו הרמב״ם שדעת

 הראיה. עליו מחברו שהמוציא שפטור, הדין כהרא״ש או כהרמב״ם הלכה אם
 רנ״ב סימן ביור״ד הרא״ש של דינו הביא כן שהרמ״א שם, כתב הש״ך והנה

 שחייב מהשביה חברו בפודה המרדכי דברי הרמ״א שם שהביא והיינו סי״ב.
עיי״ש. ארי, מבריח לטעון יכול ואינו לשלם, ליה אית אי לשלם

שגם ועוד, המחבר. הביאו לא למה תירץ, לא עדיין להש״ך אף והנה
)בהערה לעיל הבאנו שהרי כהרא״ש, שסובר מוכרח אינו עדיין המרדכי בדעת

להציל גם מצווהו רעך דם על תעמוד דלא הדין אם להסתפק שיש מה (1
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 תקנת משום אלא אינו שחיובו שיתכן וכתבנו, סכנה, במקום שלא אפילו רעהו
 סכנת היתה שלא במקום שבויים מפדיון מיידי שהמרדכי אפשר ולפי״ז יב״נ.

וכמש״ג. להחזירו, דין פי על חייב ואז נפשות,

 אינו ובין הממון בעל שם נמצא בין הבדל שיש שכתבנו, זו סברה והנה
 שאסור בהכונס, רש״י שדעת האחרונים, שכתבו רש״י. לדעת מוכרח שם נמצא

 שחברו ולדעה אסור. לשלם מנת על אפילו היינו חברו, בממון עצמו להציל
 כדי ואגורי למיטרח חייב הא הרא״ש, קושית תקשה אח״ב לו לשלם צריך

 זו, לדעה תירוץ אינו הרא״ש של ותירוצו רעך. דם על תעמוד לא מצות לקיים
 למה וא״כ חברו, בממון עצמו להציל רש״י אוסר לשלם מנת על אפילו שהרי
 דם על תעמוד לא שהמצוה וע״כ להצילו. כדי הוצאות להוציא צריך חברו
 משא״ב ממון. להוציא גם חייבים ואז שם הבעלים כשנמצאו רק היא רעך

 לו. אסור שם נמצא שאינו חברו בממון עצמו להציל רוצה בעצמו כשהוא
.5כך אחר לו לשלם צריך שחברו ראיה לנו אין לפי״ז וא״כ

 חתמו להם שאמרו שעדים שם, הגמ׳ שמסקנת יט, דף מכתובות רש״י על קשה והנה 5
 לאחר. ממון שמפסידים ואף ליהרג חייבים ואינם לחתום יכולים תהרגו, וא״ל שקר

 על אונס דין אבל לגזול, כדי סיקו״נ של ההיתר שאין רש״י, שכוונת לתרץ ואפשר
 בדיעבד הרי יעבור, ואל שיהרג עבירות בג׳ ואפילו אחרינא. מקרא נלמד העבירה

האנוס, מענישים שאין דבר, תעשה לא שלנערה מקרא ונלמד פטור, נהרג ולא בעבר
 ובאריכות התורה, יסודי הלכות ברמב״ם זה כל וכמבואר אנוס. ולא "ההוא" וכן

 קידוש משום אלא אינו עבירות ג׳ בעד נפשו למסור שצריך ומה הרמב״ם. באגרות
 וכמבואר לו הראוי בעונש אותו שמענישים עבירות בג׳ בנתרפא משא״כ השם.

 יש עבירות בשאר אלא אונס, אינו שבנתרפא האחרונים ביארו וכבר שם. ברמב״ם
 היתר שאין במקום ולכן עבירות, בג׳ משא״ב התורה, כל שדוחה נפש פיקוח של היתר

 גיטין, ובהלכות שמח, באור באחרונים נתבאר זה )כל חייב. עבירות בג׳ דהיינו
 אף וא״ב זה(. חילוק נאמר ענינים ובעוד מעושה, גט אינו מתפיסה אדם שמצילים

 אינו שבאונס הוא מודה מ״מ נפש, פיקוח של ההיתר בכלל גזל שאין רש״י לדעת
 בגזל, זאת נאמר ולא השם קידוש מדין חייב עבירות ג־ שהרי נפשו. למסור חייב

ודו״ק.
 דוחה עשה של הדין שהרי בגזל, להתרפא שאסור רש״י לדעת טעם קצת לתת ואפשר

 חסרון שאין במקום אף מצוה לקיים כדי לגזול ואסור תגזול. דלא בלאו אין תעשה לא
 של תעשה לא דוחה עשה שאין שהטעם שאפשר ואף שינוי. שיעשה כגון ש״לכם",

 מקום שאין שכן כל עשה, מצות על ממונו כל לבזבז חייב אדם שאין מפני הוא גזל
 שאין לעיל, שהבאנו הראב״ד לטעם מוכרח אינו מ״מ עשה, מצות לקיים כדי שיגוול

 מ״מ וצ״ע. העשיר, את בגוזל שייך לא וזה יעני, שמא מטעם ממונו כל לבזבז חייב
 שגם רש״י, סובר וא״כ אחר. מטעם עשה מפני נדחה אינו תגזול שלא כתבו האחרונים

תעשה, לא הדוחה עשה למצוות דומה הוא דחיה מדין התורה כל שדוחה נפש פיקוח
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לשלס ע״מ חברו בממון עצמו להציל שמותר הראשונים דעות
עצמו להציל שמותר וסוברים, רש״י על החולקין דעת לבאר נבוא עתה

 שם הבעלים נמצאים בין לחלק נוכל לדעתם שגם לשלם. ע״מ חברו בממון
 עליו, שהוציא מה מהניצול לתבוע יכול אינו ואז זו, במצוה ומחוייבים

 ממצוה הבעלים שפטורים מכיון שם, נמצאים הבעלים שאין במקום משא״ב
 גם דוחה נפש שפיקוח מטעם חברו, בממון גם עצמו להציל יכול ומ״מ זו.

 דחיה שדיני היינו לשלם שחייב ומה התורה. כל שדוחה כמו תגזול לא איסור
 וכאן היתר. בדרך נפשו לקיים יכול כשאינו רק נאמרו נפש פיקוח של

 התוס׳, לדעת מיבעיא לא תגזול. לא איסור יעבור לא הרי לשלם ע״מ כשיגזול
 תחמוד לא ואפילו לשלם, מנת על בלגזול כלל תורה איסור שאין ה׳, דף ב״מ
 אפילו אלא תגזול. לא איסור לעבור לו אין בודאי א״כ כשמשלם, עובר אינו

 רשאי אינו מ״מ תחמוד, בלא עובר לשלם ע״מ גוזל שגם הרמב״ם, לדעת
ליטול חייב מש״ה תחילה. הקל הקל אותו מאכילין שהרי חמור, איסור לעבור

 לדעת וגם זה, מטעם שאינו נתבאר כבר באונם אמנם גול. איסור דוחה אינו ומש״ה
נפשו. למסור חייב אינו רש״י

 אכלי׳ לרועה קפחי׳ יהודה לר׳ בולמוס שאחזו פג, דף יומא בגט׳ שמבואר מה וכן
 בני "סבבוהו וברש״י: וצעי, בלגי אהדרוהו יוסי לר׳ בולמוס אחזו ואח״ב לריפתא,

 במהר״ץ ועיין עכ״ל. תבשילין" של וקערות ומתיקה דבש של לגינון והקיפוהו העיר
 ועיין עצמו. להציל כדי לגזול אסור הא החת״ס, לו שהקשה מה שהביא חיות

 מדעתו, לו נתן שהרועה חיות המהר״ץ שתירץ ומה ר״ח. תשו׳ או״ח חת״ס בתשובות
 משמע בעצמו ומהחת״ס עכ״ל. בע״כ, ונטלו כפאו קפחי׳ ד״ה ברש״י מפורש הנה

 דברינו ולפי לשלם. ע״מ גם שאוסר רש״י דעת תירץ לא עדין אבל כך, אחר ששילם
 ורש״י שם, היה שהרועה רעך, דם על תעמוד לא מצוות לקיים לרועה שכפאו ניחא,
 על כופין שאין ג׳ סימן הקצה״ח ]ולדעת שם. הבעלים וכשאין לבד לקחת רק אוסר

 מוזהר שהרי מאסורי, לאפרושי דומה שוה צ״ל ג׳, היו לא וכאן ב״ד, אלא המצוה
 לחלק. שיש אף לנפשי׳, דינא איניש לעביר ודומה לכוף, אפשר עצמו שלו בלאו,

ודי״ק[.
 והחכמה בעצמו וקיים תאנה של למזרחו ורץ לר״י בולמוס שאחזו שם, שאמרו ומה

 לתרץ אפשר מ״מ שם, תאנה של בעלים היו שלא נראה שלכאורה אף בעליה, תחייה
 להציל ע״מ אילנות לקלקל שמותר ב״נ יהושע מתקנת שהרי ר״י, התיר אחר שמטעם

 לקלקל אלא היתה לא יב״נ שתקנת אפשר חברו בממון להציל שאסור ומה גופו.
 אבל זאת, זכות לרבים ששייר היינו הארץ, את יהושע חילק כן מנת שעל אילנות,

 מחוברת תאנה רק הכי ומשום יהושע. תיקן לא הארץ מתבואת שלא דברים בשאר
 מהמחובר. שלקח חכמתו והיינו תאנה. של למזרחה שרץ ר״י שעשה מה והיינו מותר,

 ג״כ מיירי חברו בממון עצמו להציל מותר אם בהכונס הגט׳ שסוגית שצ״ע, אלא
איירי. תלושים בשעורים ואולי שעורים. משרפת
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 הבעלים שחייבין שם הבעלים לנמצאו דומה ואינו כך. אחר לשלם ע״מ
כך. אחר מלשלם פטור וממילא דחיה, מטעם ואינו להצילו,

 הניצול צריך מ״מ בממונו חברו להציל שחייב שאף הרא״ש ובדעת
 שחייב היכא שגם א. דרכים: בשתי לפרשו יתכן להמציל, כך אחר לשלם
 הניצול, של בממון חברו להציל יכול שאם מסתבר, מ״מ בממונו חברו להציל

 אחר שיגבה ע״מ ממון להוציא יכול שכך, ומכיון מכספו, להוציא חייב אינו
 שלא שגם לפרש אפשר ב. לו. לשלם חייב וממילא נהנה, מדין מחברו כך

 בפניו שלא שגם טעמא, היינו חברו בממון עצמו להציל שמותר מה בפניו
תגזול. לא איסור דוחה נפש שפיקוח מטעם ולא חברו, להציל חייב

 דוחה נפש פיקוח שאין לרש״י מודים שכו״ע ציון, הבנין דעת היא כך
 גם יש הצלה של שמצוה משום היא המתירים דעת אלא תגזול. לא איסור
 עצמו להציל אסור במצוה חייבים הבעלים שאין במקום ולפי״ז, בפניו. שלא

 אינו המת כי נפש פיקוח במקום גם מתים ניתוחי אוסר ולפיכך חברו. בממון
 שוטה או קטן בממון גם עצמו להציל אסור דבריו, ולפי במצוות. חייב

המצוות. מן הפטורים
 במקום מתים לנתח שמותר פשוט שדבר בתשובה, כתב הנוב״י אמנם

 מצות שיש שביארנו, כמו היא הרא״ש שדעת מודה שג״כ ואפשר נפש. פיקוח
 ארש״י ופליג לגזול, מותר נפש פיקוח מטעם שגם אלא בפניו, שלא גם הצלה

גזל. דוחה נפש שפיקוח והן בפניו, שלא מצוה שיש הן בתרתי:

חברו בממון עצמו מציל בענין הראב״ד דעת
 מצאתי נמצא, כשאינו ובין הממון בעל שם נמצא בין לחלק זו סברה

 מעתיק והנני קי״ז. דף ב״ק סוף מקובצת בשיטה המובאים הראב״ד בדברי
 ביאור קצת אוסיף ובסוגרים מהם, ללמוד יש חשובות הלכות שכמה לשונו,

וז״ל: ופילפול,
מילתא, בה נימא לידן ואתא הואיל חברו בממון עצמו "ומציל
 אסור ליה שלחו וכו׳ הכונס בפרק אהדדי. דקשיאן מילי דאיכא
 בככר לי התקדשי פ״ק, בקדושין וגרסינן חברו, בממון עצמו להציל
מהו, אחריה רץ כלב היה מרי רב בעי מקודשת. אינה לכלב תנהו

 זו מגמ׳ אלמא מקודשת, אינה ומש״ה להצילה, מחייב אמרינן מי
 טעם מה בממונו להצילו חייב זה ואם בממונו, גם להצילה שחייב
.6חברו בממון עצמו להציל שאסור

להחזיר שחייב אלא וכש״נ, הראב״ד של תירוצו סובר שאינו הרא״ש לדעת הנה 6
לפי ליישב ונראה ממון. ממנו קיבלה הא מקודשת, אינה למה קשה כספו, להמציל
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 בפניו, ה״מ בממונו חברו להציל חייב שאדם מה למימר ואיכא
 נתחייב לא בפניו שלא אבל גופו, אבדת אפילו לו והשבותו כדכתיב

 שלא במצוה חייב אדם שאין שנתבאר כמו הדבר ]וטעם בכך. ממונו
 לו שישלם אלא ממונו, זה שיפסיד לא נמי, בפניו ואפילו מדעתו[.
 מה משלמת ונהנית לגינה נפלה הכונס, בפרק כדאמרינן פסידתו,
 א״נ בע״כ, האי מדעתו, ארי מבריח נמי, הכי ואימא וכו׳, שנהנית
 ואפילו כלומר וכו׳, פסידה לי אית האי פסידה ליה לית מבריח
 היכא להציל חייב שאינו אלמא חייב[, פסידה ליה אית ]אם מדעתו
 דהשבת ממונו, מאבדת גופו אבדת שאני וא״ת פסידה. ליה דמטי
 בטל היה כדתנן מחייב, לא לדידיה פסידה ליה דאית היכא ממונו

 ואילו קודם, שלו יתנה, מי בפני ב״ד שם אין ואם וכו׳ הסלע מן
 לדרך שיצא עד ועולה מפסג הכרמים בין התועה תניא גופו אבדת

 חייב שאינו בהא לן לימא ומאן ב״נ[, יהושע מתקנת ]והוא לעיר או
 ששיבר נרדף אמרו שהרי שמשלם, ברור ובאמת פסידתו. לשלם
 בממון להציל שאין טעמא, מאי לשלם, חייב אדם כל של כלים

 בעלים בפני אבל לשלם חייב בעלים בפני שלא שרק ]ונראה חברו.
רץ בכלב למה קושיא הדרה תו חייב, בעלים בפני גם שאם פטור,

 והעבירני דינר טול לחברו ואמר אסורים מבית רץ היה ק״ו, דף יבמות בגט׳ המבואר
 לו, יש ששכרו מה והנה בו. אני משטה לומר שיכול והטעם, שכרו, אלא לו אין

 אבל הסוהר, מבית שבורח ממי גם לבקש מותר ששכרו רס״ד, סימן הסמ״ע מסביר
 לבורחת יאמר אם ועכ״ם בחנם. חברו להציל חייב שהרי לתבוע, אסור משכרו יותר

 לא בך. אני משטה לומר שיכולה מסתבר שאעבירך, בזה לי התקדשי האסורים, מבית
 יותר שווים אשה קידושי שלעולם מכירה, הלכות ריש האזל, האבן לדעת מבעי

 קנין, כסף אלא שיווי כסף מטעם אשה קידושי שאין לט״ז, מסכים ומה״ט מפרוטה
 משטה לומר שיכולה דינר ממנה כמבקש זה הרי זו, לסברה ובודאי לאשה. שיווי שאין

 ושוויות שיווי, כסף היינו קידושין שכסף מילואים, האבני לדעת אפילו אלא בך. אני
 אינה שבודאי נראה מ׳׳מ מהרא״ש(, סברתו שמוכיח )עיי״ש פרוטה אלא אינו האשה
 בעד דינר לבקש לו שאסור כמו כי העברה. בעבור לו ולהתקדש לו ליתן חייבת

 שאפילו נראה, מזה ויותר העברה. עבור לו שתתקדש לבקש לו אסור כך העברה,
 תוכל מ״מ משכר, יותר שווה שאינו ואפילו העברה, בעד מסוים קרקע ממנה יבקש
 ולא לחזור תוכל העברה שכר בשווי חפץ ממנה ביקש אם וכן אני, משטה לומר

 כדבריו. דלא מהרמב״ן שמוכח ומה הסמ״ע, דעת עוד נבאר ולקמן שפרע. במי תתחייב
 החפץ וגוף שהואיל בקידושין, הגט׳ דברי שמישב ל׳, סימן אור, עמודי שו״ת ועיין
 שמקדשה נמצא אח״כ לו לשלם חייבת אם גם כן אם האשה, להצלת לתת צריך

מקודשת. שאינה במלוה כמקדש והוי בלבד, החפץ בשוויות



דעה יורה שפח

 צריך /;פניו ואפילו בתחילה שכתב ומה מקודשת. אינה אחריה
 שנפלה[. דבהמה כההיא ממונו, בהשבת היינו לשלם,

 רשאי היה שלא א״ל למה. יהושע תנאי שמשלם, מאחר תאמר ואם
 ולשלם. לפסג מותר שיהי׳ הוא והתנה בעלים, בפני שלא כן לעשות
 נפש פיקוח שאין לעיל, שהבאנו ציון הבנין כדעת שסובר ]מכאן
 שצידדנו מה לפי אמנם ב״נ. יהושע מתקנת אלא זה ואין גזל, דוחה

[.7ראיה אין בסכנה ואינו בתועה שאיירי
 התנאים על שמע ולא יב״נ אחר דוד היה לא וכי קשיא, הא מיהו

 בלא לו, שלחו שכך וי״ל וכר. הכרמים בין התועה על שהתנה
 תשלומים. בלא אפילו לך ומותר מלך שאתה אלא אסור תשלומים

 ]מתקנת חברו בממון עצמו להציל אדם יכול הללו הכללות מן הנה
 ]לכאורה פסידתו. שישלם והוא בפניו, שלא ובין בפניו בין יב״נ[

 אבל לעיל[. שנתבאר וכמו בפניו בשלא רק היינו לשלם שצריך מה
 אסור, חברו מדעת שלא מועט חברו בממון מרובה ממונו להציל

 בפני שלא וה״מ דמים. ליתן מנת על השוכה את יקוץ לא וכדתנן.
 חייב פסידתו לשלם ע״מ עמו התנה אם חברו, בפני אבל חברו,
 אבדתו, בהשבת מחויב פסידא מטי דלא שכיון חברו. ממון להציל
 מרובה שלו שהיה או וכר מתעלם שאתה פעמים והתעלמת כדתני׳

 נוטל והלוא יציל לא למה חברו כשל שלו היתה אם כלומר, מחברו.
 לא שאם והתעלמת, נאמר זה ועל עמו. יתנה אם חברו משל פסידתו

 כשל פסידתו היתה לא שאם מינה, שמעינן יציל. לא עמו יתנה
 דקתני תנאי הנך הלכך ומציל. שמתנה להתעלם, רשאי אינו חברו

 ומציל יינו את שופך זה שיהי׳ ריב״ב של בנו ר״י של בברייתא
 של בנו לר״י דליתא חייב, אינו בעלים התנה דבשלא וכר דיבשו
 בעלים בתנאי אבל לא, ותו יהושע התנה תנאים דעשרה ריב״ב,
 לשלם יתנה אם חבירו וחמור חמורו נהר בשטף וכן מחייב. חיובי

 לו שיתן לו ויתנה הוא בפניו אם לומר, אני וקרוב חמורו. לו
 רשע שזה לפי ולהציל, לפרק יכול עליו קבל שלא אע״פ פסידתו

 הראב״ד דדעת ]מכאן עושה. כדין שעושה וזה בדבר, ומחויב הוא
ולא לו, שישלם אחר אבדה להשיב להכריחו שיכול הסמ״ע כדעת

 בודאי ושוטה בקטן ועכ״פ מתים, לגזול גם יב״נ תקנת שייכת להראב״ד, גם ואפשר 7
 לקרקע במחובר אלא היתה לא יב״נ שתקנת לעיל, צידדנו אמנם יב״נ. תקנת שייכת

 גם נוהגת יב״נ שתקנת הגט׳ שלמסקנת יתכן אמנם הארץ, את הנחיל כן מנת שעל
הארץ. חילק שכך רק ולא גמורה, תקנה שזו משמע בחו״ל,
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 אדם לכל קודם שלך דאמרינן והא לעיל[. שנתבאר הרא״ש כדעת
 כל רב אמר יהודה רב דאמר והא אביון. בך יהי׳ לא מאפס נפקא

 אבל קאמר, ואביו רבו אבדת דעל נ״ל כך לידי בא סוף כך המקיים
 יחוס כי אדם כל אפילו וי״ל קודם. ושלו איסור כאן אין אדם בשאר

 הבורא על לבטוח לו והיה חברו של סלע ממאה יותר שלו סלע על
עכ״ל. וכו׳", אבדה השבת מצוות על כפולות בכמה גמולו לשלם
 בקבורה וכן גילו, בבן גם חולים בביקור שחייבין ייתכן זה ]ולפי

 משום הוא חיובו שכל ל׳ דף בב״מ כמבואר לפ״כ, ואינו לזקן אף
 למדין בה ילכון הדרך את הזה מהפסוק שהרי הדין, משורת לפנים
.8וצ״ע[ הדין, משורת לפנים

הסמ״ע דעת — חסד של מלאכות על שכר נטילת
לוקח איך פועל כל שלכאורה, חסד. למעשה ההגדרה מהי לעיין ויש

 שהיה במקום בטלה שכר רק נתיר ולא חסד, פעולת פעולתו הרי פעולתו שכר
 אחד עם ללמוד בין הבדל אין דא״כ ליתא, ודאי והא עצמו. אצלו לעבוד יכול

 טעם בנדרים מפורש והרי דברים, לשאר בטלה, שכר רק ליקח שמותר תורה,
 וכן מותר. שמירה ששכר הרי שמירה, שכר משום לימוד שכר ליקח להיתר

 הכנסת מדין בחינם לארחו חייב הא לחברו, מלון להשכיר מותר איך קשה
חיים(. לחפץ חסד" "אהבת בקונטרס כמבואר לעשירים, גם )שהוא אורחים

 אלא לו אין והעבירני, דינר טול ואמר הסוהר מבית בורח בדין והנה
 בחנם, להעבירו חייב המעבורת בעל שהרי משטה. לומר שיכול מטעם שכרו,
בך. אני משטה לטעון יכול לו, שישלם אתו שהתנה ואף להצילו. חייב שהרי

 אם יוסף רב "דתני ע״א, דף ב״מ בגט׳ דאיתא מה להסביר יש שנתבאר מה כל לפי 8
ובגט׳ קודם", עני ועשיר עני קודם, עמי ונכרי עמי עמך, העני את עמי את תלוה כסף

 בחנם, וישראל בריבית נכרי דאפילו אלא נצרכא לא פשיטא, קודם, עמי ונכרי "עמי
 אלא חייב אינו לעשיר שהוא חסד שגמילות הדין הא צ״ע, ולכאורה קודם". ישראל
 כשמשיב חייב אינו — להשתכר שיכול מה להפסיד ואפילו — בממונו אבל בגופו,
 מסתבר ולא לנכרי. בריבית להלות שיכול מה להפסיד צריך בהלואה כאן ולמה אבדה,
לעני. הכוונה ונכרי שעמי לומר,

 להפסיד גם שחייב גזה״ב שכאן וע״כ כך. לומר שאין חסד, אהבת בספר כתוב וכן
 שאף ואם, אב לכיבוד ודומה בחנם. ולהלוות חסד ולעשות הרווח מניעת דהיינו ממון,

 באהבת עיין אמנם או״א. לכבד כדי ממלאכתו להתבטל חייב מ״מ אב, משל שקיימל״ן
 לישראל למכור חייב שגם הרמ״א, מתשובת שהביא סקי״ב, החסד בנתיב פ״ה, חסד

 לידי יבוא שלא למעות צריך כשהלוה זה שכל ברור אמנם ביותר. לגוי מאשר בפחות,
 שילוה סברה שאין קודם, בריבית שלוה הנכרי בודאי להרויח, כדי כשלוה אבל הפסד.

יפסיד. והמלוה להרויח הכסף לחבירו
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 הוה שבלב דברים אנוס, שהוא כזה ובמצב בו, להשטות חושב שבלבו והטעם
 כדי למה ביאור, צריך עדיין אמנם .9אדם כל ובלב בליבו הם והרי דברים,

 על גם משטה שהוא נאמר ותו בחנם, להעבירו חייב הא לו, ליתן חייב שכרו
 באמצע סקי״ט קס״ד סימן הסמ״ע זה על כתב לגמרי. ויפטר שכרו, כדי

וז״ל: הדיבור,

 מי עתה לעת המעבורת לבעל לו היה לא דאפי׳ נראה, "ועוד
 כשבא השנה שכל כיון כאחר, שכרו לו ליתן צריך מ״מ להעבירו

 ליתן שדרכן כזו מלאכה לו לעשות או להעבירו ממנו ומבקש אחד
 ממונו הצלת צורך משום עדיף זה שיהי׳ הדין מן אינו שכר, עליה

עכ״ל. דעלמא", כאינש שכר לו ליתן עכ״פ צריך מ״ה גופו. או
 האדם לו שקבע דבר שכל מדבריו, והיוצא בביאור. מאריך שם, ובפרישה

 עוד ולא חסד, גמילות משום בחינם לעשות חייב אינו תו ממנו, 'התפרנס
 לו מזדמן אינו ואפילו בחינם, חייב אינו המות מן נפש להציל אפילו !לא

בשכר. אדם להעביר עת :אותו
 אינו עבודתו ידי על ולהשתכר לעבוד שמלאכתו פועל שכל מובן, ומזה

 אינו בכך, שפרנסתו מלון בעל וכן גמ״ח. מדין בחנם השני אצל לעבוד זייב
 אם חולים, לבית חולים להעביר בצריך ומש״ה בחינם. אורחים להכניס זייב

 מכונית כשלוקחים משא״ב שכרם. לבעלים לשלם חייבים מונית ?זמינים
 בהכנסת וכן בחינם, חייב להשתכר, כדי להעביר בכך דרכו שאין !רטית

בזה. וכיוצא ;ורחים
רס״ד, סימן בשו״ע שמבואר מהדין גם כך שמדייק בפרישה, עוד ועיין

 יינו שיציל הכד לבעל ואמר חביתו נשברה בחביתו בא וזה בכדו בא זה
 "בא שמלשון הפרישה, וכתב שכרו". אלא לו אין הדבש מחצית ממנו כקש
ומש״ה שיצטרך, למי כדיו להשכיר כדי היתה ביאתו שתחילת משמע כדו"

 ממנו לקחת מוכס ברוצה היינו אונסים שנדרי בנדרים, שלמדנו למה דומה שאינו וצ״ל
 לקחת שרוצים הפרות ]דהיינו הם אם פלוני, פרי עליו שיאסר ונדר כדין, שלא מכס
 שצריך נאמר, ובגט׳ תרומה. של שאינם אף מותר הנדר תרומה, של לא מכסן ממנו

 אסור. יום באותו ובאמת היום. אלא אסור יהיה לא פרות עליו שאסר שהנדר לחשוב
 מ״מ אדם, כל בלב שהם מפני דברים הוה שבלב דברים גם אנוס שבמצב שאף חזינן,

 היום. רק שהתכוון לפרש אפשר רק אלא שדיבר, הדברים לעקור לגמרי אפשר אי
 עיקר בשכירות, משא״ב הנדר, קובע הוא בעצמו שהדיבור נדרים, בין לחלק וצריך

 ומכיון שקבעו. מה לפי מחייבת שהפעולה אלא ההעברה, פעולת הוא המחייב
 ההעברה אין ותו דיבור, כאן אין כמשטה, לפרשו מקום יש הדיבור שבקביעות

לשלם. מחייבתו
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 שהרי לו. אין שכרו גם כדיו, עם עבר במקרה אם אבל שכרו, לקבל יכול
עיי״ש. אבדה, השבת מצות בעד שכר לבקש לו אסור

 מה שעל הסמ״ע. בסברת דאזיל פ״א, סימן חו״מ מהש״ך, גם משמע וכן
 פטור. לך אשלם ואני בנך עם למד לחתנו שאמר באחד ס״א, שם דאיתא
 יכול מעצמו שחייב מקום שבכל סק״י, בש״ך מסיק אני, משטה לומר שיכול

 דינר טול לו ואמר הסוהר מבית בבורח וכמו בך, אני משטה לומר ששכרו מי
 לומר שייך לא "והכא וז״ל: בסוגרים ובש״ך שכרו. אלא לו שאין והעבירני,

 שאינו וכוונתו, עכ״ל. בנו". עם ללמוד חייב שבלא״ה כיון שכרו, לו שיתן
 יש ומשו״ה בחינם לעשות חייב אינו ששם שכרו, ליתן שחייב למעבורת דומה

כהסמ״ע. והיינו — שכרו לו

הרמב״ן דעת
 תורת בספר )הרמב״ן כך. סובר שאינו מהרמב״ן להוכיח נלענ״ד אמנם

 הלכות ושו״ע בטור דבריו והובאו ב״ק, סוף הרמב״ן בחידושי הודפס האדם,
ב׳: סעיף השו״ע וז״ל ס״ב(, של״ו סימן יור״ד חולים, ביקור

 לחולה שמלמד מה ]כלומר ולימוד החכמה שכר ליטל אסור "הרופא
 ובתורת ע״כ מותר". והבטלה הטורח שכר אבל ש״ך[, רפואתו,
דמותר". ומילוי הבאה כשכר דה״ל מותר הטורח שכר "אבל האדם:
עכ״ל.

 מה דהיינו טירחא בשביל הכוונה שאין ונלע״ד הגר״א. בביאור הוא וכן
 מה עבור שמקבל שהכתה ומילוי הבאה בשכר כמו לבית, לבוא הרופא שצריך
 לקבל שמותר הבאה ששכר דומה. אינו שהרי להזות, המים לה להביא שטורח

 אין אבל להזות אלא אינה והמצוה המצוה, משום האיסור שכל היינו שכר
 השבת מדין היא שהמצוה בחולה, משא״ב הטמא, אצל המים להביא מצוה
 את להציל שיכול טצדקי כל וא״כ רעך, דם על תעמוד לא מפסוק או גופו

 מיירי דכאן צ״ל אלא לבית. לבוא הרופא גם חייב ובודאי לעשות, חייב חבירו
 במה טרחתו שכר לקבל לרופא אז ומותר הרופא, לבית לבוא שיכול בחולה

החולה. לבית שבא
וז״ל: נאמר, ג׳ סעיף ושם

 להעלות לו אסור להם וצריך חולה וחברו סמנין לו שיש "מי
 יותר בדמיהם לו פסקו אפילו אלא עוד ולא מהראוי, יותר בדמיהם

דמיהם. אלא לו אין בידו, אלא סמנין מצאו שלא השעה צורך מפני
 שחכמתו לו, ליתן חייב יותר הרבה הרופא בשכר התנה אם אבל
 שכל לרפאותו, עליו מצוה שיש ע״פ ואף דמים. לו ואין לו מכר

לקיימה רצה ולא לאחד נזדמנה אם עלמא אכולי דרמיא עשה מצות
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 חיוב מידו מפקיעין ולא מידו הממון מוציאין אין בממון, אלא
מהרמב״ן. והוא עכ״ל. )טור(". שלהם

 רצה לא אם מ״מ בחינם, לעשות שחייב במקום שאף מוכח, מזה והנה
 שכר כמו ליתן השני חייב כסף, לו מבטיח שהוא בגלל ומרפאו המצוה לקיים
 דומה זה והרי השכר. בגלל אלא המצוה משום עשה לא שהרי רגיל, פועל

 שומר נעשה שאינו אבדה, השבת מצות לקיים רוצה ואינו מציאה למגביה
 אבדה בעל יבוא אם ובודאי מציאות. אלו פרק במלחמות כמבואר אבדה,
 שמי מפרסם שהאובד בזמננו שרגיל )וכמו אבדה השבת בעד שכר לו ויבטיח
 לשלם, חייב במצוה, רוצה ואינו בשכר רוצה והמשיב שכרו(, על יבוא שיחזיר

.10מצווה עשה לא שהרי
לשלם, חייב לרופא הרבה שכר שהמבטיח הרמב״ן, מדברי חזינן עכ״פ

 שייך לא מ״מ כסף, לקחת לו שאסור ואף בך. אני משטה לומר יכול ואינו
 שמסביר, כהסמ״ע, סובר שאינו הרי שיעור. לו אין חכמה ששכר מכיון משטה
לקחת לו שאסור במקום אף אלא שכר, לקחת לו שמותר משום שכרו שנוטל

 תשובה בפתחי דבריו הובאו למשה, תפארת בספר שמבואר מה ליישב יש זה בביאור 10
 בשוחד ורק להחזיר, צריך שאין הב״ח כתב לדון, שכר בנוטל ט׳. ס״ק ט׳ סימן חו״מ
 צריך שכר בתורת בנוטל שגם פוסק, ובתל״מ שכר, בתורת בנוטל ולא להחזיר צריך

 קימל״ן שהרי להחזיר, צריך כשנטל וממילא הדין, על שכר ליקת אסור שהרי להחזיר,
 יש קושיא ואותה עיי״ש. מהני, לא עביר אי תעביד לא רחמנא דאמר מה שכל כרבא,

 ונראה מהני. לא עביר אי מדין הכסף הרופא יחזיר לא למה להרמב״ן, גם להקשות
 שקר, עדות להעיד שכר שבנוטל סק״א, ט׳ בסימן הנתיבות שהסביר מה לפי ליישב
 וראיה משלמים. עבירות בעד גם מ״מ עבירה שעבר ואף לו, לשלם צריך והעיד,
 שנא מאי הנתיבות והקשה כריתות. חייבי על בא ואפילו לשלם שחייבין זונה, מאתנן

 שהרי מהני. לא עביר אי מטעם להחזיר צריך ששוחד ותירץ, להחזיר. שצריך משוחד
 שלא זונה אתנן או שקר, להעיד שכר בנוטל משא״ב שוחד. כסף לקבל אסרה התורה
 עבירה. שכר ולא אסורה עצמה העבירה אלא עבירה, על שכר לקבל תורה אסרה

מהני. לא עביר אי שייך לא וממילא
 הדין שכר אסרה התורה הרי הרופא, שכר או לדון שכר בנוטל גם לכאורה לפי״ז

 דאף ניחא, מש״נ לפי אמנם מהני. לא עביר אי מדין שיחזיר לו ונאמר והרופא,
המצוה, קיים בלא אבל המצוה, בקיים היינו מ״מ מצוה בעד כסף לקחת תורה שאסרה

 משום לעשות רצונו אין שהרי המצוה. קיים ולא שעבר אחר כסף לקחת איסור אין תו
 שומר נעשה שאינו לגוזלה, ע״מ אבדה כשנטל כסף בעד אבדה כהשיב זה והרי מצוה.
 כסף לקבל מותר גם ממילא תורה אותו שעבדה לא המצוה קיים שלא שמקום אבדה.
 נאמר אם שכר, לו נתנו ואח״ב מצוה לשם בעשה לפי״ז, אמנם מצוה. לו שאין במקום

 אסור הדין אחר שגם בסנהדרין, הרא״ש וכדעת שכר, לקבל אסור המצוה אחר שגם
ודו״ק. להחזיר, שיצטרך יתכן מאוחר, שוחד בתור כסף לקחת
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 סכום לשלם מסכים שאדם תולים שאנו שווי, בכדי משטה אינו מ״מ שכר,
בחינם. לעשותו חייב שהשני אף ששוה

 הנ״ל, פ״א, סימן חו״מ בש״ך שהקשה מה ביאור, צריך לפי״ז אמנם
 גם שפטור הרי משטה. מטעם שפטור לך ואשלם בנך עם למד לחתנו באומר

 אף שכרו בכדי משטה אדם שאין שאמרנו שזה להרמב״ן, וצ״ל שכרו. מכדי
 באומר הכי ומשום עצמו, בבורח או עצמו בחולה אלא אינו שפטור, במקום

 בחינם ללמד שחייב במקום אף שכרו לשלם חייב לך ואשלם בעצמי עמי למד
 כן אדם בנך, עם למד באומר אבל בכה״ג(, גם פטור והסמ״ע הש״ך )ולדעת
 לבעל או לרופא שהבטיח אחר באדם ולפי״ז, שכרו. בכדי גם משטה

הרמב״ן. לדעת גם מלשלם פטור המעבורת
 לעשות חייב אינו עסק לאדם שיש שבמקום מהסמ״ע, שהבאנו מה והנה

 אינו שכר לקבל לרופא שאסור שמה צ״ל, לפי״ז מצווה, במקום אפילו בחינם
 מותר בכך ופרנסתו שעסקו ברופא אבל בכך. ופרנסתו עסקו שאין ברופא אלא

 מדובר במעבורת גם שהרי נפש, פיקוח במקום )ואפילו שכר לבקש לכתחילה
הדברים. סתם ובשו״ע שכר(, לקבל הסמ״ע מתיר ואעפ״ב סכנה במקום

 רפואת מהמדיר להתרפאות הנאה למודר שמותר בנדרים שמבואר מה וכן
 איירי זה כל אחר, רופא כשאין בהמתו ורפואת אחר, רופא כשיש גם גופו

 רפואת לרפאות אסור בכך שעסקו ברופא משא״ב בכך, עסקו שאין ברופא
 לעיל, שהבאנו הרא״ש לדעת לאסור, יש בשכר וגם בשכר. רק בהמתו

 מותר, גופו ורפואת פטור. ג״כ כשמשלם אפילו מהמצוה שפטור שבמקום
שכרי*. בקבלת רק אבל

 שפרנסתו במקום אפילו שכאן פשוט לדון, וכן בשכר, תורה ללמד שאסור במה אמנם 11
 מטעם הוא שהמצוה במקום שרק בטלה, שכר כאן שאין היכא אסור תורה בללמד
חסד. גמילות בכלל אינו לעסק לו שקבע שבמקום הסמ״ע, סברת שייך חסד גמילות

 תורה רצון אלא גמ״ח, משום הטעם אין בחינם, אני מה תורה שהזהירה במה אבל
בחנם. יקויימו שמצות

 יכול שאינו במקום אלא אינו המצוות על שכר לקבל תורה שאסרה מה שכל אמת, הן
 וראיה שכר. לקבל גם השני יכול בעצמו, לקיים ביכול משא״ב המצוה. בעצמו לקיים
 הרי לתקוע. בעצמו שיכול מפני ע״כ אלא שכר, לקבל תוקע לבעל שמותר ממה לדבר
 לקיימם יכול שאינו במצות אלא אינו שכר, לקבל שאסור בגט׳ שמצינו מה שכל

 ולא לחברו, גמ״ח מטעם שהוא נראה עדות מצות )אמנם ועדות לדון כגון בעצמו,
 פטור לפ״כ שאינו לחברו עדות להעיד בין חילוק מצינו שהרי לשמים מצוה מטעם
 וכר, חכמה אין מטעם לפ״כ, שאינו ת״ח גם שחייב איסור לדבר להעיד ובין ת״ח,

 לעשות יכול אדם אין אלו כל הטמא, על להוות או באריכות(. אחר במקום ויתבאר
 ללמוד אדם שיכול אף תורה תלמוד מת אמנם עצמו. לטהר יכול טמא שאין בעצמו,
שיש מפני בחינם, אתה אף בחנם אני מה ונלמד שכר, לקחת תורה אסרה מ״מ בעצמו,
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 מ״מ והש״ך, הסמ״ע כדברי דלא מעבורת דין ביאר שהרמב״ן אף והנה
 עליו חולק הרמב״ן ואין הסברא, מצד אמת הסמ״ע של שדינו להיות נול
 מ״מ שכר לקבל שאסור שאף דינו, הרמב״ן למד מהיכן כשנחקור אבל זה.

 זה שלמד לומר נוכל מהסברא, לא אם לתתו, חייבים לו הבטיחו או קיבל
 שכרו לקחת מותר למה להרמב״ן, וקשיא שכרו, לשלם שחייב מעבורת דין

 של תירוצו ליה מסתבר ולא אסור. נפש הצלת מצות בעד שכר לקבל א
 האדם שאין שבמקום כרחך על ואלא מותר. בכך שעסקו שבאדם סמ״ע

 בדין, הסמ״ע על שחולק מוכח יהא וא״כ לו. לשלם חייבים במצווה יצה
■ו״ק.

 שנחלקו כהנתיבות ולא הקצות כדעת שדעתו הרמב״ן, מדברי מוכח וכן
 שכל הקצות שדעת אשלם. ואני בנך עם למד לחתנו באומר פ״א, סימן
 או עדי" "אתם באמר כגון משטה, שאין במקום ולכן משטה, משום סורו

 ודעת מנכסיו, יגבו וגם לשלם חייב משטה, אדם אין גוונא שבכהאי ישבע
 ודומה שכירות, כאן אין בעצמותו שחייב דבר שכל משום שפטור, :תיבות

לך. ואשלם לולב קנה לחברו נומר

 זו. לסברא לו מלשלם פטור להיות צריך ברופא גם הנתיבות, דברי ולפי \
 כספו כלל הוציא שלא לעצמך, לולב קנה אומר בין יש שחילוק ע״כ א1
 שיחייב מה כאן ואין בכספו לולב קיבל שהרי כספו, הפסיד לא וגם חר,1

 ואף מאביו, קיבל הבן הרי בנך עם למד באומר, משא״ב לו, שאמר ?י
דשאינו ומכיון מלאכתו, האב הוציא מ״מ אתו, ללמוד דין פי על חייב אביו

 וכן לחברו לתקוע מצווה אינו שופר תקיעת מצות משא״ב התלמידים, עם ללמד מצוה
מצות. שאר

 דומה ואינו ולהורות, ללמוד בעצמו אדם שיכול והיתר איסור בדיני להורות אמנם
 לומר ואין שכר. לקבל להתיר מקום היה לכאורה לעצמו, לדון יכול שאינו לדיינות

 להורות שמותר מצינו שהרי כך, שאינו השואל, עם תורה תלמוד היינו הוראה שכל
 שאינו במקום האמצעי בבית המרחץ בבית להורות מותר וכן התורה. ברכת לפני הלכה
 תלמוד היינו ההוראה טעם שרק הרי מ״ר. דף בע״ז מפורשת ׳גמ וזו הטעם, אומר
 תורה. לימוד בכלל אינו מותר או אסור אם מסוים מקרה על כשיודע משא״כ תורה,

 הכי אין לומר ואין ההוראה. טעם לשואל לומר מבלי בשכר להורות שמותו נאמר ותו,
 ברבנות שאין ת״ת, הלכות ביור״ד, הרמ״א ומביאו הדשן בתרומת כתב שהרי נמי,

 שייך ומה בטלה, שכר אלא הוראה על שכר לקבל אסור שהרי גבול, הסגת משום
 מה לפי ליישב ונראה הוראה. על שכר לקבל שאוסר הרי בטלה, בשכר גבול הסגת

 יין. שתויי גבי דכתיב מקרא להורות, עשה המצוות במנין שמונה בסמ״ק, שמצאתי
שכר. לקבל אסור מצוה במקום ומילא להורות תורה צוותה הרי ולדבריו



שצה ממוניים היבטים - חסד גמילות מצוות

,זי-

 כאומר זה הרי מצווהו, שחותנו משום ועושהו המצוה משום לעשות רוצה
.12ערב מדין האומר שחייב לים, מנה זרוק לחברו,

יעקובוביץ שמואל הרב המאמר: על הערות
שליט״א גולדברג ז.נ. הרב הגאון ורבי מורי לכבוד

להעלות בזה הנני כדבעי, הכבוד ביראת לרבו תלמיד השלום שאילת אחר
 שליט״א מו״ר של חידושיו על אצלי שהתעוררו שאלות כמה הכתב על

חסד". גמילות "בחיובי במאמרו הכתובים
 כמה מזה ומסתעף ההלכה ליסודות ויורדים נוקבים מו״ר ודברי ומאחר

 ולהציע הערותי להעתיק עתה אמרתי למעשה, ונפק״מ דינים חידושים וכמה
מו״ר. לפני הדברים

 אי דאמרי׳ אהא ע״א, ע״ג בסנהדרין ז״ל הרמ״ה ל׳ אעתיק דבר ראשית
וז״ל: קמ״ל, לא אימא אגורי ומיגר מיטרח אבל בנפשי׳ ה״מ הו״א מהתם

 אבל עצמו ע״י כלומר בנפשי׳ לאצולי דיכיל היכא ה״מ "הו״א
 לא איצטריך למיטרח, מיחייב לא אימא לאצולי׳ אגירי מיגר מיטרח
 אחר חזר אלא כלל עצמך תעמיד לא כלומר רעך, דם על תעמוד
 דטרח דהיכא לן ומסתברא להצילו, יכול שאתה ענין ובכל הצלתו

 אלא רחמנא חייבי׳ לא כאן דעד מיני׳, שקיל ואצלי׳ אגורי ואגר
 אי מדאמרי׳ לא, בממוני׳ לאצולי׳ אבל אגירי בתר בלהדורי למטרח
אמרי׳ ולא קמ״ל, לא אגירי ומיגר מטרח אבל בנפשי׳ ה״מ מהתם

עכ״ל. קמ״ל", לא, בממוני׳ אבל
 היתה סוגיא באותה בעייני כי הערותי. רוב מוצאות אלה מדבריו והנה

 היטב ומדוקדק הגט׳ בכוונת הוא ברור זה פירוש כי העניי׳ דעתי נטיית
 הראשונים כל דעות את להשוות נטיתי וע״כ כן, משמע מפרש״י וגם בלשונה,

 האהב״ח בפשיטות נקט שכן ושו״ר בגט׳. זו בהבנה מסכימים שכולם בזה,
 עה״ת חמדה כלי בס׳ )ויעויין בהערותי. להלן כנזכר ה׳, אות נתה״ח בפתיחה

 ירדתי ולא תצא, כי בם׳ הרמ״ה, ובדברי הזאת הגט׳ בסוגית מש״כ ןפלאצקי[
בסי' הסמ״ע מל׳ אמנם להלן(. לדברי מסכימים חלקם אבל דבריו, בכל לדקדק

 לאביו שיאמר עצמו בבן מודה הנתיבות שגם ולומר לדחוק יש הנתיבות לתרץ וכדי 12
לו, שאומר באחר משא״ב ממנו. קיבל הוא שהרי לשלם, שחייב לך ואשלם אתי למד
 ממנו קיבל לא לו המצוה שהרי ערב, משום אלא אינו האחר חיוב שכל בנך עם למד

 בלעדיו גם שהרי ערב, דין שייך לא אולי בחנם בעצמו לעשות שחייב ובמקום כלום,
 לרופא באומר זה, לפי וכן שמשתעבד, דכתובה מקבלן שצ״ע אלא לעשות. חייב היה
פטור. אשלם ואני לחולה רפא



דעה יורה שצו

 היא רעך דם על תעמוד דלא שהרבותא במאמרו, מו״ר כהנחת משמע תכ״ו
 דל״ד ואפ״ל בראשונים, סמך לזה מצאתי לא אבל בממוני׳, לאצולי׳ דחייב

בלישני׳.

 יש ובמה וגדרו, מקורו — חברו להצלת ממון להוציא החיוב א.
ממון השבת לבין הגוף הצלת בין חילוק

 חייבים אין וכיו״ב ממון הצלת של בגמ״ח דדוקא מו״ר מש״כ על
 בהצלת אבל אביון, בך יהי׳ לא כי ומאפס מוהתעלמת כדדרשי׳ ממון להוציא

 ממון, להוציא שחייבים ללמד וגו׳ תעמוד לא מיוחד לאו תורה צוותה גופו
כתבתי-

 עיקר שאין מתבאר דבדבריו שם, רמ״ה בידי לראות לידי ד׳ אנה הנה
 בידו שאין אע״פ להצלה להזדקק שחייב אלא ממון, להוציא שחייב הרבותא
 כל לעשות שחייב נתחדש וכאן חיוב, עליו אין כה״ג מצוות דבשאר להציל.
 הל׳ משמעות וזו פועלים. בשכירות לטרוח כגון הצלה, לידי להביא טצדקי
 זו, גמ׳ ע״פ תעמוד לא מצות בביאור האהב״ח דעת )וכ״נ אגורי ומיגר מיטרח
 להוציא חיוב בזה נאמר שלא פשוט וממילא ה׳(. נתה״ח בפתיחה עיי״ש
 שהביא במה שם הרא״ש כוונת ג״כ שזוהי וכמדומה להפרע. ע״ד שלא ממונו
בסמוך. להלן ממנו מו״ר

 במצוה נאמר כבר חבירו להצלת ממון הוצאת שחיוב לכאורה, נראה ועוד
 מים של קיתון לתת דמיחייב הוא קרא ומההוא עמך, אחיך דוחי אחרת

 מצות בכלל והיא ע״א. ס״ב בב״מ בסכנה, אינו עצמו הוא אם במדבר, לחבירו
 גם אבל מתנ״ע. מהל׳ פ״ז ובריש קצ״ה מ״ע בסמ״ה הרמב״ם לדעת הצדקה
 של דקיתון מההיא כדמשמע זו, מצוה מחמת לתת חייב צרכו בשעת לעשיר

וז״ל: תע״ט, במצוה החינוך מש״כ והיינו מים.
 כגון לפעמים, הצדקה מצות תתקיים ג״כ גדולים בעשירים אף "כי

 בעשיר ואפי׳ ללוות, וצריך אותו מכירין שאין במקום שהוא עשיר
 מפני או חולי מפני שיצטרך פעמים מכירין ובמקום בעירו שהוא
 דצ״ל כ׳ ]באהב״ח ממנו ימצא ולא בידך שהוא לדבר אחר מקרה

 במקום בדפוס: לפנינו אבל באהב״ח, הועתק ]כן זה במקום ממונו[
עכ״ל. וכו"׳, ספק בלי הצדקה מצות בכלל ג״ז אחר[,

 עזרה לקבל לו די שהרי ההוצאה, להחזיר חייב זה שעשיר נראה ואעפ״ב
 והיא להרמב״ם. הצדקה מצות מדרכי א׳ היא ההלואה וגם הלואה, בתורת זו

 ללוות", "וצריך שב׳ החינוך מל׳ וכ״מ עמך, אחיך דוחי הפרשה ענין עיקר
 של דינו הוא והוא ג. בנתה״ח ושם הפתיחה, סוף באהב״ח להדיא וכ״מ

מו״ר. שהביא הרא״ש



שצז ממוניים היבטים - חסד גמילות מצוות

 להשמיענו בא לא רעך דם על תעמוד דלא כנ״ל, לומר ומוכח ניחא לפי״ז
 במצות הרמב״ן דעת )אמנם כאמור. אחרת לרבותא אלא ממון, להוציא החיוב

 שאיננה ט״ז, מצוה למ״ע הוספות בסה״מ שב׳ רחב, צ״ב עמך וחי בו והחזקת
 ובפירושו עיי״ש מסכנה, ההצלה אופני כל ושענינה הצדקה, מצות בכלל

 צ״ב ועוד תעמוד, ומלא מוהשבותו נפק״ל רזה אמרי׳ בגמ׳ הלא וצ״ע, עה״ת.
 גם דלעניננו נר׳ ועכ״ם ואכמ״ל. פי״ח, ח״ב אהב״ח ועי׳ אנפין מכמה

׳.3עמך( מוחי נלמדת הצלה לצורך ממון הוצאת להרמב״ן

 להציל חייבים גרידא והשבותו ממצות דאף אפ״ל דאולי עוד לדון לי ויש
 בך יהי׳ לא כי ומאפס מוהתעלמת ילפינן לא כאן רעד ממון, בהפסד אף

מפני הגוף מהצלת אבל .14 13ממון הפסד מפני ממון מהצלת למיפטר אלא אביון

 הממון הוא החסרון עיקר רכל היכא אלא אינן עמך דוחי והא שהצדקה אפ״ל ואמנם 13
 משא״ב א״ע, להציל בידו ועי״ב עצמו, לנצרך ממון( השוה דבר )או הממון ונותנים

 להינתן מבלי ההצלה אגב נפסד או לאחר ניתן שהממון וכה״ג ומיגר" ב״למיטרח
 נלע״ד אבל בכך. שחייבים ללמדנו תעמוד לא איצטריך דשפיר נימא גווני בהני לניצל,
 הוציא כשהמציל דגם לי׳ דמדפשיטא נלמד, דהרא״ש דדינא ומעיקרא דז״א, לכאו׳
 כדין לשלם חייב אכתי גזלן, או מזיק מדין הניצול לחייב דל״ש באופן לדעתו, ממון
 מסתברא וא״כ מהמציל. ממון שוה או ממון כמקבל דמיחשיב ש״מ )ונהנה?(, לוה

ודו״ק. עמך. וחי מצות בזה שייכא דשפיר
 וכ״נ עני. של מיסיו בפורע כגון צדקה, נתינת בכלל שפיר דמיחשיב בכעי״ו ומצינו
וכ׳ לנד״ד. לגמרי כמעט דדמי שבויים מפדיון ולהוכיח ללמוד יש כולו שהענין לכאו׳

 רבות, מצוות על עובר ממנו עיניו שהמעלים י׳, הל׳ מתנ״ע מהל׳ בפ״ח הרמב״ם בו
 )ושאר עמך אחיך וחי מצות גם אבל מחד, רעך דם על תעמוד לא מצות ובכללן
 הוא הניצול דאם פשוט נר׳ כ״ז )לפי ודו״ק. מאידך. הצדקה( במצות שנאמרו פסוקים

קיבל(. ממש צדקה דבתורת ההצלה, הוצאות להחזיר חייב אינו עני,
 פדיון בין לחלק מקום שיש מפני הללו, הדברים בהכרח מפקפק אני אכתי אכן,

 הצדקה למצות שייכא ושפיר לשבאי, הניתן הממון ע״י בא ההצלה דגוף וכדו׳ שבויים
 מעשה אלא אינו הדבר דעיקר ומיגר" "למיטרח לבין לממון, נוגע הדבר שעיקר מפני

 שייבא דלא נימא אכתי בזה לדבר, הכשר אלא אינה והשכירות הגוף, בטרחת ההצלה
 ואם לנצרך כנתינה נחשב כה״ג גם אם ראיי׳ וצריך תעמוד, ולא והשבותו למצוות אלא

 הרמ״ה דברי לפנינו יש בסנהדרין, הגט׳ כוונת לענין עכ״פ אבל צדקה. מיקרי
 בזה. שחולקים הראשונים בשאר נמצא היכן ידעתי ולא בפרש״י, וכ״מ המפורשים,

חבירו. הצלת על ממון להוציא החיוב יסוד בענין קצת עוד כתבתי ו׳( )אות ולהלן
 מפני כיבוד מצות וכן לפ״ב, ואינו זקן דהיינו כבור, הפסד מפני ממון הצלת לזה ושוה 14

 ד״ה ע״א ל״ג וב״מ בן משל ד״ה ע״א ל״ב קדושין בתום׳ כדמוכח ממון, הפסד
 למחילה ניתן הוא שאף מפני זה לענין לממון שוה שהכבוד לכאורה, ונראה אבדתו.
ודו״ק.



דעה יורה שצח

 נ״א ב״מ )רש״י כדמצינו שאני, גופא דצערא מיפטר, דלא י״ל ממון הפסד
וצ״ע. למחילה, ניתן דלא סע״א(

סכנה במקום לא הצלה חיוב היכן עד ב.
סכנה, במקום שלא גופו בהצלת הדין מה לחקור שיש מו״ר מש״כ על

כתבתי- לא, או ע״ז ממונו להוציא חייב האם שאב״ס, בחולה כגון
חייב סכנה בלא שגם מפורש, החינוך בדברי הרי א׳( אות )לעיל לפמש״כ

 כשאין לעשיר אף צרכיו, שאר למלא או מחולי, חבירו להצלת ממונו להוציא
 המציל חייב סכנה בלא אם לחקור יש אבל בעצמו. הדבר להמציא כעת בידו

 או טרחתו ע״י בעצמו להועיל בידו כשאין הצלה לידי להביא טצדקי לעשות
 המכילתא ע״פ שב׳ ה׳, נתה״ח בפתיחה אהב״ח ועי׳ גרידא. ממון מתן

 לא משום טצדקי כל לעשות חייב ממון מהפסד להציל שגם בסה״מ, והרמב״ם
הגוף. וצער חולי במקום כ״ש וא״כ תעמוד,

תעמוד. בלא אינו סכנה במקום דשלא מו״ר ראיות ליישב לעיין יש אמנם
 שמצדד מה לכאו׳ תעמוד, בלא סגי ולא דוהשבותו קרא דאיצטריך הא והנה
 למיטרח מינייהו חד מכל מרבינן הוה לא כתיבי קראי תרי דאלולא מו״ר

 ומיגר שלמיטרח מדבריו, דנר׳ קמ״ל. ד״ה שם מפרש״י נראה כן לא ומיגר,
 במהר״ם )שו״ר מייתורא ולא רעך דם על תעמוד דלא הל׳ ממשמעות נלמד

 גם לכאורה וכ״מ רש״י, דעת גם ע״ז לישב ונדחק מו״ר, כדמצדד שב׳ שם
 דאשמועינן אפ״ל לפ״ר אבל עיי״ש(. בדבריו, כשנדקדק שם במהרש״א
 מלא דאילו דוקא, כן לעשות חייב בנפשי׳ להציל שיכול דמי והשבותו,

 או שיצילו אחרים אצל שישתדל ע״י עצמו לפטור דיכול הו״א גרידא תעמוד
׳.5פועלים ישכור

 דוקא איננו מוהשבותו דילפי׳ גופו השבת דענין לומר חוכך אני ועוד
 השבת גם כולל אלא תעמוד, בלא גם הכלולים ונזק ומחולי מסכנה ההצלה

 דירתו מקום למקומו, לחזור ממנו שנבצר באופן הכלוא או התועה האדם
 לי משמע הוה והכי בריאותו. לשלמות סכנה כל שאין אע״פ ועסקיו, משפחתו

בראשונים. וצלע״ע פא: בב״ק הכרמים בין דהתועה הא מיירי דבכה״ג מעולם
 משמע דהתם ע״ב, פ״א דב״ק מהגמ׳ להוכיח מו״ר שמצדד במה אכן

* דאינם אחרים, ממון להפסיד אסור היה סכנה במקום שלא דמדאורייתא לכאו׳

 א״כ היא, הצדקה מצות מדרכי למך דההלואה דס״ל הרמב״ם, לפ״ד אמרתי כעי״ו 15
 מלוה, הל׳ בריש הרמב״ם שכתבה תלוה כסף ראם הלואה מצות איצטריך למאי

 בא׳ נפשי׳ למפטר וא״י להלוותו, דוקא חייבים ללוות דהבא דאשמועי׳ והנלע״ד
וכר. עמו שותפות ועשיית כמתנה האחרות הצדקה מדרכי



שצט ממוניים היבטים - חסד גמילות מצוות

 צדקה דממצות החינוך ע״פ כמ״ש דלא וזה להצלתו, ממון להוציא מחוייבים
 תועה אלא שאינו לפירושי דאף בפשיטות )ונר׳ להצלה ממון להוציא חייבים
 לדרכו להשיבו ממון הוצאת צריך אם מ״מ לגופו, נזק כל יבוא שלא באופן

 כד׳ שאני, בעלים בפני דשלא נתרץ בע״כ ( *16הצדקה מצות בכלל זה הרי
 הניצול את לפטור עלה אתינן דהתם וא״נ להלן, מו״ר שהביא הראב״ד
 בהצלה נאמר לא דמדאורייתא קאמר וע״ז הכרמים, לבעלי ההפסד מלהשיב

 הגמ׳ )רל׳ יהושע מתקנת אם כי להשיב, ע״ר שלא אחרים ממון להפסיד היתר
 כדרך יתפרש לפסג, אסור מיצרי ביני קאי לא אי מדאורייתא דמשמע שם

 דאסור דהיינו חבירו, בממון עצמו להציל אסור ע״ב, ס׳ בדף הראשונים שפי׳
 עוד ויעוין שם. בחידושיו הרשב״א בכוונת לפרש וכ״נ להשיב, ע״ר שלא
דעתו. בביאור והנלע״ד הרשב״א ל׳ ז׳, אות להלן

 אבדה להשיב ממלאכתו במתבטל והרא״ש הרמב״ם מחלוקת ביאור ג.
 יחזיר והלה לכך א״ע להכניס חייב שלד״ה באופן — שכרו נוטל אם

כדינו
 מלא דילפי׳ אגורי ומיגר דלמיטרח דהרבותא א׳, אות לעיל לפמש״ב, הנה

 מו״ר הוכחת נופלת ממילא ממון, להוציא דחייבים לאשמועי׳ איננה תעמוד
 ממון להפסיד חייב המשיב אין ממון באבידת שלדעתו, שם, הרא״ש מדברי

 דעת שכ״ה להוכיח מו״ר שהוסיף מה ועל לו. יחזיר שחבירו במקום אפי׳
 יכול אבדה להשיב בשביל ממלאכתו שהבא מציאות, אלו בם׳ מדבריו הרא״ש

 שכר משום איסור בכך ואין האבדה, בהשבת הקלה טרחתו עבור שכר לקבל
 ממלאכתו, להתבטל צריך שהי׳ מאחר מהמצוה פטרתו שהתורה מפני מצוה

כתבתי- ע״ז
בסי׳ א״מ, )פרק שם הרא״ש ל׳ מדקדוק כי לי, ברירא לא זו ראיי׳ אף

 השבת על שכר ליטול שהאיסור הוא הדברים שגדר משמע, כ״ח( ובסי׳ כ״ד
 בחנם, להשיב חייבה שהתורה אלא תורה, שאסרה מוחלט איסור אינו אבדה

 אלא קטרח לבעלים מהנה בתורת לא שהרי שכר, לתבוע יכול אינו וממילא
בחי׳ במפורש כמעט זו הגדרה עיקר מצאתי ]שוב עליו, התורה מצות מחמת

איכא חיובא מ״מ לכאן, הצדקה מצות דל״ש 31 הערה בסוף שצדדתי כמו את״ל ואף 16
 מדין אינו ואם אגורי, מיגר מדאמרי׳ יחזיר( )והניצול תכירו להצלת ממון להוציא

 בכל המבואר לפי והרי תעמוד. לא ממצות עכ״פ או גופו השבת מדין הוא בע״כ צדקה
 )ואמנם שאב״ס וצער ממחלה הצלתו לבין חייו הצלת בין לחלק אין הללו המצוות

 בצער ואילו ממנו, להינצל ממונו עליו מפזר אדם שכל גדול בצער דוקא דכ״ו אפ״ל
 עמו מתנה חברו אא״כ קודם, שלך דאמרי׳ ממון מהפסד עדיף דאינו אפשר מועט

ג׳(. אות כדלהלן הפסדו. כל שישלם מתחלה



דעה יורה תב

 דנדרים, פ״ד המשניות בפי׳ הרמב״ם בדברי ]שו״ר ממון בהוצאת אף החיוב
 לא מ״מ בחכמתו[. או בממונו או בגופו או היא גופו השבת שמצות שב׳

 דלא הוא, דמילתא דפשטא ר״ע. דרשת מיירי תעמוד ולא והשבותו במצוות
 חבירו. חיי להציל כדי נפשו למסור מחוייב אדם שאין לאשמועינן קרא בעינן
 מיוחדת מצוה תורה שצוותה במה ודוקא טפי. סומק דחברך דדמא חזית דמאי
 דהו״א הוא צרכו, בשעת לחברנו ממוננו לתת לחייבנו עמך, אחיך דוחי

 הבעלים זכות עם החבר זכות להשוות היא התורה דגזירת פטורא, בן כדסבר
 )והיינו הכל. קונה מאת בידינו המופקד הממון מן הצורך בשעת ליהנות

 ע׳ סי׳ באה״ע אשתו, למזונות הבעל בשעבוד לדינא באמת כדמצינו לכאורה
 עכ״פ חייב אחד יום של מזונות אלא לו אין שאם הרמ״ה, ע״פ בהגה ג׳ סעי'

ודו״ק. (.18אשתו עם לחלקם
 ולא חברך לחיי קודמין ודאי חייך דדוקא מדר״ע, לדייק נוכל לא מעתה

 סכנה לספק עצמו להכניס אדם שחייב הפוסקים כדעת סכנה, שבספק חייך
 ענין ואינו במעשה, בהצלה מיידי דהתם ודאית. מסכנה חברו להציל כדי

עמך. אחיך מוחי ר״ע לדרשת
עמך. אחיך וחי במצות הרמב״ם, בדעת הבנתי לפי כתבתי כ״ז )אמנם

 ההצלה גם זה בפסוק שכולל א׳, אות למעלה שהזכרתי הרמב״ן לפ״ד אבל
 הרמב״ן שדברי רמזתי שכבר אלא ושריר, קיים מו״ר שביאור ייתכן במעשה,

הנשגבה(. דעתו לסוף ירדתי ולא צל״ע
 כל ולא קודמין חייך דדוקא לדייק, יש דמדר״ע מתחלה מו״ר מש״כ אבל

 פ״כ ח״ב באהב״ח כ״כ כבר ובאמת דרכי. לפי גם לדינא שפיר אתי זה ממונך,
וז״ל: ב׳, אות

 יכול הרעב או למות, עומד שהשבוי כגון ממש לפקו״נ נוגע "אם
 אמרו ולא חומש. שיעור בזה שייך אין רעבונו, ע״י סכנה לידי לבא

 חברו לחיי קודם דעשרו אבל חברו, לחיי קודם דחייו רק ס״ב בב״מ
עכ״ל. מצינו", לא
 דאף פאה בריש הרמב״ם מש״כ להעמיד שדעתו ובהגה, בפנים ועיי״ש

 באופן דמיירי חסידות(, ממדת לא )אם חומש עד אלא אינו שבויים פדיון
דבריו. בהמשך מו״ר כהנחת ודלא ממש, לפקו״נ נוגע שאין

לפי קודם, אינו עשרו אבל קודמין דחייו האהב״ח, שב׳ זה דין ואמנם

 הדין נשתנה האם מים, של קיתון האיש וביד במדבר מהלכין ואשתו באיש לחקור ויש 18
 ואין למזונותיו, בשוה לזונה לה משועבד שהוא משום שניהם שישתו ר״ע ויודה בזה,
 וחזר למזונותי׳, חיובו ונדחה נתבטל ממש פקו״נ במקום דילמא, או לחיי׳, קודמין חייו
וצ״ע. אדם. כל כשאר דינה
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 בפשיטות אפ״ל דבלא״ה ר״ע. בדרשת הגר״ח בביאור תלוי אינו הנראה
 דשלו חבירו, חיי מול חייו שוים, צרכים לגבי אלא מלמדנו אינו "דעמך"

 מול דממונו זה בנדון כגון חבית, לשל שוה עצמו צורך כשאין אבל קודם.
 ע״ב, פ׳ בנדרים דתניא כההיא )והיינו קודם, דשלו נאמר לא בזה חבירו, חיי

 ממש. בפקו״נ מיידי דלא במקו״א שצדדתי מה לפי — וכביסתם אחרים בחיי
 הדין נשאר ולכן רל״ד(. ססי׳ חיו״ד ובתשובותיו בחידושיו, שם חת״ס ועיין

 לגמרי אדם של ממונו תורה שיעבדה אחיך וחי שבמצות פטורא, בן כסברת
 לחייב הוא עיקרה כל זו דמצוה שבתורה, מ״ע לשאר דמי ולא חבירו. להצלת
 נכסיו מחומש ביותר דפטרינן דעלמא צדקה ובסתם ממונו. להוציא האדם
 העומד העני לצורך יעני( )שלא צרכו שוה שבזה מפני זהו יעני, שמא משום
 ישוה לא לגמרי, הנותן יעני אם גם הרי ממש, פקו״נ במקום משא״ב לפניו,
לפניו. העומד המסוכן לצורך צרכו

 שהביא במה הגר״ח, על לי שקשה מה הדברים מתוך נשקף כבר והנה
 ר״ח חידושי ס׳ בגליון מש״כ הנה אעתיק כוונתי לברר כדי אבל משמו. מו״ר
וז״ל: שברשותי, הלוי

 באופן הי׳ אם נמי דבהצלה ]הוכחתו[, לדחות יש לכאורה "לענ״ד
 הוה ודאי רעהו, להציל כדי וליהרג גמור במעשה להציל שצריך

 לאשמועינן קרא בעינן ולא חזית. דמאי מטעם בשוא״ת להיות דינא
 הצלה אינה דהתם משום אלא מים של דקיתון בההיא קודמין דחייך
 ממונו על יעמיד ולא גמור, בשוא״ת כשיהי׳ דאדרבא, ועשה. בקום

 ולפי״ז ודוק. אלו, במים עצמו להציל הלה יוכל ממילא חבירו, נגד
שב׳ הראשון כפי׳ כפשוטה. חזית, מאי סברת ביאור שפיר אתיא

בקצרה. עכ״ל הגאון", דעת להבין וצלע״ג התוס׳. וכהבנת הגר״ח
 מצוה כראי שבממון מצוה ראי דלא לטעון, בא שאני המכוון ועיקר
 ודוקא ושוא״ת. ועשה קום גדרי כלל שייך לא שבממון מצוה שבמעשה,

 למעלה. שכתבתי מהטעם פטורא כבן דהו״א הוא שבממון ההצלה במצות
ודו״קיי.

 חייב הניצול שיחי׳ מבלי בממון להציל חייב הרמב״ם לדעת האם ה.
להחזיר
מהשבת הגוף הצלת חמורה הרמב״ם שלדעת מו״ר, שמחדש מה על

 לדתות מצדד ושוב הגר״ח, הסבר מעין שב׳ ה׳, אות ט״ז סי׳ ח״ב באחיעור יעויין 19
למש״ב. הקרובה בטענה הדברים



דעה יורה תד

 אין גם וממילא הפסדו, לו יחזיר לא השני אם אפי׳ להציל שחייב בכך ממון,
כתבתי- הממון, בעל בפני ההצלה היתה אך אם אח״ב, לשלם צריך הניצול

 וה״ה ממלאכתו, שבטל כגון בהפסד, הרמב״ם לדעת הדין כך מו״ר לפ״ד
 בסוגיא איירינן בהכי שהרי פועלים, ששכר כגון ההצלה על ממון הוציא אם

 סמנים לו שיש מי לפי״ז ולכאורה מו״ר. למד שממנה ע״א, ע״ג דסנהדרין
 בו שיש בחולה עכ״פ חנם, לו ליתנם חייב להם, וצריך לפניו חולה וחבירו
 כן משמע ולא להלן. מו״ר לפמש״ב להראב״ד וכן הרמב״ם, לפ״ד סכנה,

 הדבר גם להלן(. מו״ר )שהביאו הרמב״ן ע״פ של״ו, ביו״ד השו״ע ל׳ מסתימת
 הדבר לעצמו לקנות ויכול עשיר, המסוכן או החולה דאם ק״ק, כשלעצמו

 ולחלק ליישב ויכולתי בחנם. לו לתתו חבירו יתחייב מדוע להצלתו, הצריך
 הצריך הדבר יקנה אך אם עצמו, המסוכן של בידו היא שההצלה מקום בין

 אפ״ל שאז בהצלה, לטרוח להזדקק עכ״פ צריך שהמציל מקום לבין לזה,
 אות לעיל שלפמש״ב אלא רמיא. עלי׳ זו הוצאה בממון, לו עולה הדבר שאם

 של לחידושו היסוד בלא״ה נפל כבר כהרמ״ה, דסנהדרין הסוגיא לבאר א׳
 לחלוק מקום שאין תכ״ו, בסי׳ שנקטו והש״ך דהסמ״ע דעתיהו וקמה מו״ר,

למציל. הוצאות להחזיר חייב שהניצול הרא״ש, דין על

 והאם הכירו, להצלת ממון להוציא החיוב בגדר הראב״ד דעת ו.
 חברו צרכי ולשאר חבירו להצלת משועבד בפניו שלא אדם של ממונו
הצדקה מצות מטעם

 ע״ב, קי״ז לב״ק שבשטמ״ק הראב״ד לדברי בביאוריו, מו״ר מש״כ על
 שלא דוקא היינו המציל פסידת לשלם חייב שהניצול הראב״ד שם שמש״ב

 הקושיא הדרא א״כ ההפסד, להחזיר חייב בעלים בפני דאף דכ״ת בעלים, בפני
כתבתי- מקודשת, אינה אחרי׳ רץ בכלב למה

 דאף מהראב״ד, משמע דבהדיא שליט״א. מו״ר דברי הבנתי לא כאן
 מדבריו הנר׳ אלא פסידא. לי׳ אית אם לשלם חייב בעלים בפני גופו בהצלת
 על ושיעבוד חיוב שיש לכלב, דתנהו מהא לי׳ משמע הוה דמעיקרא לענ״ד,
 אלא בזה שאין קאמר, ובתירוצו חבירו. של גופו להצלת אדם של ממונו
 זה ובכלל שבידו האמצעים כל ע״י להשתדל שחובתו )אלא בלבד גברא חובת

 קושייתו ומתורצת נפק״מ שתי מחתא בחדא קמו וממילא ממונו(. ע״י
 החיוב אין בפניו דאפי׳ ב( כלל, חיוב ליכא בפניו דשלא א( בשתיהן:
 כד׳ שפיר )ואתיא פסידתו לשלם לניצול יש וממילא בממונו, להשתמש

 שאינה שהטעם לומר, הראב״ד רצה לא ומעולם בסנהדרין(, והרא״ש הרמ״ה
 תשלומין חיוב יוצר זה ממון שאין משום הוא אחרי׳, רץ בכלב מקודשת

ולומר דשם, באיבעיא הראשון הצד לפרש לדחוק צריכים היינו כן )ואילו
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 כי כלל(. הכבר ע״י ולא שמצילה הנאה ההיא ע״י מקודשת שפיר צד דלאותו
 כוונתה אי לכלב- תנהו— בתשובתה דמספקינן אלא שם האיבעיא טעם אין

 בתום׳ מפורש ראיתי זה )וכפי עיי״ש. לו, להתקדש להסכים או לדחותו
 דינר טול לדין לדמותו 6 בהערה מו״ר למש״ב קרוב וזה שם. הרא״ש

 ואינה לך, אתקדש כלל אמרה לא שהיא אחד, מצד מיני׳ ועדיפא והעבירני.
 כל הסכמה לשון כאן יש אם דמספקינן אלא הייתי, משטה לומר צריכה
עיקר(.

 שחיוב דס״ל הראב״ד, מדברי לכאורה שמשמע מה לפי כתבתי כ״ז והנה
 כפשטא מוהשבותו )אם גופו השבת למצות דוקא שייך בממונו חבירו הצלת

 ואינו והשבותו(, מצות להרחיב הבאה תעמוד דלא מרבוי׳ עכ״פ או דלישני׳
 "מה מדכתב שכ״מ (,31 )בהערה לעיל כדצדדתי הצדקה ממצות מתחייב

 אבדת אפי׳ לו והשבותו כדכתיב בפניו ה״מ בממונו חבירו להציל חייב שאדם
 הנ״ל. ההערה בסוף שהצעתי הדרך לפי — דרכי ע״פ ייתכן )וזה וכו"׳. גופו,
 על עמך אחיך וחי שגם הרמב״ן כדעת אתיא הראב״ד דדעת אפשר אולי וא״נ

.2°צל״ע( זו שדעה כתבתי וכבר שבממון, מצוה דוקא ואינה נאמר, הצלה כל

הרמב״ם, בדעת עכ״פ מתחלה, בהם שצידדתי הדברים נכונים אם אבל
 א״כ הצדקה, ממצות לדעתו שהיא עמך אחיך וחי מצות משום בנדוננו שיש

 הדין לענין ואמנם הראב״ד. שהסיק הנ״ל בדינים זה לאור ולעיין לחזור יש
 יש אם גם הדין שכן נתבאר כבר פסידתו, למציל מחזיר שהניצול הנ״ל, השני
 )ודי הצדקה מצות לקיים סגי הלואה בדרך דבכה״ג הצדקה, מצות משום כאן
 להציל לאדם דאסור ההיא מכח הראב״ד קושיית ליישב כדי בלבדו זה בדין

 הראשון הדין לענין אבל להחזיר(. ע״ד שלא דוקא דהיינו חבירו, בממון עצמו
 באנו דלכאורה טובא, לעיין יש כלל, מצוה ליכא בפניו דשלא הראב״ד שב׳
 לא, או ממון שיעבוד בצדקה יש אם באריכות שדנו האחרונים לדברי בזה
לצדקה. מהם ליטול בפניו שלא לנכסיו נחתינן ואם

 בצדקה נכסים שיעבוד שיש ג׳, ס״ק ר״מ סי׳ הקצה״ח, דעת והנה
 בהענקה שבממון, התורה מצוות בכל הוא כלל כי חובה. האדם על המוטלת
יורדין אין ומ״מ שם(, הנתיבות )וכ״ד נכסים שיעבוד בהם שיש הבן, ובפדיון

 שבפרק נהנה בדין פסידתו למציל להחזיר החיוב הראב״ד שתלה ממה מוכח ה״נ לפ״ר 20
 שהוצאת מפני אלא זה אין לכאורה צדקה, מצות משום כאן שיש נאמר אם כי הכונס.

 אין וא״כ חבירו, לרשות מדעתו ממון כנתינת ממש נחשבת חבירו הצלת על ממון
לי׳ דסגי משום הוא חיובו טעם אלא הממון, להחזיר חבירו לחייב מהנה לדין צריך

 לעיין יש מיהו החינוך. ע״פ א׳ אות לעיל כדכתבתי הלואה, בתורת זו צדקה לקבל
 ומקום מהנה. לדין השייך באופן חבירו להנות כולל הצדקה מצות דגדר דאפ״ל בזה,

בזה. ואכמ״ל לו, יחסר אשר מחסורו גדר כזו בהנאה שייך האם בזה הספק
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 זהו אבל רמ״ח(. ביו״ד כש״ך ודלא לו, מודיעים אם )אפי׳ בפניו שלא לנכסיו
 בכל צדקה עושה שהוא מפני נחלות, הל׳ בסוף הכס״מ, שב׳ הטעם מפני רק

 אדם שאם בקושייתו, דנקט גופא, הראב״ד מסברת דגם ונר׳ שהולך. מקום
 כדי ממונו להפסיד מותר בפניו שלא גם א״ב בממונו חבירו להציל חייב

 שבממון מצוה שבכל הוא, דכללא הקצוה״ח. כדברי ללמוד יש א״ע, להציל
 בה אין ההצלה שמצות בתירוצו, סובר שהראב״ד אלא נכסים, שיעבוד יש

כלל. שבממון מצוה
 שייכת אכן שאם לכאורה דידן שאילתא לענין האלה הדברים ע״פ נמצא

 בעלים בפני שלא גם א״כ כדאמרן, הצדקה למצות הצלה במקום ממון הוצאת
 שהיא צדקה ממנו לעשות משועבד אדם של שממונו מטעם זו. מצוה איכא
 במק״א. צדקה עושה שהוא הכס״מ כסברת לומר אין דכאן שבממון, מצוה
 לפרנסת צדקה לעשות אדם של חיובו כלל לגבי אלא כן דאמרי׳ מצינו דלא

 יוכל הרי שם שהוא במקום צדקה עושה שאם למדה״י. שהלך במי העניים
 הצורך בשעת דהצלה בצדקה משא״ב כאן. בנתינה כמו בזה יד״ח לצאת
 תלוי הדבר כי קיים, שהצורך במקום דוקא לעשותו חובה דאיניש עלי׳ דרמיא
 בסוגיות הנדונים בפניו שלא ההצלה אופני בכל )והיינו שלו. בממון דוקא

 ובתועה כלים, ששבר ובנרדף הפלשתים, עם דדוד במעשה כגון בהו, דקיימינן
 לצדקה נכסיו חומש כל נתן כבר שמא לחוש שיש את״ל ואף הכרמים(. בין

 זו שצדקה נתבאר שכבר מאחר מ״מ כלל, בצדקה חייב אינו ושוב במקו״א
 מסתברא הרי פסידתו, וליטול לחזור וע״ד ניתנת היא הלואה בתורת דהצלה

 ולפי״ז )ד״ה לעיל מו״ר וכסברת מחומש, יותר מדין מכך פטורים שאין
 אפי׳ מכך נפטר לא בודאי ממש, לפקו״ג נוגעת ההצלה שאם ואצ״ל מיושב(.

 שהבאתי והאהב״ח לעיל. מו״ר שכתב מה לפי במקו״א, חומש נתן כבר אם
ד׳. אות׳ לעיל

 נפק״מ אין גזל, איסור דוחה דפקו״נ דס״ל הפוסקים רוב לדעת ואמנם
 בממון עצמו להציל למסוכן לי׳ שרי דבלא״ה גמורה. סכנה במקום מכ״ז

 נפש. סכנת במקום שלא תהי׳ הנפק״מ אבל ההפסד. שיחזיר ובלבד חבירו,
 ע״ד בפניו שלא חבירו ממון להפסיד או לקחת שמותר לומר, יש שלהאמור

 וצער מחולי עצמו להציל כדי דחוף צורך לאדם שיש מקום בכל להחזיר,
 לעשיר(, אף הצדקה מצות בכלל דכ״ז גדול, מהפסד אפי׳ )ואולי וכדו׳ הגוף
 שלא כל הראב״ד, לד׳ ואילו חבירו. של ממונו ע״י אם כי להנצל יכול ואינו
 שהדבר שבמקום אפשר )מיהו ואסור. כלל, ומצוה חיוב בהצלה ליכא בפניו
 לחולה סממנים וכגון שעה, לפי הזה לנצרך לו החסר ממון בהשגת רק תלוי

 שבממון, מצוה שהיא צדקה למצות ודאי שייך דזה יודה הראב״ד גם שאב״ס,
להחזיר(. ע״ד בפניו שלא ליטול ומותר
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 בתועה יהושע תקנת גבי והרשב״א הראב״ד מחלוקת יסוד ביאור ז.
הכרמים בין

 בחידושיו הרשב״א בדברי נאה. להבנה שזכינו כמדומני להכי, ימדאתינא
 הראב״ד בשם מביא הרשב״א הכרמים. בין דתועה בסוגיא ע״ב פ״א לב״ק
 ודברי עליו, וחולק המסכת, בסוף באריכות הראב״ד שביאר מהדברים חלק

הערותי: בתוספת הרשב״א ל׳ הנה מעתיק והנני צ״ב. הקצרים שניהם

 דאמרינן ואע״ג ז״ל אב״ד הר״א פי׳ — ויורד מפסג ועולה "מפסג
 לו ליתן שלא בחנם ה״מ חבירו, בממון עצמו להציל לאדם אסור

פקו״נ. בפני שעומד דבר לך אין הדמים לו שיתן ע״מ אבל הדמים,

 בתועה מיידי יהושע דתקנת להראב״ד לי׳ פשיטא דודאי ]נלענ״ד
 דבר לך שאין כתב שהרי תקנה. איצטריך לא דאל״ה בסכנה, ואינו

 יהושע שתיקן מאחר לו, שהוקשה אלא פקו״נ, בפני שעומד
 מותר יהי׳ כ״ש א״כ הכרמים, מן לצאת כדי חבירו ממון שמפסיד

 דגדישים בהא ס: בדף אמרו ואמאי כה״ג, לעשות סכנה במקום
 הגדישים להפסיד מותר בלא״ה ודאי דהתם ותי׳ וכו׳, לאדם אסור
וכפי׳ הדמים, ליתן שלא ע״מ כן לעשות שאסור אלא פקו״נ, מפני

 ליתן ע״מ לעשות צריך הכרמים, כשמפסיד הכא וכן שם. התום׳
 כאן שאין כיון לפסג, שמותר לתקן יהושע הוצרך ומ״מ הדמים.
וכאמור[. פקו״נ,

 נתינת בלא אלו תקנות שכל אומר הייתי ז״ל הרב שאמרה ולולי
 דמים בנתינת ואילו הארץ, את יהושע הנחיל כן שע״מ הן, דמים
 ונותן עצמו שמציל כן הדין נמי תקנה בלא יהושע, תקנת לי למה

הרשב״א. עכ״ל דמים..."

 נתינת ליכא זו שבתקנה הברייתא ל׳ ממשמעות ראי׳ שמוסיף ועיי״ש
דמים.

 דמיירי הרשב״א שדעת ואפשר מחלוקתם. שורש מהו לדעת יש והנה
 בו שאין דמיירי פשיטא לדידי׳ שגם נלע״ד, יותר אבל סכנה, בו שיש בתועה

 אהדדי סתרי שדבריו וביה מיני׳ הראב״ד על מקשה היה )דאל״ב סכנה
 אדם שיעזור היא, שבממון שמצות הרשב״א שדעת אלא ביותר(, ותמוהים
 להציל לאדם מותר ולפיכך סכנה. בלא אפי׳ מצרתו להצילו בממונו לחבירו

 מתקנתא, ולא מדינא בפניו, שלא אפי׳ שהיא, צרה מכל חבירו בממון א״ע
 שהיא יהושע תקנת נפרש בע״ב וממילא דמים. להחזיר דעתו שתהי׳ ובלבד

מצווה כאן שאין היא, הראב״ד דעת ואילו הדמים. מלהחזיר לפוטרו באה
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 למעלה שנתבאר כמו בפניו, אלא ואינה שבגופו, מצוה רק אלא כלל שבממון
המסכת. שבסוף דבריו ע״פ

 שהיא אפשר הרשב״א, לד׳ כאן שישנה שאמרנו זו שבממון ומצוה
 וא״נ למעלה, המבואר וע״פ שבממון, מצוה עיקרה כל שודאי הצדקה, ממצות
 והשבותו ממצות יוצא הוא אף הממון על שהחיוב הרשב״א, שסובר אפשר

 דהכי )ודומיא מתחלה, דהראב״ד אדעתי׳ סלקא דהוה וכדמשמע תעמוד, ולא
 נחתינן מ״מ שבגוף, מצוה דעיקרה דאע״ג לבנו, תורה תלמוד במצות מצינו

 ובהכי ר״מ(, סי׳ ביו״ד כדאיתא לי׳, דמודעינן אחר בפניו שלא אפי׳ לנכסי׳
ודו״ק. וכו"׳, והשבותו דכתיב הוא דאורייתא "הא הגט׳ ל׳ טפי ניחא

 הצדקה עבור לנכסים יורדין שאין והרשב״א בעה״מ שיטת הסבר ח.
שהוכיח ממה נסתרים הללו הדברים דלכאורה לי, קשיא הא אולם
 אי דאמרי׳ קטנים בנים דמזונות בסוגיא הרשב״א, בשם מהר״ן הנ״ל הקצוה״ח

 יורדין שאין שם, מדכתב בצדקה נכסים שעבוד שאין דס״ל לי׳, כייפינן אמיד
בפניו. אפי׳ לנכסיו

 הענקה ממצוות צדקה שנא מאי הרשב״א דעת ביאר לא הקצוה״ח והנה
 שמסתייע הרשב״א בדברי ויעו״ש נכסים. שעבוד בהן שיש הבן ופדיון

וז״ל: גאון, האי רב בתשובת
נודר[ דאפי׳ צ״ל ]אולי נודר אפילו דהא בתשובה ז״ל רה״ג "וכ״כ

 חייבים אין אבל תאחר בבל דקאי הוא מיקם רגלים ג׳ עליו שעברו
הרשב״א. עכ״ל כלום", לו ולעשות לכופו

 דההוא בסוגיא ע״ב, ל״ו בב״ק בעה״מ דברי עם מכוונים אלה ודבריו
 כהרשב״א, מדבריו מסיק הוא וגם רה״ג, תשו׳ שמביא לחברי, לי׳ דתקע
 נוזתינן דלא ונדר, נדבה בלא הצדקה מצות מחמת לתת שחייב במי שכ״ש
 אם אני, רוצה שיאמר עד אותו כופין רק )אלא בפניו אפי׳ מדינא לנכסי׳

אפשר(.
 נחתי׳ לא בנודר אם דאף ,׳שכ הקצה״ח לדעת גמור בניגוד הוא כ״ז והרי

 איכא דבזה לנכסי, ונחתי׳ עדיפא נדר מחמת שלא צדקה המחוייב מ״מ לנכסי׳
.2,בתורה הכתובה המצוה מכח שעבוד

 הרמב״ן שמפרש שבמה לציין )יש בעה״ט על לתמוה שהרבה שם, בב״ק מלחמות ע״ע 21
 ודעתו ואכמ״ל(. לדעתו, הרשב״א שיסכים ייתכן בעה״מ כהבנת דלא רה״ג בכוונת שם

לצדקה. שמחוייב מה ממנו ליטול לנכסי׳ דנחתי׳ הקצוה״ח, עם לדינא מסכמת
הכתובה המצוה מכת מחוייב לבין נודר בין כהקצה״ח, לחלק מקום נותן הוא וגם

בתורה.
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 הצדקה מצות דשאני ובעה״ם, הרשב״א בדעת לכאו׳ הנלע״ד אמנם
 נתינה נחשבת העני פרנסת שהיא צדקה שנתינת מפני שבממון, מצוות משאר
 להני וס״ל (.22* הלכה ובדברי אגדה בדברי לדבר סימונים )והרבה לגבוה

 ובזה לגבוה. המגיע חוב הנכסים מן לגבות נזקקין בי״ד דאין ראשונים,
 לצדקה בנודר רה״ג ממש״כ במכ״ש ולמדו הקצוה״ח. מסברת סברתם נשתנתה

 בחיוב נתחייב דהתם אע״ג לנכסיו, ולרדת בע״כ לכפותו נזקקין בי״ד שאין
 אזהרה — ״ועשית״ תורה חידשה דהתם ואע״ג תאחר. בבל לעבור גדול

 זה דין שגדר והבינו, אני. רוצה שיאמר עד לכפותו דהיינו שיעשוך, לבי״ד
 ולכן לגבוה. המגיע בחוב בי״ד גביית דין שאין כאמור, הוא רה״ג שב׳

 גרידא ממצוה אלא שאינו נדר, מחמת שלא צדקה שבחיוב הוא ק״ו לדעתם
ודו״ק. הוא. לגבוה החיוב זה שאף לגבותו, נזקקין בי״ד אין

 ולקיים אהדדי, הרשב״א דברי ליסתרו דלא דבר פשר מצאתי ובזה
 א״ע להציל לאדם מותר שמדינא מרובה, שבם׳ בדבריו שכתבתי הביאור
 על המוטלת מצוה היא ההצלה שמצות מפני בפניו, שלא אפי׳ חבירו בממון
 השבת מצות מכח הממון על דהחיוב נימא אי מיבעיא דלא אדם. של ממונו

 ממון שחיוב דאפשר ניחא. דבודאי הצדקה, למצות ענין ואינו בא, הוא גופו
 מצות מכח זה דחיוב נימא אי אף אלא לגבוה. חוב בגדר כלל איננו זה

 חוב לגבות נזקקין בי״ד שאין אלא אמרנו דלא ניחא. ג״כ בא, הוא הצדקה
 לחייב ולענין הוא. ממון חוב בגדר לעולם אבל לגבוה, חוב שהוא צדקה של

 מצות דין נשתנה לא בפניו, שלא אף מצותו לשתתקיים אדם של ממונו
שבממון. מצוות שאר מדין הצדקה

 דאע״ג אפשר, וגם האלה. הראשונים דברי הביא שלא הקצה״ח, על לתמוה יש ואמנם
 דמודה אימא דלעולם הוא. מטעמי׳ לאו מ״מ לדינא, לדעתו מסכמת הרמב״ן דדעת

כפיי׳ מטעם לנכסי׳ נחתי׳ דמ׳׳מ אלא בצדקה, נכסים שעבוד דליכא לבעה״מ הרמב״ן
 פריעת בדין עצמו הרמב״ן כמ״ש בממוני׳, נכפיי׳ בגופי׳ ליה דכייפי׳ ועד המצוה, על

 עצמו והקצוה״ח דאורייתא. לאו שעבודא למ״ד אף לנכסי׳ נחתי׳ דמה״ט מצוה. בע״ח
 זה בטעם אין ולדבריו מהנכסים. צדקה בגביית הר״ן שיטת עפ״ז לבאר שם, הביאו

 בסוף במש״ב הנ״ל, במלחמות הרמב״ן וכן עיי״ש. בפניו, דוקא אלא לנכסיו לרדת כדי
 ואין בפניו. אלא דיבר לא בה, מחוייב שהוא צדקה ממנו להוציא לנכסי׳ דנחתי׳ דבריו,

 נחתינן הוה בפניו שלא אף דדינא דמעיקרא כהקצוה״ח, דסובר לומר הכרע כל בדבריו
וצלע״ע. שהולך. במקום צדקה דעושה הטעם אלמלא לנכסי׳,

 סי׳ חו״מ בסמ״ע המובא הת״ה ובל׳ ס״ו, מצוה החינוך ובס׳ רע״א, י׳ ב״ב במיוחד עי׳ 22
 י״ח. סי׳ ח״א הרשב״א, בתשו׳ וקצ״ע ברמיזא. כאן ודי רבות וכהנה כ׳, ס״ק צ״ז

 ההקדש לדין הצדקה שוה במה זה, בגדר הראשונים בשיטות הרבה לחקור יש ובאמת
ואכ״מ. ממנו, הוא חלוק ובמה
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 קעסיק" דנפשי׳ "דמצוה וברפוי אבידה בהשבת ומ״א: ל״ד. נדרים הרשב״א
 ל״ג: שם בפירושו הרא״ש מל׳ לי משמע וכן קעביד". דנפשי׳ ו״אדעתא

 אינו רזה הנאה מודר לענין מבואר ששם אע״ס ומיהו, קעביד". בעלמא "מצוה
 הלה חייב ע״ז ממון הוציא אם מ״מ כאן, גם וכמ״ש מהנהו, כלל חשוב

 כמו קמתהני", "ממילא דהלה משום והוא בסנהדרין, הרא״ש כמ״ש להחזיר,
 רזה הרא״ש וסובר המודר[. של בסמנים רק מותר דשם וה״ט שם, שכתבו

 לי׳ סבירא ולפיכך שכר. לתבוע דא״י חסר לא וזה נהנה זה לדין ממש דומה
 חסר וזה נהנה כזה הריהו חנם, מלהשיב פטור דאז הפסד, לי׳ דאית דהיכא
 עולה וכן ע״ב. כ׳ בב״ק דאשייתא בשחרוריתא כמו שכרו, כל לתבוע ויכול

 סק״ב. רס״ד סי׳ ומקצוה״ח שם, חריפתא מהפלפולא הרא״ש דברי בביאור
 במקום אף אבדה להשיב אדם חייב להרא״ש גם דלעולם לכאורה, נר׳ מעתה
 ליטול בכה״ג לו הותר שלדעתו אלא ושכרו, הפסדו חברו לו יחזיר אם הפסד
 טעינה מצות כדין בכה״ג ההשבה מצות דין וחזר הנ״ל. מהטעם מצותו שכר

 העוסק בפועל י״ח, ס״ק רס״ד בסי׳ הסמ״ע סתם בצדק ולפי״ז בשכר. שהיא
 דצריך אבדתי, השב פעולתך שכר כל לך אשלם האבדה, בעל וא״ל במלאכתו

 אע״ג בזה, חולק שהרא״ש לומר נחית ולא בטילתו, שכר ממנו ולוקח להשיבו
כהרא״ש. רס״ה בסי׳ הרמ״א שדעת

 בין בזה חילוק שאין לצדד לעיל ולפמש״ב לפי״ז, לעיין יש אכתי אכן
 יחזור הפסד, במקום גופו בהשבת דה״ה נימא א״כ גופו, להשבת ממון השבת
 משמע כן ולא שמענו. לא זו ולכאורה הפסדו, מלבד טרחתו שכר ויטול
 גוף על שלא מפסיד דאם לכאו׳, והנראה הנ״ל. בסנהדרין הרא״ש בדברי

 להרא״ש, שכרו גם יטול הגוף בהצלת אף אה״נ מלאכה, בביטול כגון ההצלה,
 מדובר )שע״ז ומיגר בלמטרח כגון ההצלה, גוף על הוצאות במוציא אבל

 לשחרוריתא לדמותו הנ״ל הסברא שייכא לא בזה בסנהדרין(, הרא״ש בדברי
 התום׳ כ׳ זה חילוק )כעין ודו״ק היא, מצוה גופא דההוצאה כיון דאשייתא,
אבדתו(. ד״ה ע״א ל״ג ובב״מ בן משל ד״ה ע״א ל״ב בקדושין

שהפסיד, במקום אף ההשבה שכר ליטול האוסר הרמב״ם בדעת והנה
 אבדה, השבת מצות שכר ליטול הוא מוחלט שאיסור דס״ל צ״ל לפ״ר

 מקור מצינו שלא כמדומה אבל רס״ה. בס׳ דהש״ך דלישני׳ פשטא וכדמשמע
 וזל״ח. נהנה מזה גרע מצוה העושה הרמב״ם דלסברת ואפ״ל זה. לאיסור

 דאכתי בזה משא״ב סדום, מדת בי׳ שייכא לא תו הפסד קצת כשיש דהתם
 כדעת הרמב״ם דסובר אפשר וא״נ ודו״ק. יחזיר. והלה בדבר, הוא מחוייב
 )ולא ההפסד כדי אלא חייב אינו דאשייתא שחרוריתא גבי התם דאף הרמ״ה
הדין(. אותו כל הרמב״ם השמיט למה כעת ידעתי
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 ביאור והצעת חבירו, להצלת מחומש יותר להוציא חיוב יש האם ד.
הלוי כהגר״ח דלא קודמין דחייך ברבותא

 בב״מ ור״ע פטורא דבן מהא שהוכיח הלוי הגר״ח ע״פ לבאר כתב מו״ר
 בה אין בשוא״ת בין ועשה בקום בין נפש לשמירת הנוגעת שמצוה ע״א ס״ב

 קרא בה דגלי חבירו, הצלת מצות אלא זה מכלל יצא ושלא דפקו״נ. פטור
 לנו אין גופה הצלה במצות דאף מו״ר, צידד דבריו וע״פ קודמין. דחייך
 יותר )אף אדם של ממונו כל אבל קודמין, דחייך חידושו, אלא הקרא בגילוי

 פאה(, ריש בפיה״מ הרמב״ם ע״פ א״ז מו״ר דחה )ושוב קודם, אינו מחומש(
 הצלת חיוב דוחה לעצמו סכנה ספק שאין הסוברים דעת עפ״ז מו״ר ביאר וכן

ודאית. מסכנה חבירו
 הצלה בין לחלק נחית דלא דרכו, לפי מיוסדים האחרונים מו״ר דברי הנה
 לא מצות והיא נאמר, אחת במצוה שהכל ממון, במתן הצלה לבין במעשה
 שעל למדים נמצינו וממילא והשבותו(, למצות )המצורפת רעך ע״ד תעמוד
ור״ע. פטורא בן דברי נסובו זו מצוה

 שמאז מפני הגר״ח, דברי בעיקר ואף בדבר, להרהר אנסני לבי אבל
 אחד וביד במדבר שמהלכין בשנים פטורא רבן בהא בעניותי למדתי ומקדם

 מצות דהיינו ד״ע, דדריש גופא קרא מההוא היא דמצותו מים של קיתון מהם
 אפשר כי )אם תעמוד לא מצות בהא איצטריכא ולא .17דייקא עמך אחיך וחי

 תעמוד(, לא משום גם בו יש שוב עמך מוחי ממונו לתת שנתחייב דלאחר
 או ראיי׳ בידי אין אמנם ואם הרמב״ם. שמנאן כמו הנה, חלוקות מצוות דשתי
 חיי הצלת חיוב למדין היינו לא כתוב, עמך דוחי מקרא דאילולי לומר, הכרח
 תעמוד דלא דמשמעותא למימר, דאיכא תעמוד. לא ממצות בממון חבירו
 גם כוללת רש״י( ל׳ — להציל יכול שאתה ענין בכל הצלתו על )חזור

ידעי׳ הוה גרידא מהשבותו דאף וא״נ להציל. כדי בממונו אדם שישתמש

 בשנים דר״ע דיני׳ שהשמיט הרמב״ם, על אחרונים כמה תמיהת ליישב כתבתי במקו״א 17
 אלא נפשות, מסכנת בהצלה מסוים דין שאינו הרמב״ם דדעת די״ל במדבר. המהלכין

 ר״ע נקט ולא נפשות. סכנת שבמקום הצדקה ובכללם צדקה, אופני בכל כללי דין הוא
 ופסק דידי׳. לרבותא פטורא בן מיידי דבזה משום אלא במדבר במהלכין דבריו

המצוה, עיקר כל בהגדירו פ״ז(, מתנ״ע )הל׳ צדקה הל׳ בראש דר״ע להא הרמב״ם
 אחיך וחי ונאמר וכו׳ שנאמר משגת, הנותן יד היתה אם ובו׳ צדקה ליתן "מ״ע וז״ל:

עכ״ל. עמך".
 ח״א יו״ד אג״מ לדברי בס״ד בפנים כאן מש״ב ובמקצת בזה שכיונתי ראיתי ולאח״ז

 והדרך דרכים, בשתי שמפרש ע״א, ס״ב בב״מ שי״ף מהר״ם וע״ע עיי״ש. קמ״ה, סי׳
 איננו עמך שוחי הרמב״ן, שיטת תואמת הראשונה ואילו הנ״ל. הדברים תואמת השניי׳

הצדקה. במצות נכלל
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 אפשר שמא קצת יל״ע כי לציין, ראיתי זאת עוד כן על אדרוש, והאמת
 בממון א״ע מציל אדם הדין שמן מרובה, ׳בפ במש״ב הרשב״א דעת להסביר

 בממוני׳ מצוה למיעבד לאיניש לי׳ ניחא מדין הוא שטעמו דמים, ונותן חבירו
 נטילת לענין זה טעם גם בדבריו שהזכיר נחלות, הל׳ בסוף הנ״ל בכס״מ )עיין
יותר. ואכמ״ל צדקה(, בשביל בפניו לא נכסיו

 דוחה פקו״ג שאין ציון הבנין כדעת סובר שהראב״ד אפשר האם ט.
גזל איסור

 היה לא יהושע תקנת שלולא שב׳, הראב״ד שמדברי מו״ר מש״כ על
 הבנין כדעת שסובר משמע לשלם, ע״ד אפי׳ לפסג הכרמים בין התועה רשאי
 בסכנה, ואינו בתועה דאיירי לצדד שיש אלא גזל, דוחה פקו״נ שאין ציון,

כתבתי-
בסכנה. ואינו בתועה איירי הראב״ד שלדעת כן, לומר שמוכרחים כמדומה

 למסור אנסוהו בדין הראב״ד מש״כ מיני׳, לעיל ב״ק( )סוף שם בשטמ״ק דעי׳
 פקו״נ בפני העומד דבר "דאין משום דפטור, דס״ל ביד, ומסר חבירו ממון
 בסוגיא משמו הרשב״א שהביא במה ג״כ כתב וכיו״ב עבירות". מג׳ חוץ

לעיל. וכמ״ש גופא, הכרמים בין דהתועה
 פקו״ג שאין דס״ל הראב״ד מדברי ג״כ שלמד א׳, סי׳ גדול אור בס׳ שו״ר

 וכו׳, העומד דבר שאין הנ״ל הראב״ד דברי ליישב ונדחק גזל, איסור דוחה
וצ״ע. ע״ש

 הכנסת שכר ליטול ולפועל מלון לבעל הותר איך מו״ר בקושיית י.
חסד פעולות ושאר אורחים
 איך פועל כל דצ״ע חסד, מעשה נקרא מה ההגדרה בעצם מו״ר מש״כ על

 איך וכן מצוה. שכר ליטול ואסור חסד פעולת פעולתו הרי פעולתו שכר לוקח
 אורחים הכנסת מדין בחנם, לארחו חייב הא לחברו, מלון להשכיר מותר
כתבתי- לעשירים, גם שהוא

 לעשותו מחוייב אינו בדבר שעסקו דמי הסמ״ע, לפי והולך מתרץ מו״ר
 מקיים דאינו בדבר, יש איסור דאה״נ הרמב״ן ולפי ובחנם, מצוה בתורת
מצוה. בתורת הדבר עשה שלא מאחר לו, לשלם חייבים דעכ״ם אלא מצותו,

 כל לעשות חובה כל שאין ברור דלכאורה להולמם. עלי קשים ודבריו
 דמצוה דאע״ג תוכיח. טעינה ומצות בחנם, דוקא לחברו טובה שהוא דבר

 בכך. עסקו שאין למי אף וכ״ז בשכר. אלא חיובה אין עכ״ז היא, גמורה
 ואין לאכסנאי בית שמשכיר במי יענה מה הסמ״ע, ע״פ שב׳ מו״ר ולדברי

תדיר. בכך ופרנסתו עסקו
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 שמקיים אע״פ החסדים דרוב חסד. בעניני יש גדול שחילוק הנלע״ד אבל
 דבר בגדר אינם מ״מ בדרכיו, והלכת ומצות כמוך, לרעך ואהבת מצות בהם

 מוצא כשאדם ועכ״ם מוגדרת. חובה אינם בשכר ואף חנם. לעשותם שבחובה
 שהגדירתם החסדים מן ויש חנם. חסד עמו לעשות צורך כאן אין בשכר, צרכו

 ופריקה גופו והשבת אבדה, השבת כגון גמור, בחיוב בהם לחייבנו התורה
 קאמר אלה בחסדים ואף בשכר. לעשותם איסור מצינו באלה ורק ודומיהן,
 ע״י וכד׳ נפש להציל לו בא ובמקרה השנה, כל בדבר שעסקו דמי הסמ״ע,

ובחנם". המחוייבת המצוה בתורת לעשותו מחוייב אינו מלאכה, אותה
 משא״ב המוגדרות. מהמצוות איננו שבד״ב בדבר, שעסקו במי וכ״ז

 אסור מעיקרא הרי חנם, לעשותו חובה שה בדבר עסקו שכל וכה״ג ברופא
 דברי והם וכדר, בטלה שכר לא אם זה, עסק על שכר ליטול א״ע לקבוע לו

מ״א:(. נדרים והרשב״א הרמב״ן בחי׳ היטב )ע״ע מחלוקת. כאן ואין הרמב״ן,
 חובה היא דמדרבנן נאמר אם אף לעשירים, אף שהיא אורחים והכנסת

 ביתו, בתוך כשמכניסו אלא איננה אבל, דהל׳ רפי״ד ברמב״ם כז־מ׳ מוגדרת,
 להכניס מוכנים חדר והמשכיר המלון ובעל בכך. לכבדו המצוה עיקר שזוהי

 ואם מכו״ע, טפי רמיא בלחוד עלייהו לא אבל אדם, כל כשאר לביתם אורחים
כלום. בכך אין בכך להרוצים במצוה שלא מקומות משכיר

להחזיר חייבים אינם שכר שנטלו ורופא דיין למה יא.
מחוייב אינו אמאי הרופא ובשכר לדון שכר בנוטל מו״ר שהקשה מה על
 כמו מהני, לא עביר אי תעביד לא רחמנא דאמר מה כל מטעם השכר, להחזיר
כתבתי- שוחד, בנוטל

 שהחיוב אלא המצוה, שכר ליטול איסור בתורה מצינו שלא כמדומה
 דאין בפשיטות ניחא וא״כ עיי״ש, ג׳, אות לעיל כמ״ש בחנם, המצוה לעשות

מהני. לא עביר אי בזה שייך
משביר. לראש ובברכה כבוד בהדרת יוצא אני ובזה

 מקדמת, זו למלאכה המוכן פועל היותו שבחינת היא, סברתו שעיקר נראה לכאורה 23
 להעלות ואך הפועל, ע״י א״ע להציל שבידו כמי נחשב הוא כי מסוכן, כאן אין ושוב

 הפועל יכול מתחלה, שכר לו קצב לא אם דאף ומשמע, אסור. לו מהראוי יותר בשכר
 שוב מצוה. כעושה ולא עמו עשה פועל בתורת דמסתמא "כ, אח שכרו ממנו לתבוע

 י״ל עיי״ש, מצוה שכר ליטול האיסור ביסוד ג׳, אות לעיל שלפמש״ב התבוננתי
 חצר בין ע״א, כ׳ בב״ק דמצינו ממש החילוק אותו הריהו הסמ״ע שב׳ שהחילוק

 קיימא דאי הטעם, ובתום׳ ברש״י מבואר ושם לאגרא. קיימא דלא לבין לאגרא דקיימא
 את וכשרואים לאחריני. מוגר דהוה חסר רזה משום ליטול( )ומותר לשלם חייב לאגרא

ודו״ק. כאן, הטעם והוא הדין והוא להשכיר, ממנו מבקשים אין בביתו, וה
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להערות תשובה
שליט״א יעקובוביץ שמואל ר׳ הרה״ג ידיד כבוד

גמילות בעניני שכתבתי במה ועיונו לימודו עבור לו, חן חן תשואות
 על עלו שלא ראשונים דעת בהבאת ועמוק גדול מאמר יסד זה ועל חסד,

 ולפנים. ולפני לפנים צריכים דבריו וכל הרבה בדקים ומצא וביררם זכרוני,
 הבית בדק לחזק למצא הכתב על אעלה אמרתי בענין, ועיינתי שחזרתי ומאחר

דשמיא. בסייעתא
וז״ל: מהרמ״ה הביא ראשונה דבריו. סדר על ואבא החלי וזה א(

 עצמו ע״י כלומר בנפשיה, לאצולי דיכול היכא ה״מ אמינא "הוה
 לא אצטריך למטרח, מיחייב לא אימא לאצולי ואגורי מיטרח אבל

 אחר חזור אלא כלל, עצמך תעמוד לא כלומר, רעך. דם על תעמוד
 דטרח דהיכא לן, ומסתברא להצילו. יכול שאתה ענין ובכל הצלתו.

 אלא רחמנא חייביה לא כאן דעד מיניה. שקיל ואצליה, אגורי ואגר
 אי מדאמרינן לא. בממונא לאצולי אבל אגורי, בתר בלהדורי למטרח
 אמרינן ולא קמ״ל, לא אגורי ומיגר מיטרח אבל בנפשיה ה״מ מהתם

עכ״ל. לא", בממוניה אבל
 להציל אדם שחייב הרא״ש, בדעת שפירשתי דברי על השיג זה ומכת

 שכיון טעמא, היינו למציל להחזיר הניצול שמחויב מה רק בממונו, גם חבירו
 שיכול כל וממילא במתנה, לו נותן ואינו לו, כשמלוה גם השני להציל שיכול

 הרמ״ה לדעת שהרי השיג, זה ועל במתנה. לו לתת חייב אינו בהלואה להצילו
 להצילו שיכול משום הטעם ואין חבירו. להציל ממונו להוציא חייב אינו

 ברא״ש, פירושי לבין הרמ״ה של מפירושו שיוצא מה בין ונ״מ אחר. בדרך
להצילו. חייב אם מהניצול, להשתלם אפשרות למציל לו יהיה שלא יודע באם

 שאין כן, לומר תמוה מ״מ מהרמ״ה, כן מוכח שלכאורה אף ולענ״ד,
 מדין שיתחייב הרב שדן )ומה מהניצול להשתלם יכול כשאינו הצלה חיוב

 גם בממונו, חבירו להציל אדם שחייב ראיה, להביא ונראה להלן(. נדון צדקה
 בהגהותיו שלמה, בחכמת שכתב מה ונקדים אח״כ. לו ישולם שלא בזמן

וז״ל: ס״א תכ״ו סימן חו״מ ערוך לשולחן
 היינו חבירון להציל שחייב ]שמה חדש דין לכאורה "נלפענ״ד

 אבל בגופו. להצילו מחויב אז להמציל בזיון דרך אינו אם דווקא
 אחרים לשכור יכול אינו אם להמציל בזיון דרך הצלה הוי אם

 טרחא או בזיון ליה הוי אם בגופו להצילו מחויב אינו אז להצילו,
 גופו הצלת דילפינן כיון והטעם, בדומה. או וקן דהוא יתירה

השבת דמטעם כיון א״כ ג״כ, ובסמ״ע בש״ס כמש״ב לו מוהשבותו
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 שאתה פעמים — ׳והתעלמת׳ לן קיימא באבידה כמו הוא, אבידה
 הדין הוא א״ב לפ״כ, ואינו זקן כגון חז״ל, שדרשו כמו מתעלם,
פטור, אבידה שמהשבת נהי לומר ואין כה״ג. פטור גופו מהשבת

 מחויב רעך, דם על תעמוד דלא הפסוק מכת שאני גופו מ״מ
 דאי דפריך מכת בשכר, להצילו דחייב להש״ס מנ״ל דא״כ להצילו.

 אינו על אף תעמוד לא נצרך לכך דלמא נפקא, מוהשבותו בגופו
כבודו. לפי באינו פטור תעמוד דלא מלאו אף ודאי, אלא לפ״כ.
 פנויה למ״ד אלא דפריך, ע״א דע״ה מסנהדרין לזה ברורה וראיה
 אטו וקשה, משפחה... פגם משום ר״פ ומשני האי, כולי מאי היתה,
 מחויבים עצמה המשפחה והלוא זה, ימות משפחה פגם משום

פטורים... פגם דאיכא דהיכי ודאי, אלא ובממונם. בגופם להצילו
 קבורה דאף ל׳ דף בב״מ הוא וכן ק׳... דף ב״ק מרש״י צ״ע מיהו
 וצ״ע נפש, פקוח כשיש שחייב ומכש״ב לפ״כ... ואינו בזקן חייב

עכ״ל. טובא",
 מלהציל פטור לפ״כ ואינו שזקן ,24זה דבר להיאמר ניתן לא ובודאי ב(

 שרואה שוטה, חסיד דמי שהיכי ב׳, כ״א סוטה מגמ׳ ראיה לי ונראה חבירו.
 טובעת, אשה להציל לפ״כ אינו החסיד והרי מצילה. ואינו בנהר טובעת אשה
 שפלפל מה ועיי״ש חמדה, כלי בספר כן שהקשה ומצאתי להצילה. חייב ומ״מ
 מהלכין שהיו בשנים א׳, ס״ב ב״מ פטורא, בן שסובר ממה ראיה, ועוד בזה.

 שדרש מתים. שניהם שניהם, שותין אם מים, של קתון מהם אחד וביד בדרך
 אחיך "וחי ולימד, עקיבא ר׳ שבא עד וימותו. שניהם שישתו מוטב פטורא, בן

 ר״ע ואפילו חבירו. להציל נפשו למסור אפילו שחייב הרי קודמים. חייך עמך"
 הלוי, ר״ח שכתב מה )ועיין קודמים שחייך שנלמד קרא, מכח אלא פליג לא

 פיקוח התורה בכל הא זה, קרא צריך למה שהסביר התורה, יסודי בהלכות
פטור(. נפש

 מחייך נתמעט לא זה שהרי להציל, חייב לפ״כ ואינו שזקן ברור, ולפי״ז
 ירושלמי, שהביא סק״ב, תכ״ו בסימן הסמ״ע שכתב ממה ראיה, עוד קודמים.

 עכ״פ ב. ס״ק בפ״ת ועיי״ש חבירו. להציל סכנה לספק עצמו להכניס שחייב
ואינו שזקן ברור, הדבר ומעתה סכנה. מספק לפ״ב ואינו זקן עדיף לא בודאי
ואינו זקן גופו, השבת לרבות — לו דוהשבותו מקרא שאילו חייב. לפ״כ
וכן באבידה, נאמר פטור לפ״כ ואינו שזקן שזה ליישב, ונראה פטור. לפ״כ
להשיב מלאכתו להפסיד או ממון להוציא חייב ואינו קודם ששלו הדין

 דברי לדחות שהאריך י״ח, ס״ק ז׳ סי׳ ח״ה יצחק מנחת שו״ת עי׳ העורך: הערת 24
ח. סי׳ שם פינשטיין הגר״מ עמו והסכים הח״ש.
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 בך יהיה לא "ומאפס מתעלם, שאתה פעמים "והתעלמת" מקרא נלמד אבירה,
 היינו רק רעך, דם על תעמוד לא של הקרא לא אם ולכן קודם. שלך אביון",
 ולא ממון, להוציא מחייבין היינו לא אבירה, השבת מדין גופו השבת מחייבין

 דם על תעמוד ד״לא לאו שנאמר אחר אבל אבירה. כל כמו לפ״כ, ואינו לזקן
 מצוות וככל .25ממון להוציא שחייב שבתורה, לאוין ככל זה הרי רעך",

ד׳. נגד עצה ואינן חכמה שאין חייב, לפ״כ ואינו זקן שגם שבתורה
 ואינו זקן וגם ממון, להוציא חייב שאינו מצוות, בעוד שמצינו ואף ג(

 שכל הכלל, שזה במאמרנו, כתבנו כבר עדות. הגדת מצות כמו פטור, לפ״כ
 אבל לגופו, אלא אינו חסד, גמילות תורה שחייבה לחבירו, אדם שבין מצווה

 ממון, להוציא חייב מצוות, שאר אבל אבירה. מהשבת ונלמד לממונו. לא
 לאו ומעתה לפ״כ. ואינו זקן גם חייב מאיסור, לאפרושי עדות הגדת ולכן

 חסד לעשות שחייב חסד גמילות של מצוה אינו רעך׳ דם על תעמוד ש״לא
 אדם חייב ולכן מישראל, נפש להציל לשמים מצווה הוא אלא תכירו, עם

 אין זה, לפי ומעתה אחר. במקום בזה שהארכתי וכמו מסכנה, עצמו להציל
 ומיושב ממון, להוציא לחייב וקרא לפ״ב, ואינו זקן לחייב מיוחד קרא צריך

שלמה. החכמת קושית
 דף כב״מ לפ״כ, ואינו זקן גם שחייב ,׳בגמ שדרשו בקבורה שמצינו ומה

 להוכיח יש ואדרבה שחייב, מצינו לא מת קבורת על ממון להוציא ואילו ל׳,
 היינו מצווה שמת א׳, סעיף שע״ד סימן יור״ד בשו״ע שפסק ממה שפטור,
 זה ועל להיטמא. להכהן מותר אז שיקברנו, ישראל מוצא ואינו קורא שהכהן

 לשכור חייב אינו בשכר רק שיקברוהו מוצא אינו אם "י״א הרמ״א: כתב
 ממונו להוציא חייב אדם שאין מוכח, ומזה ירצה". אם מטמא אלא משלו
 הרי בשכר. למצוא שיכול כיון להטמא. לו מותר איך חייב, שאם מת. לקבור

פטור. ממון ולהוציא שחייב, לפ״כ ואינו זקן בין חילוק שיש
 נלמד ולכן חסד, גמילות של מצווה הוא מת שקבורת לענ״ד, נראה

 זה חייב, לפ״כ ואינו שזקן ומה ממון, להוציא חייב שאינו אבידה מהשבת
 לחדש בא ולא חסד. גמילות משאר יותר בקבורה תורה שהחמירה חומר

 מפורש זה ודבר חסד. גמילות מדין ולא לשמים, מצוה היא מת שקבורת
ה״א: מאבל פי״ד הרמב״ם וז״ל המצוות, בספר וברמב״ן ברמב״ם

המת ולהוציא אבלים ולנחם חולים לבקר דבריהם של עשה "מצוות
על ולשאת קבורה צרכי בכל ולהתעסק אורחים וללות כלה ולהכניס

וכלה חתן לשמח וכן ולקבור ולחפור ולספוד לפניו ולילך הכתף
להם שאין שבגופו חסד גמילות הן ואלו צרכיהם, בכל ולסעדם

דמפרש. והא ד״ה רכ״ג, סימן יו״ד משה, איגרות שו״ת ראה העורך: הערת 25
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 לרעך ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם אלו מצוות שכל אע״פ שיעור.
 אותן אתה עשה לך אחרים שיעשו רוצה שאתה הדברים כל כמוך.
עכ״ל. ובמצוות", בתורה לאחיך

 בקבורת חייב לפ״כ ואינו שזקן ׳בגמ שמבואר שמה לומר, צריך ולפי״ז
 בכלל אלא מיוחדת, מצווה כאן אין התורה מן שהרי מדרבנן, אלא אינו המת

 לקבור שחייב זה דין הרמב״ם שיביא מצאתי לא ובאמת כמוך. לרעך ואהבת
 לומר, אפשר למעלה, שנזכר חמדה הכלי לפי אכן וצ״ע. כבודו לפי ואינו זקן

 היה אילו בשלו שהרי כבודו, לפי ואינו זקן של פטור אין בקבורה שלעולם
 שפירש מה והרי חייב. השני בשל גם א״כ קובר, לפ״כ ואינו זקן גם אפשר,

 ואהבת של המצוה מתפרשת שכך כאן, שהבאנו ה״א מאבל בפי״ד הרמב״ם
 לאחרים. אתה עשה כך אתך יעשה שחבירך שרצית כמו היינו, כמוך. לרעך

 כאן יש שוב עצמו, קובר והיה לעצמו מחזיר היה שהזקן במקום ולפי״ז,
 היה לא ממילא מחזיר, היה לא שבשלו בזמן אבל כמוך. לרעך ואהבת מצות
 חייב אינו גם ולכן עצמו. עבור עושה שאינו מה עבורו, יעשה שהשני רוצה

 ולא לפ״ב, ואינו זקן לפטור אבירה בהשבת קרא שצריך ומה לשני. להחזיר
 אבירה שהשבת אומרים היינו המיעוט שאילולא כמוך, לרעך מואהבת נלמד
 לפ״ב. ואינו בזקן גם חייב ושם לרעך, ואהבת מצות על נוסף מיוחדת מצוה
 חפץ היה שלא הטורח מחמת לעצמו מחזירם היה לא אם לומר, צריך "ואין

 ולא מועטים, ודמיהם הם פחותים וכלים הואיל לביתו אותם לישא לטרוח
 לרשות שיגיעו עד בהם לטרוח הדין מן חייב שהוא כבודו, לפי שאינם מפני

 חבירו, בשל ולא גופו טורח מפני ממונו, על לוותר רשאי בשלו כי הבעלים.
 טורח אפילו גופו. טורח על ולא הבריות, כבוד על אלא חסה לא שהתורה

 ופקדון, מציאה הלכות, הרב שו״ע )לשון אחת" פרוטה שוה על מאוד מרובה
לז(. סעיף

 גמילות כל שהרי חסד. גמילות משאר יותר חייב אבירה שבהשבת הרי
 טרחה לטרוח חייב שאינו מסתבר כמוך, לרעך דואהבת מקרא שנלמד חסד

שביארנו. וכמו פרוטה, שוה להציל כדי מרובה
 קישור ומתוך זו, להלכה הרב השו״ע של מקורו נתברר שלא אמת הן
 רק הבריות בעיני חשוב שאינו מי "אבל וז״ל: לו, בסעיף שכתב למה הדברים
 זו אין ובעיניהם מהבריות בזה ומתבייש עצמו את ומחשב דעתו שמגביה

 היה לא שלו היו שאילו אע״פ להחזירם הדין מן חייב זה הרי לו, חרפה
 והנה לעיל. שהעתקנו וכמו "ואצ״ל" כתב ל״ז בסעיף ואח״ב לעצמו". מחזירם

 שבסעיף הדין שלמד נראה וא״כ ער״ב, סימן לדרישה ציין ל״ו שבסעיף בדין
 מק״ו בשלו, טורח היה בשלא גם אבירה להשיב מרובה בטרחה שחייב ל״ז
שהמכבד קצת, לדחות יש אכן שחייב. באמת מכובד ואינו עצמו שמכבד ממי
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 לרעך ואהבת של החיוב ונשאר מכובד, אינו שבאמת כיון דעתו בטלה עצמו
 זה, של בדעתו מתחשבים ואין ינהגו. שאחרים רוצה היית שאתה כמו כמוך,

 לא הוא שגם מרובה, טרחה לטרוח אבל אחרים. של דעתם אצל דעתו שבטלה
 זולת חסד, בגמילות עכ״פ שפטור אפשר מרובה, טרחה שיטרחו רוצה היה

 זקן למעט מיוחד קרא שצריך שחזינן אבירה בהשבת ואילו אבירה. בהשבת
 מה זה לפי אלא שחייב. אפשר כמוך, לרעך מואהבת נלמד ולא לפ״כ, ואינה

 מיוחד מקרא ונלמד המת, בקבורת חייב לפ״כ ואינו שזקן בגט׳ שאמרו
 לזה. קרא צריך היה לא דרכנו לפי בה", ילכו אשר הדרך את להם "מוהודעת

 נלמד ובאמת אסמכתא, אלא שאינה ויתכן מדרבנן, זו שדרשה כתבנו כבר אכן
שיעשו. רוצה היה שבשלו כיון חייב, וממילא כמוך. לרעך דואהבת מקרא

וז״ל: חג׳ והתשובה ד״ה א׳ שורש המצוות, בספר והרמב״ן
 לרעך ואהבת ובכלל חסדים גמילות אלו שכל זה מכל "והנראה

לפ״כ, ואינו בזקן החסד בגמילות שנתרבה וכל נכנסים. הם כמוך
 חסד לגמול היא אחת מצוה הכל שנתרבה, מקום מאיזה גילו, ובבן

עכ״ל. וכו׳", האח עם
 בהמשך והנה הוא. חסד גמילות דין מת שקבורת בדבריהם, מפורש הרי

:וז״ל הרמב״ן כתב דבריו
 יש בודאי מתים. קבורת בכלל הזכיר למה הרמב״ם על תמיה "ואני

 עשה מצות וזו ההוא, ביום תקברנו קבור כי דכתיב עשה מצוות בה
 על הרב הקפיד שמא תאמר ואם וכו׳ הרב ומנאה בספרי דרשוה

 שאין מתו, קבורת אמר ולא מתים קבורת שאומר מפני הלכות בעל
 ודאי קרובים שבמקום תורה. אינה זו גם קרובו, אלא בה מתחייב
 שמצוה מצוה מת יהיה קרובים, שם אין אם אבל מוטלת, עליהם

 משאר יותר בה והחמירו ונזיר גדול וכהן ומילה פסח דוחה שלו
עכ״ל. מצוות",

 הרמב״ם שדעת הרמב״ם. על הרמב״ן קושית ליישב נראה ולענ״ד ד(
 שמצות בגלל אינה מצוה, למת ליטמא ונזיר לכהן תורה שהתירה שזה היא,

 איך הטעם, זהו שאם ומילה. ופסח ונזיר כהן של לאו ודוחה חמורה קבורה
 שבתורה, תעשה לא שדוחה הבריות כבוד שגדול כ׳, דף ברכות בגט׳, למדו
 לכבוד ראיה מה ומילה. ופסח ונזיר כהן לאיסור דוחה מצוה מת שקבורת מזה

 דוחה, קבורה המצוות שלא מוכח, אלא דוחה. קבורה שמצוות כיון הבריות,
 גמילות מצוות מצד חייב וממילא אלו. לאיסורים דוחה הבריות שכבוד אלא

 הרמב״ן ולדעת באחרים. ולא בקרובים אלא אינו מת קבורת מצות אבל חסד.
 הבריות שכבוד מכאן שלמדו רק ישראל, כל על קבורה שחיוב לומר, צריך

דוחה עשה אין שהרי דוחה. המצוה היתה לא הבריות, כבוד שאילולא דוחה.
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 ההולן שזה וביותר, ומילה. לפסח דוחה היה לא וכן ועשה. תעשה לא
 ככק מצווה, מת מקבורת פטור היה מצוה, מת ומצא בנו ולמול פסחו לשחוט

 מצוה למת שיטמאו תורה שאמרה מה ולכן ממצוה. שפטור במצוה עוסק
שבתורה. תעשה ללא שדוחה הבריות כבוד מדין ע״כ

 גב הוא רעך דם על תעמוד לא של שחיוב להוכיח שכתבנו מה כל והנה
 עי לעבור שלא ממון להוציא אדם שחייב הוכחה גם הוא לפ״כ, ואינו לזקן
 חייג וגם חייב, לפ״כ ואינו זקן אם שהרי רעך. דם על תעמוד דלא לאו

 מכי מסתכן, כשהוא להציל מחוייב שאינו מיעוט וצריך סכנה, לספק להכנס
השני. להצלת ממון להוציא שחייב מוכח זה

 חייג אדם שאין יוצא, פירושו שלפי הרמ״ה, שיטת להבין קשה עוד
 גג לטרוח שחייב הטעם מה להבין וקשה להצילו. אנשים ולשכור לטרוח

 וכמ עצמו, של באבדה כן טורח היה שלא באופן אף מרובה, בטרחה
 ולמו הפטור, טעם מה פטור. לאגורי מטרחה ואילו הרב, משו״ע שהבאנו

זה. פטור חז״ל למדו ומהיכן אחרת, מטרחה יותר זו טרחה שונה
 סימ חו״מ בשו״ע ונפסק סנהדרין, מגמ׳ הרמ״ה על לי קשה עוד ה(

 המציי ושבר להצילו, אחד אחריו ורדף להורגו, חבירו אחר ברודף ס״ג ש״פ
 חכמינ מתקנת רק לשלם, המציל חייב היה הדין שמעיקר אחר. אדם של כלים

 נמצז כן אומר אתה אי שאם אלא הדין מן ולא "פטור. :׳הגמ וכדברי פטור.
 את שחייב מורה זה ולשון הרודף". מיד חבירו שמציל אדם כל לך אין

 שחששו רק כך. אחר לשלם ושיצטרך כלים, שבירת ידי על גם נרדף להציל
 לפ והשתא חכמים. פטרוהו ולכן יציל, ולא אדם יעבור ההפסד מחמת שמא

 שהר כלים, לשבור צריך אם נרדף מלהציל אדם פטור באמת הרמ״ה, סברת
 לתפוע להגמ׳ היה לא וא״כ חבירו. הצלת על ממון להוציא חייב אדם אין

 שיתחיינ כדי חכמים שפטרוהו "פטור, לומר: צריך היה כך אלא זה, לשון
 להציי חייב שאינו לומר, הרמ״ה בא שלא לומר, נראה זה ומכל להציל".

 שהוציז מה ממונו למציל להחזיר הניצול שחייב כוונתו, אלא בממונו. חבירו
 היו לא רעך דם על תעמוד שלא הקרא, שלולא ,׳בגמ אמרו ולכן הצלתו. על

 דלז קרא שכתיב ואחר אבירה. בהשבת חייב שאינו כמו ואגורי, למטרח חייב
 שא לאגורי" "שחייב אמרו ולא לאגורי". "לטרוח שחייב לומר, בא תעמוד,

 וכמ המצוה, היא וכך חבירו, להצלת ממון להוציא שחייב חושבים, היינו
 אמר לכן להחזיר. לניצול מחייב הייתי לא וממילא הבן. ופדיון צדקה מצוות
 ולגבוו לחזור מנת על ממון להוציא והכוונה, ולאגורי". "למטרח רק שחייב

 לחזוו אפשרות אין אם גם שחייב ואף ואיגודי". "מיטרח נקרא זה מהניצול,
 נטעה שלא ממון", להוציא "חייב לשון הגט׳ נקטה לא מ״מ ממנו, ולגבות
מהניצול. להוציא כשיכול גם שחייב
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 משיב למה שהקשינו, מה וגם הרמ״ה, על שהקשינו מה כל נתיישב בזה
 לשכור לטרוח גם חייב שאינו סכנה, שאין במקום גופו או ממון אבירת

 דרכנו ולפי טרחות, משאר יותר זו מטרתה פטור למה והקשינו, להצילו.
 טרחה היא לשכור ולטרוח לטרחה, שיעור שיש מחמת הפטור שאין נראה,

 שאינו מחמת הוא הפטור אלא תורה. שחייבה טרחה משיעור יותר מרובה
 אח״כ. לו שישולם מנת על אפילו אבירה, השבת עבור ממון להוציא חייב

כנלענ״ד. לאגורי" "טרחה הנקרא הוא לו, שישולם מנת על ממון ולהוציא
 כדי להחזיר מנת על ממון להוציא חייב שאינו הדבר בטעם לעיין ויש ו(

 של מצוות כל וכן אבירה, השבת שמצוות אמת הן לבעלים. אבירה להשיב
 לו, שישולם מנת על להוציא אבל ממון. להוציא חייב אינו חסדים, גמילות

 ממה לדבר, וראיה שחייב. הגוף כטרחת דינה אלא ממון, כהוצאת נחשב אינו
 את עמי את תלוה כסף אם נאמר: שבתורה ואף לחבירו. להלות ומצוה שחייב

 פ״א חסד באהבת וביאר ס״א, צט סימן חו״מ בשו״ע, פסק מ״מ עמך" העני
 לעשיר. קודם שעני ללמד עני, תורה שפרטה וזה בעשיר. גם שהמצווה ס״א,
 שכתבתי מה עיין תע״ט, מצוה לחינוך שם, החסד בנתיב שציין מה אכן

 רק הזכיר לא ס״ו, .במצוה בחינוך הוא וכן יא. באות להלן בדבריו לפלפל
 חסד שגמילות בגט׳ מצינו מ״מ ולוה. ממלוה פ״א ברמב״ם וכן לעני. להלות

 חסד גמילות הא ואמאי, גמ״ח. בגדר אלא צדקה בגדר אינו ואם לעשירים. גם
 ממון, כמוציא אינו שהלוה, מה לו שמחזירין כיון כרחך, ובעל בגופו. רק

 שכר ליטול שאסור ממון הלואת רק ולא שחייב. הגוף לטרחת דומה אלא
 חייב כלים השאלת אפילו אלא ממון, כהוצאת נחשבת לא רבית משום עליה
 הכלי, גוף לו שמחזירים כיון מ״מ להשכירם. שיכול ואף גמ״ח, משום אדם
 ולומר לדחות יש כי ואם לחוד. כטרחה אלא ממון הוצאות נחשב זה אין

 שאמרו ומה לעניים, רק לעשירים להשאיל או להלות מצוה אין שבאמת
 אבל לעשיר, כשמלוים גם מצוה שמקיימים היינו לעשירים, גם חסד שגמילות

 להלות גמ״ח לקופת מותר איך לעיין, יש כן, נאמר שאם אלא לזה. חיוב אין
 לקרן ממון שמקדיש מי ואולי עניים. ממון כבר נעשה שהממון כיון לעשירים,

 אם עכ״פ, לעשירים. גם להלוות רשאי שיהיה לענין זכות לעצמו משייר גמ״ח
 אבירה להשיב חייב אינו למה קשה, לעשירים, גם להלוות מצווה שיש נאמר

 יש ואולי שהוציא. מה לו שיחזירו אף השבתה, על ממון להוציא כשצריך
 לו, שיחזיר לו שמאמין לאדם או המשכון, על להלות יכול שבהלואה לחלק,

 היה שהוציא מה לו שיחזיר בטוח שאינו לחבירו להציל אבל יכפור. ולא
רעך. דם על תעמוד לא של הקרא, אילולא פטור,

 להחזירה אפשרות לו ויש אבירה שהמוצא ללמוד, לכאורה יש זה מכל
רוצים הפועלים אם זה כל אבל לשכור. חייב אינו פועלים, שישכור ידי על
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 זמן, אחר להם שישלם להמתין מוכנים הם אם אבל מיד, שכרם להם שישלם
 מה האבידה מבעל לגבות יכול אז שהרי לשכור. חייב האבידה בעל כשימצא
 ליטול אבירה למשיב מותר בטלה שכר שהרי תדע, לפועלים. ליתן שנתחייב

 אם ממלאכתו, ליטול יכול שהיה שכרו להפסיד שצריך הרי האבידה. מבעל
.26מהבעלים אח״כ ליטול יכול

 שבנתיב שכתבתי. כמו ולא כת״ר, שכתב כמו נראה חסד מאהבת אכן
 כדי מאחרים מעות ללוות חייב אדם שאין כתב, ה׳ אות בפתיחה החסד

 כסף לו שאין שכיון היזק. לידי יבוא שלא בטוחות לו נותן אפילו להלוותם,
 יש אכן פטור. הוא זו שטרחה הרי מאחרים. ללוות תורה חייבה לא בעצמו,
 כסף מאם ונלמד בתורה, מיוחד חיוב שהיא הלואה, במצוות שרק לדחות,
 לרעך ואהבת מדין אבל בעצמו מעות לו כשיש אלא תורה, חייבה לא תלוה,
 שחייב כמו שחייב. נראה בזה בגופו, חסד גמילות לעשות שחייב כמוך,
וצ״ע. זו, בגמ״ח לטרוח חייב כך גמ״ח, לשאר לטרוח
ומקלות, ברועים לקדם חייב חינם ששומר ב׳, צג ב״מ ,׳בגמ ומצינו ז(

 מבקשים אם ברועים לקדם חייב אינו אבל שפשע. משום חייב, קידם לא ואם
 שחוזר אלא בשכר, גם ומקלות ברועים לקדם חייב שכר שומר ואילו שכר.
 אומר, הייתי דמסתפינא ולולא לרועים. ששילם הדמים את מהבעלים ונוטל
 מבקשים אינם אם בשכר, ומקלות ברועים לקדם חייב חינם שומר שגם

 חינם שומר חייב שאז השכר. עם לחכות מוכנים אלא תיכף, להם שישלם
 ברועים, לקדם טרחתו בין לחלק מקום שאין שכתבנו. מה לפי לשוכרם,
 בחינם. מאשר בשכר ברועים לקדם קל יותר ואדרבה, בשכר. לקדם לטרחתו

 שאין הדבר, שטעם נראה אלא בשכר. מלקדם פטור חינם שומר למה וא״כ
 כשישלמו אף שכר ולהוציא בממונו. ולא בגופו רק לשמור חייב חינם שומר

 רועים לשכור חינם השומר שמוצא בזמן אבל ממון. כהוצאת חשיב אח״כ, לו
כן. לעשות חינם השומר חייב הפקדון, מבעל שכרם ושיגבו שיצילו

 ושבר הנרדף להציל רודף אחר ברודף שהבאנו, בדין לעיין יש ועדיין
 שחייב לעיל, הוכחנו ומזה חכמים. מתקנת ופטור הדין מן שחייב כלים,
 לדעת גם קשה זה דין אבל הוצאותיו. עבור לו ישלמו כשלא גם חברו להציל

לשלם חייב הניצול אבל חבירו, להצלת ממון להוציא שחייב הסובר, הרא״ש,

 מבעל ויטול שיחזור מנת על פועלים, לשכור כדי ממון להוציא אפילו שחייב ואפשר 26
 גופו אבידת להשיב כדי ממון להוציא חייב שאינו שמצינו למה דומה ואינו האבידה.

 זה הרי בידו, שהאבידה ממון, של אבירה שבהשבת רעך(. דם על תעמוד לא )לולא
 על להוציא חייב אינו קרקע, באבידת ולפי״ז שכרו. תשלום עבור למשכון לתופסו יכול
שכרו. על לתפוס מה לו שאין כיון לו, שישולם סמך
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 למה ששבר, הכלים עבור הדין מן לשלם המציל חייב למה וקשה, הוצאותיו.
 במאמרנו, שהבאנו הראב״ד, לשיטת מכאן ראיה וא״כ הניצול. ישלם לא

 נמצא כשאינו לבין חבירו, להציל וחייב כאן נמצא המציל אם בין שמחלק
 שהמציל מיושב, ולשיטתו ששבר. הכלים עבור לשלם הניצול חייב שאז כאן,

 בעל ואילו מהניצול. להוציא יכול ואינו לשלם, חייב אחרים של כלים ששבר
 עבור לו לשלם חייבים בהצלתו, נתחייב ולא כאן היה שלא כיון הכלים,
 עדיין הרמ״ה דעת את שפירשנו מה לפי וכן קשה, הרא״ש לדעת אבל הכלים.

קשה.
 להחזיר הניצול שחייב הרא״ש, אמר לא כאן שעד לומר, ונראה ח(
 אם אבל להצלתו. שהוציא הממון דוקא אלא הצלתו, על שהוציא מה למציל
 שעסק שבזמן אלא לנרדף, הצלה הכלים שבירת אין כלים, שבר המציל

 לתבוע אין זה ושבר. בהול והיה נזהר שלא כלים, המציל שבר בהצלתו
 משא״כ נהנה. משום לחייבו ואין עצמה, מהשבירה נהנה שלא כיון מהניצול,
 חייב המציל, מממון הניצול נהנה שאז להצלתו, הוצאה המציל כשהוציא

לשלם. הניצול
 לא הרי חייב, למה חייב. כלים ששבר נרדף למה זה, לפי להקשות ואין

 לומר, וצריך הכלים. שבירת ידי על הצלתו לו באה שלא מהכלים, נהנה
 להציל להזיק, לו מותר שהיה ואף מזיק. מדין חייב הכלים ששבר שנרדף
 אחר במקום והארכתי לשלם. וחייב מזיק, חשוב בהיתר מזיק גם מ״מ נפשו,
 בהיתר בהזיק גם חייב לכן אזהרה, בעי לא ממון שעונש כיון הדבר, בטעם
גמור.

 להוציא אדם שחייב א(, )הערה הגר״ש ידידי שכתב למה אבא עתה ט(
וז״ל: צדקה, מדין חבירו להצלת ממון

 נאמר כבר וזבירו להצלת ממון הוצאת שחיוב לכאורה נראה "ועוד
 לתת דמחייב הוא קרא ומההוא עמך. אחיך דוחי אחרת, במצווה

 בב״מ בסכנה. אינו בעצמו הוא אם במדבר לחבירו מים של קיתון
 גם אבל קצה. מ׳ הרמב״ם לדעת צדקה, מצוות בכלל והוא א׳, ס״ב

 מההיא כדמשמע זו, מצווה מחמת לתת חייב צרכו בשעת לעשיר
 בעשירים אף וז״ל: תע״ט מ׳ החינוך מש״כ והיינו מים. של דקתון

 במקום שהוא עשיר כגון לפעמים, הצדקה מצוות תתקיים גדולים
בעירו, שהוא בעשיר ואפילו ללוות. וצריך אותו, מכירים שאין

 אחר מקרה מפני או חולי מפני שיצטרך פעמים שמכירין, ובמקום
 הצדקה בכלל ג״ז זה, במקום ממונו ימצא ולא בידך, שהוא לדבר

 ההוצאה להחזיר חייב זה שעשיר נראה ואעפ״כ עכ״ל. ספק בלי
מדרכי היא הלואה וגם הלואה. בתורת זו עזרה לקבל לו די שהרי
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 "וצריך שכתב החינוך מלשון משמע וכן וכו׳ הצדקה מצוות
 דלא לומר, ומוכח ניחא לפי״ז הרא״ש. של דינו והוא ללוות"."

עכ״ל. ממון", להוציא החיוב להשמיענו בא לא רעך דם על תעמוד
 שלמה החכמת על ב( באות שהקשינו מה נתיישב זו בסברא והנה
 לדעת הסכנה, במקום אפילו השני להציל מים ליתן אדם שחייב ממה והרמ״ה,

 קשים שא״כ אלא צדקה. מדין שמחויב מיושב, כת״ר ולסברת פטורה. בן
 יתחייב לא ולמה ממון, הוצאת ידי על חבירו מלהציל שפטור הרמ״ה, דברי
 א״כ להחזיר, מנת על ומוציא לו שמלוה במה שדי הטעם, ואם צדקה. מדין

 אלא ממון, להוציא חייב שבאמת כן. נאמר רעך דם על תעמוד לא במצוות גם
במתנה. לו לתת צורך שאין לניצול, שמלוה במה שדי

 צריך אין לו, שמלוה במה די שאם כת״ר, שכתב זו סברה ובעיקר י(
 העובר בבעה״ב מ״ר, פ״ה פאה במשנה, נחלקו שהרי מופרך. זה דבר ליתן,

 וכשיחזור יטול, עני, ומעשר ופאה שכחה לקט ליטול וצריך למקום, ממקום
 הרי שעה. באותה היה עני אומרים, וחכמים אליעזר. ר׳ דברי ישלם, לביתו

 עני שאם כסברתו, שלא ומפורש לשלם. צריך אין חכמים, שלדעת מפורש,
 בפ״ט הרמב״ם פסק וכן אח״כ. ולשלם ללוות צריך ואינו ליטול מותר הוא,

 עני ומעשר ופאה שכחה לקט, שרק לומר, יש כי ואם הט״ו. עניים ממתנות
 מפורש ברמב״ם אבל מהם. ללוות שייך שלא חכמים, לדעת לשלם צריך אינו
.27ישלם ואח״ב ילוה, מהצדקה, ליטול לו למה והרי בצדקה. גם זה דין

 הניצול צריך שלכן כת״ר, שכתב מה יתיישב לא כן, נאמר אפילו עכ״פ
 אבל הדין. כן באמת ללוות, מוצא אם שממ״נ, בהלואה. שדי משום לשלם,

 מתורת ללוות בא ואם בעני. אלא צדקה הלואה שאין לו. להלוות חייבין אין
 נתן שכבר שמדובר ליישב, ויש להשיב. צריך ואינו ליקח לו מותר שוב עני,

 על תעמוד דלא קרא צריך לכן צדקה. מדין חייב אינו ושוב ממונו, לפי צדקה
 הצלה. מדין שחיובו מים, של דקתון מהך גם מיושב וממילא רעך, דם

 מים של קיתון ליתן שהרי התורה. יסודי הלכות הלוי, ר״ח בחידושי וכמפורש
 ומ״מ נכסים, מחומש כיותר נחשב ימות, שלא לו צריך עצמו שהוא בשעה

כל לבזבז חייב לאו לעבור ושלא לאו. בו שיש משום בזה, גם חייב בהצלה

 אכן הופרש. שכבר מצדקה שנוטל רק מיחידים, ללוות מוצא שאינו לדחוק, יש כי ואם 27
 מצינו ועוד משלם. ר״א לדעת והרי מוכרח. לא מצדקה ללוות שייך שלא הסברה עצם

 להיות ששייך הרי לשלם. צריך כהונה, ממתנות ליה שבמשתרשי קל״א, דף בחולין
 שהעשיר לעני דומה, זה למה "הא פטור, למה מסיים עצמו והרמב״ם לצדקה. חייב

 גם כלל עני נחשב אינו מיחיד, ללוות יכול שבהיה אפשר אכן לשלם". חייב שאינו
צדקה, כבר שהיו ממעות ליטול ומוכרח מיחידים, ללוות מוצא באינו ורק שעה. באותו

לשלם. חייב אינו בדה
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 חייב ואינו כעשה דינו תעשה ואל בשב שעובר שלאו להסוברים ואף ממונו.
 כדי להסתכן אפילו חייב פטורא בן לדעת שהרי תדע, ?8מחומש יותר לבזבז

 אכן מחומש. יותר בזבוז ולא חייו רק היינו קודמים, שחייו לר״ע וגם להציל,
 הצלה מצוות אין פטורא בן לדעת שלכן שם, הלוי הר״ח שהסביר מה לפי

 שוב למות, צריך מישראל שאדם מכיון המציל, של נפש פקוח מפני נדחית
 אלא הצלה חיוב אין אם גם זו, סברא ולפי נפש. פקוח משום דחיה כאן אין

 במקום נפש פקוח משום נדחית אינה צדקה גם מ״מ צדקה, מצוות מכח
שהוכחנו. מה נדחית וממילא למות. צריך מישראל שאדם

 נלמד ולא תעמוד דלא קרא צריך שלכן כת״ר, שכתב מה ועל יא(
 לשכור טרחה מחייב אינו אבל ממון, להוציא מחייב רק שצדקה מצדקה,
 להוציא חיוב יש שיותר שנאמר, לקבלו. מאד בעיני קשה זה דבר אנשים,

 )כתובות בגופו לטרוח גם הוא צדקה שחיוב ,׳בגמ מפורש וגם מטרחה. ממון,
 ועבד עליו לרכוב סוס לו לקח הזקן שהלל טובים, בן בעני במעשה םז,א(
 הרי מילין. ג׳ לפניו ורץ לפניו, לרוץ עבד מצא לא אחת פעם לפניו. לרוץ

 בגופו. לטרוח גם חייב לו", יחסר אשר מחסורו מ״די שנלמד צדקה, שמדין
 לסברא. מנוגד זה דבר חייב, בעצמו ולרוץ פטור, לשכור שמטרתה ולומר,

צדקה. ממעות שלקח לדחות, יש אכן עבד. גם לו לקח דהלל ועוד
 מכאן, ודייק ללוות", "וצריך שכתב החינוך מלשון הרב שדייק ומה
 החינוך. כיון לזה לא לענ״ד צדקה. מצוות זוהי צרכו בשעת לעשיר שהלואה

 תתקיים גדולים בעשירים "אף החינוך שכתב זה מה קשה, כדבריו, שאם
 וצריך אותו, מכירים שאין במקום שהוא עשיר כגון לפעמים, הצדקה מצוות
 שיצטרך פעמים אותו, שמכירין ובמקום בעירו, שהוא בעשיר ואפילו ללוות.

 במקום ממנו ימצא ולא בידך, שהוא לדבר אחר, מקרה מפני או חולי, מפני
 מכירים שאין במקום שהוא להזכיר לו מה וקשה, הצדקה". בכלל זה גם זה,

 במקום שהוא בעשיר לומר, לו והיה כלום. מוסיף אינו זה פרט הרי אותו.
צדקה. מדין לו להלוות שחייבין מעות, שנמצא במקום לו ואין אחר,

 הלואה, מצוות אלא צדקה, מצוות כאן אין זה שבאופן נראה, לכן
ואין אחר במקום שנמצא שעשיר לומר, החינוך וכוונת ?5בעשירים גם שנוהגת

 נותן שאינו שמי נ׳, דף כתובות התום׳, שדעת עצמה, מצדקה זה דבר להוכיח ואין 28
 לחזק אלא אינו שהלאו ח״ב, ורפואה הלכה בספר הארכתי שכבר בלאו. עובר צדקה

 פטור מעשה שנפטר כל ולכן בלאו, גם עובר צדקה, של עשה על שעובר שמי העשה,
מצדקה, פטור אבדה בהשבת עוסק למה יעקב, הבית קושית בזה ונתיישב מהלאו. גם
איסור. לעבור מתיר אינו במצווה עוסק הא

 היה צדקה, חיוב הוא לעשיר שהלואה כת״ר שלסברת לומר, יש לכאורה כי ואם 29
הלואה שמצוות שכתבו, והחינוך, הרמב״ם לשון על ו׳, באות שהקשינו מה מתיישב
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 לקחת לו ומותר עני, נחשב זה עשיר להלותו, רוצים אין ולכן אותו, מכירים
 באותה היה שעני הסוברים חכמים, וכדעת כך, אחר להחזיר צריך ואין צדקה,
 שחסר מה לגבי כעני מוגדר לאדם שחסר מה כל שלא לומר, יש ולפי״ז שעה.

 לו מותר כעני, שמוגדר וכל כעני. מוגדר זוז, מאתיים לו שאין מי רק לו.
 ועשיר פאה. מסכת סוף שמפורש וכמו אחת, בבת זוז אלף אפילו לקחת

 אם )וצ״ע להחזיר צריך אינו ולכן כעני שדינו חכמים דעת אחרת בעיר הנמצא
חכמים(. לדעת זוז אלף לקחת לו מותר

 זה כל עליו, לרכוב סוס טובים בן לעני שנותנים שמה יתכן, ולפי״ז יב(
 אין עליו, לרכוב סוס לו שאין לעשיר אבל זוז. מאתים אפילו לו כשאין
 רמ״ב, סימן חיים אורח בטור כזה חילוק ומצינו עליו. לרכוב סוס לו נותנים

 לסעודה לו אין רק לו, שיש ולעשיר נותנים, שלעני שלישית, סעודה לגבי
 ואפילו אחד, דבר לו שחסר שעשיר לומר, יתכן ולפי״ז נותנים. אין לשלישית

 חיוב ואין כעני, מוגדר לא אולי זוז, מאתים לו יש אבל במדבר, מים לו חסר
 דבריו לפרש יש אולי אבל כן, נראה לא החינוך לשון כי ואם צדקה. לו ליתן

בדוחק. כך
ח״י: עניים ממתנות פ״ח הרמב״ם מדברי כת״ר שהביא ומה

 גדולה מצווה לך ואין ולכסותן, עניים לפרנסת קודם שבויים "פדיון
 והערומים והצמאים הרעבים בכלל הוא הרי שהשבוי שבוים, כפדיון
 לא על עובר זה הרי מפדיונו עין והמעלים נפשות. בסכנת ועומד
 בפרך ירדנו לא ועל רעך דם על תעמוד ולא תקפוץ ולא תאמץ
עמך, אחיך וחי ומצוות ידך, את תפתח פתוח מצוות ובטל לעינך,

 לעשיר הלואה שגם מיושב, כת״ר ולסברת לעשירים. גם הוא גמ״ח והרי לעני, הוא
 א״ב קשה, עדיין אבל זה. לענין עני הוא הרי להלואה שצריך שבזמן צדקה, מצות הוא
 בזה, לדחוק יש כי ואם כעני. אותו דנים שהרי לעשיר, גם הוא שגמ״ח לומר יתכן לא

 סוס או אוכל כמו גופו, לצורך דבר שצריך לעשיר במלוה זה כל שא״כ קשה, מ״מ
 שהרי צדקה, מדין חייב אינו בודאי זה ממונו, להציל לעשיר להלוות אבל עליו, לרכוב
 להצלה אבידה החורת חיוב שאין ובודאי זה. ממון יציל לא אם גם עשיר ישאר

 ארי, מבריח האי ד״ה ברשב״ם א׳ נג דף ב״ב מגמ׳ שמוכח וכמו הריוח, ממניעת
אחר. במקום בזה .והארכתי מקומות ומעוד

 להוציא שחייב מצווה שכל ללמוד, יש טובים בן עני לפני שרץ הלל של וממעשה
 במאמרנו. זאת שכתבנו וכמו לפ״כ, ואינו זקן שהוא במקום גם חייב לקיימה, ממון
 ואין כבודו. לפי ואינו זקן כשהוא נפטגם אינו בממונו לעשותה שחייב צדקה שהרי
 על להחמיר לת״ח שאסור פ״ב, ב״מ הרא״ש דעת שהרי עצמו, על החמיר שהלל לומר

 הלל. החמיר איך וא״כ התורה. כבוד שמבוה לפ״כ, אינו אם אבירה ולהחזיר עצמו,
שכתבנו. כמו ע״כ אלא



דעה יורה תכד

 ואין כאלו דברים והרבה למות לקוחים והצל כמוך, לרעך ואהבת
שבוים". כפדיון רבה מצווה לך

 הרי לעיין. יש כמוך, לרעך ואהבת של בעשה שעובר שכתב, מה והנה
 זה מפסוק שנלמד חסד, גמילות כשאר בגופו רק בממונו חייב אינו זו מצווה

 טורח אינו שאם דהיינו, קתני. שלצדדים לומר, וצריך וכדומה. חולים כביקור
 לאו תורה שריבתה שאחר יתכן, )או זה בעשה עובר שבוים להציל בגופו גם

 ואהבת(. של בעשה גם עובר מקיימו שאינו מי שוב רעך, דם על תעמוד דלא
 לומר, צריך כרחך שעל צדקה. של בעשה שעובר שכתב, מה גם מובן לכן

 ובלאו צדקה, של בעשה עובר אז ממון, עצמו לשבוי כשאין מדבר שהרמב״ם
 דלא בלאו ואילו עובר. אינו ממון, עצמו לשבוי לו יש אם אבל תקפוץ. דלא

 וגובה שחוזר רק עצמו, לשבוי כשיש גם ענין, בכל עובר רעך דם על תעמוד
 להגיע יכול אינו רק מעות, לו יש השבוי ואם שביארנו. וכמו מהשבוי,

 עני הוא אז להלותו, כאן אותו מכירין אין וגם אחרת, בעיר שהם אליהם,
 וכמו כלום, לו אין בשביו שהרי עני. והשיב להחזיר, צריך ואינו שעה, באותו
 דברי להסביר יש ולפי״ז עני. הוא והרי וצמא רעב שהוא הרמב״ם, שכתב

 חייב למה ושאלנו, במאמרנו, בביאור שהארכנו פאה ריש בפיה״ט הרמב״ם
צדקה. מדין וחייב עני, גם הוא שבוי שהרי מיושב, ולפי״ז בממונו. לפדותו
 לו והשבותו של קרא לי למה ליישב ב׳ באות כת״ר שכתב ומה יג(
 לומר, שבא והסביר רעך, דם על תעמוד מלא ליה תיפוק גופו, אבירת לרבות
 כן. יעשו שאחרים ישתדל או ישכור ולא גופו, בהשבת יטפל בעצמו שהוא
יצילו. שאחרים משתדל או ששוכר בזה די תעמוד לא שמכת

 אבירה השבת מצוות מקיים אבירה, להשיב אנשים שהשוכר נראה לענ״ד
 שהסביר וכפי כמותו, אדם של ששלוחו שליחות, מדין א׳ טעמים: משני

 ורק מעשה. בהן יש אם במצוות, גם שליחות ששייך קפ״ב בסימן הקצה״ח
 שליחות לעשות יש ולכן, שליחות. בהם נתחדש לא מעשה, בהן שאין בדברים
 של ידיו על התפילין שיניחו שליח לעשות אפשר אי אבל תפילין, לקשירת
 מה אבל שליחות. בו יש מעשה, שהוא ימין, ביד התפילין שקשירת השליח.

 המוצא ולפי״ז שליחות. בו ואין מעשה, אין שמאל, יד על מונחים שהתפילין
 בו שמצוה מכח )רק האבידה את השליח שיחזיר שליח לעשות יכול אבירה

 להשיב שליח יעשה שאם לומר, אפשר כי ואם בעצמו(. יעשה משלוחו יותר
 מחויב עצמו השליח שהרי השליח. רק המצווה המשלח יקיים לא אבירה,
 לומר, צריך תפילין, להנחת שליח לענין הנ״ל הקצה״ח שדן מה ולפי״ז בדבר,

 זוגות. שתי להניח וביד בראש יש שמקום תפילין, זוגות שתי מניח שהשליח
 שהשליח שהכוונה שליח, ידי על מצה אכילת כמו שם, שדן מצוות בשאר וכן

אותו עשו שנים ואם למשלחו. ואחד לעצמו אחד זיתים, שני שיעור יאכל
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 מצוות עבור יעלה אחד שזית מסתבר לא אבל זיתים. שלושה יאכל שליח,
 אבא אברהם ר׳ הגאון להוכיח שרצה מה נדחה )ובזה המשלח ומצוות עצמו,

 נ״מ אין אבדה בהשבת אכן שליח(. ידי על חליצה גבי אבא בית בתשובות
 ופטור השליח, ידי על המצוה מתקיים שוב בעצמו חייב השליח שבאם בזה,
 שהפסדו או לפ״כ, ואינו זקן כגון פטור, עצמו השליח ואם מהמצווה. השני

 למשלח. ולא לזקן תעלה שהמצוה מסתבר, בזה גם האבידה, מערך מרובה
 מהאי .נ0כלל מצווה לו שאין ולא בחיוב, פטור רק הוא לפ״כ ואינו שזקן

 אף לעני, פרוטה מליתן פטור אבירה, שהחזיר לפ״כ ואינו שזקן נראה, טעמא
 הגע, ד״ה ס״ח סימן רע״א מתשובת לדבר וראיה מהמצוה. פטור היה שהוא
 צריך ובשניה כיס, חסרון בה אין באחת מצוות, שתי לו נזדמנו שאם שכתב

 ולבזבז המצווה לעשות לו שמותר שפשוט מנכסיו, מחומש יותר עליה להוציא
השניה. מצוה נדחית כן ידי שעל אף מחומש, יותר עליה

 החזר לשני, לומר אחד שיכול באבידה, שפגעו בשנים נראה, אכן יד(
 זה ואילו המצווה, קיים שמשלם שזה ההשבה. שכר לך אשלם ואני האבידה
 המצווה, קיים לא שהוא כיון השבה, שכר ליטול לו ומותר קיים. לא שהחזיר

 אלא אינו אבירה, השבת על שכר ליטול תורה שאסרה ומה קיים. משלחו רק
 המצוה מקיים המשלח כאן אבל בחינם. המצווה לקיים שצריך אבירה, מבעל

 קיים לא שהשני החזיר, ואחד באבידה, שפגעו כשנים זה והרי השליח. ולא
 שניהם ביטלו אז החזירו, לא שניהם אם רק המצווה. על עבר ולא המצווה,
המצוה.

להחזיר, אחר יכול אם באבידה, שפגע בלימוד שעוסק ת״ח זה, ומטעם
 גזירות גוזרי ד״ה ק״ה דף כתובות התום׳ לדברי הטעם זה ולענ״ד פטור. הוא

 שכר ליטול תורה אסרה ולא מהציבור, שכר ליטול לדיינים שמותר ר״ת, בשם
 עליהם מוטלת ישראל שכל שכתבנו, מטעם שהוא ונראה דין. מבעלי אלא

 הציבור. של והמצווה שידונו, שלוחים לשכור להם ומותר לדון, המצווה
 ספר בשם סק״א רס״ד סימן חו״מ הש״ך, מדברי גם ללמוד יש שכן ונראה

 נאבדה וגם למלמד, אבירה ונאבדה לאחר ללמד מלמד שהשוכר חסידים,
 ששכר זה אבירת להחזיר התלמיד צריך המלמד, שכר שמשלם לזה אבירה

 הדבר, טעם שכתבנו, מה ולפי המלמד. רבו אבירת שמחזיר לפני המלמד,
 של שלוחו מדין מלמדו שהשוכר ונמצא השוכר, שליח אלא אינו שהמלמד

?,כמותו אדם

 שמסתפק שפלפל, ומה ד״ה רכ״ג סימן יו״ד, משה, איגרות שו״ת עי׳ העורך: הערת 30
חולה. לבקר שליח בשוכר

מט. סימן ח״ג, יו״ד משה, איגרות שו״ת עי׳ העורך: הערת 31
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מילה, הלכות ריש הרמ״א שהביא הרשב״א, מתשובת עיון לי שצריך אלא
 אינו שהאב שכיון הדבר, וטעם בחינם. למול המוהל כופין עני האב שאם
 והשתא בחינם. למול למוהל וכופין ישראל, כל על החיוב ממילא למול, יודע
 כולם שהרי מהציבור, שכר שיטול בחינם, למול למוהל כופין למה דרכנו, לפי

 לעשות האב שיכול כיון למוהל, כופין אין עשיר האב שאם וכמו חייבים.
 )כן פטור המוהל ואז שכרו, שישלם ידי על שליח, ידי על ולמול מצוותו

 דרך בין לחלק, יש ואולי מהציבור. שכר המוהל יטול וא״כ הלוי(. הבית ביאר
וצ״ע. בעיר, קבועין דיינים לבין הרשב״א של כהאי מקרה

 לבעלים אבירה שיחזירו אנשים השוכר מדוע לומר, נראה שני טעם טו<
 בסימן הנתיבות שכתב מה לפי לבעלים, אבירה השבת מצוות השוכר קיים

 ידי על כנעשה זה הרי עושה שהפועל מה כל פועל, שהשוכר א׳. ס״ק קפ״ח
 מ״מ וכקטן, כגוי שליחות, בר שאינו פועל בשוכר גם ולכן בגרמא. השוכר

 השוכר ידי על כנעשה זה הרי לו, שמשלמים מחמת עושה שהפועל כיון
 נראה, לפי״ז פועל. ידי על מועיל גרמא, ידי על שמועיל מה וכל בגרמא.

 בר שאינו אדם בשכר גם המצווה קיים לחבירו, אבירה להחזיר פועל שהשוכר
 ידי על לבעלים אבירה הוחזרה שכירתו ידי שעל כיון וגוי. קטן כמו שליחות,

 המקום כאן ואין המצוה. קיים גרמא ידי על אבירה שהמחזיר ומסתבר, גרמא.
 מצוות מקיים שאינו כת״ר, שכתב מה נדחה דברינו, כנים ואם בזה. להאריך
שליח. שולח או פועל בשוכר אבירה השבת

 הספרא, דברי את הביאו המצוות שמוני ב׳, באות כת״ר שהביא ומה טז(
 בענין לחבירו עדות להעיד אדם שחייב רעך, דם על תעמוד דלא מקרא שלמד
כ״ח(. סימן משפט בשער גם )עיין ממון

 מה סותרים לכאורה הספרא דברי הרי בזה. נתקשתי מעולם לענ״ד ואני
 גם שחייב ללמד, בא רעך דם על תעמוד דלא ע״ג, סנהדרין בגמ׳ שאמרו

 יוצא בממון, גם מדבר תעמוד דלא הלאו אם וא״כ מצילין. ולשכור למיטרח
 בנתיב שכתב וכמו נכון, אינו וזה ממון, להצלת גם ממון להוציא שחייב
 לקרא צריך מה למקומה, הגט׳ קושית חוזרת וגם כת״ר. שהביא סק״ה החסד

 שבא תירצה, לא הגט׳ למה וגם, תעמוד. דלא מקרא נלמד זה הרי דוהשבותו
 נלמד, תעמוד דלא שמקרא משפט, שער ועיין עדות. להעיד שמצווה לרבות
 יגיד לא אם מצוות מצד חייב שאינו במקום גם לחבירו עדות להעיד שחייב
 בלאו עוברים שאינם שיעידו, מהעדים תבע שלא באופן וכגון עוונו. ונשא
 יגיד, בלא עוברים שאינם פסולים, לעדים שהאמין במקום או יגיד, לא ראם
זה. בלאו ועוברים קע״ט, סימן ברע״א, שנתבאר וכמו

ובשער אבידה. השבת במצות שעובר זה, על כתב כ״ח סימן ובקצה״ח
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 בא לא והפסוק אסמכתא, אלא שאינה אלו, קושיות בגלל לומר רצה משפט
במסקנה. כן נשאר ולא נפשות, הצלת לענין אלא

דתניא: א׳, ע״ג סנהדרין ,׳הגמ דברי פי על ליישב ונראה יז(
 לסטים או גוררתו חיה או בנהר טובע שהוא בחבירו לרואה "מניין
רעך. דם על תעמוד לא לומר, תלמוד להצילו, שחייב עליו באים
לומר, תלמוד מניין, גופו אבידת נפקא, מהתם נפקא, מהבא והא

 ואגורי מיטרח אבל בנפשיה, ה״מ אמינא הוה מהתם אי לו. והשבות
קמ״ל". לא אימא

 גם כתבה למה התורה על להקשות באה לא שהגט׳ לומר, ונראה
 לומר, יש כי קושיה. אינה שזו רעך, דם על תעמוד לא וגם לו והשבותו
 לאו יש גופא אבידה ובהשבת לו. והשבותו של העשה על נוסף לאו שעוברים

 לאו גם יש למה מקשים ואין תשיבם, השב של עשה ויש להתעלם, תוכל דלא
 הברייתא על הגט׳ קושית רק ועשה. לאו בהם שיש מצוות וכמה עשה. וגם

 ואילו רעך. דם על תעמוד דלא פסוק והביאה להצילו, שחייב מניין שאמרה,
 למה וקשה, לו. והשבותו לומר תלמוד מניין גופו אבידת אמרה שניה ברייתא
 שהיה מה וזה אחר. פסוק הביאה שניה וברייתא זה פסוק הביאה זו ברייתא

 תעמוד מלא הלימוד הברייתא הביאה שלכן הגט׳ מתרצת זה ועל לגט׳. קשה
 שלסטים או גוררתו חיה או בנהר שטובע נפשות, בסכנת שמדובר רעך, דם על

 בן א׳, ע״א סנהדרין שאמרו, וכמו נפש. פקוח בהם יש אלו שכל עליו. באין
 הורג שלסטים הרי הבריות, ללסטם שסופו סופו, שם על נידון ומורה סורר

 בהצלה שמדובר מכיון ולכן, .32מיתה חייב אינו ממון לוקח רק שאם נפשות.
 ואגורי למטרת גם שחייב לומר תעמוד, לא מפסוק למדו לכן נפשות, מסכנת

 נפשות מסכנת מדברת אינה גופו, בהשבת שמדברת הברייתא אבל להצילו.
 והשבותו. של רק תעמוד, דלא הפסוק הביאה לא ולכן בדרך. בתועה אלא
 כמו ממון, של מהצלה גם מדבר רעך" דם על תעמוד ש״לא האמת אבל

 חייב אינו עדות שלהעיד הפרש, יש ומ״מ ממון. לו שחייבין לחבירו להעיד
 ואילו ואגורי. למטרת חייב ואינו פטור, לפ״כ ואינו זקן וגם ממון, להוציא
 ואין שם. החסד בנתיב שכתב וכמו ואגורי, למטרת גם חייב חבירו להציל

לומר, שיש משום אופנים. בשני מדבר פסוק שאותו יתכן איך להקשות,

 הורגו. והלסטים כנגדו, ועומד ממונו, על עצמו מעמיד אדם שאין הדבר, טעם לכאורה 32
 וזה בלילה. רק נהרג, אינו ביום במחתרת שהבא מגניבה, פ״ט הראב״ד דעת כי ואם

 אלא הראב״ד אמר לא כאן שעד נראה לו". דמים עליו השמש זרחה "אם פירוש,
 וכן ביום, גם לסטים להרוג מותר ולפי״ו ביום. גם נפשות הורג בלסטים אבל בגנב,
עיי״ש. בא לא ד״ה שם וברש״י ב׳ מה סוטה ממשנה ללמוד נראה
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 יש ממון שבהצלת אלא נפשות. הצלת וגם ממון הצלת גם כולל שהפסוק
 לענין אבל זה, מלאו גם פטור לכן לפ״ב, ואינו ובזקן מרובה, כששלו מיעוט
חייב. ממילא נתמעט, שלא נפשות הצלת

 להוציא חייב אינו סכנה, שאין במקום חבירו שהצלת מוכח, זה ומכל יח(
 לא של הפסוק לנו למה להקשות, ואין לו. מהשבותו שנלמד כיון ממון,

 שצריך במקום וממילא להתעלם, תוכל דלא מלאו נלמד רעך, דם על תעמוד
 הרמב״ן, שיטת לפי לתרץ דיש ואגורי. למיטרח גם צריך חבירו, להציל

 לומר, בא רק לאוים, כשאר אינו להתעלם תוכל דלא שלאו ל״ד, דף קידושין
 מקיים ואינו מחזיר אינו אם העשה, מכח השבה מצוות חיוב שיש שבמקום

 ואגורי, למטרח חייב אינו העשה שמכח כיון ולכן בלאו. גם עובר העשה,
 לאו הוא רעך, דם על תעמוד דלא לאו אבל בלאו. גם עובר אינו ממילא
בעשה. קשור שאינו

 לאו הוא להתעלם תוכל דלא שלאו שם, קידושין התוס׳ לשיטת וגם
 דלא ללאו גם צריך מ״מ העשה, על להחמיר בא ואינו עצמו, בפני העומד
 דלא הלאו מכח שאילו ואגורי. למטרח שצריך ללמד רעך, דם על תעמוד

 השבת גם בו שכלול ואף אבידה, להשיב בא שעיקרו כיון להתעלם, תוכל
 בממונו חייב שאינו לחבירו אדם בין מדין הוא גופו השבת גם מ״מ גופו,
 )להציל ענינים שני שכולל אף רעך, דם על תעמוד לא ואילו בגופו. אלא

 מצווה אינו גופו, להציל שבא החלק מ״מ ממונו( להציל וגם ממות חבירו
 נכלל עצמו להציל שגם שכתבנו, וכמו לשמים. מצוה אלא לחבירו, אדם שבין
ואגורי. ולמיטרח ממון, להוציא חייב ולכן הזה. בלאו

 זה לשון רעך, דם על תעמוד שמלא כת״ר, שכתב מה לפי לתרץ, יש עוד
 חייב ולכן שצריך, כל לעשות מורה תעמוד שלא ואגורי. למטרח שחייב מורה
 ע״ב ואגורי, למטרח פטור ושם ממון, הצלת שכולל ואף שיכול. מה בכל

 הלאו, מתחלק ולכן מרובה. ושלו לפ״כ ואינו זקן מקרא תורה שמיעטה
 להתעלם, תוכל לא משא״ב פטור. ממון והצלת חייב, נפשות הצלת שלענין

 ממון, הצלת גם כולל שהלאו כיון ממילא טצדקי, כל לעשות הכרח בו שאין
יותר. חייב אינו נפשות להציל וגם יותר, חייבו לא שהלאו מוכח

 לחבירו עדות להעיד שחייב הספרא, הביא לא למה להקשות, ואין יט(
 תעמוד דלא מלאו הביא ולמה תעשה. ולא עשה בו שיש אבידה השבת מדין

וז״ל: הרואה ד״ה ס״א רנ״ט סימן חו״מ הב״ח כתב שהנה רעך. דם על
 אותה רואה אפילו וכו׳ נראה בה ליטפל חייב האבידה את "הרואה
אמה, רס״ו שיעור נתנו ל״ג ב״מ ובגט׳ אחריה. ליטפל חייב מרחוק

 ומכי אבידה, לגבי דכתב תפגע מכי לה ויליף פגיעה, בה שיש ראיה
כתב לפיכך וכו׳. להו אית דינא חד אלמא פריקה, דלגבי תראה
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 מה על וסמך בה, ליטפל חייב האבידה את הרואה סתם, רבינו
 למה וצ״ע רע״ב. סימן לקמן פריקה, לגבי אמה רס״ו שיעור שכתב

 לגבי אלא כתבה לא הרמב״ם גם אבירה. השבת גבי רבינו כתבה לא
עכ״ל. מרוצח", בפי״ג פריקה,

 השבת מדין חבירו לתועלת עדות להעיד חייב אם לעיין יש ולפי״ז
 אפשר כי ואם אמות. רס״ו שיעור ממנו שרחוק לב״ד לילך צריך אם אבירה,

 קרובה, האבידה ראה אם אבל ממנו, רחוקה כשהאבידה נאמר זה ששיעור
 וא״ב רו״ס. משיעור יותר גם להחזיר חייב ודאי זה רחוקים שהבעלים אלא
 החזרת זהו שמעיד ומה האבידה. ראה כבר כאילו נחשב עדות, שביודע יתכן

 הוא אז להעיד שצריך שבשעה ואפשר כן. לומר הכרח אין אכן האבידה.
 קרא להביא הספרא צריך למה מובן שפטור, נאמר אם עכ״פ האבידה. כראיית

פטור. היה אבירה השבת שמדין עדות, להעיד לחייב תעמוד דלא
 אמה רס״ו שיעור ממנו רחוקה שהיא אבירה כל א״ב להקשות, ואין

 המלבי״ם, שביאר מה לפי קושיה. זו אין רעך, דם על תעמוד לא מדין יתחייב
 חיוב על ללמד בא רעך דם על תעמוד שלא למד שהספרא מ״א, י״ט ויקרא
 לומר, רכיל. תלך דלא ללאו תעמוד לא התורה שסמכה ממה עדות, הגדת
 ולהעיד לגלות אתה צריך אבל סוד, ולגלות רכיל הולך להיות שאסור שהגם

 דומה זה ואין עדות, להעיד מיוחד חיוב כאן יש זה ולפי ע״ב. חבירך לטובת
אבירה. השבת לשאר

 בא תעמוד לא לשון רעך, דם על תעמוד לא של שהחידוש לומר, יש עוד
 חייב היה לא אבירה השבת מדין שאילו חברו. ממון יציל אופן שבכל לומר,

 חיוב שאין יתכן אבל ברה״ר, אבוד במצב נמצא חבירו ממון אם רק אם
 אדם שחייב תעמוד מלא נלמד זה ודבר אחר. אדם שמחזיר ממון להוציא
 שממון מקרה לכל נלמד ומכאן שמעון, ביד הנמצא ראובן של ממון להוציא
בעלים. ליד ולהחזיר להוציא להשתדל שחייב שמעון, ביד ראובן

וז״ל: ועוד ד״ה א׳ באות כת״ר שכתב למה אבא ועתה כ(
 במצווה נאמר כבר חבירו להצלת ממון הוצאת שחיוב נראה, "ועוד

 של קיתון לתת דמחייב הוא קרא ומההוא עמך. אחיך בוחי אחרת,
 לדעת הצדקה מצוות בכלל והוא וכו׳. ס״ב דף בב״מ לחבירו, מים

 וחי ובו והחזקת במצוות הרמב״ן דעת אמנם קצה. במצוה הרמב״ם
טז, מצווה עשה למ׳ בהוספה בסה״מ שכתב רחב. ביאור צריך עמך

 עיי״ש הצלה, אופני כל ושענינה הצדקה, מצוות בכלל שאינה
 מוהשבותו שנפ״ל אמרו בגמ׳ הלא וצ״ע התורה. על ובפירושו

 ממון הוצאות להרמב״ן גם לענ״ד נראה ועכ״ם וכו׳, תעמוד ומלא
עמך". מוחי נלמדת הצלה לצורך
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 שמקרא שכתב מה א׳ אלו. דברים על הערות כמה להעיר ראיתי לענ״ד
 ס״ב בב״מ מבואר ושכך לחבירו, מים של קתון ליתן שמחוייב נלמד זה

 מחי ונלמד בדיינים, יוצאת קצוצה שרבית ר״א שדעת ור״א. ר״י במחלוקת
 יוצאת אינה קצוצה שרבית סובר, ור״י דניחי. היכי כי ליה אהדר עמך, אחיך

 ,׳הגמ ומתרצת ר״א, שדריש קרא מהאי דורש מה ר״י, על והקשו בדיינים.
 בן דרש וכו׳ מהם אחד וביד בדרך מהלכים שהיו לשנים לכדתניא: ליה מבעי

 שבא עד חבירו, של מיתתו מהם אחד יראה ואל שניהם שישתו מוטב פטורא
 כת״ר, מדברי וניכר חברך. לחיי קודמים חייך עמך, אחיך וחי ודרש ד״ע

 מקרא כן שלמד לחבירו, המים למסור שצריך פטורא, בן דרשת את שמפרש
 דריש שר״י הגט׳ וכוונת כן, לפרש מקור לזה אין ולענ״ד עמך. אחיך דוחי
 שחייך זה מקרא שלמד ר״ע, של לדרשה הכוונה לכדתניא, עמך אחיך מוחי

 ולבן לנותן, סכנה שאין במקום לחבירו ליתן עצמו החיוב אבל קודמים.
 שבשיטה תדע, רעך. דם על תעמוד מלא נלמד לנותן, סכנה בשיש גם פטורא

וז״ל: שהקשה ר״ס מתלמידי הביא מקובצת
 של דרשא הך ליה מנא בדיינים יוצאת שרבית שסובר ור״א "וא״ת

עיי״ש. וכו׳", עמך מדכתיב ליה דנפקא וי״ל ד״ע.
 גם הקשו לא אבל קודמים, שחייך נדע שמהיכן מר״ע רק שהקשה הרי

 שהביא ומה לחבירו. מים של קיתון ליתן שחייב נלמד שמהיכן פטורא, מבן
 אבל נכון, זה הצדקה, מצוות בכלל בו שוהחזקת שכתב, קצה, מ׳ מהרמב״ם

 צדקה ליתן אלא מים, של קתון לחבירו ליתן שהכוונה ברמב״ם נתבאר לא
 שדריש אלא אינו ר״ע שדרש ומה הצלה. על כאן מדובר ואין החלשים, ולחזק

מקובצת. משיטה שהבאתי וכמו "עמך",
 שרבית ולוה, ממלוה בפ״ד כר״א פוסק שהרמב״ם שאף לומר, צריך וכן
 למד ואיך רבית, שמחזיר ללמד אחיך" "וחי צריך וא״כ בדיינים, יוצאת קצוצה
 נוסף לימוד כאן שיש רק לצדקה, בא הקרא שעיקר לומר, צריך לצדקה. מכאן

 ללמד באה הסמיכות עמך, וחי וכו׳ נשך מאתו תקח אל כתבה שהתורה
 וחי אלא נשך ממנו יקח שלא הכוונה דקרא, פשטיה ]אכן להחזיר. שחייב
 אלא תורה אסרה שלא תאמר, שלא רבית. בלא תלוונו היינו, עמך, אחיך

 להלוות שמצווה קמ״ל ברבית. שלא להלות מצוה אין אבל ברבית, להלוות
 נלמד ולא עמך אחיך וחי בו והחזקת מיוחד קרא שצריך ומה רבית. בלא

 רש״י שפירש וכמו שיעני, לפני בו להחזיק שחייב ללמד שבא אפשר מצדקה,
 במצוה הרמב״ם שכתב במה גם לומר נראה וזה ל״ה. פסוק שם בחומש
 החלש לחזק הכוונה אליהם", ולהרחיב החלשים ולחזק צדקה "ליתן קצ״ה,

יעני. שלא
לענין עמך אחיך דוחי מקרא שלמד מהרמב״ן, כת״ר שהביא מה אכן כא(
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 וכבר בלאו, וגם בעשה גם היא הצלה שמצוות ללמד וכן מסכנה. הצלה
 ועוד, במצוות. עשה וגם לאו גם צריך למה להתפלא שאין יח באות כתבתי

 ואל בשב שהוא בלאו גם ממון, כל להוציא אדם חייב לאו שעל נאמר אם
 בזה נ״מ גם ממונו. כל להוציא שחייב נתחדש לאו גם שיש בזה א״ב תעשה,

 לו הותר לא אבל אחרת, ממצווה שפטור במצוה עוסק לענין לאו, גם שיש
 בעשה וגם ח״ב. ורפואה הלכה בספר במאמר, בזה והארכתי לאו. על לעבור

עשה. גם צריך לכן תעשה לא דוחה עשה היה לאו רק היה שאילו נ״מ, יש
 שנחלקו מצינו להרמב״ן, הרמב״ם בין כאן שיש זו במחלוקת והנה
 תינוק במצא פ״ה, וביומא ב׳, ט״ו דף בכתובות שאמרו בהא המפרשים

 ומקשה כן. אינו נפש פקוח לענין שמואל, ואמר כותי. כותים רוב אם מושלך,
 כותי הוי הלכתא "למה שם )וברש״י הלכתא למאי כותי, כותים רוב אם ,׳הגמ

 וכתבו להחיותו"(. דמצווה כ״ש עליו מפקחין דאמר כיון דשמואל, אליבא
וז״ל: אם ד״ה בכתובות התוס׳

 אריא דמאי להחיותו, שלא לענין כותי כותים שרוב למימר מצי "לא
 ברוב דדוקא להחיותו, אין נמי מחצה על מחצה אפילו עכו״ם, רוב

עכ״ל. להחיותו", ישראל דהוי רב קאמר ישראל
 מסכנה, הצלה מצות הייינו שלהחיותו רש״י, שדעת לומר, צריך ובע״כ

 אחר נפש בפקוח הולכין שאין למ״ד כותים, ברוב גם ולכן הרמב״ן. וכדעת
 התוס׳, ודעת כותים. ברוב שמחיין כ״ש כותים, ברוב גם שבת ומחללין הרוב,

 במחצה לא אבל מחיין, ישראל ברוב רק ולכן צדקה, מצוות היינו שלהחיותו
 בזה שדנים צדקה, ליתן חייב אדם אין שמספק בזה, הטעם שנראה ישראל.

 נדרים ריש ר״ן )ועיין פטורים ישראל ספק שהעני וכיון לקולא. ממון ספק דין
תפיסה(. כללי ובנתיבות

 פסקו, סל״ד, ד׳ בסימן אה״ע והשו״ע הכ״ו, מאס״ב ט״ו פרק והרמב״ם
 כתב סקנ״ח, שם ובב״ש להחיותו. ומצווין הגל מפקחין ישראל שבמחצה

 מדברי והנה שווה. דינם נפש ופקוח שלהחיותו רש״י, כדעת הרמב״ם שדעת
 מסכנה הצלה גם כולל שלהחיותו הרמב״ם שדעת כת״ר, כדעת נראה הב״ש

 דוחק זה אכן הצלה. לענין כוונתו ישראל במחצה שחייב ומה צדקה. וגם
 היינו שלהחיותו לומד, שהרמב״ם נראה, ויותר דיניו. לכל ולא להחיותו שנקט

 אדם שפטור שסובר התוס׳, סברת על שחולק רק הצלה, ולא צדקה, רק
 מספק. חייב אלא כן, אינו הרמב״ם ודעת ישראל. העני אם ספק כשיש מצדקה

 גם חייב ולכן ממון, ולא הוא איסור שצדקה שסובר לומר, אפשר הדבר וטעם
 כהר״ן, סובר אפילו או ז׳. דף נדרים הר״ן שהביא הרשב״א וכדעת בספק.
 הוא זה ממון אם אינו כשהספק מ״מ לקולא, הולכין עניים ממון ספק שבכל
מוחזק. כאן שאין לחומרא, הולכין בזה ישראל, הוא זה עני אם אלא צדקה,
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 יתן לא ואם צדקה, במצוות חייב בודאי הנותן אבל במקבל הוא הספק שהרי
לאחר. יתן לזה

 שטעמם לומר בא לא כרש״י, הרמב״ם שדעת שכתב הב״ש שגם ויתכן
 נפש, כפקוח דינו שלהחיותו שוה, ורש״י הרמב״ם דעת שלהלכה אלא שוה,
 אחר בנפשות שהולכים פוסק שהרמב״ם שביארנו וכמו חלוקים. מטעמים אבל

 אחר בנפשות הולכים אין לרש״י ואילו לחומרא. צדקה שספק סובר וגם הרוב,
נפש. לפיקוח ושוה נפשות, הצלת היינו ולהחיותו הרוב,

 תושב. לגר צדקה ליתן מצווה יש האם הרמב״ן, לדעת לעיין ויש
 שחייב. נראה ואין הצלה, על שמדבר ראיה, אין עמך וחי ותושב גר שמהפסוק

 ליתן מצווה שיש הרי ואכלה, תתנה בשעריך אשר לגר מהפסוק, ללומדו ויש
לגר. נבלה

 פ״א ב״ק מגמ׳ הראיה לדחות אכן, ד״ה ב׳ באות כת״ר שכתב ומה כב(
 בין בעומד רק הכרמים בין התועה להוציא מותר התורה שמן שם, שאמרו ב׳,

 ומוכח הכרם. לקלקל כשצריך גם שמותר נון בן יהושע ומתקנת המצרים,
 בתועה ולא חבירו של הצלתו על ממון להוציא צריך סכנה במקום שרק משם,
 כשאינו ולא להציל, חייב בפניו שרק כת״ר, כתב זה ועל סכנה. בו שאין

לשלם. צריך ואינו הכרם, לקלקל להתיר באה יהושע שתקנת ועוד, בפניו.
 הרא״ש אבל הראב״ד, לדעת מתורץ שזה א׳ דחיה. כדי בזה אין ולענ״ד

 ששבר מנרדף הוכיח שהרי שם, לאינו שם למציל ישנו בין חילוק סובר שאינו
 בין חילוק יש ואם לו. לשלם צריכים חבירו מציל שכל לשלם, שחייב כלים
 וא״ב לשלם. שחייב כלים ששבר מנרדף ראיה אין שם, אינו ובין שם ישנו

 זה לחילוק מסכים שהרא״ש נאמר אם )זולת דחיה כאן אין הרא״ש, לדעת
 ועיין מחלק. אינו מסכנה חבירו הצלת חיוב לגבי ואילו צדקה, מצוות לגבי
 שלא צדקה לענין ממנו שנראה מה הר״ן, בדפי א׳ י״ח דף כתובות ר״ן

 אם גם מתשלומים. לפטור באה יהושע שתקנת שדחה, ב׳ דחיה גם בפניו(.
 לומר, לגמ׳ היה יב״נ, תקנת צריך לזה שאם קשה, עדיין אמת, שהדבר נסכים

 בין שקאי ,׳הגמ אוקמי ולמה פטור. יב״נ ומתקנת לשלם, צריך התורה שמן
כלל. הפסד כאן שאין דהיינו המצרים,
 אינו לענ״ד מלשלם, פטור יב״נ שמתקנת כת״ר, שכתב הדבר עיקר אכן

 ברוקה, בן ר״י של בנו שלר״י מפורש, שוכו לקצוץ לגבי שהרי כן. נראה
 ומציל יינו שופך שזה וכן דמים, ונותן שקוצץ נון בן יהושע שתקנת שסובר
 רק יב״נ, תקנת מכח נפטר שלא רואים יינו, דמי שנוטל חבירו של דבשו

 הכרמים, בין תועה חבירו ממון שבמציל לחלק, יש כי ואם להציל. שמותר
 נאמר אם רק כת״ר, לדברי קיום ואין יב״נ. של התנאי אחר גם לשלם צריך

וא״כ פטור. התקנה שמצד וסובר בזה, גם חולק הראב״ד, על החולק שלרא״ש
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 צריך לפי״ז אכן קיימת. ראשונה דחיה להראב״ד ואילו קיימת. השניה דחיה
 ברוקה. בן ר״י של בנו ר״י לדעת מלשלם פטור כלים ששבר שנרדף לומר,
חייב. כלים ששבר שנרדף פסקו איך ס״ה, רס״ד בסימן הפוסקים לדעת וקשה

 ולדעת והראב״ד, הרשב״א מחלוקת כת״ר הביא ז׳ באות להלן אכן
 שאז ממון, הצלת בין יב״נ בתקנת חילוק שיש לומר, צריך כרחך על הרשב״א

 צריך חייב, כלים ששבר שנרדף ומה שפטור. נפשו להציל ובין לשלם, חייב
 ברוקה בן ר״י של בנו לר״י אבל ב״ב, ר״י של בנו כר״י דלא שסובר לומר,
וצ״ע. פטור,

 על שכר ליטול תורה אסרה שלא אף, בד״ה ג׳ באות כת״ר כתב עוד כג(
 להשיב שמצווה כיון אבירה, השבת עבור הבעלים על חיוב שאין רק מצווה,
 חסר לא וזה נהנה שזה פטורים, שנהנו והבעלים חסר, שלא נמצא בחינם,
פטור.

 לא וזה נהנה שזה חרא, לענ״ד. נראה לא מ״מ חכמה, דברי שדבריו אף
 לבקש שאסור מהדין לפשוט לגמ׳ היה כת״ר, כדברי ואם ,׳בגמ אבעיא חסר
 זה של שהפטור שם, והתוס׳ ב״ק, בסוגיא מבואר הרי ב׳ אבידה. עבור שכר
 שאז בבית, ולדור מלהכנס בידו מוחים כשהבעלים אינו חסר לא וזה נהנה
 יהנה שלא בנהנה מחה הרי שכר, מבקש כשהמשיב וא״כ לשלם. הנהנה חייב
 וגם למחות, לו אסור בחינם להשיב שצריך שכיון נאמר ואם תשלום. בלא

 במתה גם פטור ולכן בהשבה, יתחייב לשלם רוצים שאינם יאמרו כשהבעלים
 בכוחו שיש בביתו ידור שלא בחבירו המוחה הבית לבעל דומה )ואינו

 שמותר שבמקום שכתב שמה כת״ר, של תירוצו גם לדחות יש א״כ למחות(,
 לו לשלם האבידה בעל צריך וממילא "חסר", נחשב כבר בטלה שכר ליטול לו

 כיון הנאה, שכר לבקש לו שאסור לומר יש כי חסר, וזה נהנה זה מדין
בחינם. להחזיר שהמצוה

 לקיים שהמצוה אלא שכר, ליטול איסור "שאין כת״ר, דברי ובעיקר
 כשאינו ממילא בחינם, לקיים מצווה יש אם שהרי הבנתי. לא בחינם", המצוה
 מה הבנתי שלא וכש״ב כדין. המצווה קיים שלא עבירה, עובר בחינם מקיים

 ליטול מוחלט איסור מצינו שלא שכתב, והנה, ד״ה ג׳ באות כת״ר שנתקשה
 וכן לדון, שכר בנוטל שנתקשיתי, מה ליישב כת״ר כתב י״א באות והנה שכר.
 דאמר מילתא כל מדין להחזיר צריכים אינם למה לרפא שכר שנטל רופא

 איסור שאין סברתו, לפי כת״ר ותירץ מהני. לא עביד אי תעביד לא רחמנא
בחינם. המצווה לקיים חייב ורק מצוה, על שכר ליטול

 לא עביד אי ל״ת רחמנא דאמר מילתא ש״כל דבריו, כוונת אם והנה,
 דבר עשה, איסור שיש במקום ולא לאו, איסור שיש במקום רק נאמר מהני"

מינו, אינו על מין מתורם מהני, דלא הוכיחו ששם תמורה, מגמ׳ נסתר זה
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 אלא בלאו נאסר לא מינו שאינו על ממין לתרום והרי התרומה. חלה שלא
 לבדק תמימין המקדיש וכן, לזה. וחלב לזה חלב תן — חלבו״ ״מכל בעשה,
 נדבה. ד״ה א׳ ו׳ תמורה ברש״י וכמבואר בעשה, אלא אסור שאינו הבית,
 שרק היא, כת״ר שכוונת אפשר אכן מהני. לא עביד שאי בהם דנו ומ״מ

 דאי הכלל נאמר שם לאו באיסור ובין עשה באיסור בין תורה שאסרה במקום
 עביד אי הכלל נאמר לא שם עשה, מבטל שרק במקום אבל מהני. לא עביד

 שהחסיר אלא איסור, עובר אינו מצווה, לקיים שכר הנוטל ולכן מהני. לא
 קיים לא בחינם קיימה שלא וכל בחינם, לקיימה הוא המצווה שקיום מצוה,

 עביד אי הכלל נאמר לא שבזה נכונה, סברא שהיא לענ״ד נראה בזה המצווה.
מהני. לא

 שאין נאמר שאם איסור. גם בזה שיש ראיה להביא נראה לענ״ד אמנם
 כשדן א״כ המצווה, קיים לא נטל שבאם רק המצווה, עבור שכר ליטול איסור
 יעבור שלא לומר יש וכדומה, שכר וקיבל אבידה שהחזיר או בשכר חבירו

 לדון, שכר הנוטל זה שהרי מצווה. ביטול איסור לא גם איסור, שום כלל
 ביטל לא גם מ״מ מצווה, קיים שלא אף שדנם, שכל לפניו. דין בא לא כאילו

 זה והרי לדון. מצווה אין ריב שאין וכל האנשים, בין ריב אין שכבר המצוה,
 ביטל לא מ״מ תרומה, הרמת מצוות קיים שלא שאף גגין דרך פירותיו כמכניס

 לעני צדקה שהנותן שכתב, א׳ בדרשה הלוי מהבית למדתי זו וסברה המצווה.
 קיים שלא נאמר באם גם המצוה. ביטל שלא מצוה, לשם מכווין ואינו

 צדקה, המבקש עני כאן אין שוב צדקה שנתן כיון מ״מ כוונה, בלי המצווה
 מציצית שפטורים וסרבלא סדין כלובש אלא ואינו המצווה, ביטל שלא ונמצא

 הנוטל את חכמים קנסו למה קשה, וא״כ דריתחא. בעידנא אלא נענש שלא
 ע״כ אלא כלל. עבירה עבר לא אם חטאת, מי ולהזות ולהעיד לדון שכר

מצווה. לקיים שכר שנוטל במה עשה איסור שעובר
 שמצד מסביר, שר״ח ר״ח. סברת על להשיג ד׳, באות כת״ר כתב עוד כד(

 השיג וכת״ר להכירו. חציו ליתן הקיתון בעל שחייב פטורא בן למד הסברא
 לכן טסי. סומק דחברך דדמי חזית דמאי חייב. שאינו אומרת שהסברא זה, על

 שבמקום הוא וגזה״ב עמך, אחיך דחי מקרא כן למד פטורא שבן כת״ר, פירש
 בעל שחייב מזונות לחיוב הדבר ודימה כהפקר. ממונו הרי נפשות סכנת

בממונו. חבירו להציל אדם חייב כך לאשתו,
כת״ר, שכתב חזית מאי בסברת שהביאור אמת שהן הוא. כן לא לענ״ד

 שם, שכתבו אף, ד״ה ב׳ כ״ה דף ובפסחים ג׳, דף כתובות התוס׳ דעת כך
 פטור אותך, נהרוג לא ואם ויהרג, תינוק על אותך שיפילו הנח לו שבאומרים

 בא גופא זה אכן טפי. סמיק חברך של דדמי חזית מאי שאומרים, מליהרג.
גם חבירו, להציל שחייב פטורא בן שסובר ממה כהתוס׳, דלא להוכיח ר״ח
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 היא שכך ונראה חזית. מה בסברת אחר ביאור צריך ובע״ב הוא. שימות בזמן
ב׳: כ״ה דף פסחים רש״י שפירש כפי הסברה,

 כך על לישאל באתה כלום כלומר סומק דידך דדמא חזית "מאי
 וסבור נפש, פקוח בפני עומדת מצווה שאין יודע שאתה מפני אלא
עבירות, לשאר דומה זו אין נפש, פקוח מפני תידחה זו שאף אתה

 המצווה את לדחות התירה לא והתורה נפש, אבוד כאן יש דמ״מ
אבודה, ונפש נעשית עבירה וכאן ישראל, של נפשו חיבת מפני אלא

 זה של דילמא זה, משל יותר המקום לפני חביבה שנפשך יאמר מי
עכ״ל. אבודה", ונפש נעשית עבירה ונמצאת טפי, חביבה

 אם גם נפש איבוד בה שיש תעשה, ואל בשב אף עבירה כל זה, ולפי
 שחייב פטורא בן סובר ולכן יעבור. ולא ויהרג נפשו למסור חייב עליה, יעבור

 שחייך ולימד ד״ע ובא הלוי. ר״ח סברת זו חבירו. הצלת על נפשו למסור
 הגט׳ מלשון להעיר יש אולם כ׳, אות למעלה שכתבתי מה ועיין קודמים.

 מזה אכן מסברא. למד ולא דרשה שדרש נראה זה מלשון פטורא". בן "דרש
 כת״ר שהביא ומה מקרא. כן דרש שלא נראה, ממנו שדרש הפסוק הזכיר שלא

 שי״ף המהר״ם אמר לא לענ״ד הראשון, בתירוצו ס״ב, ב״מ שיף מהמהר״ם
 אחיך וחי מהפסוק יקשה שלא שמסביר רק מקרא. ודרש למד פטורא שבן
קודמים. חייך מזה דריש ר״ע שהרי פטורא, בן על עמך

 של אחד קתון לו ויש בדרך שהלכו ואשה באיש כת״ר, שנסתפק מה כה(
 שניהם שישתו באשה מודה ר״ע שגם שאפשר לאשתו, גם ליתן צריך אם מים

 במדבר, שהולכין ומלוה כלוה גם כן לחקור יש לענ״ד במזונותיה. שחייב
 לחומרא, אחד בדבר ממלוה חלוקה אשה והנה מים. של קתון הלוה וביד

 ל׳ מזון לו ומשאירים שמסדרין דין יש שבלוה החומרא לקולא. אחד ובדבר
 ואפילו לבעל מסדרין אין ובאשה סכ״ג. צ״ו סימן בחו״מ שנפסק וכמו יום,
 והקולא, ע׳. סימן באהע״ז שנפסק וכמו עמו, אוכלת אחת סעודה רק לו יש
 במזונות חייב הבעל אין התורה שמן סקנ״ז, צ״ו בסימן הסמ״ע שכתב מה

 אינו לו, אין אם אבל כגופו. ותהא עמו, היא תאכל ואז לו, כשיש אלא אשתו
 מים של קיתון לו שיש בלוה ומעתה מדרבנן. אלא מזונות, לה להשתדל חייב
 קיתון ק״ו יום ל׳ מזון לו משיירין שהרי מסדרין, מדין למלוה, ליתן חייב אינו
 חייב הלוה אין מ״מ חוב בבעל מסדרין אין למ״ד שגם נראה ויותר מים. של

 רק הלוה, של הקיתון שגוף כיון הדבר, וטעם למלוה. מים של קיתון ליתן
 על לעבור לו מותר סכנה ובמקום מצווה, בע״ח פריעת מדין לשלם שחייב

 מטעם לשלם צריך אם וגם תעמוד. דלא לאו על שעובר וכמו המצווה,
 ששיעבד או קרקע כמו שנשתעבד ובדבר דאורייתא( שיעבודא )למ״ד שיעבוד

להזיק לו מותר הלוה, של הם המים שגוף כיון מ״מ במפורש, מטלטלים
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 דומה זה ואין זאת. מתיר נפש שפיקוח המים. ולשתות המלוה של שיעבודו
 חייך פוסקים אנו חלק כל שכלפי שניהם. שותים ששם במים, לשותפים
 אבל במים, חלקו ישתה אחד שכל לחלוקה, שניתן בדבר רק וזה קודמים.

 עיקר שהוא שמי מסתבר שם למלוה, הלוה בין לחלוקה ניתן שלא כשיעבוד
 פקוח משום מ״מ למלווה, בזה שגוזל ואף קודמים. חייך נאמר עליו הבעלים,

 חוב, לבעל שמסדרין דקיי״ל לדידן אף נלמד ומזה זה. איסור לו הותר נפש
 שמדין יום, מל׳ ליותר למים וצריכים והמלוה, הלוה במדבר הולכין אם מ״מ

 במקום מ״מ יום(, מל׳ ליותר מסדרין )שאין ללוה משאירין היינו לא מסדרין
 שחייך משום ליתן, הלוה צריך אין יום, ל׳ אחר ימות המים ממנו יקחו שאם

 לגבי אלא אינו יום לל׳ רק מסדרין שאין זה שהנה לדון, יש ועוד קודמים.
 בחו״מ שנפסק כמו יותר, לו משאירים הלוה צרכי שאר לגבי אבל מזונות,

 ב׳. ע״ג ערכין ממשנה ומקורו חודש. לי״ב מסדרין ששכירות סכ״ג, צ״ז סימן
 לענ״ד ונראה מכסות. מזונות דין שונה למה דבר, של טעמו שם נתבאר ולא

 לקנות רגיל כסות ואילו יום, לל׳ ולהכין לקנות רגילים שמזונות הטעם, שזהו
 ללוה מסדרין מים, שם ואין במדבר שבנמצאים לומר, יש עכ״פ חודש. לי״ב
בזה. וצ״ע במדבר, היותו זמן לכל

סי״א: ק״א סימן חו״מ בשו״ע שנפסק במה לעיין יש לפי״ז אכן כו(
 הרי ואומר, לעכו״ם, חובות עליו ויש קרקע או מטלטלים לו "היו

 עכו״ם יבואו ישראל אותם יטלו ואם לעכו״ם משועבדים נכסי כל
 ואם חובו, הישראל יגבה אלא לו. שומעים אין בשביה, אותו ויאסרו
עכ״ל. לפדותו", מצווין ישראל כל הרי העכו״ם יאסרו

ט״ו: ס״ק שם ובסמ״ע
 שכדבריו הבי״ד יודעים ואפילו לעכו״ם, משועבדים נכסי כל "ואומר

 ישראל כל עכו״ם יאסרוהו שאם וכדמסיק, לו. שומעים אין מ״מ כן
לפדותו". מצווין

 על יסתכן באם גם חובו לשלם אדם שחייב מכאן, להוכיח יש ולכאורה
 יתכן לא אבל יסתכן. שלא למעות בצריך גם ללוה מסדרין שאין וגם כן, ידי

 שהרי לחבירו, חוב לשלם לא לו מותר סכנה שבמקום ברור שהרי כן, לומר
 הוא ללוה שומעים שאין מה ובע״ב לו. ישלם כשלא סכנה אין המלוה אצל

 בסכנה. יהיה לא וממילא לפדותו, מצווין ישראל שכל הסמ״ע, שכתב מטעם
 לו יהיו אם עבירות, לעבור לו אסור סכנה שבמקום זה, דין ברור לא עדיין אך

 שיפדהו מי כשימצא עבירה לעבור לו שאסור נאמר ואפילו כן. אחרי מצילים
 דין כל נבטל בכך שהרי מסדרין. דין בזה יהיה שלא סברא אין מ״מ מהשבי,
צ״ע. מ״מ לחלק, יש כי ואם הצדקה. מן ליטול שיכול כיון מסדרין,
במדבר בהולכים כגון, בסכנה נמצא כבר אם בין לחלק שיש נראה, לכן
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 מעות שחייב בשו״ע, שמדובר מה ובין למלוה, המים ליתן חייב אינו ששם
 כך אחר לשלם מה לו יהיה לא ישראל לבע״ח ישלם שבאם גוים, לבע״ח
 ישלם שבאם עני, כלוה זה והרי לפנינו, הסכנה אין כאילו והרי בסכנה. ויהיה

וצ״ע. כמסוכן, אותו נדון שלא הצדקה, מן ליטול יום ל׳ אחר יצטרך
 בחיוב מסדרין דין שאין שאף נראה, במדבר, שהולכין ואשה איש ולענין

 הסמ״ע שלסברת וביותר חוב, אלא זה שאין כיון מ״מ לאשתו, מזונות
 ביאר שהרי שיעבוד. עושה מזונות חוב אין התורה שמן כ״ה, באות שהבאנו

 לאשה. המלוה מקדימין מזונות, ולאשתו למלוה שחייב מי לעולם שלכן שם
 לא שמותר ביארנו וכבר מצווה. אלא ואינו למזונות, שיעבוד אין התורה שמן

 ס״י, רנ״ב סימן יור״ד בשו״ע שפסק שמה ונראה, סכנה. במקום מצווה לקיים
 סכנת בו שאין בשבי שמדובר נראה לו", קודמת אשתו בשבי ואשתו "באיש
 בו שיש בשבי אבל ט׳, שבסעיף הדין סק״י בש״ך שם שהעמיד וכמו נפשות,

לאשתו. קודם הוא נפשות סכנת
 חבירו שהמציל שכתבתי מה על להשיג ו׳ באות כת״ר כתב עוד כז(
 שיש ממה והוכחתי שהוציא, מה לו שיחזיר מהניצול לתבוע יכול אינו מסכנה

 אחריה, רץ שהיה לכלב תנהו ואמרה, בככר, התקדשי לאשה שהאומר צד
 מקודשת אינה לכן להצילה שחייב שכיון ,׳בגמ אמרו והטעם מקודשת. שאינה

 הוא מקודשת שאינה שהטעם כת״ר, טען זה ועל הצלתה. ממנו קיבלה והרי
 לו, ותתקדש לכלב שיתן נתכוונה ולא בקידושין, שרצונה שמענו שלא מפני
ע״כ. אותו דחתה אלא

 אדם שחייב זו מגמ׳ הראב״ד הוכיח איך כת״ר, כסברת שאם תמה, ואני
 מקודשת. אינה למה חייב, אינו שאם ממון. להוציא גם מסכנה חבירו להציל

 בגלל הוא מקודשת שאינה הטעם שהרי מכאן. ראיה מה כת״ר, כדברי ואם
 שכתבתי למה קרובה שסברתו כת״ר, שכתב ומה זו. בדחיה אמירתה שתולין
 ואין בך, אני משטה לומר שיכולה מקודשת, שאינה שהטעם הרא״ש, ליישב

 קרובות. הסברות אין לענ״ד משכרו, יותר שהוא קידושין ולא שכרו, אלא לו
 לומר רצתה לא לכלב תנהו שבאמירתה היינו, לדחות, שכיוונה כת״ר שסברת

 רצונה אין וגם להתקדש, שרצונה מאמירתה שיובן רצתה לא וגם שתתקדש,
 ואמרה בדינר, התקדשי לה כאמר זה והרי ממנו. מתלוצצת אלא לכלב, שיתן

 סברת משא״ב להתקדש. רצונה שאין מאמירתה שמובן הסלע. על תנהו לו,
 להתקדש, רצונה שאין שיבינו רצתה שלא היא, אחרת סברה בך, אני משטה

 בכך. רוצה אינה ובלבה מקודשת, שהיא ושיחשוב לרמותו, רצתה אלא
 שדברים כאן שאני דברים, אינם שבלב שדברים ואף ההכרח. מכח כן ואומרת

 אבל ההכרח. מחמת כן שאומרת יבינו והשומעים אדם. כל ובלב בלבה אלו
רק שיעבירנו. רוצה שבודאי והעבירני, דינר טול וכן לכלב. שיתן רוצה ודאי
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 כל הדברים, כלל ההכרח. מחמת כן ואומר עמו בל לבו דינר שמבטיח מה
 רק לכלב, שיתן כשכוונתה אבל דחיה. נקרא זה לכלב, שיתן רוצה שאינה
 שהטעם כת״ר, כסברת אם ועוד, משטה. נקרא זה להתקדש, רוצה שאינה
 מתישבת איך להתקדש, רצונה ואין אותו שמרחה מחמת מקודשת שאינה
 דקא הנאה בההיא מהו, אחריה רץ כלב היה בגט׳, שאמרו מה עם זו סברא
 מדאורייתא ליה, אמרה מצי דילמא או ליה, ומקניא גמרה מיניה, נפשיה מצלה
 אינה לכן להצילה, מחויב שהוא שבגלל מפורש, הרי לאצולן. מחייבת חיובא

אותו. שמרחה בכלל שהטעם לומר יתכן ואיך מקודשת.
 מה להמציל להחזיר הניצול שחייב מפורש שבראב״ד כת״ר, שכתב מה

בהמה. בהצלת מדובר שזה במאמרי דבריו פירשתי כבר שהפסיד,
 התוס׳ דעת היא זו דעה הנה הרא״ש, תוס׳ פירוש כת״ר הביא עוד כח(

וז״ל: הרמ״א, פסק וכן סי״א ל׳ סימן באהע״ז הטור שהביא
 הכלב היה אם זה, לכלב תנהו לו, ואמרה זה, בככר לי "התקדשי

 אחריה רץ היה ואם מקודשת. אינה לאו ואם מקודשת, שלה,
 שנתן בכה״ג מיירי זה וגם הג״ה: מקודשת. ספק זה הרי לנשכה,

עכ״ל. וכו"׳, בחיקה אח״כ
וז״ל: י״ז ס״ק מחוקק ובחלקת

 ורץ דעלמא, כלב דהיינו חלוקות השני כלומר, מיירי זה "וגם
 בכלב קידושין הוי לא חיקה, בתוך נתנו אפילו מיירי לנשכה, אחריה

עכ״ל. וכו׳", לנשכה אחריה ברץ ספק והוי דעלמא,
 הרא״ש. בדעת שכתבנו לפירוש הוא כך דבר של שטעמו לענ״ד, ונראה

 אני משטה לומר שיכולה משום אחריה, רץ בכלב מקודשת שאינה שהטעם
 בורחת והיתה הנהר, תעבירני אם לך מקודשת הריני לאומרת שדומה בך.

 יש אכן מקודשת. אינה לחיקה כשיתן גם זו, טענה לפי ולכן הסוהר. מבית
 קיבלה שלא מחמת מקודשת שאינה הראב״ד, לסברת גם השו״ע דעת ליישב
 רצונה באמת אבל להצילה. חייב היה שהרי עבורו, לשלם שחייבת דבר ממנו

 גורם זה אין בחינם, לה ליתן שמחויב דבר לה שנתן כיון מ״מ להתקדש.
 לכלב ליתן כדי לככר צריכה עדיין שאם נראה לחיקה נתן אם אכן קידושין.

 שאינה שהטעם נטעה שלא רק חידוש, כאן ואין הנזכר. מהטעם מקודשת אינה
 ניצלה שכבר אחר הככר לה נתן ואם לה. נתן שלא מפני הוא מקודשת
 של בים ממש״ב ללמוד יש זה ודבר הראב״ד. לדעת מקודשת באמת מהכלב,

י״ג. סימן דקידושין פ״ק שלמה
בעת אבל אחרת, בדרך מהכלב ניצלה ואח״ב בחיקה לה בנתן לעיין, ויש

שכתב במה לעיין יש עוד מקודשת. היא האם לככר, צריכה היתה הנתינה
שפשוט לעני, תנהו אמרה בין לחלק הרי״ף, בדפי ב׳ ד׳ דף קידושין הר״ן
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 ליה שמספקא אחריה שרץ לכלב תנהו אמרה ובין מקודשת, שאינה לגט׳
וז״ל: מקודשת. אם להגמ׳

 ומקניא וגמרה טובא לה חשובה גופא שהצלת שאפשר "משום
נפשה".

 אינה שלכן הראב״ד לסברת בין מובן. אינו דרכנו לפי זה וחילוק
 דבר לה נתן ולא להצילה חייב שהוא משום אחריה, שרץ לכלב בנתן מקודשת
 לטעם וגם לה. חשובה גופא שהצלת מועיל מה וא״ב תמורה. שמחייב
 אני משטה לומר שיכולה בגלל מקודשת אינה שלכן הרא״ש, בדעת שכתבנו

 הרי משטה. תאמר שלא חשובה גופא שהצלת הסברא, שתועיל מקום אין בך,
 משטה. לטעון יכול ומ״מ הגוף, הצלת שם יש והעבירני דינר בטול גם

 משטה לומר יש יותר הצלתו, חשוב שיותר שכל הפוכה, הסברא ואדרבה,
הכרח. מחמת שהסכים

שכרו. על יוותר שהוא ברור זה אין בהצלתה, שמקדשה זה לומר, ונראה
 לומר יש שם חשובה, גופא שהצלת במקום ולכן במאמרנו, שכתבנו וכמו
 שכך לומר, צריך הראב״ד ולדעת מקודשת. ולכן משכרו, יותר זה שאין

 וכסבה לשלם, שחייבת צד יש אותה שמציל שבכלב לכלב, עני בין החילוק
 לרופא אומר בין לחלק שיש אמנם, ד״ה המאמר בסוף במאמרנו, שכתבנו
 רפא באומר ואילו משטה. אינו שכרו שבכדי שחייב. וישלם, אותו שירפא
 הצד שלפי והיינו שכרו. בכדי גם משטה שבזה בנך, עם למד או זה לפלוני

 שהמציל סובר, הזה שלהצד אחריה, שרץ לכלב שיתן כשאומרת שמקודשת
לו. לשלם חייבין חבירו את

והנה: ד״ה ו׳ באות כת״ר כתב עוד כט(
 חבירו להציל חייב אדם שאם בקושיתו, דנקט גופא מהראב״ד "דגם

א״ע. להציל כדי ממונו להפסיד מותר בפניו שלא גם א״כ בממונו,
 שיעבוד יש שבממון מצווה שבכל הוא דכללא כהקצה״ח, ללמוד יש

 בה אין ההצלה שמצוות בתירוצו, סובר שהראב״ד אלא נכסים.
עכ״ל. כלל", שבממון מצווה

 להציל אדם שחייב שמה לומר, הראב״ד דעת על עלה שלא ולענ״ד
 מצווה שאין שבממון. מצווה זו אין שבודאי נכסים. שיעבוד עושה חבירו

 כהונה ומתנות הבן פדיון כמו לשני, ממון ליתן היא כשהמצוה אלא שבממון
 מזונות חיוב או הקצה״ח. לדעת וצדקה הקדש לרשות שחייב קרבן. והבאת
 נכסים, משתעבדים ולכן לשני. ממון ליתן המצוה היא שכך וכדומה. לאשה

 לולב כמו המצוות שאר כל אבל דמי. בשטר ככתובה בתורה הכתובה שמלוה
 ממון להוציא המצוה שאין כיון לולב, לקנות נכסיו משתעבדים לא וסוכה,
לולב משיג אינו ואם שיכול. אופן בכל לולב ליטול שחייב אלא לולב. לקנות
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 ממון ליתן ממונית מצווה זו אין אבל ממון. להוציא גם חייב בממון אלא
 אבל לולב. ליטול אני רוצה שיאמר עד גופו כוסים רק ולכן לולבים. למוכר

 ובודאי באחרונים. זה כל וכמבואר לולב, מהם לקנות לנכסיו יורדים אין
 בהוצאת גם להציל שחייב אלא משתעבדים, נכסיו אין חבירו שלהציל מסתבר,

 מטעם אינו עצמו, להציל כדי חבירו ממון ליטול הראב״ד שמתיר ומה ממון.
 לו, מותר תגזול בלא יעבור שלא ההיתר שעצם אלא נכסים. שיעבוד שיש

 חייב ואינו להצילו. חייב שחבירו כיון גזלה, לאיסור דוחה נפש שפיקוח
 כלל שאין מתרץ, שהראב״ד אלא להצילו. חייב שחבירו כיון הגזילה, להחזיר

 דעת אכן שביארנו. וכמו בפניו, אינו אם חבירו להציל האדם על מצוה
 וכמו לנכסיו, יורדין ממון של שאינם במצוות שגם מרוטנבורג, המהר״ם
 לבניו. מלמד לשכור לנכסיו שיורדין פסק ולכן רצ. בסימן הקצה״ח שהביא
 אכן לנכסיו. יורדין אין ריבית בהחזרת למה שא״כ ביאור, צריכה ושיטתו

 כפיה בכל שהדין כמו לנכסיו, לירד יכולים ב״ד שרק נראה זו, לשיטה אפילו
 במשובב שנתבאר וכמו מישראל, אחד כל ולא כופין ב״ד שרק המצוות על

 ומצווה ד״ה ז׳ באות שכתב כת״ר ביאור יתכן לא ולפי״ז ג׳. סימן נתיבות
 שאין במקום גם עצמו להציל אחר ממון לקחת יכול שלכן הרשב״א, בדעת
סכנה.

 משתעבדים לא שבצדקה להסוברים טעם למצוא כת״ר כתב ח׳ באות ל(
וכדומה. הבן פדיון כמו שבממון, מצוות משאר צדקה שונה למה נכסיו,

 סכום על היא כשהמצוה נכסיו, משתעבדים שאימתי לומר, יש לענ״ד
 שיעבדה לא קצוב, שיעור לה שאין צדקה אבל וכדומה. הבן פדיון כמו קצוב
 ירידה ידי על כופים אין הקדש של שבחוב כת״ר, שכתב ומה נכסיו. תורה

 להביא יש להיפך ראיה וקצת לזה. מקור שיביא ראיתי לא גופא זה לנכסיו,
 רבא לדעת והרי ממיטב. נוטל שהקדש ק״ו שדרשו ו׳, ב״ק בגמ׳ שאמרו ממה
 אמרו איך וא״כ מדעתו, במשלם ולא מיטב נוטל בע״כ שרק א׳, ז׳ ב״ק

 כן אמרו שלא שאפשר מוכרחת, זו ראיה אין כי ואם ממיטב. נוטל שהקדש
 עד לכוף שהרי זו. סברא לכאורה יתכן לא אחר מטעם אכן דרבא, אליבא
 שיש בפירוש מצינו נכסים שיעבוד ואילו בצדקה, נוהג אני רוצה שיאמר

 יורשים שמביאים שמתה יולדת אשה גבי י״ג, קידושין במסכת בהקדש,
דאורייתא. שיעבודא מטעם עולתה

ממה פק״נ, במקום לגזול שמותר להוכיח, ט׳ באות כת״ר כתב עוד לא(
פטור. ומסר ממון למסור שבאנסוהו הראב״ד שסובר

לאונס פקו״נ בין לחלק שיש הדין. מעיקר ראיה שאין לדחות יש לענ״ד
דבר לך שאין מהראב״ד, שהעתיק מהלשון אכן במאמרנו. שכתבנו וכמו

יש עדיין אכן כן. סובר נפש בפיקוח שגם משמע, נפש פקוח בפני העומד
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 בפיקוח מותר גרמי, מדין אלא מזיק מדין חייב שאינו במוסר, שרק לדחות,
בידים. במזיק ולא נפש,

 צריך חסד מעשה שכל שכתבתי, מה על ו׳, באות כת״ר שהקשה ומה
 טעינה, ממצוות כת״ר הקשה זה ועל בכך, שעסקו מי זולת בחינם, לעשות
 שבאו שכתבתי, מה על ביאור להוסיף באתי שכר. עליה ליטול שמותר
 קשה, ראשונה, הקדמות. כמה ונקדים להאריך. שיש במקום בקיצור הדברים

 מואהבת שנלמד חסד גמילות מדין הרי אבירה, השבת במצוות נתחדש מה
 קשה וכן אבירה. השבת מצוות ללמוד יש בדרכיו, מללכת או כמוך, לרעך

 טעינה. ומצוות פריקה ומצוות אבירה השבת מצוות גם צריך למה להיפך,
 וטעינה שבפריקה מטעם וטעינה, לפריקה ללמוד אין אבירה שמהשבת ותרצו,

 אין וכן וישכור. אדם בני אחר יחזור אימא שם, הבעלים שנמצאים כיון
 ומטעינה חיים. בעלי צער יש שבפריקה אבירה, להשיב שצריך מפריקה ללמוד

 שלפי אלא צריכותא, רק זה שאין ונראה, ע״כ. בשכר שטעינה ללמוד, אין
 על אלא עבר לא פרק, שלא ומי אבירה. השבת של דין בפריקה אין האמת
 רק עבר שלא ונ״מ אבירה. השבת מצוות על עבר לא אבל פריקה, מצוות

 לבעלים אפשרות בשיש זה כל אכן מאבידה. במתעלם שיש ל״ת ולא עשה
 גם אז אנשים, לשכור מוצא כשאינו אבל לפרוק. אנשים לשכור למצוא

 שפריקה ולומר, לדחות שיש ואף בלאו. ועובר אבירה, השבת יש בפריקה
 לשכור לבעלים אפשרות יש כלל שבדרך כיון אבירה, השבת בכלל אינה

 שהרי כן. לומר נראה לא אבירה, בכלל אינו ולעולם תורה חילקה לא אנשים,
 בכל מחבירו הפסד למנוע שמצווה אלא אבירה, דוקא אינה אבירה השבת

 הפרצה. לסתום מצווה חבירו, שדה שוטפין מים הרואה ולכן שאפשר. אופן
 פירות למכור וכגון אבירה. השבת בכלל שהם מצינו הפסד מניעת מיני וכל

 שכל מאחר וא״כ פסח. ערב חמץ או להירקב, עומדים אם אצלו, המופקדים
 יפסיד שלא מחמורו שלפרוק לומר יתכן לא אבירה, השבת בכלל הפסד מנ-עת

לענ״ד. נראה כן לשכור, בידם אין כשהבעלים לאבירה דומה אם בכלל, אינו
 הפסד כשמונע אלא אבירה, בהשבת חייב אדם שאין שניה, הקדמה לב(
 ממה לזה וראיה חבירו. ירויח כשבהשבתו להשיב חייב אינו אבל מחבירו.
 אין השדה להזיק מים יבואו שלא בגדר פרצה שהסותם א׳, נ״ג בב״ב שאמרו,

 האי ד״ה שם רשב״ם עיין אבירה, השבת של מצווה עליו שיש כיון חזקה, זו
 הרי וישביחו, בשדה וישארו המים יצאו שלא פרצה הסותם אבל ארי. מבריח

 ראיה עוד אבירה. השבת בכלל אינו לשני ריוח שהגורם מכאן, מוכח חזקה. זו
 ענבים לקצור קמה והניח שנשבה ששבוי א׳, לט דף בב״מ שאמרו ממה

 מורידין אין אבל וכו׳. ובוצר וקוצר אפטרופוס מורידין ב״ד וכו׳ לבצור
רק מוקמינן, לא לדיקנני שאפטרופוס ולזרוע, השדה לחרוש אפטרופוס
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 אבל אבידה השבת מצות כאן יש לקצור קמה שבהניח ונראה, ליתומים.
 הרמב״ם שפסק ממה שצ״ע אלא מצווה. אינו זה ריוח להוסיף שבא לחרוש

 לשכר, העשוין וחנויות ופונדיקאות חצירות שהניח שבשבוי ה״ו, מנחלות פ״ז
 ב״ד וכו׳ באריסות אותם נותן אדם ואין טורח, ולא עבודה צריכים ואינם

 שאין כדברינו, ואם ע״כ. וכו׳ בב״ד מונח השכר ויהיה גבאי, להם מעמיד
 למה שירויח, כדי לא אבל שיפסיד, חשש כשיש אלא לשני לדאוג מצוה

 הוא והגבאי בחצירות, כבר שגרים מדובר ואולי גבאי. ממנים ב״ד בחצירות
 בהם שאין בגלל הרמב״ם, שנתן בטעם אכן הפסד. מניעת וזה השכר, ליטול
 טעינה הגט׳, שאמרה שזה נראה, עכ״פ וצ״ע. כסברתינו, שלא נראה טורח,

 חידשה ובזה הריוח, מניעת אלא הפסד כאן שאין היינו כיס, חסרון בה אין
 צער ש״מ אמרו, ב׳ ל״ב ב״מ בגט׳ כי ואם שכר. בקבלת רק שחייב תורה
 שבפריקה משום הוא בק״ו, נלמד שפריקה שאמרו מזה דאוריתא, חיים בעלי

 כיס. חסרון בה שאין מטעינה, הוא שהק״ו הגט׳, ודחי חיים. בעלי צער יש
 בטיל והכי שאדהכי כיס, חסרון יתכן בטעינה שגם הדחיה, הגט׳ ודוחה

 מניעת הוא משוקא בטיל ובפשטות, ויגנבו. גבנים שיבואו נמי אי משוקא,
 לו יש שאם ס״ד, תקל״ט סימן חיים אורח עיין הפסד, הוא וגנבים הריוח,
 לא אם אבל למוכרה, מותר מהקרן יפסיד במועד ימכרנו לא שאם סחורה
 פסידא, מיקרי לא ריוח שמניעת סקי״ד, שם ובמ״ב וכו׳. לא מהקרן יפסיד
אבירה. השבת מצוות לגבי גם לדון יש שמזה ונראה ע״כ.

 חולים בקור לגבי מצינו חסד גמילות שמצוות שלישית, הקדמה לג(
 אלו שכל אבלים, וניחום לחבירו אדם בין שלום והבאת וקבורה המת והלווית

 ולהלוות כלים להשאיל שמצוה גם ומצינו מחבירו. הגוף צער להסיר באים
 יש אבידה, השבת בכלל אינו חסד גמילות כל למה נקשה אם ומעתה ממון.
תשובות. כמה לומר,

לחבירו, להטיב אבל ממון, מהפסד להציל אלא אינו אבידה שהשבת א׳
 ואף גמ״ח. למצוות צריך ולכן אבידה. השבת בכלל אינו חולים ביקור כמו

 יש ממון, הפסד אין ושם גופו, באבידת אבידה השבת מצוות גם שמצינו
 שלא חולים בקור לבין מצערו, להצילו שבידי בדרך התועה צער בין לחלק

לנחמו. או טובה לו להוסיף אלא להצילו בא
 ריוח לו להוסיף אבל מהפסד, להצילו היא אבידה שהשבת ב׳, תשובה

 גם חיוב שיש יוצא, זה לפי אכן ריוח. להוסיף גם בא חסד גמילות ואילו לא.
 חבירו בגדר פרצה כשרואה וא״כ גמ״ח. מדין לחבירו ריוח שיוסיף לדאוג

 בשדה פרצה לפרוץ חייב וכן השדה. ותשביח המים יצאו שלא לגדור יתחייב
 חוקה, חשיב למה קשה, וא״כ גמ״ח. מדין לשדה וישבחו מים שיבואו חבירו

שגם לומר, וצריך לא. באות שכתבנו וכמו גמ״ח, מדין לעשותו חייב הרי
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 מה ולפי״ז ריוח. עליו להוסיף ולא מהפסד להצילו אלא חייב אדם אין גמ״ח
 מצילים שהם מדובר לחבירו, כלים להשאיל או לעשיר להלוות אדם שחייב

וצ״ע. להרויח, שבא ולא מהפסד, אותו
 אבידה, השבת בכלל אינם גמ״ח חיובי כל שלכן לומר יש ג, תשובה

 אבידה. השבת חיוב בזה אין אדם בני לשכור ויכולים שם שהבעלים שכיון
 מפריקה גמ״ח כל ללמוד אין וגם וטעינה. פריקה לגבי בגמ׳ שאמרו וכמו

 וכסברא לבהמה. וגם לאדם גם צער שיש וטעינה פריקה דשאני וטעינה,
גמ״ח. חיוב אלא כאן אין ולכן בגט׳, שאמרו

 שאין ואף חסד. גמילות מצוות גם שיש יתכן אבידה השבת בכל אכן לד(
 של בגופו לאדם להטיב שהם וכדומה, חולים כביקור חסד מגמילות ללומדו

לעשיר. והלואה כלים מהשאלת ללומדו יש אבל המצטער,
 על שכר מקבל פועל כל איך במאמרינו, שהקשינו למה נחזור ומעתה

 זה שהרי כת״ר, שטען ומה אבידה. השבת מצוות מקיים אינו למה פעולתו,
 משום בטעינה אין למה קשה, גופא היא שכר, לקבל שמותר לטעינה דומה

 אחרים, פועלים לשכור הבעלים שיכול ,׳בגמ שאמרו והסברא אבירה. השבת
 הם גם שהרי שכר, לקבל להו יאסר אחרים גם הרי מובן, אינו לכאורה

 מהסמ״ע, שהבאנו למה אנו'צריכים כרחך על אבירה. השבת מצוות מקיימים
 יכול שהרי בשכר, טעינה ולכן אבירה. להשיב חיוב בו אין פרנסתו, שזו שכל

 אין באמת ולכן שכר. לקבל להם ומותר פרנסתם זהו ואחרים אחרים, לשכור
 שכר. לקבל התירה התורה זו ובמצוה חדשה, מצווה רק אבירה השבת כאן
 שוב בשכר אנשים שמוצא שכל כן, לומר צריך גמ״ח של מצווה מכח גם וכן
 שכל כת״ר, לדעת להסכים נראה כן על פרנסתו. זה שאין מי על גם חוב אין

 שאין מי גם בחינם, מלעשותו פטור אדם כל בשכר, זו מלאכה לעשות שדרך
 מ״מ כן, לעשות אדם בני דרך שאין בדברים גם מדבר והסמ״ע בכך. פרנסתו

 שאין אף שצריך, למי להשכירם ריקים קנקנים עם שבא מי ולכן פטור. הוא
 ,׳בגמ שאמרו מה ליישב יש ובזה פטור. הוא מ״מ כן, לעשות אדם בני דרך
 איך וקשה, ל״ט. נדרים עיין חולים, ביקור על שכר שמקבלים מקומות שיש

 הרי חולים, לבקר אנשים לשכור שנהגו שבמקום מיושב, דרכנו ולפי .”מותר
 פטורים אחרים גם וממילא בכך, ופרנסתם לשוכרם שדרך אנשים כאן יש

 אלו, דינים לבאר לכאורה כנלע״ד שכירים, למצוא יש שהרי בחינם, מלבקר
במאמרי. שכתבתי וכמו בזה הגדר לי נתבאר לא הרמב״ן לדעת אבל

התורה.

שהתירו מקומות שיש אבירה, השבת גבי מ״ר, דנדרים פ״ד ישראל בתפארת עיין 33
מן דבר ועקרו לבעלים אבירה שיחזירו כך תקנו שחכמים שם, וכתב שכר. ליטול
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 כת״ר שעורר ותמיהות בענינים בפלפולים הארכתי כי ואם אסיים, כאן
 כת״ר על סומך ואני למעיין ולעורר לפלפול רק להלכה זה כל כתבתי ולא

בתכלית. שיברר
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תמה גרות בדיני

אקסלרוד גדליהו הרב

גרות בדיני

שאלה
בדיעבד? גר הוי האם אחד, מדבר חוץ מצוות עצמו על מקבל אם )א(
 שמותר לה אמרו לא וגם ראשה לכסות מצוה שיש לאשה הודיעו לא אם )ב(

תקף? הגיור האם ראש בגילוי לילך ע״מ ונתגיירה ראש, בגילוי לילך
 הוא האם לתיאבון המצוות מן חלק על לעבור חושב הגירות בעת אם )ג(

גר?
דינו? מה נפשות, או ממון אונס מחמת המצות על לעבור חושב אם )ד(
 לאחר טבל. ולא להתגייר שלא החליט המילה ולאחר גרות לשם שמל מי )ה(

ברית? דם בהטפת חייב האם להתגייר ורוצה בו חזר שוב זמן
תשובה

א.
 שלא דגוי ע״ב, ל׳ בכורות הגם׳ בדברי דן ק׳ סי׳ ח״ב יו״ד יצחק בבית

 שגם הכוונה האם להתגייר, אותו מקבלין אין אחד, דבר אפילו עצמו על קבל
 דגר לאחרים, להו דסבירא ע״ב, ס״ד מע״ז ראיה והביא גר? אינו בדיעבד

 ואי נבילה. מאיסור חוץ בתורה, האמורות המצוות כל עליו שקבל הוא תושב
 הוי הא תושב, גר הוי אמאי גר, הוי אחד מדבר חוץ עליו דקבל דעתך סלקא

גר. הוי לא אחת, מצוה אפילו קבל לא שאם מכאן, משמע גמור. גר
 הבית ראית על שכתב ה׳, אות ע״ו סיק ח״ג יו״ד אחיעזר, בשו״ת ויעוין

 ג״ב ומל התורה כל דקיים נימא אם דאפילו כלל, ראיה זה "ואין וז״ל: יצחק
 ממילא בה מחויב שהישראל התורה ממצוות הטבילה דאין טבל לא הא אבל
כן. גם מל דלא דמפרשים מבואר והנמוק״י רש״י ומדברי גר, הוי דלא

 מהל׳ פט״ז מהרמב״ם שהבאתי כ״ט, סי׳ צופים מגדל בספרי יעוין
 מן טבילה מצות יש א״ב ברגל. לטהר מצוה שיש י״ז, הל׳ אוכלים טומאת
 שמהגמרא מכיון בכורות, מהגמ׳ ראיה להביא שקשה כתבתי ושם התורה.
 תושב גר להיות כוונתו אלא ישראל להיות מתכוין אינו שמלכתחילה משמע

גר. אינו לכן
יצחק היכל בשו״ת הרצוג הגריא״ה כתב שכן מצאתי זאת, כתבי אחרי

לשונו: וזה מסיק באחיעזר ושם מבכורות. הראיה לדחות ט׳, אות י״ט סי׳
שיקבל בעינן בודאי מעכב, מצוות דקבלת דכיון נראה מסברא "אך
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ה׳ אקדם במה
 שמתעוררת שעה לו יש אדם כל עלי" תגמולוהי כל לה׳ אשיב "מה ע״ה המלך דוד אמר

ולכאורה לקב״ה. להודות יוכל ענין באיזה בעצמו ושואל לה/ להודות הרגשה בו

ע״ה המלך דוד שאמר וכמו שמים, כבוד שירבה ע״י תהיה הטובה שהכרת נראה היה
!אוצרהחכמה(

 שנאמר כמו שהוא עזרא באבן ופירש אקרא". ה׳ ובשם תודה זבח אזבח "לך דבריו בהמשך

 להודות דוד נתכויץ ובזה ברבים, שמים שם ופרסם שעמד והיינו ה"/ בשם "ויקרא באברהם

 כבוד יזמרך "למען נפלאות עושה שה׳ הבית חנוכת שיר במזמור שאמר וכמו הטובה. על

שנאמר כמו ית׳ רצונו זהו כי אודך". לעולם אלוקי "ה׳ ואמר הוסיף שכך וכיון ידום" ולא
ן12ג45_67|אה״ח_

 "ועל שבברהמ״ז הודאה בברכת אומרים שאנו וזהו בראתיו", ולכבודי בשמי הנברא "כל ■ץ-

 פרסום שזהו תמיד" חי כל בפי שמך "יתברך ההודאה מתי ומפרשים לך" מודים אנחנו הכל

 את "ויהללו ההודאה ומהי סלה" יודוך החיים "וכל שמו״ע ובתפילת כל, בפי שמים שם

באמת". שמך

 "במה ו( ו, )מיכה כתיב כ״ה(, א׳ )שער תשובה בשערי ונתפרש אחר. ענין לימד הנביא אך

 רוב על - מרום״ לאלוקי ״איכף הי״ת. מחסדי למעלה הזכיר כי חסדיו רוב על - ה׳״ אקדם

 !והמפרשים הכל. על רם שהמרה מי להכנע ראוי כמה להודיע שראוי - מרום אלוקי חטאי,

 שלא פיו את שממרה מי להכניע שראוי שעאכ״ו הטובה. הכרת עניץ על קאי זה שאף כתבו

 בעגלים בעולות "האקדמנו כנגדו[. לחטוא הוסיף שעוד אלא טובה, לו מכיר שאינו בכך די

חסדיו, רוב על בהם אקדמנו אשר שמן". נחלי ברבבות עולות באלפי ה׳ הירצה שנה בני

 שיש לפי לבורא, הודאה בכדי יש הקרבנות שבריבוי לומר הדעת על עולה שהיה פירוש,

 ממך דורש ה׳ ומה טוב מה אדם לך "הגיד התשובה באה זה ועל שמים. בכבוד תוספת בהם

 העולות מן נבחר זה כי אלוקיך", עם לכת והצנע חסד ואהבת משפט עשות אם כי

 שמראה הכניעה, מן הוא לכת" "והצנע שאמר ומה חסדיו. רוב על ה׳ בו לקדם והקרבנות

 הטוב להכרת שהביטוי מבואר ונמצא לבוראו. להודות כדי עבודתו בכל די שאין בזה

חסד". ואהבת משפט "עשות ע״י הוא וההודאה

 יש שם, שכתב ג׳ שער יונה בר׳ מבואר חסד" ואהבת משפט ב״עשות המחויבת והדרך

 שהיא חסדים גמילות מהן אחת ומנה בהן, נזהרים העם המון שאין החמורות מן עשה מצות

 לטרוח אדם וחייב חסדים. גמילות זו ־ בה" ילכו הדרך את להם "והודעת שנא׳ עשה מצות

העיקרים ומן החמורות מן וזאת חבירו תקנת על נפשו בעמל ולשקוד לעמו טוב בדרישת

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 335 מס עמוד {8} נחום אפרים בן ירוחם יצחק בורודיאנסקי, וזמנים חגים
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 משפט עשרת אם כי ממך דורש ה׳ ומה טוב מה אדם לך "הגיד שנא׳ מהאדם הנדרשים

 למי רק ולא עליו, שיקשה באופן אף לטרוח מחוייב שהאדם בדבריו מבואר חסד". ואהבת

 עד נבחין בדבר וכשנתבונן מכירו. שאינו אע״פ "לעמו" אף אלא אליו, וקרוב מכיר שהוא

 ומחצה דקה לערך שנמשכת התפילה אחר תחלים פרק אמירת שאפי׳ מזה, רחוקים אנו כמה

 לתפילתינו, עינים בכליון ומצפה היושב לחולה מכוונת זו שתפילה ובודאי לנו, יערב לא

 ולהתמיד חבירו תקנת על לדאוג שצריך כתוב, ועוד דוי. ערש על ויסעדהו ה׳ יושיעהו למען

 זה ובדבר מהאדם. הנדרשים העיקרים מן אלא חסידות מידות זו ואין ויגיעה, בעמל בזה

 כדוגמת האחרים את אף עמנו לכלול חז״ל לנו שתקנו בתפילה שאפי׳ בקרקע פנינו נכבוש

לעצמינו. אלא כוונתינו אין ואנו רפאנו, השיבנו, חננו,

 בפרשת והנה טובה. הכרת אצל חסד ואהבת משפט עשות ענין מה ביאור, טעון זה ודבר

 האמרת ה׳ "את בזה, והפירוש לאלוקים". לך להיות היום האמרת ה׳ "את כתוב תבא כי

 קבלת שזהו לאלוקים", לך "להיות יצא ומזה העמים, מאלוהי והפרשת הבדלת פרש״י, היום"

 חוקיו ולשמור בדרכיו "וללכת מזה נתחייבו שמים מלכות שקבלו ואחר שמים, מלכות

 כמ״ש וענינו בדרכיו". "ללכת הוא שבכולם והראשון בקולו". ולשמוע ומשפטיו ומצוותיו

 הוא בזה בדרכיו שהולך שע״י לפי הדבר וטעם הנמצאים. שאר מכל לנכבד להדמות בספורנו,

 אצל שכשהיו מקלם, הסבא כמ״ש הוא לזה והציור בעיניו. הנכבד חשיבות גודל על מורה

 מזה ולמדנו אליו. להדמות שיוכלו כדי הנהגותיו לדעת נתאוו מאד )הגרי״ס( זצ״ל אדמו״ר

 של מידותיו ודם בשר כמידת שלא ובאמת ה.להערכ ביטוי הוא כיו"בדר "והלכת שענין

 כלל, מידות בו שייך אין הקב״ה אצל אך ורעות, טובות מידות שייך האדם שגבי הקב״ה,

 של חותמו כדוגמת טובים. שהם מחמת לפניו הרצויים הדרכים על מורה הוא "דרכיו" וענין

 מס״י )כמש״ב חותמו להיות בו בחר לכך האמת ענין לפניו שרצוי לפי בזה והכונה אמת. הקב״ה

 הוא מה המידות שאר יתפרשו ועד״ז בעיניו. טוב שהוא לפי שלום, הקב״ה של ושמו פי״א(.

 את בהן להנהיג נבחרו לכך בעיניו ישרו המידות שאותן לפי וכו׳, חסדים גומל חנון, רחום,

קדמאי. דמתקנן בארחן בדרכיו" "והלכת אונקלוס שתרגם וזהו העולם.

 והטעם רבה, מצוה נקראת שבת שמצות מצינו שהרי החסד, למידת נודעת יתירה וחיבה

 אחר מ״מ להדיא, זו מצוה על נצטוו שלא שאע״ס והיינו, יצרה. לשבת בראה תהו שלא לפי

 הושתת הזה הרצון שעל ממה ית׳, רצונו לנו נתגלה הרי היצירה, כוונת היתה שבזה שידענו

 בענין אף נאמר ועפ״ז רבה. מצוה שהוא אמרו הבריאה מעצם שמתגלה כזה ורצון העולם,

 ובודאי העולם, נתיסד פיו שעל רצונו נתגלה ובזה יבנה", חסד "עולם נאמר שעליו החסד,

מאד. לפניו וחשובה גדולה זו שמידה

כן לעשות שנכון בסה״ק כמבואר פשוט, באופן הזה בדבר להתבטא נבוא אם ובאמת

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 336 מס עמוד {8} נחום אפרים בן ירוחם יצחק בורודיאנסקי, וזמנים חגים
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 כבד ערל עצמו על ונטל מעסקיו נפנה הקב״ה שכביכול בזה נמצא האוזן, את לשבר כדי

 וטורח שוקד הוא זה על וכביכול הנבראים. עם חסד לגמול כדי זה וכל ומלואו, עולם וברא

כלל. מזה תועלת לו אין שלעצמו אע״פ נפשי, בעמל
^וצרהחכט^

שמים, מלכות עול קבלת על המוכיח דבר הוא בדרכיו" "והלכת שענין לנו שנתברר ואחר

 העיקרים ומן החמורות מן שהיא החסד אהבת על שכתב יונה ר׳ דברי לנו מאירים מעתה

 במידת ועאכ״ו מדרכיו, מתרחק הוא בעוד לבורא האדם יתקרב איך כי מהאדם, הנדרשים

 לכך בדרכיו, לו להדמות הוא בזה שהעיקר וכיון הבריאה. ביסוד המתגלה רצון שהוא החסד
 לעמו טוב בדרישת לטרוח ית׳, אצלו שמצינו כמו להיות צריך החסד עשיית שאופן אמר

נותן אינו אם חסד מפעל בראש עומד שהוא בזה די ולא חבירו. תקנת על נפשו בעמל ולשקוד

 לעצמו, המועיל באופן אלא מעשיו יהיו שלא יתכן הזה שבאופן לפי הלב, כונת על דעתו את ■י-^

הי״ת. בדרכי ידבק ואז חבירו, לטובת פנוי ליבו ויהיה גדולה, התבוננות צריך אלא

 ואהבת משפט עשות אם כי מרום, לאלוקי איכף ה׳ אקדם "במה הנביא שאמר וזהו

 גדולת על ומורה שמים בכבוד מוסיף הוא בדרכיו הולך שהוא שע״י הדבר, וביאור חסד".

 העם באסיפת לברך שתקנו חז״ל בדברי מפורש זה ודבר בדרכיו. הולך ולכך השי״ת,

 להתאסף מורגלים שאנו מה שכל לפי בזה, והטעם לכבודו" ברא "שהכל וכלה חתן לשמחת

 ולמדנו לאדה״ר, שושבין נעשה שהקב״ה שידענו מפני הוא וכלה, חתן לשמח עם בהמון
 לגמול ומתאספים בדרכיו הולכים אנו אף ולכך ולשמחו, החתן עם חסד לגמול שדרכו מזה

 הזה במקום ברכה לקבוע ראוי כן ועל אלוקינו" כה׳ ש״אין בזה ומכריזים החתן, עם חסד

גמילות ענין עיקר ושזהו בדרכיו, הולך שהעם במה כבודו שזהו לומר לכבודו" ברא "שהכל
ישראל. עם אצל חסדים •

 ונגד התורה דרכי ע״פ לחיות להתחנך ויגיעה עמל דורשת זו נכבדה עבודה ואולם

 וצריך בקרבו, טבוע השנאה וטבע אכזר הריהו בטבעו שהאדם משום הטבעיות. מידותיו

 ל״ט( )ש״ג יונה ר׳ במש״ב מבואר זה ודבר הטוב. לצד ולהפכו טבעו נגד לעמול הוא

 כמה ומסבבת רבים, פשעים מעוללת מדה והיא השנאה" מידת מנפשינו להסיר "שהוזהרנו

 מידת מנפשינו להסיר "נצוינו ועוד לאיד, ושמחה רעה דרישת כגון נשחתות עלילות
 הרעות שהמידות מדבריו מבואר בדרכיו". "והלכת תורה אמרה ולזה ל״ס, )שם האכזריות"

 מידת וזוהי לעצמו. רק הן נטיותיו ולכן שבו, הבהמיות מכח האדם בטבע קיימות הם
 רעת דורש הוא אף אלא בלבד זו ולא זר", "אך נוטריקון מלשון הוא ענינה שכל אכזריות

 הבהמי בצד להבחין יכול אחד שכל לומר רגיל היה זצ״ל והמשגיח לאידו. ושמח חבירו
 שולטות לא באלו כי לש״ש, במחלוקת וגם בלשונו, שעושה במה שבטבעו, והמושחת

איש מלכות של מוראה אלמלי כמשאחז״ל במעשיו, מוגבל שהוא הרגילות המגבלות באדם

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 337 מס עמוד {8} נחום אפרים בן ירוחם יצחק בורודיאנסקי, וזמנים חגים
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זצ״ל הראנגלאס דוד ,ר הרב

דבלטימור ישראל נר בישיבת רוחני ומנהל ר״ם

תלמידיו קבוצת ידי על לאור יצא



13 ת ו ד מ ה תיקון

המוות תקוו

א.

הבנין, וכובד גודל וכפי בנין, אין יסוד אין שאם יסוד צריך בנין כל
 ומאחר היסוד, וחוזק גודל שיעור הוא לעומתו כן וגובהו, ורחבו ארכו לפי

 לכן הימנו, למעלה שאין שבעולם והמפואר הגבוה הגדול הבנין הוא שהאדם
 מדותיו. הוא האדם לבנין המותאם והיסוד לבנינו, וטוב חזק גדול יסוד נצרך

 שמחה, הסתפקות, סבלנות, רחמנות, בושה, ענוה, כמו שבאדם הטובות חמדות
 שיזכה מה שכל ובטוחים, טובים חזקים יסודות הן הן ונדיבות, אהבה זריזות,

 למעלה ממעלה למדרגה, ממדרגה המצות ובקיום התורה בלימוד לעלות האדם
 הרעות והמדות עד, עדי ובנין וקיים שריר יהיה הכל המעלות כל רום עד

 הממון, חמדת עצבות, שנאה, קנאה, כעס, אכזריות, עזות, גאוה, כמו ר״ל
 שאפילו ומתגודדים, רעועים נרקבים יסודות הן הן כילות, הכבוד, חמדת
 ויקיים בישראל, לגאון שיהיה עד התורה במעלות לעלות האדם ביד יעלה

 ועומד מוכן יהיה בנינו כל הכי אפילו הצדיקים, מן שיהיה עד המצוות כל
 עמלו שכל עד לרסיסים ולהשתכר להתפורר ולהחרב, ליפול ורגע שעה בכל

 רחוק זה שדבר אנו יודעים העולמות. שני שיאבד וסופו ובהו בתהו יעלה ויגיעו
 הגדולה והסכנה הגנות מכירים אין תורה בני ואפילו אדם בני בעיני מאד

 בתיקון והעבודה הטיפול ההשתדלות חסר בזמננו זה ומשום רעות במדות
 הק׳ חז״ל ממאמרי ולברר לבאר להוכיח זה במאמר רצוננו לכן המדות,

 הטוב והתפארת, הגדולה הרעות, שבמדות הגדולה והסכנה וההשחתה הגנות
 להשתדל הענין בזה להתעורר ה׳ ויעזרנו הטובות. שבמדות והנצחי האמיתי
המדות. בתיקון ולעבוד

ב.

 ענין הנה וז״ל: כתב ש״ב ח״א קדושה שערי בספר ויטאל חיים רבנו
 ונשמות כתיב )פירוש, יסודית הנקראת השפלה בנפש מוטבעות הן המדות

 החיונית הנפש היא השפלה, הנפש היא האחת נשמות, ב׳ היינו עשיתי אני
 ממעל אלוק׳ חלק עליונה, נשמה היא והשניה חי, בכל הנמצאת הבהמי הנפש
 מוטבעות והמדות גשמה, רוח נפש חלקים לג׳ מתחלקת בעצמה היא אשר

 והרעות הטובות המדות תלויות הזאת בנפש והנה באדם( אשר השפלה בהנפש
 תרי״ג תלויין בה אשר השכלית העליונה הנפש אל ושורש ויסוד כסא והן

הכנות הן אמנם מצוות התרי״ג בכלל המדות אין לפיכך התורה, מצוות
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 השכלית בנפש כח אין כי יען בביטולן, או בקיומן המצוות תרי״ג אל עיקריות

 המחוברת היסודית נפש באמצעות אלא הגוף אברי תרי״ג ע״י המצוות לקיים
 המרות ענין ולפיכך הוא, בנפשו דמו בשר כל נפש כי בסוד עצמו הגוף אל

 רז״ל שאמרו מה ענין יובן ובזה מאד. מאד עצמן העבירות מן קשים הרעות
 המצוות, תרי״ג בכל שקולה היותר שהיא ממש ע״ז עובד כאילו הכועס כל
 כאשרה לגדעו וראוי בעיקר ככופר הוא הרוח גסות בו שיש מי כל אמרו וכן

 )פירוש להיותם כי זה והבן רבות. וכאלה המתים לתחיית ננער עפרו ואין
 בנפש התלויות המצוות תרי״ג בכלל נמנו לא ויסודות עיקרים המדות(

 עשה המצוות קיום מן הרעות ממדות להזהר צריך יותר כי ונמצא השכלית,
 רבנו הנה) עכ״ל. המצוות כל יקיים בנקל טובות מדות בעל בהיותו כי ול״ת

 העליונה הנפש אל וכסא ושורש יסוד הן המדות כי לנו מבאר ויטאל חיים
 טובות, במדות תלוי התרי״ג כל קיום וכי מצוות. התרי״ג כל תלויין בה אשר

 מן קשות הרעות המדות שלפיכך הרעות, במדות תלוי התרי״ג כל וביטול
 עשה ממצות יותר רעות ממדות ליזהר וצריך מאד, מאד עצמן העבירות

 וכל התורה, כל תבוטל הרעות המדות שע״י הקדושים דבריו ולחזק ול״ת.
 נביא ■וטמיון, לאבדון ילך המצוות ובקיום התורה בלימוד ויגע שעמל מה

העניו. זה אמיתת לראות עינים לנו האירו הם אשר הקדושים, מחז״ל ראיות

ג.

האדומי. דואג מן ללמוד נוכל לאדם עושה רעה שמדה הנורא החורבן
 וארבע שלשים בן היה כשמת שהרי שנה, שלשים כבן היה לימים צעיר
 ובבקיאות, בחריפות בתורה כך כל וגדל ע״ב( )ק״ו בסנהדרין כדאיתא שנה

 במגדל בעי בעיות מאה שארבע שם( )סנהדרין חז״ל שהעידו כמו בחריפות
)שמואל ה׳ לפני נעצר עליו, בקרא כדכתיב בתורה ויגיעתו והתמדתו הפורח,

למדרגה והגיע בתורה, לעסוק מועד אוהל לפני עצמו עוצר ופירש״י כ״א( א׳
שמעוני בילקוט וכדאיתא ההוא, הדור חכמי מכל יותר התורה בידיעות
פני מאדים שהיה יצחק ר׳ אמר אדומי, שמו נקרא ולמה כ״א( א׳ )שמואל

 כנגדו ומבוטלים בטלים שהם והרגישו מתביישים היו פירוש בהלכה, הכל
 שבהם המכריע והרוב צעיר, עוד שהיה אף בסנהדרין בי״ד אב שנעשה וזכה
 לשאול אשר הרועים אביר בשמואל( )שם וכדכתיב ספק, בלי ממנו זקנים היו

 במצוות ומדקדק וצדיק מעשה בעל ג״ב שהיה ובודאי היה, בי״ד אב ופירש״י
 ועם המלך, שאול של דינו בבית בי״ד לאב אותו מינו איך זאת שאלמלא

 )פ״י סנהדרין בירושלמי מצינו סופו, היה ומה בו נעשה מה נראה זה כל
 לחם דוד, את ושאלו ישראל באו היה בתורה גדול אדם דואג ב׳( הל׳

לישתו לא השבת את דוחה סידורו להם אמר השבת, את שידחה מהו הפנים
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 יש לפיכך לעולם, יאמינו בך וגם עמך בדברי העם ישמע בעבור הענן

 האנשים מזרע שאינו ההוא, במעמד הנתונה הדת מדרך שנטה מי שכל לדעת
 הר על אבותיו עמדו לא בנבואה המסתפק כל על רבותינו אמרו וכן ההם,
 מה בכל האמינו ולא משה בנבואת שכפרו ועדתו מקרח וקשה עכ״ל. סיני
 מלא בבית תכלת, שכולה בטלית אמרם, מדעתו שמשה ואמרו ידו, על שבא

 עמדו ושוק חזה ליטול אהרן בני באו י״ח( פ׳ )קרח רבה במדרש וכן ספרים
 כלום, לכם ניתן לא משה, לא כך ליטול אתכם צוה מי להם ואמרו כנגדן

 והם בו, האמינו ולא משה בתורת שכפרו הרי ע״כ, כך המקום דיבר לא
 בדבר ערב נכנם ה׳ הלא הערבות, היא היכן וא״כ סיני הר על עמדו הלא

 לא וגם קשה הרמב״ם על רק ולא אחריהם. וזרעם הם במשה שיאמינו זה
 אבותיו עמדו לא משה בנבואת המסתפק שכל שאמרו הקדושים חז״ל על רק
 לעולם. יאמינו בך וגם שכתוב מפורש מקרא מן שקשה אם כי סיני, הר על

 ופגיעה נגיעה עד מדות, עד רק היא והערבות ה' שהבטחת הוא התירוץ
 כאש בקרבו, ובוערת מתלקחת רעה מדד, של האש כאשר אולם רעה, במדד.

 אין אז ומחלוקת כעס של אש וכ״ש וכבוד גאוה של אש ושנאה, קנאה של
 בו, ומושלת השולטת היא רעה המדד. אם כי הדעת, ולא בו שולט השכל

 גם ממנו, מסתלק השמים מן והסיוע העזר ממנו, מסתלקת השכינה ואז
 היה, הארון ומטועני היה גדול פיקח קרח עמו. בל והערבות ה׳ הבטחת

 היה, הקודש רוח בעל שהרי ובמעשים, בתורה מאד גדול שהיה ספק ובלי
 הכבוד חמדת הכי ואפילו הימנו, יוצאה גדולה שלשלת ראה ז״ל כאמרם
 גדולתו מכל הורידוהו עוזיאל בן אליצפן של בנשיאותו שנתקנא והקנאה
 לכל או המדות לתקן עובד היה ואילו העולמות, שני ואבד תחתית לשאול
 זה, לכל בא היה לא מדותיו כובש להיות לבו ומשים משתדל היה הפחות

 שמדה הנורא החורבן על ברורה ראיה מקרח גם הרי עולמות, ב' יורש והיה
עושה. רעה

ה.

 לבו ונוטלת השכל מעקמת העינים את מסמאת רעה שמדד. זה דבר
 קין. מן ללמוד נוכל מבין, שתינוק מה אף להבין יכול שאינו עד ודעתו

 והבל קין אותו, מבינים רבן בית של שתינוקות פשוט כך כל בתורה הסיפור
 הביא והבל הגרוע, מן האדמה, מפרי הביא קין לה׳, מנחה הביאו שניהם

 מנחתו ואל קין ואל מנחתו ואל הבל אל ת׳ וישע ומחלביהן, צאנו מבכורות
 בו, חפץ ה׳ שאין בלבו לקין חרה פירוש פניו, ויפלו מאד לקין ויחר שעה, לא
 קין אל ה׳ ויאמר ונכלם, בוש שהוא כאדם פניו ונפלו הבל, באחיו אם בי

 ה׳ להתגלות זכה קין שאת. תיטיב אם הלא פניך נפלו ולמה לך חרה למה
אם לו שאמר דיבורו את שמע ה׳, את ראה הדיבור, לו שנתיחד זכה אליו,
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 מעשיו, להיטיב ית״ש דיבורו לקיים ומיד תיכף לו היה וא״ב שאת, תיטיב
 שקין ירושלמי בתרגום ואיתא אחיו, הבל אל קין ויאמר אחריו כתיב ומה
 ולית דיין ולית דין לית להבל ואמר קין עני וז״ל: אלו דברים להבל אמר
 ולא רשיעיא מן לאתפרע ולא לצדיקיא טב אגר למתן ולא אוחרן עלם

 קורבנך אתקבל מה בגלל מן מדבר הוא ברחמין ולא עלמא איתברי ברחמין
 ועונש, בשכר כפר משפט, במדת כפר קין פירוש ע״כ. קורבני אתקבל ולא
 שנצטווה מצוות השש בטל לדעתו שוים, ורשע צדיק לדעתו הבא, בעולם כפר

 לו מסר בודאי אביו שהרי כך, על אדם שנצטווה כלל מאמין ואינו אדם,
 היא שלו החזקה והראיה בכל כופר וקין מצוות, והשש האמונה יסודות כל

 וקרבנו מנחתו, ולחכה השמים מן אש שירדה ברצון הבל קרבן שנתקבל מזה
 שלו גמורה ראיה וזוהי מנחתו, ללחך השמים מן אש ירד שלא נתקבל לא

 שאין דיין, ולית דין שלית מוכרח ולכן ומשפט, בצדק מתנהג העולם שאין
 לצדיקים עוד,"ב שאין מוכרח א״כ שופט שאינו ומאחר העולם, שופט הקב״ה

 וא״כ מצוות, שוב שייך לא עונש ולא שכר שאין וא״כ לרשעים, גיד,נם ואין
 איך קין על גדול פלא והנה ויהרגהו. אחיו הבל אל קין ויקם מותרת רציחה

 קרבנו מבין, ללמוד המתחיל שתינוק דבר כך, כל ופשוט קל דבר הבין לא
 וקרבנו צאנו, מבכורות שהביא הלב בנדיבות שהיה משום נתקבל הבל של
 ■מחמת בא ואיך שבהם, הגרוע ומן האדמה מפרי שהביא משום נתקבל לא

 בעצמו שמע הלא ועוד אביו. לו שמסר המסורה בכל לכפור הבל של קושיא
 שמעשיו משמע מעשיו, להיטיב שצריך ומאחר שאת, תיטיב אם מהשי״ת

 שקרבן הטעם הפשטות בתכלית פשוט הלא וא״כ טובים, אינם שהם כמה
 השכל היה אם אמת הן הוא, זה על התירוץ נתקבל. לא וקרבנו נתקבל הבל

 היתד, וכבוד גאוה של הרעה המדד, אבל זאת, לכל בא לא בו שולט הפשוט
 מאחיו, פחות עצמו את ולראות לסבול לו הניחה לא כבוד של המדד, באמצע.

 אצלו היה ברור ממנו, טוב שאחיו רגע אף לחשוב לו הניחה לא שלו הגאוה
 להבל הדרך והורה שהביא הראשון היה והוא אחיו משל יותר טוב שקרבנו

 טוב שאחיו אפשר שאי ספק שום בלי אצלו ברור היה שהדבר ומחמת אחיו,
 פנים נשיאות רק בעולם ומשפט צדק שאין חדשה שיטה בנה לכן ממנו,

 ומשפט בדין ולא טובים מעשים משום לא ה׳ בעיני חן מצא הבל חן, ומציאות
 לא שאת תיטיב אם ה׳ ומאמר וחשבון, טעם בלא בעלמא פנים נשיאות רק

 רעה שמדד, איך מזה אנו רואים הרי שכח. ומיד בו נדבק ולא באזניו נכנסו
 מינות לידי האדם את ומביאה השכל, את ומעקמת העינים את מסמאת
 אלא כזאת קרה בלבד בקין ולא והבל. שטות של חדשות ושיטות וכפירה

 הרעות ממדותיהם ובאות בנויות והאפיקורסים המינים של השיטות רוב
מזה. יצילנו וה׳ להאריך ואכ״ט
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ו.

 דברי על עצמו המגביה כל עקיבא רבי אמר )פי״א( נתן דרבי באבות
 כל בדרך, מושלכת לנבלה דומה הוא למה בתורתו( המתגאה )פירוש תורה
 נבלת אם שנאמר והולך ממנה ומתרחק חוטמו על ידו מניח ושב עובר

 בנבלה וכמו הימנו, נודף רע ריח בתורתו המתגאה ת״ח פירוש ע״כ. בהתנשא
 להתרחק צריך כן ממנה, להריח שלא חוטמו על ידו מניח ושב עובר כל

 ובזו גינו איך להבין צריך ולכאורה רע. הריח משום בתורתו, שמתגאה ממי
 אבל רעה מדה לו שיש יהא לו בתורתו, המתגאה הת״ח את כך כל חז״ל
ונראה תורתו. את לכבד אנו מחוייבין הלא הלך, היכן התורה כבוד מ״מ

בעיקר כפר וכאילו עכו״ם עובד כאילו הרוח גסות בו שיש מי שכל מאחר
 תועבת שנאמר תועבה ונקרא ע״ב( ד׳ דף )סוטה העריות כל על בא וכאילו

תורתו וכל תועבה, תורתו גם תועבה שהוא כשם כן אם לב, גבה כל ה׳
מאד להזהר למעשה גדול לימוד מכאן הרי בספרים. כמוזכר לקליפות נופלת

 לתיקון ויגיע ישיג לאט ולאט המדד, בכבישת להשתדל קודם מהתנשאות.
 משה אל ויקרא אחר דבר ט״ו( פ״א )ויקרא רבה במדרש אמרו עוד זו. מדר,

 שדעת אומרים המפרשים )כל דעת בו שאין ת״ח כל אמרו מכאן ה׳ וידבר
 צא שכן, לך תדע הימנו טובה נבלה ונימוס( ארץ דרך הוא זזכא הנאמר

 ידו ועל ממצרים, ישראל שהוציא הנביאים, אבי החכמה, אבי ממשה ולמד
 והוריד מרום לשמי ועלה סוף, ים על ונוראות במצרים נסים כמה נעשו
 לפני נכנם לא הכי( )ואפילו המשכן במלאכת ונתעסק השמים, מן תורה

 לימדה פירוש ע״כ. וידבר משת אל ויקרא שנאמר לו שקרא עד ולפנים
 נקרא, שיהיה קודם חבירו של לביתו ליכנם שלא ארץ דרך כאן התורה

 ענין יש הן מאד, תמוה הזה המדרש והנה וכר. החכמה אבי ממשה ק״ו
 ארץ בדרך להיות צריך הנהגתו כל בודאי ות״ח ונימוסים, ארץ דרך של

 לפי מתנהג שאינו היינו דעת בו שאין ת״ח שכל לאמר אבל הנימוס, וכפי
 השכל. על להתקבל מאד קשה זה הימנו, טובה נבלה אז ארץ והדרך הנימוס

 כרבה ורבא כאביי התורה גדולי אפילו לרבות היינו כל ת״ח, כל אמרם וכן
 טובה שנבלה נאמר לחוד ונימוס ארץ דרך חסרון בשביל וכי יוסף, ורב

 ולכן ארץ דרך הוא כאן הנזכר דעת וז״ל: שכתב תואר ביפה וראיתי מהם?
 המחוסר אבל אדם, בני לפני ומסרחת מאוסה היא כי אף הימנו טובה נבלה
 ונראה ע״כ. התורה את גם ומחלל אדם בני בעיני ונמאס הוא נבזה ארץ דרך
 טובות, במדות הוא ושרשן מקורן ונימוסים ארץ דרך של הנהגות שכל

 מקורו ונימוס, ארץ דרך המחוסר ולהיפוך הרוח, ואצילות הנפש בעדינות

 ראשונים הרבה ולכן וכר. פנים בעזות בגסות, רעות, במדות הוא ושרשו
טובות, מדות היינו ארץ דרך תורה, אין ארץ דרך אין אם המשנה מפרשים
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 הטובים והנימוסים הטובות שההנהגות ומשום לתורה, קדמה ארץ דרך וכן
 ארץ הדרך ולמשל טובות. במדות הוא שלהם השורש ארץ דרך בכלל שהם
 השורש משה, אל ויקרא אותו קוראים א״ב אלא חבירו לבית ליכנס שאין

 סימן הוא קריאה בלא נכנם אם וההיפוך פנים, ובשת עניוות היא זו להנהגה
 לכן במדות הוא ושרשם מקורם ונימוס ארץ שדרך ומאחר וגסות. עזות של

 מדות מחוסר של וגנות כחומר ונימוס ארץ דרך ■המחוסר של והגנות החומר
 ת״ח אפילו ת״ח, שכל הקדושים חז״ל פסקו ולכן רעות. מדות וכבעל טובות
 סימן שזהו ונימוס, ארץ דרך היינו דעת בו אין אם כולה התורה כל שיודע
 וריח מסרחת שהנבלה הימנו. טובה שנבלה במדות, והשחתה גסות על מובהק

 רע ריח במדותיו, ומושחת הפגום הת״ח הוא כן למרחוק, ממנה נודף רע
 וגרוע ר״ל, מסרחת תורתו אף אלא ממנו רק ולא למרחוק נודף גדול וסרחון

לתקן. היה ובידו בחירה בעל הוא שהרי מנבלה עוד הוא

ז.

 ז״ל מאמר נביא ארץ דרך בענין החמירה שהתורה איך להראות
 רחל מתה למה לו, ותאמרנה ולאה רחל ותען ד׳( ע״ד )פ׳ רבה בבראשית

 רחל )פירוש אחותה בפני שדיברה אמר יודן ר׳ יוסי, ור׳ יודן ר׳ תחילה,
 תחילה( מתה לכך ארץ דרך על ועברה ■הבכירה אחותה לאה קודם ענתה
 והלא אותה, עונה ושמעון ראובן, קורא אדם מימיך ראית יוסי ר׳ לו אמר

 ויקרא שנאמר וללאה לרחל קרא יעקב פירוש אותו ענתה ורחל קרא לרחל
 דעתיה על קודם( תענה שרחל בדין וא״כ לאה ואח״ב רחל קודם וללאה לרחל

 אלהיך את תמצא אשר עם שנאמר זקן של מקללתו אלא מתה לא יוסי דר׳
 אחותה קודם שדיברה ארץ דרך על רחל שעברה בשביל הרי ע״כ. יחיה לא

 בתורה הוזכר לא חייה, משני שנים כמה ונתחסרו נענשה הימנה הגדולה
 שהיה משמע אבל לרחל, נתחסרו שנים כמה נדע לא לכן מתה, שלאה הזמן

 ת״ק פורעניות ממדת מרובה טובה מדה והלא הדבר! מבהיל שנים. הרבה
 כמה מחייו שמחסרים כ״כ נענש אחת פעם ארץ דרך על העובר ואם פעמים,
 לאריכות שיזכה וק״ו כ״ש תמיד רק אחת פעם ולא ארץ בדרך המתנהג שנים,
ושנים. ימים

ח.

 כי הסוד זה והבן שכתב ויטאל חיים רבנו לשון הבאנו לעיל הנה
 ונראה תרי״ג. בכלל נמנו לא ויסודות עיקרים המדות( לאמר )רצה להיותם

 כל כלל אבל תרי״ג, בכלל נמנה לא עצמה בפני ומדד, מדה כל שרק לי
הביאו הפוסקים שכל מפורשת עשה מצות והיא תרי״ג בכלל ישנן המדות



ומופר חכמה שיחות 20
 המצות )ספר הרמב״ם וז״ל בדרכיו, דוד,לכת מ״ע והיא תרי״ג, במבין זאת

 בדרכיו והלכת אמרו והוא היכולת כפי יתעלה לו להדמות ציונו ה׳( מצוד.
 אחר, בלשון הענין זה נכפל וכבר וכו׳ חנון נקרא הוא מה אתה אף הוא מה

 ובמדותיו בפעולותיו להדמות לאמר שרצה בפירוש ובא תלכו ה׳ אחרי ואמר
 למדו כך וז״ל: כתב ו׳( הל׳ )פ״א דעות הל׳ החזקה ביד וכן ע״כ. הנכבדות
 רחום נקרא הוא מה חנון, היה אתה אף חנון נקרא הוא מה זו, מצוד, בפירוש

 זה דרך ועל קדוש, היה אתה אף קדוש נקרא הוא מה רחום, היה אתה אף
 וישר צדיק חסד ורב אפים ארך הכינויים, אותן בכל לה׳ הנביאים קראו
 אדם וחייב וישרים טובים דרכים שהן להודיע בהן, וכיוצא וחזק גבור תמים

 מפורשת עשה שמצות הריעכ>/ כקו כפי אליו ולהדמות בהן עצמו להנהיג

 המדות כל ולפי״ז לה׳. להתדמות אשר, ילוד אפשרות כפי לה׳ להדמות
 בהקב״ה, ישנן טובות המדות כל שהרי עשה במצות בהן מחוייבין אנו טובות

 מהן. ומרוחק משולל ה׳ שהרי מהן להתרחק מצווים אנו רעות ד,מדות כל וכן
 בלבות ה׳ ונטע שהטביע טובות המדות שכל תמצא במקראות וכשתדקדק

 שלם הוא וחסרון, רע מכל משולל ית״ש והוא ית״ש, בו ישנן אדם בני
 ה׳ נוקם דכתיב והא רעות, מדות כלל בו שייך ולא השלמות, בתכלית

 שלו הנקמה שלו הכעס הקדושה, מצד הוא הכל ה׳, אף וחרה חמה, ובעל
 ית״ש אליו להתדמות מחוייבים שאנו ומאחר בזה, כיוצא וכן קדשים קדש הוא
זו. מצוד, בכלל הן והרעות הטובות המדות כל א״כ

ט.

 הרמב״ן זה על וכתב תהיו קדושים כתיב לי, קשה היה שנים כמה
 ובמאכלים בעריות הזהירה שהתורה מאחר כי זו במצוד, והענין שם( )עד,"ת

 בעל ימצא א״כ ויין, בשר ואכילת באשתו איש הביאה והתירה האסורים,
 יין בסובאי ולהיות הרבות, נשיו או אשתו בזימת שטוף להיות מקום תאוה

 בתורה, זה איסור הוזכר שלא הנבלות בכל כרצונו וידבר למו, בשר ובזוללי
 וצוה תהיו קדושים של הכתוב בא לפיכך התורה, ברשות נבל יהיה והנה

 בתאוות ושקוע מגושם להיות ושלא המותרות מן פרושים שנהיה כללי בדבר
 קדושים של זו מצוד, הרמב״ם מנה לא אמאי לי וקשה עיי״ש. וכו׳ גשמיות

 כמה על המצות בספר הרמב״ם על שמשיג הרמב״ן גם תרי״ג, במנין תהיו
 שהרמב״ן לי קשה גם מונה. אינו הרמב״ן גם תהיו קדושים אבל דברים,
 שתהיה חז״ל לדעת שהפירוש כתב תעבוד ואותו פסוק על ואתחנן בפרשת

 מה מזה שיבא עד עיקר רבו מלאכת שעושה לו הקנוי כעבד עת בכל לו

 קיום כדי צרכיו ויעשה וישן יאכל שמים, לשם יהיו מעשיך וכל שאמרו
היא, טובה שינה וכי שינה, זו מאד טוב כי שנאמר כענין ה׳ לעבוד הגוף
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למקרא הגוף צרכי בכל ויתכוין בתורה ועוסק עומד הוא קמעא שישן מתוך
ואותו של זו עשה מצות גם ע״כ. בעודי לאלקי אזמרה בחיי ה׳ אהללה
לא למה טעם וצריך בתרי״ג, הרמב״ן מונה אינו תעבד

 מיוחדת מצוד, אינה תהיו דקדושים כתב ד׳ בשורש שהרמב״ם ומצאתי
 זה לחשוב אין לכך קדושים, תהיו ובזה המצוות כל שתשמרו לאמר אלא

 ומיוחדת. חדשה מצוד. היא קדושים, בם׳ הרמב״ן לפירוש אך המצוות. במנין
 שמצור, יסוד הניח התשיעי בשורש שהרמב״ם זו, קושיא ביישוב לי ונראה

 המצות במנין מ״מ בתורה, פעמים כמה נכפל שהציווי אע״פ ונשנית שנאמרה
 איתא ולמשל מחודשת, מצוד, כאן שאין מאחר אחת, מצוד, רק מונים אנו

 שמונה נכפל שהציווי עשה, בשמונה עובר תפילין מניח שאינו כל במנחות
 נאמר כן יד, של ואחת ראש של אחת שתים אלא מונים אנו אין מ״מ פעמים
 האפשרות בכל לו להתדמות הוא שהפירוש בדרכיו והלכת בתורה דכתיב מאחר

 א״כ הנ״ל( דעות בהל׳ הרמב״ם )כלשון קדוש היה אתה אף קדוש הוא מה
 מחוייבים שאנו עשה עוד ולהוסיף ולחזק לכפול בא תהיו דקדושים הציווי
 אבל עשה, שתי מקיים והמקיים עשה בשתי עובר ע״ז והעובר קדוש להיות
 תעבד דאותו המצוד, וכן מחודשת. מצוד, רק מונים אנו אין המצוות במנין
 הגוף, לתאוות ולא שמים לשם הצרכים ושאר ולישן לאכול מצווים שאנו

 שהיא אף ולכן קדוש, היה אתה אף קדוש הוא מה בכלל כבר הוא זה גם
 מצוד, אבל עשה עוד ולהוסיף הדבר לחזק הכתוב שבא נוספת, עשה מצות

הרמב״ן. אותה מנה לא ולכך אינה מחודשת

י.

 ולברח להתרחק טובות במדות ולהחזיק להתנהג שחיובנו ביארנו הנה
 חיים רבנו שאמר זה מה א״כ בדרכיו, והלכת של מ״ע הוא רעות ממדות
 מאד מאד עצמן מעבירות קשות הרעות המדות שענין לעיל( )הבאנו ויטאל
 עשה. מהאי עשה האי מ״ש ולכאורה ול״ת, מעשה יותר בהן ליזהר וצריך
 ועוד חמורות. הן לכך תרי״ג לכל היסוד הן שהמדות משום ביארנו ולעיל

 במצוד, זהיר הוי רבי אמר מ״א( )פ״ב דבאבות ושאני. דשאני לאמר יש
 קלות שיש מוכח הרי מצוות. של שכרן מתן יודע אתה שאין כבחמורה קלה
 מצות יש מהן, פחות שכרן שמתן ויש מרובה שכרן שמתן יש חמורות, ויש

 ולמשל מדרגות כמה וכיוצא שקולות שאינן ויש המצות כל כנגד ששקולות
 במציאות ולהאמין לידע היא להרמב״ם( המצוות )במנין הראשונה המצות

 המקיים וכי בחגך, ושמחת למצות זו מצוד, לדמות היש ה׳, אנכי שנאמר ה׳
 שוד, העונש אנכי מצות מקיים שאינו מי או זו מצוד, למקיים דומה זו מצוד,
בעיקר כופר הוא אנכי מצות מקיים כשאינו הלא ושמחת׳ מצות מקיים לאינו
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 ומצות יראה מצות לדמות היש וכן כלום, לו ואין והמצוות התורה בל ובטל
 היא זו מצוד. בדרכיו, והלכת במצות הוא כן וטעינה, פריקה למצות אהבה

 המהר״ל שביאר וכמו בה. כלול שהכל מפני המצוות, כל כנגד השקולות מן

 אתה שאין כבחמורה קלה במצוד. זהיר הוי המשנה על לאבות בפירושו
 שכרן במתן חילוק שיש המשנה מן שמוכח כתב מצוות, של שכרן מתן יודע

 רצון עושה הלא חילוק, יש למה ולכאורה יודעים. אנו שאין אלא מצוות של
 ומד. בשכר, המיעוט או בשכר הריבוי תלוי ובמה כבאחרת, זו במצוד, ה׳

 המהר״ל ע״ז וכתב מצוה. לכל הראוי השכר ה׳ מודד שבה המדד, היא
 יותר והדבק יותר הקרוב כל בה׳, והדביקות הקריבות לפי נמדד שהשכר

 למעלה מדרגתן בה׳ והדבקים המקורבים כל יותר, הרבה הוא שכרו בה׳
 והנה ותכלית. שיעור לאין השכינה מזיו ומתענגין ונד,נין מאד גדולה היא

 בה׳, ודבקות לקריבות ד,מקיימן את שמביאות הוא ותכליתן פעולתן המצות
 ודבקות קרבות יותר שמביאות מצות יש זו, בפעולה שוות המצות כל לא אבל
 מצוד, כל על והשכר הדבקות, בפעולת הראשונות מן פחות שהן אחרות ויש

 המהר״ל. דברי תמצית הוא כאן עד שפעלה. והדיבוק הקירוב לפי נמדד
 לבוראם, האדם את המדבקות דבק הן המצוות שכל אמת דהן הנרא עפי״זו

 ארור אין שבעולם, דבק כל יועיל ולא מתדבקים ההפכים שאין ידוע אבל
 מתדבקים, אינם ג״כ שוים בלתי רק הפכים לא כשהם וגם בברוך, מתדבק

 ולא מתדבקים אינם ודומים שוים בלתי מתדבקים, ושוים דומים הוא הכלל
 יתפרדו קצר ובזמן שעה לפי רק יהיה יועיל אם ואף דבק שום בזה יועיל

 הפכים, שני שהם בזמן לבוראו האדם שיתדבק אפשר איך ולפיכך לגמרי,
 שם גדולתו מוצא שאתה מקום )כל ענו הוא ה׳ אכזר, והאדם רחום הוא ה׳

 דבורה( תומר בם׳ )עיין סבלן הוא ה׳ גאוה, בעל והאדם ענוותנותו( מוצא אתה
 הוא ה׳ העולם, בתאוות ושקוע טמא והוא קדוש הוא ה׳ כעס, בעל והוא
 והוא אמת( הקב״ה של )חותמו אמת הוא ה׳ ועקום, מסולף והוא וישר צדיק
 בבוראו האדם שיתדבק אפשר ואיך בו, כיוצא דברים הרבה וכן שקר כולו
 המצוות של הדבק בזה שיועיל אפשר ואיך ממש, ההיפוך מן היפוך שהם אחר
 ויתעלה שמו יתברך ה׳, נתן לפיכך מתדבקים, ההפכים שאין הוא כלל הלא

 כפי לה׳ להתדמות בדרכיו, והלכת של זו מצוה לנו שנתן הטובה המתנה על
 ודומים ושוים לו, ודומים שוים להיות להתדמות, אשד, לילוד שאפשר מה

 לו ודומים שוים שנהיה בדרכיו והלכת של המצוד, שנקיים אחר מתדבקים,
 אבל וקיים, טוב דבק הם המצוות אז בו, אותנו לדבק המצוות יועיל אז

 רבינו כוונת וזוהי כלום. לפעול המצוות בכח אין בדרכיו והלכת מצות בלא
 בה אשר העליונה הנפש אל ושורש ויסוד כסא הן המצות שכל ויטאל חיים

במדות. תלוי הכל וביטולן מצוות של קיומן ושכל תרי״ג, כל תלויין
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יא.

 ופירוש מיוסד כולו הוא ז״ל קורדובירו משה לרבנו דבורה תומר הספר
 הרבה הזה הקדוש הספר ללמוד אנו וצריכים בדרכיו. והלכת מצות על

 הוא והנה המדות. בתיקון הרבה ואם מעט אם אחד לכל שיועיל ובטח פעמים
 שבאדם העליונה שהמעלה והוא, בדרכיו והלכת של המצוד, אחר באופן מבאר

 הן העליון והדמות הצלם ועיקר אלקים, צלם שהוא הוא, וגדלותו חשיבותו
 כל בעוה״ז, ועסקו השתדלותו כל להיות האדם צריך לכן ומדותיו, פעולותיו

 אלקים, צלם להיות זו מדרגה ולהשיג להגיע חייו, ימי בכל ועבודתו יגיעתו
 צלם הוא אז לאלקים, בכל ושוד, דומה האדם אם ממש, וכדמותו כצלמו
 קדוש, הוא אף קדוש הוא ה׳ רחום, הוא גם רחום הוא ה׳ באמת, אלקים

 אדם על יאמרו הבריות כל וכו׳ וכו׳ וסבלן ענו הוא אף וסבלן ענו הוא ה׳
 בחייו. להשיג יכול שהאדם העליונה המדרגה וזוהי אלקים. צלם ממש הוא זה

 לנו, ברור הרי זה במאמר שכתבנו והטעמים הצדדים מכל ורעי אחי וא״ב
 בדרך להתנהג טובות, מדות בקניית להיות צריך ויגיעתנו השתדלותנו שכל
 ולעבוד אותם, לתקן ולראות רעות ממדות האש כמן לברוח ובנימוס, ארץ
 והבא ומדותיו פעולותיו בכל ית״ש לד,בורא להתדמות ואפשרותנו כחנו בכל

 ימי וכל לו ודומים השוים מן להיות ויזכנו ה׳ יעזרנו אותו. מסייען ליטהר
אכי״ר. בו ודבוקים חבוקים להיות חיינו
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בדרכיו והלכת

חסדים גמילות ע״י הוא ה׳ בדרכי הליכה עיקר
 האלקים את בדורותיו,־ היה תמים צדיק איש נח נח, תולדות "אלה א(

התהלך האלקים "את הספורנו, וכתב ט׳(. ר, )נח נח" התהלך
 ומבואר רז״ל". כדברי דורו בני והוכיח לזולתו להטיב בדרכיו הלך נח,

לזולתו. הטבה היינו האלקים" עם ש״הילוך מהספורנו

האלקים את חנוך "ויתהלך הפסוק, על הספורנו מדברי מבואר וכן
 האלקים, את חנוך "ויתהלך הספורנו, שכתב כ״ב(, ה׳, )בראשית

 מדברי נוסף לימוד ויש ותוכחת". בצדקה לזולתו להיטיב בדרכיו התהלך
 ]צדקה[ בגשמיות דרכים, בשני היא אדם לבני שההטבה הספורנו

]תוכחה[. וברוחניות

 ומסתמא מאד, גבוהה מדרגה הוא האלקים עם שהילוך פשוט זה והנה
היינו אלקים" עם "הילוך להשיג הדרך מה נשאלים היינו אם

 מדברי אבל התורה, ורזי הבריאה סודות את להשיג שצריך משיבים
 הטבה ע״י אלקים עם הילוך מדרגת להשיג יכול אדם שכל מבואר הספורנו

וגשמיות. ברוחניות אדם לבני

 "ועתה יב(, )י׳, עקב בם׳ כתוב חז״ל. בדברי גם מצינו זה לימוד כעין
ללכת אלקיך ה׳ את ליראה אם כי מעמך שואל אלקיך ה׳ מה ישראל

וזרוכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 75 מס עמוד (6) (3) הלוי ליב יהודה בן יצחק יעקב רודרמאן, :לוי עבודת שיחות



יג,ד Wo 1 נח פרשת

 אלו דרכיו, בכל "ללכת מ״ט(, )סיסקא בספרי שם ואיתא וגו׳", דרכיו בכל

 הקב״ה רחום, היה אתה אף רחום המקום נקרא אלא וכר, המקום דרכי הן
 גמילות היא ה׳ בדרך שהליכה ומבואר וכר". חנון היה אתה אף חנון נקרא

 תלכו׳ אלקיכם ה׳ ׳אחרי דכתיב "מאי א׳(, )י״ד בסוטה מבואר וכן חסדים.
 להלך אלא וכר, שכינה אחר להלך לאדם לו אפשר וכי ה׳(, י״ג, )ראה
 הלבש אתה אף וכו׳ ערומים מלביש הוא מה הקב״ה, של מדותיו אחר

 ניחם הקב״ה חולים, בקר אתה אף וכו׳ חולים ביקר הקב״ה ערומים,

 קבור אתה אף ובו׳ מתים קבר הקב״ה אבלים, נחם אתה אף וכר אבלים

 שזהו מבואר ה׳-ר( הל׳ פ״א דעות והל׳ ד׳ מ״ע )סה״מ ]וברמב״ם מתים".
ט׳(.[ כ״ח, תבוא )כי בדרכיו" "והלכת של הפסוק ביאור ג״כ

 מחשבות להבין האדם את מחייבת אינה ה׳ בדרכי שהליכה ומבואר
בגמילות לעסוק האדם את מחייבת היא אלא וכדומה, רוחניות

ברוחניות. ובין בגשמיות בין לחבירו ולהטיב חסדים

צדיק תואר ביאור
 צדיק". איש "נח שכתוב וכמו צדיק, של בתואר גם מוכתר היה נח ב(

היום כל שעוסק לאדם רק שייך שהוא להבין רגילים זה תואר גם

 שמטיב למי הוענק זה שתואר ללמוד יש חז״ל מדברי אבל רוחניות. בעניני
שיתבאר. וכמו ואחד אחד כל של לטובתו ודואג אחרים עם

 של בריותיו שזן על צדיק, "איש ה׳(, סי׳ )נח תנחומא במדרש איתא
שזנו על צדיקים נקראו אדם בני שני צדיק, נקרא הוא ברוך הקדוש

 ב׳, )עמוס צדיק׳ בכסף מכרם ׳על בו כתיב שכך ויוסף, נח הבריות, את
 שנח מללו ברור חז״ל דברי י״ב(". מ״ז, )ויגש יוסף׳ ׳ויכלכל בו וכתיב ו׳(,

העולם. בפרנסת שעסקו על "צדיק" לתואר זכו ויוסף

 ידך את "פותח ט״ז-י״ז(, )קמ״ה, בתהלים הפסוקים ביאור שזהו ונראה
שהקב״ה ומבואר וגו"׳, דרכיו בכל ה׳ צדיק רצון, חי לכל ומשביע

רצון. חי לכל משביע שהוא על צדיק נקרא בעצמו

 איתא בתיבה. נח שסבל הטירחה גודל את היטב תיארו חז״ל והנה
מה האכילם ומין מין מכל ואחד אחד "כל ב׳(, )סימן בתנחומא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 76 מס עמוד (6) (3) הלוי ליב יהודה בן יצחק יעקב רוז־רמאן, :לוי עבודת שיחות



בדרכיו והלכת של״התבוא כי תרצד

תבוא כי פרשת
בדרכיו׳ ׳והלכת לו יקראו אשר שמו זה

מצוה נר
 על קריה מצות מצות, מתח״ג תר״ו המצוה א.

מעשר. ודרי מצות תר״ז, הבכורים.

 באנינות, שני מעשר לאבל שלא תר״י, תר״ט, תר״דו,

 בשאר דמיו להוציא ושלא בטמאה, לאכלו ושלא

 להדמות מצות תרי״א, אכילה. צרך שאינם דברים

 יז( כו, )דברים שנאמר יכלתנו, כפי יתברך השם בדךכי

 וללכת לאלהים לך להיות היום האמרת ה׳ את

בדרכיו׳.

אור תורה
 זו, בפרשה הנזכרות המצות כל הכוללת המצוה ב.

כי ט(, כח, )שם בדרכיו׳ ׳והלכת היא

 מחיב כן על יתברך, קונו בצלם נעשה שהאךם מאחר

 וצריך בדרכיו. וללכת דאפשר מה בכל לו להדמות

 מיחך־ת מצוה איבר שלכל הגשמיים, איבריו להשלים

 הוא מה בךרכיו, .ילך כאשר תלין בטוב ונפשו לו.

 זמן כל פרוש זהו מ״ט<, עקב )ספרי, כו׳ אתה אף רחום

 קאמר מדלא ב<, יז השנה )ראש הזה כסדר עוקצן &ובני

 הסדר אומרים אנו פעמים שכמה הזה, כסדר ׳יאמרו׳

 ׳והלכת כמעשיו, לעשות צריך אלא נמחק, אינו והעין

 ואז קצג-קצה(. אות מאמרות עשרה ח״א, לעיל )ראה בדרכיו׳

 כבןכול אדם של הבנק כי מרכבה, נעשה האדם

 שתי קדושות, צורות שבע שהוא העליון במן כךמות

 לקחה מאיש והאישה וברית, גוף שוקים, ושתי ןרועות

 כך ואחר הבטן. ]ספירות[ שבעת נגד הרי לאחד, והיו

 ראשונות שלש כנגד והלשון והחך המח בו הראש

 הוא עצמו את מקדש אם הרי כאחת. תשובות שהם

 יט( כו, )דברים הפסוק שרמז וזהו עליון. כדמות כנטכול

 ולשם לתהלה עשה אשר הגוים כל על עליון ׳ולתתך
 השלם, הבטן הוא ותפארת׳ ׳שם כי נודע ולתפארת׳,

 שהאריך כמו בינה היא ו׳תהלה׳ פרצופין, ד״ו הם כי
לשלש רומז תהלה, בערך פכ״ב< כ״ג )שער הפרדס

*הגה״ה
 כיצד, אחת. עלן־ה רק אינה בהנר נס הפשט דרך על

הכיל. מן למעלה הס היו• פקיונס דבקים ישראל כשהיו•

 כך כל קלקלו כשלא שויס, היו לא ישראל פרענות והנה

 נשארו המברך, בארץ במדינתם ?שארו ישראל היו

 מחמס מקדם צוהיה הנר רק ענש, להס יטה ולא פמדרנתס

 הנר צריך נמצא קרבה. בהשפעה מהס למעלה למעלה עלה

 ישראל, על אחת מנגלה שיעלה קידם מעליות שמי לעלות

 למעלת צווה להיות מלמטה שעולה אחת עליה דהינו

אמנם מהם. למעלה שעולה שניה עליה כך ואחר ישראל.

 ובזה הבטן. ראש והם כאחת החשובות ךאשונות

 שנאמר כמו אחת פעם עאה הזכר בברכה למה מתרץ

 אשר ׳הגר מג( כח, )דברים אמר ובקללה עליון׳, ׳ולתתך

 פעמים שתי הזכר מעלה׳, מעלה עליך ?עלה בקו־בך

 )סוטה פרענות ממדת מרבה טובה מדה הלא עלןה*.

 ]אחר ךבוי ואין פרט, הוא מעלה׳ ׳מעלה אלא א(. יא

 ולא מעלה ועוד מעלה לגר יהוה כי למעט, אלא רבוי[

העליות. כל הכולל כלל הוא עליון׳ ׳לתתך אבל יותר,

 ואז החנוא וכשגבר היאראל. על אחת מעלה אלא עלה לא

 )לברים מטה׳ מטה תרד ׳ואמה ונמקיס בישראל, הענש יטה

 למטה ירדו ךשראל במקומו נצןאר הנר מעלת כי מג(, כח,

 שניה ו-למטה לוי ש.וה להיות אחת למטה דהןנו למטה.

 קי אוח פסחים, מסכת )ח״ב, פלשתי הזה ובעלן תחתיו. להיות
 רפיונו שאמרה: הלבנה כקטרוג יג( אות ראה פר׳ כ׳; אוח בהג״ה

 )חולי! עצמי את אמעט הנון דבר שאמרתי מפני עיולס של

 חזית מאי מתמעט החמה מאי אלא לכאורה, וקשה כ(, ס

 אמרה: הלבנה אלא ב(, כה )פסחים טפי סומק דידך דדמא

 החמה שלהעליות במקומי להניחני לך יטה עיולס של רפיונו

 וקל אחד, בכתר שויס כן נס היינו לא ואז ממני, למעלה

לה?'!•

 כן על לעליון, להדמות האךם שתכלית ומאחר ג.

ולא חל והמה שלו הגשמיים עטנים אף

טהרת על שנעשו חלין להיות צריך לכאורה, קדש

ה.
שפ

 
ה.

שפ

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 691 מס עמוד {17} (9) הלוי אברה□ בן ישעיה הורוויץ, :ג - והמפואר< >המנוקד הברית לוחות שני



תרצהכדרכיו והלכתשל״התבוא כי*

 חוש שלכאורה להוליד, האדם זיווג מבעיא לא הקדש.

 עצמו את המקדש אדם מקום מכל חרפה, המשוש

 ממש הוא אז העליון, הדמות להרבות בדומה להוליד

 נשמות, להוליד העליון זווג בסוד ה׳ בללכי הולך

 והארכתי ב(, ל )קידושין כו׳ באדם שתפיץ ושלשה

 ק׳ אות האותיות, שער )ח״א, במקומו בארך הזווג בקדשת

 שאמר כמו ונפלא, גדול עמן והוא ואילך(, שכז קטנה אות

 בצלמנו׳, אדם ׳נעשה כס א, )בראשית הוא ברוך הקדוש

 לקדשה. מסטרא כשהוא ובתנאי למטה, עושה הוא כן

 את אדם במקדש ושרדה, אכילה עניני אפלו אלא

 ק׳ אות האותיות, שער )ח״א, בארך שהארכתי כמו עצמו,

 המאכל אז האכילה, קדשת בעמן ואילך( קנא קטנה אות

 אצל ומץכר לנסכו. ?ין בסוד והשומה הקרבן בסוד הוא

 כמץכר ושומה, אכילה הקרבן בסוד הוא ברוך הקדוש

 אריתי כלה אזזתי לגני ׳באתי א( ה, השירים )שיר בפסוק

 עם ?יני שתיתי דבשי עם ?ערי אכלתי בשמי עם מורי

 בזהר והאריך דודים׳, ושכרו שתו רעים אכלו חלבי

 אחרים ובמקומות ע״א( ע״ב־ד׳ ג׳ דף >ח״ג ויקרא בפלשת

 היא האכילה וסוד הקרבנות. ענ?ן על זה פסוק בבאור

 לליח למעלה מלמטה העולה התחתון ההתעוררות

 רוחמית אכילה תה?ה הצדיקים אכילת וכן ניחוח,

 שהם הגוף וכלי שכינה, מזיו תז-ונין שכינה מזיו נהנין

 מוכנים ויהיו ומאיליסי מץדככים יהיו האכילה כלי

 תשובה )הלכות והלמב״ם הזה. הרוחניית האכילה לקבל

 תח?ת לאחר הנצחיי בשכר להאמין שמאן ה״ב( פ״ח

 קשה ה?ה כי לבד, בנפש לק תפש בגוף שיהיה המתים

 )ברכות רקזת״ה אכילה הבא בעולם שאין מאחר בעיניו

 לבו שת לא אבל בחנם. יהיו האכילה כלי כן אם א( יו

 הגוף ויה?ה האכילה ?חסר לא תמיד כי זה, לדבר

 שכינה, מזיו מון לק גופני מזון לא אבל מזון, מקבל

 לאכילה מוכנים ויזדככו יתקדשו כן גם האכילה וכלי

 ש?ש ובכבודו בעצמו יתבלך בו נאמר כב?כול וכן זו.

 אכילה ניחוח הריח המקבלים בו פנימיות בחינות

 רעים׳ ׳אכלו בה שנאמר הרוחניות, תכלית רוחנית

 להיות נצטוינו גשמיים שאנחנו עתה גם כן על וגו׳.

 טהלת על נעשה יה?ה חלין שהוא הגשמי מאבלנו

 לאכלו שני ומעשר ומעשרות בכורים ענ?ן וזהו הקדש.

אין כי באני, לאבלו ושלא אלהינו. ה׳ לפני בירושלים

 בטמאה, לאכלו ושלא שק. בלבוש המלך לפני לבוא

 להוציא ושלא טהרה. למקום טמאה תכנס איך כי

 בקדשתה האכילה כי אכילה, לצלכי אלא מעשר ממון

עץ ׳מכל טס ב, )בראשית הרמז בא זה ועל קרבן, היא

תאכל׳. אכל הגן

 פלי כל מראשית ׳ולקחת p כו, )דברים כתיב ד.

ס״ד(, )פ״א לבה בבלאשית וגו׳. האדמה׳

 מתנה לב בשם הונא לב א(, א, )בראשית ברא׳ ׳בראשית

 חלה, בזכות העולם, נברא דבלים שלשה בזכות אמר,

 טעם, ומה בכורים. ובץכות מעשרות, ובץכות

 חלה, אלא לאשית ואין אלהים׳, ברא ׳בלאשית

 לאש^ ואין עלסתכם׳. ׳לאשית כ( טו, )במדבר שנאמר
 ׳לאשית 0 יח, )דברים אמר דאת מה היך מעשרות, אלא

 יט( כג, )שמות שנאמר בכולים, אלא לאשית ואין דגנך׳,

 מה וקשה כאן. עד וגו׳. אדמתך׳ בכולי ׳לאשית

 שאומר מצות תך?״ג מכל מצות שלש דהנך אולמא

 לבותינו שאמרו מה בשלמא העולם, נברא שבשבילן

 ס״ד( פל״ו רבה ויקרא שם; רבה )בראשית אחר במקום ז״ל

 שהוא ניחא, ו)ה(ישלאל, התורה בשביל ׳בלאשית׳

 התורה, את שיקבלו ישראל בשביל שברא הכל, כולל

 ׳אין שלילה בלשון אומר קשה, עוד קשה. כאן אבל

 נקרא דבר שאין מינה שמע חלה׳, אלא לאשית

 לאשית ׳אין להפך אמר כך ואחר חלה, אלא לאשית

 לאשי^ן ׳אין אמר שלישית בפעם וכן מעשרות׳, אלא

 עוד אהדדי. סתרי אלו שלש נמצא בבולים׳, אלא

 נאמר וזה דגנך׳, לאשית אמר דאת נמה[ ׳היך קשה,

 למה או המעשרות. על מביאו והוא התרומה, על

אמר ולא אמר׳, דאת )כ(מה ׳]היך[ הלשון שנה

באינך. שאמר כמו ׳שנאמר׳

 התולה בשביל היתה הבריאה תכלית כי הענ:ז•

ונפש, גוף שהתולה וכמו האדם. שיקימה

 האדם. כן ב?חד, ומת?חךים ונסתר, נגלה לומר, לצוני

 מצות תך?״ג כנגד גילים ושס״ה איבלים למ״ח בו ו?ש

 רצוני קלשים, וקדש קלש והוא ע״ב(, ק״ע דף ח״א )זהר

 להיות ראוי והגוף הנשמה, מצד קדשים קדש לומר,

 כבהמה, מדות בו ?ש והלא זה, אפשר ואיך קדש.

)חגיגה בהמה כמו ואוכל באכילה, תלוי שחיותו דהינו
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 ע״א ל״ט ה - נדריםדוד רבי שיעורי
חולש רב־ק."• מציה על נדר חל אך

קפז פוברס^וצ״ל

מותר יהא ג״כ מסוכנת בהמה אפי׳ בשבילו תיקון הוי השחיטה א׳׳כ שחיטה,
דליכא היכא ממון כרפואת דהוי ,לשחוט , הוא,״ דהאיסור ע״ז לענין משא״ב חייב, ולכן

 של הנאה בעינן בזה א״כ ההנאה, משום
 מסוכנת דדוקא אמרינן שפיר ולכן ממונות,

שוה דבחייה כיון בריאה אבל הנאה, חשיב
הנאה. חשיב לא יותר

 נמי הנאה מודר לענין דה״ה הרמ״א וסובר
דמהנהו חשיב במסוכנת דדוקא כן,
 לא בריאה בהמה אבל ואסור, בשחיטתה

לו. לשחוט ומותר שמהנהו *""חשיב
 דפשוט שהקשה מ״ב< )ס״ק שם בט״ז ]ועי׳

בבריאה, הנאה מיקרי לא ע״ז לגבי דדוקא
 ע״ש[. הנאה מיקרי ודאי נדרים לענין משא״ב

על הקשה מא:( )דף לקמן והקרן־אורה
 במקום מיירי אי דממ״נ הרמ״א

 בריאה אפי׳ א״כ השחיטה, על שכר שנוטלין
בשחיטתו, מהנהו דהא לשחוט לו אסור יהא

 השחיטה. דמי שכר לו שנותן כמו דהוי
א״ב שכר נוטלין שאין במקום מיירי ואי

ל"! דף

 אבידתו. לו דמחזיר משום דמותר אחר רופא
אחר רופא דליכא דהיכא הר״ן כתב ]?־הא

 דהוי משום לרפואתו למריר מותר
לשחוט ה״ה וא״ב אבידתו, לו במחזיר

מה״ט[. מותר יהא מסוכנת
 איירי הרמ״א דאה״נ נימא דאולי ]וצ״ב
 אסור[. ולכן לשחוט שיכול אחר דאיכא באופן

איירי דהרמ״א סובר אורה דהקרן וכנראה
 דאפ״ה אחר, דליכא באופן אפי׳

מותר יהא דלהר״ן הקשה ולכן במסוכנת, אסור
בכה״ג.

 חדש, דבר ממש לו כנותן הוי דזה י״ל ואולי
לו שמחזיר אבידה למחזיר דמי ]ולא

 אסורה הוי שחיטתה ודם דק דכיון שלו[, את
 אותה שעושה ממש מהנהו הוא הרי מסוכנת,

 גרם רק זה אין וא״כ בשר, לו ונותן לדמים
ממש. הנאה אם כי הנאה,

ע״א

חולים דביקור מצוה על נדר חל איך

 מבקר בשנכסי לעולם שמואל אמר גט׳ קצי(
ובמקום החולה, על אסורין

 שכר נוטלין ואין הישיבה, על שכר שנוטלין
וכו׳. העמידה על

 ולא עומד לבקרו דנכנס בהא לעיין יש והנה
"נכסיו" אסר האם מיירי, היכי יושב,

 חבירו. על "גופו" דאסר או חבירו, על
מגופו, הנאה שנדר דמיירי נימא אי דלכאורה

 יכול איך חבירו, על גופו דאסר
 דהא חולים, ביקור של הנאה לענין גופו לאסור

 השבועה. חל דלא מצוה, לבטל נשבע כמו הוי
 את לבטל חלים דנדרים דקי״ל דאע״ג

כשאוסר דוקא זהו הא המצוה,
 רעל וכיוצ״ב, סוכה כגון עליו, החפצא
 יכול אין ממילא ושוב הנדר, חל שפיר החפצא

המצוה. לקיים
 שייך הא גופו, על הנדר דעושה היכא אבל

את לבטל חל לא דשבועה הטעם בו

 המצוה, לעשות מצווה דגופו משום המצוה
 המחנ״א כמ״ש נדר, הוי לא למצוה גופו ולאסור

 )דף בנזיר רש״י כתב וכן א׳( )סימן נדרים הל׳
 נדר. הוי איך וה״נ מושבע(, והרי ד״ה ד.

הוי עומד, לבקרו דנכנס דהטעם משמע והרי
 ואיהו קעביד דנפשיה דמצוה משום

דלא תיפו״ל לזה, בעינן ומ״ט מתהני, ממילא
מצוה. לבטל כלל הנדר חל

עצמו על הנדר עשה דהמודר נימא אי ואכן
 הרי דהמודר א״ש, מחבירו יהנה שלא

 מחבירו הגוף הנאת עצמו על לאסור יכול
 אי אבל חבירו[, על מצוה ]דהוי מזה אפי׳
דהרי כנ״ל, קשה שאסר, הוא דהמדיר נימא
 מצוה. לבטל נדר דהוי כלל, הנדר חל לא
לבטל אף חל שפיר דבכולל נימא אי ואכן

 יהנה שלא הוי הנדר דהא א״ש, מצוה,
ושפיר המצוה, על רק ולא מילי, בכל ממנו

בכולל. חל
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פוברסקי ע״ב ל״ם דח - נדרים דוד ( ן י^ורי^ קפח
דשלב׳ל דהוי השכר, לאסור יכול אץ

הנדר. הכא חל איך לבטל דשבועה המאור, הבעל שיטת לפי אך
קשה אכתי בכולל, אפי׳ חל לא המצוה

דשלב״ל דהוי השכר, לאסור יכול איך

 ט״ז( ס״ק רכ״א סי׳ )ביו״ד הט״ז והנה קצו(
נכסיו דאסר מיירי דהכא כתב,

 מהכא דא״כ וכתב הגם׳, כלשון חבירו על
 אף איסור איכא נכסיו, כשאסר דאף מוכח

 על שכר דנוחנין באופן והיינו מגופו, ליהנות
 הנאה מיקרי דעי״ז ומשום הנאה, אותה

 וחזר השכר, ממנו קיבל כאילו דהוי מנכסיו,
ע״ש. לו ונתן

 השכר דהא עליו, הקשה ובהפלאות־נדרים
בא שלא דבר עדיין הוי

 דשלב״ל. חבירו על לאסור יכול ואיך לעולם,
 שם, הגרעק״א בהגהות כן הקשה כבר ואכן

 השכר- שקיבל כמו דהוי בכך דמה
 וחוזר השכר מקבל באמת אם אף הא ממנו,
 לא נכסיו לו שאמר במה דהא מותר, לו, ונותן

 על דשלב״ל אוסר אדם דאין בכלל, השכר הוי
 השכר היה לא נכסיו שאסר וכשעה חבירו,

נכסיו. בכלל
 דמיירי לדחוק אפשר דבסוגיין הגרעק״א, וכתב

המבקר, מנכסי עצמו אסר שהחולה
דשלב״ל. לאסור יכול שפיר עצמו דעל

 שם, המחבר על דבריו שכתב הט״ז אבל
שמעון, על הנאתו שאסר ראובן שכתב,

ל"! דף

 אסר, שהמדיר מפורש הא וכו׳, שמעון וחלה
דשלב״ל. לאסור יכול אין דהא צ״ע א״כ

 כתב דאיך עליו, הקשה ובשלמי־נדרים
לדחוק אפשר דבסוגיא

 אפי׳ בכה״ג דהא עצמו, אסר דהמודר דמיירי
 אליבא אדריה, לא דמחיותיה שרי, נמי יושב

 שם. הר״ן וכמ״ש לקמיה וכדאיתא דשמואל
 )על תמה כ״ג( סי׳ נדרים )הל׳ המחנ״א ואכן

 מה כל דלכאורה מא:( דף לקמן הר״ן
 היכא רק הוי אדריה, לא חיותיה מן דאמרינן
 שייך דאז המבקר, על נכסיו החולה שהדיר

 הנאה שהוא דבר אלא עליו אסר דלא לומר
 הנאה גם דהוא דבר משא״ב בלבד, •"■למבקר

הדירו. לא לחולה,
 נכסי עצמו על אסר שהחולה היכא אכל

 כל דאסר בדבריו דמשמע ודאי המבקר,
נפש. חיי בו שיש בדבר אפי׳ ההנאות,

 ג״כ עצמו, על חבירו נכסי דבאוסר נימא דאי
באין א״כ אדריה, לא חיותיה מן אמרינן

 אדריה, לא חיותיה מן נימא נמי יאכל מה לו
 שמענו, לא וזה ממנו, ליהנות מותר ויהא

בזה. מש״כ נדרים בשלמי וע״ע

ע״ב
כבודו לפי ואינה דזקן פטור איכא חולים בביקור אי

 שיעור, לה אין חולים ביקור תניא ׳גמ ר(
אמר אלא וכו׳, שיעור לה אין מאי

 מאה אפי׳ אמר רבא קטן, אצל גדול אפי אביי
ביום. פעמים

 קטן, אצל גדול אפי׳ וז״ל, בשטמ״ק, וכתב
תורה פטרה אבידה דבהשבת אע״ג

 מצינו שהרי חייב, הכא כבודו, לפי ואינה זקן
 אליו וירא דכתיב אברהם, שביקר בהקב״ה

 השם אחרי וכתיב וגו׳, ממרא באלוני השם
 הוא הקב״ה, של מדותיו אחר תלכו, אלוקיכם

 כדרשינן חולים, בקר אתה אף חולים מבקר
פעמים מאה אפי׳ פ״א, שלהי בסוטה ליה

 שמעתי, ולא ממלאכתו, שמתבטל אע״פ ביום,
שטה.

 מאה אפי׳ שאומר מה על ז״ל הרא״ם וז״ל
שמתבטל אע״פ דמשמע פעמים,

 אמרו שלפיכך ע״ז, תמה ואני ממלאכתו,
 בה שיש הישיבה, על שכר ליטול שמותר
 שאין העמידה על אבל מלאכה, ביטול הרבה

 משום תיקנו לא מלאכה, ביטול מעט אלא בה
 מאחרי למדים שאנו חולים דבקור חומרא

ע״כ. תלכו השם
 בשם הנ״ל, השטמ״ק הביא ובשלטי־נדרים

מה על שהקשה הר״ם.
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קפט פוברםק©צ״ל דוד רבי שיעורי
זרחלין על נוםפין רבו בד*ן

 דמשמע ביום, פעמים מאה אפי׳ שאמרו
 אמרינן לעיל והרי ממלאכתו, שמתבטל אע״פ

 בה שיש מפני הישיבה על שכר ליטול שמותר
מלאכה. ביטול

 שאנו חולים דביקור חומרא משום ]ושמא!
אחר תלכו השם מאחרי למדים

ע״ש. וכר, הקב״ה של מדותיו
שהוסיף נדרים השלמי בדברי וצ״ב ]א״ה,

"ושמא" תיבת השטמ״ק דברי על
 תירוץ אידה דלכאורה תירוץ, שהוא דמשמע

צריך אי סתירה הוי הא סו״ס בזה, הוי
זה. בשביל ממלאכתו להתבטל

לכאורה, השטמ״ק דברי משמעות ואכן
 דדחה ורק לתרץ, כונתו אין דבאמת

 אפי׳ היינו ביום פעמים דמאה הפירוש
 דלא מוכח דלעיל משום ממלאכתו, שמתבטל

שצריך חולים דביקור חומרא משום תיקנו
 שם[. בכונתו וצ״ת ממלאכתו, לבטל
גדול חייב מ״ט השטמ״ק, קושית וכעיקר

 אבידה מהשבת מ״ש קטן, ,"■־אצל
 השלמי הקשה כבודו, לפי ואינו זקן דפטור
 אבידה השבת דהא כלל, דמי לא דהא נדרים,

דאם והתעלמת, דרשינן ושפיר ממון, רק הוי
ע״א מ׳ דף

מ״ט סימן

 זוחלין על נוטפין רבו בדין

מחצה על במחצה אף או פסולין, זוחלק על נוטפין ב״רבו' דוקא אי

 מטהרין המים אין שמואל, דאמר גט׳ רא(
תשרי ביומי פרת אלא בווחלין

 על נוטפין ירבו שמא דחיישינן ומשום בלבד,
 ועיין נה:(, )דף בבכורות כדאיתא הזוחלין,

בזה. שהאריך ר״ן
 יהיו לא אם הדין איך לעיין יש ]והנה

הנוטפין דיהיו רק הרוב, הנוטפין
 כשר יהא האם מחצה על מחצה והזוחלין

בו[. לטבול
 בשם הביא ב׳( סעיף ר״א סי׳ )יו״ד וככ״י

דמחצה הנפש, בעלי בספר הראב״ד
פסול. ברוב ודוקא כשר, נמי מחצה על

פטור. כבודו לפי אינו
 נפש, לפיקוח נוגע הא חולים, ביקור אבל

המבקר כל מ.( )דף לקמן וכדאמרינן
 ודאי בזה וא״ב שיחיה, לו גורם החולה את

 כבודו. לפי ואינו דזקן הפטור שייך לא
אפי׳ דהא יותר, להקשות יש לכאורה ואכן

 בזקן דאף קי״ל גופא אבידה בהשבת
 בשל אף מחזיר שבשלז כל כבודו, לפי ואינה
 הא קטן אצל בגדול וא״כ מחזיר, נמי חבירו
 אינו הוי לא נמי קטן אצל דאף ודאי בשלו

 הקטן בנו אצל דהא ]והיינו כבודו, לפי
 אחרים אצל אף וא״ב מבקר, היה מסתמא

לפי ואינו דזקן הפטור שייך ולא לבקר, חייב
כבודו[.

 שמצא כגון באבידה, דדוקא אפשר, ואולי
כשמנהיג בזיון אותו דהוי בהמה,

 דאם אמרינן בזה אחר, של כמו שלו בהמה
 לגבי ה״ה בזיונו, על מקפיד אינו עצמו לגבי

 עצמו דאצל מה הכא, משא״כ חייב, אחרים
 מקפיד דאינו משום אינו קטן, אף מבקר הוא
 כלל, בכבודו פגיעה זה דאין אלא בזיונו, על

 יהא אחרים אצל דה״זז מזה ראיה אין וא׳׳כ
חייב.

 בלשון ג״ב כן ]דייק )סק״י( שם והש״ך
מטהרין מעיין מי שכתב שם השו״ע

 אלא מטהרין אין גשמים מי בזוחלין, אף
 מתערבים המעיין מן הזוחלין היו באשבורן,

 לכל כמעיין הכל גשמים, מי שהם הנוטפין עם
 אם וכן הזוחלין על הנוטפין רבו ואם דבר,
 מטהרים אינם הנהר מי על גשמים מי רבו

ע״כ. וכר, באשבורן אלא בווחלין
מתערבין הזוחלין היו דכתב דהא משמע הרי

 שוה אלא רובא אינן אפי׳ היינו וכו׳
הכל הוי הרוב, הנוטפין שאין כל בשוה,

הנ״ל. הראב״ד וכדעת כמעיין,
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ארבע של שלחן
Y,לכאר מוסר, יהיה עצב בכל יג( )שם ואסר השממה 

 שטחח כי למד נמצאת ,העצבון אחר השממה על
 ושלומו מונו כל אמנם כלל שלימות לה אץ העוה״ז

 צבי טבל וציץ לכלימה כבודו וכל רוח ורעות הבל
 חזקה אדם של שסקומו בשעה שהרי ,סשארסו
 סקט וע״כ והולכת, עוססס פוסקת הרי בשמחחו

 שחקנו הברכה והסמיבשהיא הטוב היין שנוי על לברך
 הטוב זה ובאור לקבורה, כשנתט ביסר הרוגי על

 כדי זה וכל . לקבורה שנסט והממיב הסריחו שלא
 מן והמורכב מחומר הקרון האדם את להעציב

 בחושי המשוקע מסים גופים שהם הפנמיים היסודות
 : המצוע לדרך שמחתו רטי ושיחזור תאוותיו

 והמטיב, הטוב היין שטי על שהקט אחד טעם וערד
 ,שבכרם הענבים מן היוצא משקה שהיין ^לפי5-

זבלו שנים ז' מח( דף ס״ו אמרוםז״ל)ברמת וכבר
|nK1234567״ n! * י

 זה ומטעם ביתר, הרוגי נמים כרמיהם את האויבים
 כי שתדע וצריך .והמטיב הטוב היין שנוי על תקנו

 באכילתו גדור האדם שיהיה יתחייב התודה מדרך
 שהזכיר וזהו ,פיו שומר בזה ג״כ ושיהא ובשתייתו

 סמך ׳כ,ואח והאסורים המותרים המאכלים התורה
 פרושים שתהיו כלומר ,תהיו קדושים ואמר להם

 והמותרים הטהורים המאכלים מן אפילו !גדורים
 לו הערב המותר המאכל מן א״ע יגדור לא שאם
 מחלל ונמצא יין ובסובאי בשר בזוללי יהיה מדאי, יותר
 הורו וכבר ,תורהו מחלל הוא ת״׳ח ואם ומדותיו א״ע
 שיגמע והוא בשח־תו אדם יתנהג היאך רז״ל לנו

 מן ראיה והביאו ישבע, זה ופס בגרונו וישהה היין
 שתחת הנקבים והס השיחין את סותמים שהיו המזבח

 שישהה כדי לתהום יורדין נחם שהנסכים המזבח חלל
 )דף וערבה לולב בפרק שאמרו וזהו ,במזבח היין
 על במג יין שמנסכין בשעה לקיש ריש אמר ב( פט
 כח( )במדבר שנא׳ השיתין אס פוקקין המזבח גבי

 לשון שמאה לשון שכר , לה' שכר נסך הסך בקודש
 שבע כי מינה שמע רבא אמר שכרות לשון שביעה
 ויהיה בגרונו ישהה ם' שבע, מגרוניה חמרא איניש
 יומא ,במס ואמרו במזבח. היין משהין היו כן כי שבע
 מקריב כאלו לח״ח יין המשקה כל עא( דף )פ״ז

 וק אקרא אישים אליכם שנא' המזבח גבי על נסכים
 אשה קרבן לשון אשים ,אשישה לפון אישים נדרש הוא
 הסעודה לתוך הסעודה מחמת הבאים דברים :לה׳

 פת בלא נאוכלן אע״פ בהם וכיוצא ומלח דגים כגון
 כלל ברכה מעונין אין סעודה לעיקר שבאים כגון

 הסעודה מחמת שלא הבאים דברים .פוטדתן שהפת
 באים שאינם וענבים תאנים כגון הסעודה בתוך

 , לאחריהם ולא לפניהם ברכה סעונין סעודה לעיקר
 עיקר הן והרי וענבים בתאנים הפת אח ללפת בא

 לאחריהם ולא לפניהם לא ברכה טעונים אין סעודתו
 שגמר אחל סעודתו בקנוח באו ואם .פוטרת׳ שהפת

עם אוכלן ואפילו לפניהם ברכה טעונץ סעודתו
 :■פוטרתן המזון דברכת לאחריהם ולא הפת
,הלכה אמרו הממונה בש'י ל( )דף יומא ובטס׳

 ידו נוטל סיס להשתין יוצא אדם בסעודה.
ידיו שתי נוטל והפליג מבילו עם לדבר .ונכנס ,א

 מבפנים אלא מבחוץ יטיל לא נוטל וכשהוא ,ונכנס
 רב אמי ,לאורחים פניו ומחזיר במקומו וישב ונכנס
 מבחוץ טפל לאכול אבל לשתות אלא אסרו לא חסלא

:דעתיה דאנינא ידיע מידע ונכנס

אס המנחה זמן והגיע השלמן על ואוכל מיסב היה
 ואס ומתפלל סעודתו מפסיק ביום שהות אץ

 היה אם וכן ומתפלל, סעודתו גומר ביום שהות יש
 מל עומד והוא הלולב אס ליטול ושכח הסוטת בחג

 נוטל ואמ״ב סעודתו גומד ביום שהות יש אס שלחנו
:הלולב את ונוטל סעודתו קמפסי ביום הותש אץ ואם

I )ברכות וק שלחנו,“על שיאריך צריך מלאכול גמר
 שלמט על המאריר כל רז״ל אמרו כה( דף פ״ס

 י שהשלחן לפי הדבל וטעם ,ושנותיו ימיו לו מאליכין
 סכפדאףשלחן מזבח מה המקדש בבית כמזבח בבית

 ' שהוא ומחוך , ייםהענ את סם מאכיל כפהוא מרמד
 ומתפרנס פרוסה לו ויחן עני יבא שלחנו על מאליך
 סבה זו בטנה השלחן על אריכותו והנה ,ממנה

 j ולכך חיים צדקה באורח יב( )משלי דכתיב לצדקה
 )יחזקאל בנרכוח ואמרו . ושנותיו ימיו לו מאליכין ,

 אמות שתים וארט גבהו אמות ג׳ עץ המזבח מא(
 השלמן זה אלי וידבר עץ וקירותיו וארכו לו וסקצעותיו

כפרמ מזבח מה אלא בשלחן, וסיים במזבח פתח וגו'.
 שפרו־ באזניט־שמעט־ורבים והנה \ ^סכפר^אן^שלנ

 שנהגו אכסניא בעלי והפרנסים שבספרד בגדולים לנו
 קדמונים מימים ביניהם נתפשט מאד נכבד מנהג

 לבית בלכתם העניים את עליו שהאכילו שלהם שהשלחן
 , בהם שנקברים ולוחות ארון ממנו שעושין עולמים

 יגיע אלו האדם כי בלבבות ולקבוע לעורר זה וכל
 ישא לא שלמה הפלך לעוכר עשרו ויעלה לעב שיאו
 אס כי השמש חמת שיעמול מעמלו מאומה בידו

 כסו העניים אש מרחם שהוא והצדקה שעושה הטוב
 כץ־צריו"ק .צדקך לפניך והלך נח( )ישעיה שאמר
 עליו שברך שאע״ם , השלחן על חורה דברי שידבר
 על לברך ג״כ עתיד והוא לברך לו המחוייטת ברכוש
 מדבר כן אם אלא המזון בברכת נפטר אינו מזונו
 ח( דף ס״ג )אבות לבותינו אמרו וכן , תורה דבלי

 האלו חורה דבלי עליו ואמרו עליו שאכלו שלחן כל
 הפלחן זה אלי וידבר שנא׳ ׳מקום של משלחנו אכלו
 זה הרי ד״ת עליו שדברו כיון כלומר .ה' לפני אשר

 אמרו ולא מליו שאכלו שלחן וכל ה' לפני אשר השלחן
כח( )שם שנא׳ מתים מזבחי אכלו כאלו ד״ת עליו

 כלומר , מקום בלי צואה קיא מלאו שלחנות כל כי
 להורות זה וכל . מקום כל דבריו שם מזכירץ שאין
 בחורה לעסוק אלא ולשתיה לאכילה האדם נברא■ שלא
 דרז״ל .יולד לעמל אדם כי ה( )איוב הכתוב וז״ש

 אס יודע איני יולד לעמל אדם ב( צע פי״א )סנהדרין
 יו( )משלי אומר כשהוא בתורה לעמל אס פה לעמל

 עמל הרי / פיהו עליו אכף כי לו עמלה עמל נפש
 יולי לעמל אדם כי מקיים אני מה הא אמור פיו

 אסרו וכן ,יולד חורה לעמל אומר הוי חורה לעמל
 וחיות בהמות בראשית במעשה שברא כשם במדרש
שנא' האדם את ברא כך ואחר ורמשים שקצים ועופות

ויברא
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תתמה "* רבינו

 ורחבו טפחים עשר שנים שלחן של ארכו כי ודע
מונח והיה המסגרת עם עשרה וקומתו ששה

 דרשו כך הבית, לרוחב ורחבו הבית לאורך ארכו
צו.(. )מנחות הלחם שתי בפרק רז״ל

 ש׳לום שטי״ם, עצי שלחן ועשית המדרש וע״ד
בארון מצינו וכן מ׳חילה, י׳שועה ט׳ובה

 ובאות בה נכללות האלה הטובות כל כי ובמזבח
 כפרה מזבח הוא כי השלחן, בסבת בסבת^גם

 על כקרבן חשוב הוא השלחן שעל והלחם לאדם,
 שם ומאכיל מיטיב עין טוב כשאדם המזבח גבי

 עץ והמזבח נה.( )ברכות רז״ל שדרשו והוא העניים,
 לפני אשר השלחן זה אלי וידבר וגו׳ אמות שלש

 אלא בשלחן, וסיים במזבח פתח מא<, )יחזקאל ה׳
 ידי על מתכפר אדם קיים המקדש שבית בזמן

מתכפר אדם המזבח]עכשיושאיןביתהמקדשקיים
השלחן. ידי על

 ארון משלחנם שעושים שבצרפת חסידים ומנהג
מאומה ישא לא האדם כי להורות לקבורה,

 בחייו שעשה הצדקה אם כי בעמלו ילונו ולא בידו
 רז״ל אמרו ולכך שלחנו, על מיטיב שהוא והטובה

ימיו לו מאריכין מאשלחנו על המאריך נד:( )ברכות
___________שנותיו.ו____________־־

לשלש רמז מכאן טהור. זהב אותו וצפית )כד(
ז׳ זה״ב, התורה, מן המזון ברכות

 ירושלים. ב׳ונה ב׳ ה׳ארץ, ה׳ העולם, את הז׳ן ברכת
רמז תמצא זהב זר במלות זהב. זר לו ועשית

.מבדוד בית למלכות

ריא )•חיי כה

 הדין למדת רמז זהב בזר השלחן הקבלה וע״ד
שהוא בצפון מונח היה ולכן מעלה, של
 וזהו יאתה, זהב מצפון לז< )איוב וכתיב השמאל,

 הצפון למדת יתכוין יצפין, שיתעשר הרוצה :< כה >ב״ב
 בגדים, שני השלחן על היו ולכך הגבורה, היא
 של הדין מדת כנגד השני תכלת, ואחד שני אחד

 הכלולה מטה של הדין מדת כנגד התכלת מעלה,
 נותנים היו תחלה הענין, היה וכן .“המרות מכל

 שכתוב הוא אמצעות, בלא השלחן על תמיד הלחם
 על כלו והיה יהיה, עליו התמיד ולחם <1 )במדבר

 תכלת, בגד הלחם על פורשין והיו עצמו, השלחן
 ואחר השלחן, כלי כל נותנים היו הזה הבגד ועל
 ד0תולעת בגד והשלחן הכלים על פורשין היו כך

 תכלת ובגד מלמעלה שני בגד הכל על עליו והיה
 הדין ומדת מעלה של הדין מדת כנגד מלמטה

 בשלחן רמוזות אלו מדות ב׳ כן ואם מטה, של
 משפעת מעלה של הדין מדת כי הבגדים, בשני

 זהב במלת ונרמזת מלכות הנקראת מטה לשל כח
 למטה, דוד בית מלכות וכוללת דוד, על רמז שבה

 חי ישראל מלך דוד הוא מעלה, של מלכות גם
 תלוים והרבוי הספוק ברכת כי וידוע וקיים,

 רב מלכות ויין א( )אסתר שכתוב כענין במלכות,
 מלכות לכתר סימן השלחן ז״ל אמרו וכן המלך, כיד
 הפרנסה תבא משם כי הענין וכלל מעלה, של

 המדה היא כי ובשפלים בעליונים העולם לכלכל
 תבין ומכאן לנערותיה. חזק לביתה טרף הנותנת

,ה» טפחים י׳ המסגרת עם השלחן קומת היות טעם

-------------------------------------------------- טעם טוב --------------------------------------------------

עמו. ויאכל עני יבא שמא שולחנו. על המאריך מא.
 כתב ומהר־א דוד. של מלבות לבתר רמז בתר, היינו וזר דוד גימטריא זה־ב בי דוד. בית למלכות רמז מב.

דוד. עטרת עטרת, לשון זה
 הכל את שמכלה תכלת אמר ולא זה טעם ואמר בלול לשון תכלת מלת בי המדות. מכל הכלולה מג.

וק״ל. הכללות, לסוד בסמוך לקמן זה זולת יצטרך כי יג(, הערה בד )שמות משפטים פרשת שכתבתי במו
 לתפאר״ת רמז הוא בי נלענ״ד הבגד. בזה טעם ז״ל הרב הזביר לא בי אף לומר לי ויש תולעת. בגד מד.

 דין יהיה ולא כלת״ו עם החת״ן מיוחד להיות והוא יעק״ב, תולע־ת יד< מא, )ישעיה כתיב וכן ישרא״ל
זה. והבן למעלה, ממטה בסדר הענין מונח והיה יבין והמשכיל רחמים, בלא

 מקומות בבמה עליה הרמז כן ועל ספירות, היו״ד כל כוללת היא כי טפחים. י׳ וכו׳ תבין ומכאן מה.
הידד.

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)214 מס עמוד חלאוה אבן אשר בן בחיי )שמות( ב - טע□ טוב ספר עם התורה על בחיי רבינו



האותיות שער

בדרש ויש השוגג שהוא אחרי זו ואצ״ל זו והאחרון זו אף זו לא ע״ד , עבירה• עבירה
אם טזידים שהם והפשעים העונות שכל לומר אחרון זוכרו הזה/שלכך העכור בלבוש עתה התורה אור להתגלות אפשר אי כי ויען

 עון נושא ואמר שגגות שהם כחטאים לו נחשבים תשובה עשה
 רשוטם ישאר שלא עד אותם נושא שבתשוב׳ לומר וגו׳ !ופשע

 צדיקים אין עומדים שב״ת במקום וע״ד כזכיות לו נעשים וכמ״ד
לעמוד: יכולים גמורים

 אז צדקנו טשיח ישלח כי האמונה ע״כ ילין בל ביקר אדם כי
 כדין: דין אותיות ישטח משי״ח במעשיו ה׳ ישטח

ויזדככו החוטר וטעכירת הנחש מזוהמת בטהרם הטתים ויקיצו
חרש: אור לקבל חדשה בריר, להיותם

העו• לטרק תשובה לבעלי ביסורין שטנקח דרז״ל י״ג מדד, ונקה 1 א' עיקר יוצא ומדת מדק טבל טדות גי"מ יוצאים הם עקרים ״גד
ב׳ בפי׳ והנה עכ״ל שבים לשאינם ינקה לא לשבים ונקה טדות\ י״ג של פירושן להקדים אני צריו זה מניו ביאור ומודם  פירושן להקדים אני צריך זה ענין ביאור וקודם

 הגה״ה עם דר״ה פ״ק והתוספות בפירושם בקצרה דיבר רש״י כי
 הצורך ככל אינו עדיין אבל בפירושן האריכו שם תוספות של

 עם התום׳ של כוונתן והתפשט שהאריך קודש בהדרת וטצאתי
 הראשון שהשם י״ט י״י י״י ז״ל לשונו אעתיק ע״ב מיעוט תוספות

ח׳ קורא ה׳ כאומר לויקרא הוא סמוך אלא מדות הי״ג מחשבון אינו
 הראשון לחשם ויקרא בין מפסיק הטעם שהרי כן ואינו בו׳ רחום אל

 לאחר ואחד האדם שחטא קודם א' תם הרחמים מדת שניהם אלא
 דאיתא מפסיקתא כן הוכיח ור״ח רש״י דעת נראה כן וישוב שיחטא

 לפני ישראל כנסת אמרה שכחני וה׳ ה׳ עזבני ציון ותאמר שם
 האיך בסיני לי שנתת טובות מדות שני אותן רבש״ע הקב״ה
 האיך ובאור מדות שני שהם נראה א״ב שכחתם והאיך עזבתם

 ההויה שם הוא ד׳ בן ששם לפי רחמים מדת שהוא ה׳ משת מובן
 אביהם הוא וא״ב הנמצאים כל ומהוה ממציא ויהיה הוה היה

 בניו על אב כרחם עליהם ורחמיו וגו׳ קנך אביך הוא הלא כדכתיב
 סורר בן והוא כשיחטא אבל שיחטא קודם ה׳ וזהו בדרכיו ההולכים

 ונהפך וגו׳ אביו והוציאו נאמר עליהם ישמע ולא אותו ויסרו ומורה
 וינצל ירחמהו וישיב אותו ביפרם להוריו ישמע ואם לאכזר עליו
הרחמים. מדות ב׳ הם שטות הב׳ א״כ וישוב שחטא לאחר ה׳ וזהו
 כט״ש הרחמים מדת שהיא זאת במדד. חוזק לשון ג׳ מידה אל

 שלא שלטי לומר הראשונות חמדות ב׳ אחר ובא ראשונ׳
 נגד ואף בצרה לעתות חזק וגואל מבצר הוא ושב חטא או חטא

 המלכה אסתר על עזבתני למה אלי אלי במזמור דרז״ל וכן הטבע
המן: מחשבת צרת בעת אותו שאמרה

 זה בשם זו מדה חידשה מה לדעת וצריך רביעית מדת היא דחום
להם לסמוך היה קרוב שיותר בינתיים אל בטדת הפסיק ולמה

 שאינו אל שם להם מלסמוך רחמים של שמית לשני המפורש רחום
 ב׳ ביני דביני רחמים מדת הוא השם שזה ושמעתי מפורש ב״ב

 עדין שב ולא שחטא האדם שאף שהזכיר הראשונות השמות
 ומקרא חמתו כל יעיר ולא עליו השם רחמי זה כל עם מחטאתו
 רחום והוא ישהיתך ולא ירפך לא אלהיך ה׳ רחום אל כי מסייענו

 דראוי מכלל ישחית ולא ישחיתך ולא מדאמר ישחית ולא עון יכפר
 הטתו כל יעיר שלא בעדו מנן חום“ שמו שמדת אלא להשחתה

 שלישית שחמדה לומר קידם א״ל שהיא שלישית מדת באה ולכן
 מתנהג ואינו טבע בשינוי אף עליו לרחם וחזק מבצר הוא שהש״י

 מרות ב׳ שהם ושב שהטא לטי א־ חטא שלא למי אלא ההוא במדח
 ולא שחטא למי לא אבל טבע ושנוי לנם ראויין ששניהם הראשונות

רחו״ם: שהיא רביעית במדח הנרמז שב
 על דרשו וכן חנם מתנת על מורה שהוא חמישית טדה הוא וחנון

רק עלמא בהאי מצית שכר לקבל רוצים הצדיקים שאין ואתחנן
 מעוטה צדקתם כי ועוד חנם מתנת שיהיה רוצים שמקבלים מה

 אמרו ועוד וגו׳ החסדים מכל קטונתי אבינו יעקב כמ״ש בעיניהם
 לגומלי וא׳ ומצות תורה ללומדי א׳ הקב״ח פוהת אוצרות ג׳ באגדה
 חנם מתנת נותן וממנו לזה ולא לזה לא זכה שלא לטי וא׳ חסדים

 הנון: אינו אפינו ר״ל אחון אשר את וחנותי מ״ש וזהו
 כדי ארכא לו ונותן לחוטא אפו שמאריך ששית מדד, אפים ארך

 לשון אפים אחת מנה מלשון אפים ואמר וישוב לבו אל שיתן
 הרבה הזה האריכות ור״ל חזו המדד. מרבה שהוא משום יבים

 בין כמ״ש לרשעים אף כן שעושה ועוד אפו להשיב והרבה וכט״ש
 האף חרי מה לשון אף שני זה לפי פירושו ויהי לרשעים בין לצדיקי׳

 לצדיקים השכר פני ר״ל פנים שני לשון אפים וי״ם הזה הגדול
 מעונותיו לנקותו כדי לצדיק זה מאריך והיא לרשעים העונש ופני
 טוב שכולו לעולם בואו עד ליכא עלמא בהאי מצות ושכר פה

 שלא כדי פה זכיותיו מעט להאכילו רשעתו כפי לרשע ומאריך
לעוה״ב. 'זכה
 זכיותיו היו שאם חסד כלפי מטה ארז״ל שביעית מדד, חסד ורב

הזכיות ומכריע בידו מטה הש״י עונותיו נגד בעין עין שוקלו׳
 בכלל נקרא שעליהם אלו בעונותיו כשאין זה מרובים היו כאלו

 לסבת מעולם תפילין מנח דלא קרקפתא בגון בגופו ישראל פושעי
ודומיהן: עריות ומגלה במצור, זלזולו

 טמנה ישוב לא אמת והבטחתו דברו שמאמת שמינית מדה ואמת
הש״י חזר לא מעולם דברכות קמא בפרק אמרו ועוד ריקם

בו׳: טובה מדת מדבור
 שוטר הרבה לדורות שאף תשיעית מדד. לאלפים חשד נוצר

את אלחים ויזכור דכתיב זרעו עם חסד לעשות הצדיק אהבת
וגו׳: אברהם את בריחו
 רק שהיא אלא בזדון הנעשית החטא היא עשירית מדת ערן נושא

עונה ההיא הנפש תכרת הכרת שנא׳ לדבר וראיה לתיאבון
בה:

 אומר הוא וכן להכעיס החטא שעושה המרד והיא י״א מדר, ופשע
בי: פשע מואב מלך
 וחטאת תחטא כי נפש שנאמר השוגג והוא י״ב טרה וחטאה

הראשונים הב׳ זו במדריגה אלו חטאים מיני חג׳ וזכר בשגגה

 העולם מקשים שחטא לאחר ה׳ שחטא קודם ה׳ הראשונו׳ שמות
 והמובן רחמים. למדת צריך למה שחטא קידם רחמים מדת ה׳

 יש עוד לבן. האב כרחמי מאוד מרחם הוא כי הוא מעלה •טל מדבריו
 מצרף תקב״ה אין לחטוא שחשב אף ר״ל שחטא קודם לפרש

 סוד בזה עוד לי יש אבל הרחמים. מרת מצד וזהו רעה המחשבה
 הגדול אליעזר רבי מאמר סוד אדם תולדות בהקדמת רמזתי וכבר
 שמות ב׳ אלו כן על בלבד ושמי הוא היה העולם שנברא קודם
 אמחוי״ב טורה הראשון שם ביניהם פסיק יש ידו״ד ידו״ד

 אמיתת על המורה השם זה של והסתרו ההעלמו בסוד המציאו״ת
 ושם הנ״ל בהקדמה בארוכה שבא כמו מציאתו ומחויב הווייתו

 באחדותו כולל אח״ד ידו״ד סוד השני עיקר על מורה השני
 שארז״ל סוד וזהו בהקדמה לעיל הכל כמבואר השמות התייחדות

 קודם ר״ל שחטא קודם שחטא לאחר ידו״ד שחטא קודם ידו״ד
 ר״ל שחטא ולאחר העולם שנברא קודם דהיינו החטא למציאת

 עולם שהמציא קודם לומר כוונתי ואין העולם את שהמציא לאחר
 שמות דב׳ לעיל מבואר וכבר מידה לומר שייך אין דאז כפשוטו

 כדלעיל כפשוטו פי׳ שחטא קודם כוונתי אלא מדות ב׳ הן ידו״ד
 הולך אם בנים על אב כרחם מתנהג הוא העולם במציאות עתה

 עצם מצד נתגלה וגילויה זו המדד. שרשי שרש אכל בדרכיו
 בלבד ושמו הוא היה העולם שנברא קודם בסוד ההויה מציאות

 רחמיו להיות העולם כשנברא הטוב ברצונו נתגלה הנעלם ומזה
_____ __________________ זה: והבן לבן בא_5בבח
 גו״ף שאינו העיקר יוצא ומזה הרהטים וגבורות חוזק על הרומז אל

וטבח ממנו חוץ שהוא זולתו דבק תדיר צריך החלוש הגוף כי
 כמעשיך יעשה אשר ובארץ בשמים אל טי אבל זעף הוא זה

 יועצים להם שיש ודם בשר למלכי דומה אינך פירש״י וכגבורותיך
ע״ש: כו׳

 לכל וסיבה ראשון והוא קדמו״ן שהיא עיקר על מורה זו מדד, רחום
מצד א״כ מוחלטת ומאפיםה המוחלט מהעדר המציאם והוא

 יתבטל שלא דחוה מה ק״ו חוה הוה דלא מה המציאם טובו מדת
 רחום אל ע״כ חלק בפרק המתים תחיית בהוכחת שאמרו וכענין

ישחיחך. ולא ירפך לא אלהיך ה׳
 הנותן יתברך הוא כי ההיא בעת ה׳ אל ואתחנן אמר טרע״ה וחנון

אם כי ולעבוד להתפלל אין ע״ב להגון ק״ו חנם במתנת ר,אמתי
 בעין וכשנותן לבדו והמשפיע הנותן הוא כי לזולתו ולא יתברך לו

נותן: יפה
 הנבואה ענין כי הנבואה סוד עיקר על מורה המדה זו אפים ארך

וכפי העוונות רק הבדל אין כי להש״י האדם קירוב לפי הוא
 כשיש אף וא״כ ונו׳ בארץ צדיק אדם אין וט״מ מסכים חם כך עונות
 להיות גורם אפים ארך מדות רק חוצץ להיות ראוי דהו כל מסך

 אף מאריך יתברך הוא כי עתה יזכר לא זויות בקרן כמונח המסך
לצדיקים: ק״ו לרשעים

 היה לא תעני! טבע שלפי דהיינו החסד כלפי מטה הוא חסד ורב
שמוכן ממה יותר חסד כלפי מטה יתברך הוא רק לחםד ראוי

 האנושית טבע מן למעלה מה הגיע מרע״ה נבואת בענין כן בטבעו
 האנושית בטבע אפשר אי אשר להתרוממות הקב״ה הטהו להשיג
שם. להגיע
 לנו: נתן אמת חורת של העיקר זהו ואמת
 ושלא ההתרמה בקיום החפץ בטבע זהו לאלפים חסד נוצר

 נמשך ע״כ תשתנה לא נצחייה שהתורה עיקר כן כי ישונה
 ימים אורך גורם התורה כן כי ל,זמן שימשך א׳ חסד בקיום מזה

 אריכות נמשך קצוב לו שיש העולם ובזה נצחייה שהיא מאחר
 אבל בעוד,"ז אוכל שאדם הפרי וזהו קצוב לזמן ג״כ החסד זמן

הפסק: בלי ארוך שכלו לעולם לו קיים הקרן
 יודע שהוא הידי״עח של העיקר יוצא מכאן ופשע עון נושא

עיני עוצם ואינו משגיח ואם ופעולתם אדם בני מעשה
 הטובים מעשים ורואה ויודע שמשגיח מכ״ש ברע לראות השגחתו
 ויש מעלליו וכפרי כדרכיו לאיש לחת מזה עיקר ג״כ ויוצא שעושים

 מצד במזיד הנעשית עבירה הוא עון כי לפשע עון בין חילוק
 בוראו רצון על אדם שעובר דהיינו מרד נקרא ופשע היצר,"ר תאוות

 ומעניש כליות ורואה בוחן ב״ה הש״י כי אותו יצה״ר הכרחת בלי
 ונושא עון נ-שא או שלימה בתשובה חוזר אם זאת כל על ערכו כפי

וק״ל: לצדיקים טוב גמול שמשלם ימב״ש פשע

 הזוהמא תכלה כי משיח ביאת של העיקר יוצא מזה חטאה נושא
הוא חטא כי לשגגות הזדונות הקב״ד, ויחשוב הנחש זוהמת

אשאיר: לאשר אסלח כי שנאמר שגגה
 מכ״ש ומנקין ממרקין חיסורים כי המתים תחיית זהו לשבים ונקה

וזכים: נקיים יהיו ואז הזוהמא ותכלה המיתה
 ישנה תפלה ומצאתי מדות מי״ג יוצאים עקרים י״ג הרי

השם מלפניך רצון יהי נוסחה זה טביומי בשם מיוסדת
בבריתות הראשונים יצחק אברהם למען עשרה שלש המקודש
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פסחים ססבת

 כאשר החסר עטור הוא פסח בי ויען) עולם לאור ,ה ולנ ויהיה אפילות
ילכור בשכינה לירבק הרוצה . הד,סד טמירות הצת באר ל ראוי יתבאר

 עליו וחם ביו״ט להדליקו שרוצת שעות של נר תקי׳ר. פי׳ בש״ע במבוא׳
 מלישרף המונע דבר שידליקנה קודם סביבה ליתן יבול כולו ישרוף שלא

 לתחבו רוצה ואח״כ דולק כשנר הא עכ״ל שם כשיגיע שיבבה בענין
 כל שיקה היא הנכונה והדרך כיבוי משום אסור מלשרוף הטונעו בחול
 סרליק כי מצור, ועושה מעבירה ניצול ובזה לביתו ויוליכנו נרו בית בעל

t מבואות שהדליק למלוכה שאול זבה מה מפני וארז״ל אפילות מבואות

 לירבק הרוצה . ההסד ממידות קצת
 בו וטקוייש בשכינה שטתדבק נטצא בטדותיו ירגיל ואם בוראו ממידות

 ב״ח חטא א״ר ד”י רף רהוטה בפ"ק כדגרסינן אלהיכם בה' הדבקים. ואתם
 והלא שבינה אחר ל-לוך לאדם אפשר וכי תלכו אלהיבם ה׳ אחרי ט׳ר

 של טדותיו אתר הלך אלא קנא אל הוא אוכלה אש אלהיך ה׳ כי כתיב
 כתנות ולאשתו לארם א’ר, ויעש ’רבתי ערומים טלביש הקב׳ה מה הקב״ה.

 וירא שנא׳ חולים מבקר הקב״ה ערוטים הלבש אתה אף וילבישם עור
 אבלים מנחם הקב״ה חולים בקר אתה אף וגו׳ ממרא באילוגי ה׳ אליו

 נחש אתה אף בנו יצחק את אלקים ויברך אברהם מות אחרי ויהי •שנאמר
 קבור אתה אף בגיא אותו ויקבור רכתיב מתים קובר הקב״ה אבלים

: מתים
 פורעניות מטרת מרובה טובה טרה במעונו שהשמחה אלהינו ברוך

כדנרסינן וחוה ארם בתופת גדולה שפחה שמח שהקב״ה ומצעו 1
 אבנים של וכולן בנ״ע לארם הקב״ה עשה הופות עשר ר״א מפרקי בפ״ג

 ולטלך אחת חופה אלא עושין אין חתן לכל והלא וטרנליות טובות
 מסוכתך יקרה אבן כל היית אלהים גן בעדן שנאמר חופות י׳ עושין המשיח

 מלאכת וזהב וברקת נופך ספיר וישפה שוהם תרשיש ויהלום פטדה אורם
 המלאכים והיו חופות עשר אלו הרי כוננו הבראך ביום בך ונקבייך תופייך

 ארם שנברא ביום וגו׳ תופייך מלאכת שנא' כנקבות וטרקדים מתופפים
 ולעזרו הראשון לאדם הפר ונגמול בואו השרת למלאכי הקב״ה אמר הראשון

 ועולות מזבחים לח חביבה הקב״ה ואמר עומר העולם לה מרת שעל
 זבח ולא .חפצתי הפד כי שנאמר מזבח ע״נ לפני להקריב עתידין שישראל

 שנא׳ החופות את המשמרים רעים כמו לפניו ר,ולבין השרת מלאכי וחיו
 כהון והקב״ה התנים דרך אלא זה ררך ואין ונו׳ לך יצוה מלאכיו כי

 הקב״ה כך חופתם בתוך ולכלה לחתן ומברך עומר החזן של דרכו מה
 .ונוטר להם ויאמר אלהים אותם ויברך שנאמר ולעזרו לאדם ובירך עמר

 ב״ח חטא א״ר ע״ה רף הספינה את המוכר פרק בתרא במסכת נפי ונרסינן
 היית אלהים גן בערן שנאמר בלע לאדר,"ר הקב״ה לו עשה חופות עשר

 עירובין במם נמי ונרסע; יקרה אבן כל דכתיב י״א אמר זוטרא מר ונו'
 שושבינות קב״ה שעשה מלמד האדם אל ויביאה י״ח רף פסין עושין פרק

 לקטן גדול אף שושבינות אחר להדר הארם ירגיל ע״ב הראשון לאדם
 כמו עליון מלאכי למרו וממנו הקב״ה שעשה כמו כביכול וישרתהו

 מאחר וכלה חתן לפני לרקד ראוי כן ומרקדים תופפים היו •שהמלאכים
 פרק כתובות ובמס' .הארון לפני מרקד דוד היה וכן שמים רצו; שהוא
 כמות כלה אומרים ב״ש הבלה לפני מרקרין כיצר ת״ר י״ז דף האשת
 מי לדבריכם לב״ה ב״ש א״ל והפודה נאה כלה אוסרים וב״ה . שהיא
 אמרה והתורה וחפורה נאה כלה לה אומרים סומא או חיגרת שנשא
 השוק מן רע טקח שלקח מי לדבריכם לב״ש ב״ה א״ל תרחק. שקר מדבר

 אמרו מבאן בפניו ישבחנו אומר הוי בפניו יגנהו או בפניו אדם ישבהנו
 דיטי רב אתא כי הבריות עם מעורבת אדם של רעתו תהא לעולם חכמים

 )קליעת פרכוס ולא שרק ולא כחל לא בטערבא כלתא קמי משרי הכי אמר
 שהיה אלעי בר יהודה ר׳ על עליו אמרו עלה ואמרי .ח; ויעלת שער(
 שמואל ר' וחסודה נאה כלה ואומר כלה לפני ומרקד הרם של בר נוטל

 א״ר א׳. ומקבל א׳ זורק בדין( )ג׳ שיטותא אתלתא מרקד יצחק רב בר
 לבין ביניה דנורא עמודא איפסק נפשיה נח כי סבא לן מכסיף קא זירא

 לתרין או בררא לחד אלא דנורא עמורא מיפסיק דלא וגטירא עמא.
 לה ואמרי .לסבא הרם( של בד )פי' שוטתיה ליה אהגי זירא ר’א בדרא
 אדא רב לסבא. שטותיה לה ואמרי לסבא. מנהגו( )פי׳ שטתיה לי׳ אוזני

 למיעבד מהו אנן רבנן ליה אמרו ורקיר אבתפיה לה מרכיב אהבה בר
 ע״ב .לא לא ואי לחיי קורה( )פי׳ ככשורא עלייכו דמי א• להו אמר הכי

 חתנים עם חסד יגמול הראשונים בררכי ולאחוז חפיר להיות והרוצה
 הזכירו ורז״ל שלמה משכורתו תהא יתברך וטהאל וישבחם ויכברם לש׳ש
 מפני כו׳ משטחו ואינו חתן מסעודת הנהנה כל כט״ש חתן שמחת ביותר
 סבא כההוא יעשה ככשורא עליו דמיא אי ולכאן לכאן פנים בכלה שיש
 לפניו וישבח חתן לשמח ביותר תחבולות רירבה ג׳ל עור .לא לא ואי

ומחזר הבלה את מאהב החתן אז לב וטוב שכה החתן אם כי הכלה
וזהושמחתה: אחריה  לחופה בלה והכנסת ראפרו כהא הכלה הזכירו לחופה הכנסה ובעני?

נוהגין היו בישראל לפנים כי לפרש נ״ל והיה התן אמרו ולא ’
 . אליו כונסה והחתן החתן לבית ולהכניסה אביה מבית הכלה להוציא

 ולתכשיטיה לנדונייתא שמסייע הכלה הכנסת הוא הפירוש עיקר אמנם
 בגופו בזה לטרוח לאדם ראוי ע״ב מצאתי וכן לחופה ליכנם •שתוכל
 החתן לרמות הנוהגין אותן אמנם . ומעשה עושה ויהיה ובמאודו ובנפשו

 אף לחופה שילך לכופו וגם נדונייתו בענין אותו לרמות שיכלו טה בכל
 .הזה הדין להם מנין יורע איני שהבטיחוהו משלם הנרוניא לו נהנו שלא

 את לו ופשט לחתנו מעות הפוסק הכתובות בתרא בפרק תנו ואדרבא
אילו שתאטר היא יכולה אוטר ארמון ראשה שילבין עד תשב הרגל

 אני טה פסק שאבא עכשיו ראשי שילבין ער אשב לעצמי פסקתי אני
 אף )ע׳כ ארמון דברי אני רואה ר׳ג אמר פטור או כנוס או לעשות יכולה
 קדשה שבבר אף להכניסה לכפותו לחתן יכולין אגו אין ארמון לרברי
 לא אבל .ישראל בת לבייש שלא כדי עברי מצוה סברי הם והנה וק׳ל(
 שבשעת הדעת בשיקול שתלוי ומה מועט ברבר אם כי בעיני הגון נראה
 ולרדוף לילך רבה מצור, זד, אבל .החתן בלביה גמר האי כי כל הקנין

 טובים דברים עמו לדבר אפשר ובודאי. ראפשר מה כל לו ולהשתדל
 וכיוצא עמך אלהים יהיה ואז בטמון עינך תתן אל לו ולומר אותו ולרצות

: בלב הנכנסים דברים בזה
 וטרה חסדים משאר וכלה חתן שמחת מצות דעריפא לעיל ראמרן והא

לשם כן שעושה אמת של חסר כשהוא רוקא זהו מרובה טובה •של
 הסר וחור, אדם עם שנמל ק־נוית׳ בדרכי וילך גמול לתשלום ולא שמים

 מברך שהקב״ה מצינו שמלאי רבי אמר ה׳ פרשה סוף וברבה אמת של
 את אלהים ה' ויבן מני! כלות ומקשט אלהים אותם ויברך מנין חתנים
 מתים קובר ממרא באלוני ה׳ אליו וירא שנאמר מנין הולים מבקר הצלע

מראה אף יונתן ר׳ בשם נחמן בר שמואל א״ר בגיא אותו ויקבור ■מנין
אל אלהים וירא ד,ר,"ר לאבל פנים nun ה

 ליניקה הפסוק ההיא יונתן ר׳ בשס ורשה"׳*
 גילוים נכגין יתירה מעלה להראית ויצחק ולא

 ללמוד ויש פנים לי להראות דהיינו האילים
 ידיר נ’ג אלא לבד בניחום די שלא מוה

 שישמחו עד טובים דירים לאבל וידבר ניחומים
: ישית שניו ויהיו

ר' ברכו ברכה מה ונו׳ עוד יעקב
 וקשה . אבלים ברבות אמר יונתן
 ניחום שמלאי רבי חשיב לא למה

 ויהי פעמים שני שמוזכר אבלים
 את אלה,ים ויברך אברהם מות אחרי
בירך וכן אבלים ברכת שהוא יצחק

 מעלות פרר אלא חשיב לא שמלאי דרבי ונראה אבלים. בברכת יעקב את
 הראשונה המדריגה אותן. ר,ארם עשיית בענין זו גבי על זו ג' שהם ג״ח של

 יישמה שהוא גמול לתשלום עושה הוא אולי לחוש יש וכלות חתנים •שמתת
 הוא חולים ביקור . בב״ד נגבה שושבינות הדין וכן בנו את או אותו ג"כ

 אזי ימות ואם ימות אם יחיה אם בספק עומד חולי שכל .יתירה מעלה
 : מספק עמו חשד גומל הוא זאת כל ועל גמול ישלם לא

 מתים קבורת אמת של הפד והוא עליונה מדריגה היא הג׳ המדריגה
 הוזכר בכאן •שהוזכר זה •שמלאי ור' לגמול מצפה שאינו

 וסופה חסרים גמילות תחילתה תורה שמלאי ר' דרש י״ד רף בסוטה ג״כ
 לארם אלקים ה' ויעש דכתיב הסרים גמילות תהילתה חסדים גמילות

 אותו ויקבור דכתיב הסרים גמילות וסופה וילבישם עור כתנות ולאשתו
 כל התורה ובסוף התורה בתהילת שהוא מזה יוצא מה וקשה .ע"כ בגי

 בכאן שפירשתיו כמו הוא שמלאי ר׳ כוונת אלא קדושה בולה התורה
 התחלה וכשיש מתים וקבורת התנים שמחת דהיינו הקצוות שני הזכיר

 סופו נערן הקב״ה אצל היא כוונתו רק ביניהם אמצעי יש בהכרה וסוף
 שאפי" מתים קבורת הפוף מה לטובה נאות כולם בסופו ותהילתו בתחילתו

 הראשון הקצה גם הקב״ה אצל כך אמת •של הסד הוא או־פ בני אצל
 בדרכיו והלכת רמוז ע״ז אמת של חסר הוא וכלות חתנים שמחת שהוא

 עושה ית׳ הוא כמו ר״ל אתה אף ערומים מלביש חתנים משמח הוא מה
 בראש א׳ אמת תיבת מרמז זה ועל אתה אף אמת של חסר והוא חסד

 .אמת של חסר כולם יהיו הנ״ל מדריגות ג׳ דהיינו בסוף ת׳ באמצע ט׳
 ושלום צדק נפגשו ואמת חסד ה' פ׳ רבה במדרש מאמר יתבאר ובזה
 שכולו יברא אל אמר ואמת הסרים גומל שהוא יברא אמר חסד ■נשקו

 רכולה יברא אל אמר שלום צדקות ערשה שהוא יברא אמר צדק שקרים
 אמת ותשלך הה״ר לארץ והשליכו אמת נטל הקב״ה עשה טה קטטה
 של מידותיו הלא ארצה. אמת להשליך הש״י הוצרך למה וקשה .ארצה

 שקולים היו בכאן וגם שוות ועונות כשזביות חפר כלפי מטה שהוא הקב״ה
 רלבריא׳ הוא הענין יברא אל אמרו ושלום ואמת יברא אמרו וצדקה חסד

 לו יהיה שלא השיבו והמתנגדים זכות איזה בו להיות בהברה היה האדם
 חסד כי יברא אל אמר ואמת החסד בזכות יברא אמר חסר כי זכות שום
 יש זכות מה וא״כ נמול לתשלום רק אמת של חסר אינו ארם בני של

 בי יברא אל אמר שלום הצדקה בזכות יברא אמר צדק שלו בחסר
 ולא ואהבה בשלום יפות פנים בסבר ניתנת להיותה היא הצדקה עיקר

 כפיות וע״י וקטטות בריבות הצדקה שנותן פעמים הרבה כנהוג בעו״ה
 כלומר ארצה האטת השליך הקב״ה עשה טה ריבות ודברי רין הבית
 של חסד אינו האדם בני של החסר כי אמת טוען ומה בחסד. יבנה עולם
 המתים עם שעושים מה דהיינו בהכרח אמת של חסר ג״ב שיש אמר אמת

 החסרים שכל העולה הכלל . תצמח מארץ אמת זהו החיים בארץ לקברם
 רק בעולם טעם ולשום גמול תשלום לשום מחשבתו יהיה שלא יראה

:הש״י בדרכי ולילך בעצם חסר לגמול
 דף הסורר בין אין פ׳ נדרי□ במסכת כדגרסיגן דאורייתא חולים ביהול

דכתיב התורה מן הולים לביקור מנין לקיש בן שמעון ר׳ אמר ט׳ י
 אמר משמע מאי עליהם יפהר האדם בל ופקודת ונו׳ הארם כל כמות אם

 אדם ובני מטותיהם על ומוטלים חולים שהם הארם כל כמות אם רבא
 לו אין מאי שיעור לו אין חולים ביקור תאנא עלה ואטרינן אותן מבקרין
 המצות וכל אביי א״ל שכר! למתן שיעור אין לטימר יוסף רב סבר שיעור

 הטורה כבטצוה קלה במצות זהיר הוי תגן והא שכרן למתן שיעור יש

 אצל גדול אפילו אביי אמר אלא מצות של שכרן מתן יורע אתה שאין
 דף! מציאות אלו פ׳ ובטציעא ביום פעמים מאה אפילו אמר רבא קטן

 זו\ ילכו .ג״ח זו הדרך את חיים בית זר, להם והודעת יוסף רב תאנא ל׳
ביקור

I



ד פסחים מסבת

 לפנים זו יעשון אשר הרין זה המעשה את קבורה זו בה חולים ביקור
 לא חסרים נטילות היינו חולים ביקור זו ילבו טר אטר הדין משורת
מם׳ אחד נוטל נילו בן טר דאטר נב על ואף נטי נילו בן דאפילו צריכא

:באן ער למיזל ליה איבעי הבי אפילו בחליו 1
 ויתעסק ירוץ כיצד בגוף ומטון ונפש בנוף, הוא חולים ובימול \
בנופו יטרח וכן רפואותיו, בל לו 'ולהמציא צרכיו בבל '

 ולא שחלה עקיבא ר׳ מתלמידי אחד בתלמיד טעשה ארז׳ל צרכיו ביתר
 לפניו ורבץ שביבר ובשביל לבקרו עקיבא רבי ונכנס לבקרו חכמים נכנסו

 להתפלל בתחינות נפשו ישפוך כיצד בנפש בו׳ החייתני רבי לו אומר היה
ממון להחולי אין אם לראות כיצד בממון שליטה רפואה לו שישלח להש׳י

: מרובות הס החולי צרכי בי לו להשתדל צרכו כל
בשבת החולה את לבקר הנכנס תניא י״ב דף דשבת קמא בפרק
 מאיר ורבי לבוא קרובה ורפואה מלזעוק היא שבת אומר 1 1

 חולי ועל עליך ירח׳ המקום אומר יהודה רבי שתרחם הוא יכולה אטר
 איש שבנא ישראל חולי בתוך עליך ירח׳ ;המקום אומר יוסי רבי ישראל

 ורפואה מלזעוק היא שבת אומר וביציאתו שלום אומר בכניסתו ירושלים
 רבי ראמר הא אזלא כמאן • בשלום ושבתו מרובין ורחמיו לבוא קרובה
 ישראל הולי בתוך שיערבנו צריך ביתו בתוך חולה לו שיש מי חנינא
 ולבקר אבלים לנחם התירו בקושי חנינא רבי ואמר יוסי כרבי כטא;

 לשיולי אליעזר רר׳ בתר׳ אזלינן הוה בי הנה בר רבה אמר בשבת הולים
 היכי לשלו׳ ידכרינך ליה אמר וזיטנין לשלו' יפקדך אמר זיטנין בתפיחה

 ארמי בלשון צרכיו אדם ]ישאל אל לעולם יהודא רב והאטד הבי עביר
 נזקקין השרת מלאכי אין ארטי בלשון צרכיו השואל בל יוחנן ר׳ זאמר

 דאמר עמו רשכינה הולה שאני ארמי בלשו; מכירי; השרת מלאכי שאין לו
 על יסעדנו ה׳ שנאמר ההולה את סועד ששכינה מניין רב אמר ענן רב

 המטה ע״ג לא ישב לא החולה את לבקר הנכנס הכי נטי תניא רוי ערש
 מראשותיו למעלה ששכינה מפני לפניו ויושב מתעטף אלא כסא ע׳ג ולא
 מנין רבין אמר רבא ואמר דוי ערש על יסעדנו ה׳ שנאמר חולה של

 וכתבו כאן ער דוי ערש על יסעדנו ה׳ שנאמר החולה את זן שהקב׳ה
 שובב כשהחולה רדוקא ונראה ספסל על ולא מטה ע״ג ישב לא התום׳
 דאפילו ונראה באן ער חולה של ממראשותיו גבוה ישב שלא בנמוך

 לפניו רק חולה של ראשו אצל ישב לא מהחולה בנמוך יושב המבקר
 משמע וכן מהחולה נמוך לישב שרי דווקא ושם דברייתא לישנא ברטשמע
 בהרא״ש הגירסא איתא דהכי בבות ב' שעשה בהרא״ש שהיא בהנירסא

 הכסא ע״ג ולא המטה גבי על •שב לא החולה את לבקר הנכנס ת״ר
 למעלה ולא גבוה מקום על ולא שרפרף ע״ג ולא הספסל ע״ג ולא

 חשוב שמתחלה מבואר נראה בו׳ מתעטף אלא החולה של מראשותיו
 לומר רצונו מראשותיו ולא אמר כך אחר שאסור ואמר הגבוהות ישיבות

 משמע חולה של מראשותיו מלמעלה מלשון תטעה ואל .בנמוך אפילו
רגלי אלא גבוה פירושו אין למעלה כי בראשותיו אפילו שרי בנמוך הא

:וק״ל המעלה הוא וראשותיו לפניו הן והצררין התחת הם המטה
להתעטף שצריך מתעטף שאמרה הברייתא מלשון ללמור יש ^וד

 השכינה כבוד מפני הכנסת לבית בשהולבין שטתעטפין כדרך
 כשמבקרו במאור גדול הוא חולים בביקור חסד גמילות אם !מראשותיו

 דהיינו נשמתו בצרכי מבקרו אם ק״ו של בנו ק׳ו ובריאותו גופו צרכי
 מחילה ובבקשת גמורה ובחרטת לב בשברון היטב יתוודה שהחולה לראות
 להיפך ובן הוא חייב נשאר יהיה שלא עניינו יצוו׳ וגם טהשי״ת וסליחה

 דכדוכה ער החולים עם ההם ברברים שמטתינין המוניים שעושין כטו ולא
 מהות כי גמורה בתשובה מהרהר ואינו דעת בלי החולי שאו נפש של

 מעוונותיו ופרט פרט כל על והוידוי החטא ועזיבת החרטה הוא התשובה
 זריזין ע״כ הדעת ישוב לזה וצריך ובבכיה נשבר בלב המחילה ובקשת

 לה׳ להודות טוב כי לו יאמר מסוכן שהוא בו כשטבחינין מקריטין
 כמו י״ת לפניו תפילה כ*א שאינו בוידוי האמתי הרופא שהוא לו ולהתפלל

 התודו לא הרבה שארז״ל וכמו הכנסת בבית תמיר יום בכל עושין שאנו
 כל וקודם .שליטה רפואה ה׳ ירפאהו ובבן מתו ולא התורו והרבה ומתו
 ובין בדיבור בין כנגדו שחטא מי מכל מחילה שישאל לו יאמר דבר

 בי לו שישיבוהו יסדר חבירו ממון אופן באיזה בידו יש ואם במעשה י
 מי לכל שימחול וכן חבירו לבין שבינו דברים על הש״י מקפיד הרבה

 אלמלא כי בכבודו בין בגזילה בין בפועל בין באומר בין כנגדו שחטא ׳,
j ארז״ל שכן מהן מחילה עתה שישאל עונותיו על הש״י לו יטחול לא כן 
 ויודיע .פשע על שעובר לטי עו; נושא לטי פשע על ועובר עון נושא )

 צריך ולכך כולל שהוא אך במלה מלה הנהוג הוידוי לפניו יקרא שעתה לו
 מאותם אחר איזה תחת שיובל איך ויצרפם עונותיו פרטות בלבו שיהרהר

 נרה מצות ג׳ על עברה אם בפרט לבה שתכין אשה היא ואם .הסוגים /
 להרפא ה' יזכהו ושאם גמורה חרטה כונתה ותהא הנר הדלקת חלה

I משובח; זה הרי בוורוים רבההמוכ^ עליהם. לעבור עור יוסיף שלא 
 בתשובה שיעזוב ומשתדל החולי על שמשגיח מי פקודי פרשת ובזוהר

טמד״ה שנצל לו גורם והוא טוב המליץ• המלאך הוא זה הנה
 אשרי נאמר ועליו החיות לו וגורם משחת ופודיהו ממות וגואלו הקשה
 :שיעוררוהו קודם מעצמו המתעורר לחולה ואשרי כאן עד דל אל משכיל

התורה לו אומרים למות ונטה שחלה מי ת״ר מדליקיל במה בפרק
נגמר בפרק ותגן כו׳ מתודין הטומתין כל שכן 1 י 1

 וכתב וכו׳ בעכן מציגו שכן הבא לעולם חלק לו יש המתודה כל הדי;
ואשמה אומר נתן רבי ובספרי הרמב׳ן וכ׳יב שליח סימן בטי״ד ד,ביי

 העויתי וישר פשעתי חטאתי אבותי ואלד,י אלהי ה׳ לפניך ומתודה שב הנני
;לי שוה ולא

 נחמתי שובי אחר אלהי ה׳ ועתה
ירך על ספסתי הודעי ואחר

הגה״ה
 מזיתי חטאתי השם חנא ננויאיתו גמולו

 על היוחי מיום עשיתי וכזאת נואת ני פשעתי
 ונדנה ליי נשאני ועתה הזה היום על האליות

 ננלליי ונתחים נאמת אלין לשוה אותי רוחי
 זניוגי על שעולה מה מאודי ונכל נפשי ונכל
 ומוזג מולה והנני ופלוני פלוני חטא הוא

 היותי מיום עשיתי אשר גילול׳ נל מעלי ומשלין
 טהור לנ1 הלש לנ לי לעשות לני אל ונתתי

 ניראת ומשכים וזריז זהיר להיותי חלשה ורוח
 דמיתי שנולד וכקטן שנתגייר כגר והריני ה׳

:ועתה נו' יפלו הראשונים הימים כאלו הייתי

 סדר .עכ*ל וידוי שיטענו המתים לכל אב בנה זה והתודה ההיא הגפש
 והננו נוסחאות והביא ברכה עמק בסוף ז״ל מורי אבא העתיק הוידוי
 לכל מחילה ויבקש צוואה יעשה .נוסח לעשות אחת אל אחת אלקט

 ויטול שלימה תשובה ויעשה בתפילה שיעזרוהו מרבים ויבקש שחטא מי
 נביאו ומשה אמת ותורתו אמת אלהים ה׳ ויאמר בציצית ויתעטף ידיו

 עד ביתך יושבי אשרי ויקרא ועד לעולם מלכותו כבוד שם וברוך אמת
 ומזמור פ״ו סימן ענני אזניך ה׳ הטה לדוד תפילה ומזמור המזמור סוף

 אל עיני אשא ומזמור ד׳ ם־מן ענני בקראי לדוד מזמור בנגינות למנצח
: גדולה בכוונה אח״ב ויאמר קב״א סימן כו'

ויעקב יצחק אברהם אלהי אבותי ואלהי אלהי ה' לפניך אני מודה
 מתחת הארץ ועל ממעל בשמים האדונים ואדוני האלהים אלהי

 ויהיה והוה היה בארץ ומשפט הסד עושה וארץ שמים עושה עוד אין
 שליטה רפואה ני שתרפא מלפניך רצון יהי בידך וטיתתי בירך שרפואתי

 חטאתי כל על כפרה מיתתי תהא אמות ואם רחמן רופא אל אתה כי
 בילדותי לפניך ושפשעתי ושעויתי שחטאתי פשעי כל ועל עינותי בל ועל

 במזי׳ בין בשוגג בין ברצון בין באונם בין ובזקנתי בישישתי !בבחרותי
 בין ישן בין ער בין מתכוין שלא בין במתכוין בין בגלוי בין בנסתר בין

 בראייה בין בשמיעה בין בדיבור בין במעשה בין במחשבה בין בהרהור
 ואשר נואלתי אשר ותסלח תעבור הכל בריח בין בטעם בין במישוש בין

 בגלגולים הן זה בגלגול הן הזה היום עד האדמה על היותי מיום חטאתי
אל נא סלח אנא הסליחות אלהי תוחלהנו בך הישועה ה׳ לך כי אחרים

: אתה ורחום חנון מלך אל כי וסלח טוב
הזה היום עד ובלכלתני "נתניופרנסתני וגדלתני בראתני בורא ה׳ אנא

 הרעים במעשי והבעסתיך עשיתי בעיניך הרעה באולתי ואנכי
 מורה ה׳ אנה מנה מי ושונה עובר הייתי לספור חדל כי עד ביום יום מידי
 מלא אני לי נא אוי ולרבבות לאלפים פשעתי עויתי חטאתי לפניך אני
 חסד ורב אפים ארך וחנון רחום אל ה׳ ה׳ כמ״ש רחמים מלא ואתה עו;

 הגדול שמך למען :ונקה וחטאה ופשע עון נושא לאלפים חסד נוצר ואמת
 למען עלי חום ולסלוח למהול זולתך ואין הסליחה עמך כי פשעי על עבור

 ואתה הגדול בחטאי שחת הורידני ואל הגדולים וחסדיך הרבים רחמיך
 ובעבור חי כל עם נוהג אתה טובך ובטרת בשר כל עם חסריך הלא ה׳

 לב יצר ידעת כי עולמך שבראת קודם התשובה בראת הגדולים חסדיך
 החוטא אני כן ועל למכה קורם רפואה לו התקנת לכן מנעוריו רע האדם

 נא סלח לפניך ובקשתי תחינתי מפיל ומטונף מגואל ותולעת רמה בעל
 שבראת מיום מדותיך כך הלא מעוני ונקני אשמתי את והעבר להטאתי

 תשוב ידי כמעשה ולא חנני ה׳ הנני אליך לשבים ולסלוח למהול עולמך
 זדוני את ומחה עמי התנהג וחסדיך טובך במרת רק תשלם אל ובמפעלי

 יזכרו לא אשר במקום חטאתי כל ים במצולות ותשליך פשעי את והעבר
 כל על לי ותתכפר תתרצה ובמה פניך אקדם במה לעולם יפקדו ולא

תתרצה ווידוי בתשובה אם .ועברו חלפו אשר ופשעי ועוונותי חטאתי

ירך•>- .
 בתפילה ואם נכלמתי ונם בושתי

 תחינתי טפיל הנני המחול ובתחנונים
 ובעיני אדוניו אל עבר בעיני לפניך
 נשואות עיני ב; גברתה אל שפחה
 וזעקה בבכיה ואם אלהים ה׳ אליך

 נפשי תבכה במסתרים הנה תסלח
רוח• תאנת ובחדרי חטאתי מפגי

 רוח בשבר ואם .פשעי רוב על
 ועתה בקרבי לבי נשבר הנה תכפר

השבי׳ בתשובת יר הפותח אלהי ה׳
 אל שמע לפניך שלימה בתשובה לקבלני ידך פתח לטהר לבא ומסייע
 להליץ יושר מליצי כבורך כסא לפני ויהיו תחנוניו ואל עבדך תפילת

 בעדי מליץ אין הרבים בעונותי ואם : באוניך תפילתי ולהכניס בערי
 למנשה חתרת כאשר כבודך מכסא לי נא חתור זכות עלי מלמר ואין

 ככתוב הבטחתנו מראש התשובה על בי הנחשת דור מתוך אליך בשועו
 לבבך בכל תדרשנו כי ומצאת אלהיך ה׳ את משם ובקשתם בתורתך

 קראוהו בהמצאו ה' דרשו לאמר כתוב נביאיך ובדברי נפשך ובכל
 וירחמהו ה׳ אל וישוב מחשבותיו און ואיש דרכו רשע יעזוב קרוב בהיותו

 על ועובר עון נושא כמוך אל מי ונאמר לסלוח ירבה בי אלהינו ואל
 אמור ונאמר . הוא חסד חפץ כי אפו לער החזיק לא נחלתו לשארית פשע

 בשובו אם בי הרשע במות אחפוץ אם אלהים ה׳ נאם אני חי אליהם
 : ישראל בית תמותו ולמה הרעים מדרכיכם שובו שובו וחיה מדרבו
 לעולם . וחיו והשיבו אלהים ה׳ נאום המת במות אחפוץ לא כי ונאמר

 ויעלה דבריך גא יאמנו לער וקיים אמת ודברך בשמים נצב דברך ה׳
 והעבר מחד׳ לפשעי ותסלח לעונותי ותמחל לחטאתי שתבפר לרצון לפניך
 לי הנגלות ובמעשה ובמחשבה בדבוי־ והרצון האונס והשוגג הזדון

 ה; בזקנתי בישיש,תי בבחרותי בילדותי שעשיתי מה ממני והנסתרות
 לפטור קיצי עת וכשיגיע ותסלח. תעביר הכל אחר בגלגול הן זה בגלגול

 ה׳ אליך . באהבה הטיחה מקבל הריני אליך ולשוב הזה העולם מן
נפשי



פסחים מסבת

 מיתתי שתהיה אמתי ואלהי אלהי ה׳ מלפניך רצון יהי . אשא נפשי
 בשמחה נשמתי ותקבל קטן וער מגדול שבעולם עוונותי בל על כפרה
 רחמי' מלאבי ושלה הליכתי גא רצה לפניך לכתי ויום ממני תקחנו כאשר
 לג״ע יביאוני בביאתי אחד בקול יאמרו בואך ושלום לעומתי נא ויצאו
 גנוז ואור מנוחתי כבוד ושים ימים אורך בזיו ואתעדן ישיבתי תהיה ושם
 תנת כנפיך צל ותחת וסובתי סתרי יהי לפניך הנצחי( הנעימות הוא )פי׳

 לרווחתי אזנך תעלם אל ישועתי נא היש תחינתי שמע מחיצתי את לי
 פי אמרי לרצון יהיו .הבטחתי בך אשר ישועתי אל אתה בי ולשוועתי

: וגואלי צורי יי לפניך לבי והגיון
 השמות פרטי בשער הפררם וז״ל ב’ט של שם על מיוסרת קדמונית הפלה

שש נגר אותיות ששה בו שיש שם שבל ע״ה הרשב״י כתי פי״ג סוף
 ואמר )בישעיה( לאחד כנפים שש כנפים שש נאט׳ וע״ז שבשרפים כנפים
 כי לפטירתו סמוך האדם וכן שנתו קורם בלילה להזכירו טוב זה ששם

 רגליו יכסה ובשתים פניו יכסה בשתים בישעיה כתוב אלה כנפים על
 מזיקין ומכל חבלה ממלאכי להנצל ותזכה למעלה הנשמה יעופף ובשתים

 ויושבים המת את שהמשטרים וקבלתי . עב״ל הבא עולם לחיי ותזכה
 סביבו בתכיפות ישבו הקבר בתוך בעפר שיכוסה ער המיתה מרגע סביבו
 בלי התפלה זו תמיר יזכירו והם ביניהם חיצוני אויר יכנס שלא בחוזק

:פעמים אלף אפילו ימעיטו ולא רנע הנחת

ית״ץ אב״ג צרורה תתיר ימינך גדולת בכה אנא
שט״ן קר*ע ורא נ תרנו ט גבנו ש מך J7 נת ר בל ק

יב״ש נג*ד מרם ש בבת כ חורך י ורשי ד בור ג נא
צת״ג בט׳יר מלם ג מיד ת רקתך צ חמי ר הרם ט רכס ב

חק״בטנ״ע עדתך נהל טובך ברוב דוש ק חסין
פז״ק יג״ל קדושתך וכרי ן ני פ עמך ל אה ג חיי י

צי״ת עק״ו עלומות ת ודע י צעקתנו שמע ן בל ק ישועתנו
 וזהצד הכתובים שמות הששה באלו משגיחים אז וו תפלה כשמתפללים

לאומרם ח״ו אבל

ית״ץ אמג צדקותיו ום ת ראה י רול ג ריר ב אל
שט״ן קריע פשו נ הר ט מור ש ליו! ע חום ר דוש ק

יב״יש נג־ד שמירתו ח כ יגיל דגול ייל ג נא
צת״ג בט״ר ומלה ג מיד ת רקה צ חטהו ר הוד ט ברחמי

חק*בטנ״ע ליין ע נפשי טהר בריר תש ק חי
יג״לפדק דוש ק זך דותיך פ לב! גלה יה

צדק מאז ל קדם שיכן
 שיסדר כמזהיר לו יאמר ואח״ב

אם עסקיו על ביתו לבני
 בידו לאחרים או אחרים ביר לו יש
 דבר איזה שיעשו לצוות רוצה אם או

 איזה להגיח שמכור ובפרט ברצונו
 לחברת או להקדש או לעניים דבר

 בי אחרות לחברת או חסדים גמילות
 בשעה עמלו מכל האדם כל על חובה

 בחיים הלקו הוא כי להקדש להניח זו
 ואמרו ויחי פרשת הרקנאט״י כתב
 בל ליזהר צריך קבלה חכמי קצת
 כלום ישאר שלא מותו בעת אדם

 הנשאר כל כי למטה חוץ מאיבריו
 יאסף לא המטה לזאת חוץ ממנו

 העליונה( בקבורה )ר״ל יקבר ולא
 והרמז לאכלה נתנוהו השרה לחית
 המטה שסביבות לפי מאד גדול הזה

 ופורעניות משחית מיני יש הנזכר
 לפיכך החוחים בין כשושנה כד״א
 הרן ולא עמיו אל שיאסף צריך

 אסיפה הענין זהו הטומאה לכיתות
 ודבריו , עכ״ל בצדיקים הנאמרים
 רמז שהמטה חן ליודעי מבוארים

 מחצב שמשם השכינה מלבות למרת
 חוץ שהוא אבר אותו ע״כ הנשמות

 יקרא טמא וטמא ביוצא נפסל למטה
פגום נשאר הקדושה הנשמה וכנגדו

פסוקים ושתים שבעים
 וישם אליך פניו ה' ישא . ויחונך אליך פניו ה׳ יאר . וישמרך ה׳ יברכך

ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך ה' את ואהבת .שלום לך
 ההולכים ררך תמימי אשרי .בדרכיו ההולך ה' ירא כל אשרי .מאודך
 שילחך כי לך והלאה ממך החצי הנה לעלם אומר כה ואם . ה' בתורת

 תטהרו. ה׳ לפני חטאתיכם מכל אתכם לטהר עליכם יכפר הזה ביום כי .ה'
 ולא תירא לא יעזבך ולא ירפך לא עמך יהיה הוא לפניך ההולך הוא יה׳

 אלהיך ה' עמך כי תחת ואל הערוץ אל ואמץ הזק צויתיך הלא . תחת
טוב ימנע לא ה׳ יתן וכבוד הן אלהים ה׳ ומגן שמש כי . תלך אשר בכל

 עק׳וצי׳ית תומיך יושר

הנה״ה
 לגמול האלם צוין ע״נ מותן לפני אהל יוס שוב

 מכין להיוק האלם וצוין עצמו עס הוא חסל
 מוכנים יהיו . בריא בעולו למיתה עצמו

 יכול שאו חלא טעמים כמה מפגי שלו מנוינין
 ’’ע ובנקיות ובטהרה בקלושה אותם לעשות
 ימות אולו ועול בהן וכיוצא צדות שאינן נשים
 יתעסקו הס ואו ענדם ע'׳ טוב ביום ויקבר

 התכרינין עשיית יגרומו שלא ועול בתכריכיו
 עלשלעפו מנותה למת ואין בקבורתו שהייה

 התעוררו' יבוא שלו תכריכין שבראות ועול ישוב
 והתכריכין המיתה ביים תחיל לזכור בלבו

 המתנהגין כאותן ולא ממוצע מבגלפשתן יעשה
 ביותר המעולים בפשתן נוחרים נו בשגפון
 ויהי׳ כו' ינאי רני קשרים אלו ונפרק וביוקר

: וחתומה נתונה צוואה לו
העתים חן עת בבריאותו אלם ויבחר

 הוה הגליל הוילו׳ ויחידה שיתבולל
.סלו לן והא גוסס היה כאלו בלעתו ויחשוב

 : המות ביים נשיונור בריא בעולו המל״
לפגי אתל יום שוב אומר אליעור רבי תנן

 את תלמידי שאל' שבת נמסכת מותן
 ימות יום איוה יולע אלם וני חליעור רני

 למחר ימות שמא הלום ישוב וכ״ש להו אמר
 לטת נר לכל ראוי בתשובה ימיו כל ונמצא
 עכ״פ כן ויתנהג שאכתוב הסלר וה לתפוס

 קטן כפור יום צוהוא חולש ראש ערב בכל
 ובכל באב תשעה כרין שלס "ס ויתענה

 עצמו וידבק במעשיו במאור ויפשפש החומרות
 בהסגר ויהיה א' שעה פנים כל על בשכינה

המות ביום ויזכור למעלה ולבן למטה עיניו

 רצון שיהיה נעת באהבה למיתה עצמו למסור
 מלובש ויהיה ׳חברן השם מן המיתה עת

 נוסת ווהו עצמו את ויעורר ובתפילין בטלית
 עניה וגלה נגון. הגון לן אוי המות יום ונרון

 ואנוש סכל ושכל גלמולה ויחידה נשמה ונשמת
 ומה תקותן מה מאלמה ואלס T~ אנושי

 התמכרת מלוע נקבר שכבן ביום תשובתן
 בטחת מי ועל חשבת לא הוה ומעמל זולת
 איפה ואיה ונאמנין אוהנין ואיה עווון איה

 אתת רעתן בעת ׳ושיכון אס יקומו מכירן
 תקצור ואתה ורעת אתה תשא ואתה עשית
 נפש הכנע נמאס תהיה ואתה מאסת אתה

 ניחן ראה בוראן את והכר ׳סולן האילתלע
 אש !רשפי יתלקין ותולעים ׳נניעין ורמה גוש

 יום הוה יום את וכוי כן על ׳אכלון שלהבת
 יום חכמתן וגסרחה עצתן תאבל יום המר

 תחתיות ארן ואל יסבלוך כתן על ישיאון
 תיפול שם חות חצר וצלמות ציה ארן •שליכון

 ורמה גוש ולבושן כלימה ותכסה אימה עליו
 לן אין אשר יום ואיום נודר( יום ההוא הלא
 יום ואניה תאניה בניה תמרור יום סליון

 מספל יום ונאנקה שוע יום וצעקת חילה
 יום משמר מול משמו אבל תעוון מס מר

 חמתו נאש ונתנה וקנאתו האל אן יחרה
 השוכב שממה הגון וישאר הנשמה תצא יום

 ארס בן ואתה צלו אל מצלו ׳הפן ולא לבלו
 סתרה עלין יהיה מי או לעורה תנוס מי אל

 ומלוע עשיתי מה ל׳ אוי תאמר או הלא
 ע״כ פניתי לני שרירות ואשרי נויתי ׳״׳ לנר

 תכן יא! .אחריתן מה לע חיותן ח״ם נעול
 אלהיס רצון כשיהיה למיתה עצמו ימסור
 ומאיל. ונפש לב בכל שמו קלושת עבור להרג

 כשיהיה באהבה יוטחו על למות הן "ד"
 אלין ללול כ״ה בסימן המומור ויאמר אל רצון

 צלוק יאמר המומור ואחר נו' אשא נפשי ׳“׳
 לרניו כל נ׳ פעלו תמים הצור פסוק הלין

 הוא וישר צליק עול ואין אמונה אל משפט
 המית' טלי מקבל הריני רנש״ע יאמר כן ואחר
 מקבלה הנני רצונן פי על בואה נעת

 בכל יאמר ואו הקלוש יחולו לשם באהבה
 הכתוב הסלר כל כיונתי בכל פירוש נחו

 צור׳ על מחילה ויבקש צוואת ויעשה למעלת
 אנא מ״ב של שם תפלת כן ואחר . וגואלי

 יכרע התפלה ובסיום נו׳ ימינן גלולת נכח
 חותילהתולו' קולס וכיני וישיט ויאמר וישוח
 רצונן יהיה ובאם . ל“הנ ככל כראוי לפנין

 או ושלום חס לעת בטירון מיתה קולם ליסו־נ׳
 כ׳ טלי הנא כל על צדיק אתה .נקיון בלתי
 אלה׳ ׳“׳ אמנם הרשעתי ואני עשית אמת
 לב נשנרון ננולן כסא לפני תחנתי מפיל הנני

 מחשבה שתצרן גלולים רחמים ובהתעוררות
 מתולה שאני מילוי וה ויהיה למעשה טונה
 מותי לפני כן גס ו חתולה הייתי כאלו עתה
 רבה ובבניה גלילה ובכוונה נמלה מלה

 לנצחיות ווכני נבולן כסא לפני לרצון ויעלה
נעימות ׳חילה חיה ונשמה רוח נפש לניקות

: סלה אמן נצח נימינן
לובש שהיא הוה שהטלית הלבר וטוב

 נתין אתו ויהיה שמור יהיה נההולהו
להתלבשות התעוררות יהיה יבוה . הקבר

 : אמן שלמעלה נבול בבגל׳ נשחתו
אחר נוהר יהיה ומתורה בריא וכשהוא

 שיעשה הוה המרי׳ שיתירה
 בטילה שיחה שוס ׳לנר שלא כאלם עצמי
 מה ואן .לרבר יכול ואינו מת היה כאלו

 ראות יקלש גס ננחת ירנר ללבו שמוכרח
 בכל וכן . מת היה כאלו עצומים ויהיו עיניו

 לילו חטא נשיבא ומכ״ש . החיצונים המעות
 מחשבתו גס מת היה כאלו ממנו נמנע שיהיה
 והמצות התורה בעסק אבל . נקיה תהיה
 רמו ישים וה יעל . יחיה חיה טינות ומלות

 ינוה . ח״ס קרויין במיתתן הצליקיס בלבו
 עולה יהי'הוידוי כ׳ לבוק'נאלהיסח״ס יהיה

 יציאת נעת נחי בכל מתולה היה כאלו לו
לעולם וחי כמת עצמו שחושב מאחר נשמתו

: הנצחיים חיי

 זוכה והזהיר ירחוק נפשו ושובר
:עכ״ה בשכינה להרבק

 יתנהגו איך נאה סדר מצאתי עלף
לגסוס כשמתחיל החולה עם

 החול׳ יוכל אם ישתדל גסיסה בשעת
 למעלות שיר . הפסוקים אלו לומר
 עזרי יבא מאין ההרים אל עיני אשא
 . וארץ שטים עושה ה׳ מעם עזרי

 המזמור יגמור החולה גבי על והעומר
 החולה יאמר וכן .לפנינו הכתוב

 להם אטור ישראל בני את תברכו בה
 . וישמרך ה׳ יברכך יאמר והעומר

 ה' ישא . ויחונך אליך פניו ה׳ יאר
 יוכל ואם שלום. לך וישם אליך פניו

 ה' לרור מזמור ג״ב יאמר החולה
 רבו מה ה' וג״ב . אחסר לא רועי
 הפסוקים ואלו לפנינו הכתובים צרי

 סברית לפורקנך ה׳. קויתי לישועתך
 אותי פדית רוחי אפקיר בירך .ה׳
 אפחד לא אשכב אם . אמת אל ה׳

 לה׳ נפשי .שנתי וערבה ושכבתי
 . לבוקר שוטרים לבוקר משומרים

 בהקיץ אשבע׳ פניך אחזה בצרק אני
 הוא ה׳ האלהים. הוא ה׳ . תכונתיך
 שמע .האלהים הוא ה' .האלהים
 ברוך . אחר ה' אלהינו ה' ישראל

 י. ועד לעילם מלכותו כבוד שם
 יוצר כלי כל יאמר אצלו והעומד

 אתך תקום לשו! וכל יצלה לא עליך
 עברי נחלת ואת תרשיעי למשפט

 והעומר .ה' נאם מאתי וצדקתם ה׳
 המזמורים אלו יאמר החולה אצל

 התפלה עם פסוקים ושתים ושבעים
: אחריהם הכתובים

 קכא סי׳ ונו׳. עיני אשא למעלות שיר
 כג סימן .וגו׳ רועי ה' לדור מזמור
 ג סימן .וגו׳ בברחו לרוד מזמור

 ק״ל סי׳ וגו'. ממעמקים המעלות שיר
 ומעשה עלינו אלהינו ה׳ נועם ויהי

 כוננהו: ירינו ומעש׳ עלינו כוננה ידינו
 צ׳א סיכן .וגו׳ עליון בסתר יושב

 ך סי׳ ונו׳. יענך לרוד מזמור למנצח
 כט סי׳ . אלים בני לה׳ הבו מזמור

סי׳קמט הדש. ש׳יר לה׳ שירו הללויה
 רבי׳. איים ישטחו הארץ הגל כלך יי

ומשפט צרק סביביו וערפל ענן
 ותלהט תלך לפניו אש .כסאו מבון

 תבל ברקיו האירו . צריו סביב
 כדונג הרים . הארץ ותהל ראתה
 הארץ כל אדו! מלפני ה׳ מלפני נמסו
 העמים כל וראו צדקו השמים הגירו
 פסל עובדי כל יבושו . כבודו

 כל לו השתחוו באלילים המתהללים
 ותגלנה ציון ותשמח שמעה אלהים.

 בי .ה׳ משפטיך למען יהודה בנות
 מאור הארץ כל על עליו! ה' אתה

 ה' אוהבי . אלהים כל על נעלית
 מיד חסידיו נפשות שומר רע שנאו

 לצדיק זרוע אור . יצילם רשעים
 צדיקים שמחו . שמחה לב ולישרי

: קדשו לזכר והודו בה'



פסחים מסכת

 עני זה .קוראיך לכל חסד ורב וסלח טוב ה׳ אתה בי .בתמים להולכים
 כל יאשמו ולא עבדיו נפש ה׳ פודה .הושיעו צרותיו ומכל שמע וה׳ קרא

 לקויו ה׳ טוב . בו חוסי ויודע צרה ביום למעוז ה׳ טוב . בו החוסים
 העוברים אמרו ולא .חסד ורב אפים ארך ה׳ ורחום הנון .תדרשנו לנפש
 אל יראה חיל אל מחיל ילכו . בשם,ה׳ אתכם ברכנו אליכם ה' ברכת
 ה׳ ויהי .מרע סור ה׳ וביראת עון יכופר ואמת בחסר .בציון אלהים
 לשמך קוינוך ה' משפטיך אורח אף . בצרה לעתות משגב לדך משגב

 לבל ה׳ סומך . חיל עושה ה' ימין רוממה ה׳ ימין .נפש האות ולזכרך
 .ישענו מאלהי וצדקה ה׳ מאת ביכה ישא .הכפופים לכל וזוקף הנופלים

 ביה כי עד עדי בה׳ בטחו .בצרה לעתות תעלים ברחוק תעמוד ה׳ למה
 יעטור כי . הטה מעולם כי וחסדיך ה' רחמיך וכור .עולמים צור ה׳

 הוא. ומגנם עירם בה' בטחו ה׳ יראי .נפשו משופטי להושיע אביון לימין
 ויקרא פניו על ה׳ ויעבור . ה' בשם ויקרא שם עמו ויתייצב בענן ה׳ וירר

 לאלפים הסד נוצר ואמת חסד ורב אפים ארך וחנון רחום אל ה׳ ה'
 קרוב . בך בוטח ארם אשרי צבאות ה׳ .ונקה וחטאה ופשע עון נושא

 שם ישגבך צרה ביום ה׳ יענך . יושיע רוח דכאי ואת לב לנשברי ה׳
 אדם ויקם . תעטרנו רצון כצנה ה׳ צדיק תברך אתה כי . יעקב אלהי

 ה׳ את החיים בצרור צרורה ארוני נפש והיתד, נפשך את ולבקש לרדפך
 ההוא ביום ואמרת . הקלע כף בתוך יקלענה אויביך נפש ואת אלהיך

 בשטים עשה ה' חפץ אשר כל .ותנחמני אפך ישוב בי אנפת כי ה׳ אודך
 אשר הגבר ברוך .אלהיו ה׳ על שברו בעזרו יעקב שאל אשרי . ובארץ
 אורי קומי .מעשיו על ורחמיו לכל ה׳ טוב .מבטחו ה׳ והיה בה' יבטח

 . יחפץ ודרכו כוננו גבר מצעדי כה׳ . זרח עליך ה׳ וכבור אורך בא כי
 . ירו סומך ה׳ כי יוטל לא יפול בי . ויעל שאול מוריד ומחיה ממית ה׳

 .לחסידיו המותח ה' בעיני יקר . ויחלצם ליראיו סביב ה׳ מלאך הונה
 הדברים כל ומצאוך לך בצר .לרהמכם ירום לב; לחננבם ה' יחבר, לכן

 ה׳ רחום אל כי . בקולו ושמעת אלהיך ה׳ עד ושבת האלה
 אשר אבותיך ברית את ישכח ולא ישחיתך ולא ירפך לא אלהיך
 משמועה . צרה בעת מעוזם מה׳ צדיקים ותשועת , להם נשבע

 השמש עוד לך יהיה לא . בה׳ בטוח לבו נכון יירא לא רעה
 ואלהיך עילם לאור י״י לך והיה לך יאיר לא הירח ולנגה יומם לאור

 בי״י תגיל ואתה אותם תפוץ וסערה תשאם ורוח תזרם . לתפארתך
 ארץ במתי על והרכבתיך י׳י על תתענג אז . תתהלל ישראל בקדוש

 לך וית; י״י על והתענג דבר יי פי כי אביך יעקב נחלת והאכלתיך
 חשכים הלך אשר עבדו בקול שומע י״י ירא בכם טי .לבך משאלות

 והשביע תמיר י״י ונהך .באלהיו וישען י״י בשם יבטח לו נוגה ואי;
 לא אשר מים וכמוצא רוה כגן והיית יחליץ !עצמותיך נפשך בצחצחות

 תמיד עולת .לי״י יקריב אשר השלטים זבח תורת וזאת .מימיו יכזבו
 ישוע׳ חוסן עתך אמונת והיה .לי״י אשה ניחוח לריח סיני בהר העשויה

 חג התקדש כליל לכם יהיה השיר .אוצרו היא י״י יראת ודעת חכמת
 יאמר זה .ישראל צור אל י״י להר לבוא בחליל כהולך לבב ושמחת

 .יבנה ישראל ובשם לה׳ ידו יכתוב וזה יעקב בשם יקרא וזה אני לי״י
 אליך יצאו אהד בדרך לפניך נגפים עליך הקמים אויביך את ה׳ יתן

 . ונשגב צדיק ירוץ בו ה׳ שם עוז מגדל .לפניך ינוסו דרכים ובשבעה
 ובטח דרכיך ה׳ על גול .ישראל אלפי רבבות ה׳ שובה יאמר ובנחה

 ייגעו ולא ירוצו כנשרים אבר יעלו כח יחליפו ה׳ וקווי .יעשה והוא עליו
 את ה׳ צוה שם כי ציון הררי על שיורד חרמון בטל ."עפו ולא ילכו

 והלך תצמח טהרה וארוכתך אורך כשהר יבקע אז העולם עד חיים הברכה
 :נפשך את ישמור רע מכל ישמרך ה׳ .יאספך ה׳ וכבוד צדקך לפניך

:עולם ועד מעתה ובואך צאתך ישמור ה׳

תפלה

 דכא עד אנוש ולרפאות ולחזק לגדל וגבורה כח בירך עולם של דיונו
חי כל נפש ובידך רבר. כל ממך יפלא ולא נפש של דכדוכה עד

 ותעצומות כח לתת מלפניך רצון יהיה ית; מי לכן איש בשר כל ורוח
 אוהביו כל כרצון ולהחיותו ולההלימו ולהחזיקו לרפאותו הוה החולי לפלוני

 ופשעיו חטאתיו כל ים במצולות ותשליך זכיותיו לפניך ויראו וקרוביו
 בעונה העולם מן לסלקו גזיר נגזרה באולי אם אך כעסך. את רחמיך ויכבשו
 יתייסר לבל י״י רחמיך זכור להרהר ואי; משפטיך וישר אתה צדיק כי הזאת

 כי בו ישולח לא אכזרי ומלאך יהמו אליו מעיך והטון רעים במשפטים
 רעות הרוחות וכל מרעים ממנו ויסורו .משכבו על במכאוב הוכה ככר

 מעבדיך האדם כל כמות מחלכא ביניתא כטשהל נפשו ממסגר הוציאה
 מנוחה .לקראתו יצאו שלום ומלאכי תאסוף אליך ונשמתו ורוחו הצדיקים

.מצאתי כאן עד :אמן סלה כנפיך בסתר ירריכוהו
 בדברי יעסקו גוסס ועדיין הזה הסדר כל סיימו הגוסס אצל העומדים ואם

 גם .בקדושה נפשו שתצא כדי שבקדושה ודברים מצות ובענייני תורה
 ולא הקודש בלשון הכל שידברו ראוי עטו והמדברים למות שנוטה החולה

: הקודש בלשון גדולה קדושה כי הול בלשון
האריך פ״ד סימן הבבלי מנחם רבי הרב של מצות טעמי בספר מצאתי

 לבטלה זרע כשמוציא וכתב לבטלה זרע שכבת המוציא בעונש
רוחות נבראים ומשם הטומאה כתות שם מתעטפים סביבו אשר שערו

ה

 מתפרדים אינם מיתתו ואחרי רעות
)ואין בניו הם כי אותו וטלוים ממנו

 . ליצלן רחמנא מזה( גדול צער לו ׳ז’ה עשרה עס בשופר מיזריס בחייו זאס
 יום טבולי עשרה להקיפו ותיקונו יי •”ט תי’’ יליייי ז'"ננ יס1׳ש

ואשרי .עכ״ל הבור אל יריצוהו והם
 הדין מצידוק העתקה לכם הא .לאחריתו ומתבונן ומשכיל חטא ירא כל

 דרכיו כל כי פעלו המים הצור . ישראל בארץ הנהוגות הקפות זה ומסדר
 זך .לבדו הוא וישר צריק .הוא וישר צדיק עול ואין אמונה אל משפט
 מה לו יאמר ומי .פעל הצור .בדינו וצדיק ורחום חנון .בפעלו ויחיד
 ויוצר .צדיק הצור . ויעל שאול מוריד הוא כי . פעל למענו הכל . תפעל

 מה לו יאמר ומי חפצו בכל שלבו .יעשה אשר בכל וחסיד .מעשה כל
 .תמים הצור נקרא הוא כי . עול בדרכיו אי; וישר צדיק הצור :תעשה

 כל ומשפט צדק הצור כל פועל מפניו להסתר אין אורחותיו וצדק פעלו זך
 רחמיו יהמו ועלינו לפניו אין פנים משוא .אורחותיו ואמת חסד .דרכיו

 פליטת על רחם ימינך מלאה בידך חי כל נפש הצור .ידיו מעשה כלנו כי
 עשה ממרומים יחמול תמים הצור .ידך הרף למלאך ותאמר .ידך צאן
 תמימים מעולי רגזך עצור .מרחמים בנים על כאבות ברחמים נא

 ולאבלים .רחמים מלא אתה כי עמים בטעטי נא הבט .דמים ומחתוטי
 כי .כולם חסד ועשו האספו .העולם לכל דרך היא זו הצור .ניחומים ת;

:הצור . עולם לחיי ונשמתי נעלם דבר אין
המת על העומד אומר אלעזר בן שמעון רבי תניא האורג בפרק

 לס״ת דומה זה למה הא לקרוע חייב נשמה יציאת בשעת
 כנגד המש שהרברות וכמו הלוחות כמו הוא האדם הנה ע״כ שנשרף

 והאותיות הלוחות כמו האדם הגוף הרי ה׳ כנגד ה׳ אצבעותיו י׳ כ; חמש
כן בארו; הושמו הלוחות שברי ואף הלוחות נשתברו וכשפורהות נשמות

:בארון יושם האדם

 היוב וגודל כשר אדם על ובכיה המת הלוית מצות
תיירו על ההספד

:אבלים ניחום וכן .ומפורסמים ידועים הדברים אלו כל

 כו׳ לרוחה פתוח ביתך יהא תנן אורחים הכנסת של הסדים גמילות
הכנסת גדול יוחנן רבי אמר מפגי; פרק שבת במסכת

 מהשכמת יותר אכר מנהרדעא דיטי רב המדרש בית כר,שכמת אורחים
 מהקבלת אורחים הכנסת גדולה רב אמר יהורא רב אמר המדרש בית
 וכשיבואו וגומר בעיניך ח; מצאתי נא אם י״י ויאמר דכתיב השכינה פני

 העני אולי כי לאכול לפניהם מיד וישים יפות פנים בסבר יקבלם לביתו
 בפנים ומימיו לחמו מיד לו ליתן צריך כן על לשאול ומתבייש רעב

 בדברים וינהמם בפניהם יסירנה דאגה דבר בלבו יש אם ואף . מאירות
 את ישבר כי תלאותיו לפניהם יספר ואל נפש למשיב להם יהיה ובור,
 האוכל ובשעת בעמלו שכר לו אין ובמעט אמרם שבשבילם בחשבם רוחם
 לרעב ותפק שנאמר יותר להשיג יכול שאינו על במצטער עצמו יראה
 מהם לידע וצריך לפניכם ליתן יותר לי שאין נפשי תצא כלומר נפשך
 טובים בני הם אם בעדונים רגילים היו שאולי לסעוד רגילים היו במה

 במיטב ישכיבם האורחים עטו ילינו ואם שני בחבור בפ״ה למטה כדאיתא
 ויותר בטוב שוכב בהיותו עיף מנוחת גדולה כי להם הראוי כפי מטותיו
 ילוה ובצאת' ומשקהו המאכילו מן היטיב המשביבו רוח נחת לו עושה
 אשר על גבר יפשע להם פת על כי לדרך צירה פת להם ויתן אותם

 . נוב כהני ונהרגו הדבר נתגלגל טמנו בהפרדו פת לדוד יהונתן נתן לא
 ידינו שנאמר דמים שופך כאלו לדרך צידה לו נתן ולא טלוהו שאינו וטי

:הדם את שפכה לא
 במה באברהם שמצינו כמו עצמו ע״י לאורחים למשמש גדול ושיכר

במציעא כדגרסינן . כערביים לו שנדמו אפילו למלאכים שעשה
 אברהם שעשה כה כל רב אמר יהודה רב אמר הפועלים את השוכר פרק

 להם שעשה מה וכל בעצמו לבניו הקב״ה עשה בעצמו למלאכים אבינו
 נסע ורוח אברהם רץ הבקר ואל שליח ע״י לבניו הקב״ה עשה שליח ע״י

 השמים מן לחם לכם ממטיר הנני וחלב חמאה ויקח שלוים ויגז ה׳ מאת
 עמם הולך ואברהם הצור על לפניך עומד הנני וגומר עליהם עומד והוא

 ארבע שלה; בספר בחיי רבינו וכתב יומם. לפניהם הולך וי״י לשלחם
 שבספרד בגדולים לי ספרו ורבים שטענו באזגינו והנה וז״ל א׳ שער

 ביניהם ונתפשט מאוד נכבד מנהג שנהגו אכסנאית בעלי והפרנסים
 לבית בלכתם העניים את עליו שהאכילו שלהם שד,שלחן קדמונים מימים
 ולקבוע לעורר זה וכל בהם שנקברים ולוחות ארון ממנו שעושי; עולמם

 שלמה המלך לעושר עשרו ויעלו לעב שיאו יגיע אילו האדם כי בלבבות
 שעושה הטוב אם כי השמש תחת שיעמול מעמלו מאומה בידו ישא לא

 ובן עכ״ל צדקך לפניך והלך שאמר כמו העניים את מרחם שהוא והצדקה
 והכניסו נוחלין יש בצוואת ה״ה ז״ל מורי אבא וז״ל .תרומה ׳בפ כתב

 אורחים הכנסת מצות דנזכר היכא דכל עשירים ר״ל בבתיכם אורחים
 יקריבם שאז אצלו כשנתאכסנו ומכובדים עשירים הכנסת דווקא ר״ל

 ההולך )דכל בשבילם תפנוקים ולהכין כבוד בהם לנהוג יפות פנים בסבר
וראייה פאה( במסכת ז״ל משנה חכמי בט״ש שעה באותו הוא עני בדרך

מאברהם



פסחים מסבת

f'> חס?

 בשבילם לשחוט והרב׳ אורחים היו שהמלאכים שסבר ה’ע אבינו מאברהם
 בכלל ממש עניים הכנסת אבל בחרדל לשונות נ׳ להאכילם שורים ג׳

:טהרי״ל בילקוט הוא וכן ע״ב הוא צדקה
ובין לעניים בין השייך חסרים נפילות בכלל הוא אורחים והכנסת

 הוא תרתי עניים של אורחים והכנסת לעשירים
 ענייני׳ שני בולל לחטיך לרעב פרום הלא כתיב חסר ונטילות צדקה עביר
 בעל שצריך ר״ל עוד כבור דרך שיהיה השלחן על מפה לו שיפרום האחר

ובן .יכלם ולא יבוש שלא כדי אורח לפני לחם חתיכות לחתוך בית
:בזוהר הוא

 יותר חסרים נטילות גדולה אלעור א״ר וערבה לולב פ׳ סוכה במסכת
אובל ספק זורע ארם ונו׳ לצרקה לכם זרעו שנאמר מהצדקה

 הצדקה אי; אליעזר וא׳ר . אוכל וראי קוצר אבל אוכל אינו ספק
 ת*ר :חסד לפי קצרו שנאטר שבה חסדים נטילות לפי אלא משתלטת
 בטטונו שהצדקה הצדקה מן יותר חסדים נטילות נרולה דברים בשלשה
 בין חפרים נטילות לעניים וצדקה בטטונו בין בנופו בין חסדים ונטילות
 למתים בין לחייט בין חסדים נטילות לחיים צדקה .לעשירים בין לעניים

 חסר עליו שיש אדם בל פפא בר חנינא רבי אמר התם נטי ואטרינן
 עד יראיו על עולם וער מעולם ה׳ והסד שנאמר שמים ירא שהוא בידוע

 שנטילות וידוע הג׳ מהחלק נ״ג בפרק נבוכים בטורה הרטב״ם !כתב כאן
 לו שאין לטי הטוב לנטול מהם האחר עניינים שני כולל הטובה חסרים

 ראוי שהוא טטה יותר לטובה ראוי שהוא לטי להטיב והשני כלל עליו חק
 חק לו שאין לטי בהטבה הוא חסר בטלת הנבואה ספרי שימוש ורוב
 ה׳ חסרי אמר חסר תקרא יתברך טאתו שתניע טובה כל וע׳ז כלל עליו

 אמר חסד הוא אותו הש׳י הטציאות ר״ל כלו המציאות זה ובעבור אזכיר
 פרותיו בספור יתברך ואטר הוא חסד עולם בנין ענינו יבנה חפר עולם
 שהגיע הוא והיושר היושר והוא מצרק ננזרת היא צדקה ומלת הסד ורב
 וע״ז לו הראוי כפי הנמצאים מן הנטצא לכל ולתת לחקו חק בעל מכל

 נקרא עליו שטחוייב בפרנסתו הדחוק לעני מממונו נותן שאדם פה הדרך
 עני שאינו למי ונם לו מהראוי יותר טטטונו נותן שאדם מה אבל צדקה

 מגופו טפייע שארם מה ונם משלו להתפרנס עתה יכול שאינו אלא כ’כ
 בעשייתו מתוייב שאינו מי לכל או ולמת ולחתן ולחולה לעשיר ונם לחבירו

 צדקה ועל חיוב שום בלי הסר במרת הנעשית צדקה שהיא לפי חסד נקרא
 :ע״ב חסר לפי וקצרו לצדקה לכם זרעו אטר חסרים נטילות שהיא כזאת
אם כי לו ראוי שאינו טי ועם לו הראוי עם הסד עשה החכם אמר

 ראוי אתה תהיה לו ראוי אין ואם במקוטו תשיבהו לו ראוי היה
 יהיה שלא יראה חייו יטי שכל לאדם ראוי היום כל אל חסר .עכ׳ל לו

 גרסינן .בממונו או בנופו או חסדים גמילות בו יעשה שלא יום שום
 הללו מרות נ׳ בו שיש כי כל רבא דרש מרקדין כיצר פרק כלה במסכת

 בשלטא . חסדים ונוטל ביישן רחטן אבינו אברהם של מזרע שהוא בידוע
 רבא בדרריש נמי ביישן גו׳ ליעקב אמת חתן דכתיב חסרים נוטל

 אלא כו׳ עכשיו עד ולא את מראה יפת אשר, כי ידעתי נא הנה רבא רדריש
 להודיעך ראברהם רבותיה היינו בריר, על רהים לא אברהם הא רחמן
ת’ר גבר חסדו עלינו נבר בי סימן נתנו רשומות •ודורשי .בהב״ה חבתו

רהטנים: ביישנים חסדים נוכלי

אנא

 חמי ר הרם ט ברכם

 ברוב חש ק חסין
 אה J חיד י

היבל שיעתנו

מצוה־ נר נעד׳ם־־פרה
 הש״י ז׳ל אבי אדוני שעשה שלו הסידור בפי׳ מצאתי הנה המגיה אמר

וראיתי תמים הצור קודם כתוב ובצאתי הסידור נם להדפיס יזכני
 מיתתך לפני אחר יום שוב אומר אליעזר רבי תגן •י הנה נם להעתיק

 ויום יום בכל ישוב טכ״ש א״ל ימות יום באיזה יורע וכי תלמידיו שאלו
 הכל ובריאתו חייו כי תמיר אדם ויחשוב .יפות יום באיזה יודע אינו כי

 עת תהיה ע״כ נפסד הוה הוא כי ישתנה כמימרא א׳ וברגע הש"י ביד
 ׳בפ ואיתא למות. ונוטה שוכב הוא כאלו ויחשוב לו לזכרון תטיד המיתה

 כל שבן התודה לו אוטרים למות ונטה שחלה טי ת״ר טדליקין בטה
 חלק לו יש המתודה שכל הדין ננטר בפרק ותנן .כו׳ מתודין המומתים

 וכתב של״ח סימן בטי״ד הב״י וכתב . כו׳ בעכן מציגו שכן לעה׳ב
 לכל אב בנה זה והתורה ההוא הנפש ואשמה אומר נתן ר׳ בספרי הרמב״ן
 בקצר׳: נוסח לך והא משובח ה״ז להתודות המרבה וכל וידוי שיטענו המתים

:ונעלם טמיר ההוא עיי ושכינתיה הקמה יחוד לשם
 ואלהי יצחק אלד,י אברהם אלד,י אבותי ואלד,י אלהי ה' לפניך אני מודה

שתרפאני מלפניך רצון יהי בירך וטיתתי בירך שרפואתי .יעקב
 עלי הבא כל על צדיק אתה למות פקודתי עת הניע ואם שליטה רפואה

 משפט דרכיו בל כי פעלו תמים הצור הרשעתי ואני עשית אמת כי
 רצון ויהי אשא נפשי ה׳ אליך הוא וישר צדיק עול ואין אמונה אל

 שחטאתי ופשעים ועונות חטאים כל על כפרה מיתתי שתהא מלפניך
 באונם במזיד בשוגג במעשה בדיבור בטהשבה לפניך ושפשעתי ושערתי

 הזאת ורגע העת ער אחרים בגלגולים ה; זה בגלגול הן היותי מיום וברצון
 וזבני בניע חלקי ותן לי כפר לי מהל לי סלה סליחות אלוה כולם על

 פניך את שמחות שובע חיים אורח והודיעני לצדיקים הצפון לעור,"ב
שם ברוך .אחר ידור אלהינו ידור ישראל שמע .נצח בימינך נעימות

 ה' .ועד לעולם יטלוך ה׳ מלך ה׳ טלך ה׳ . ועד לעולם מלכותו כבור
 - האלהים הוא ה' האלהים. הוא ה' . ועד לעולם ימלוך ה׳ מלך ה׳ מלך
 היום וידעת בתורתו ככתוב זולתו אפם טלכנו אטת עוד אין אלהינו הוא

 פתחת הארץ ועל ממעל בשטים האלהים הוא ה׳ בי לבבך אל והשבות
 הוא. יהיה והוא הוה והיא היה הוא אהיה אשיר באהיה מיוחד . עור אין

: יהיה לא ואחריו אל נוצר לא לפניו ומחיה מטית

 יתץ אב־ג
 שמץ קר״ע
 יכ״ש נג-ד

בט׳רצת״ג

 צרורה תתיר ימינך גדולת בכת

 ורא j הרנו ט נבנו ש טך J? נת ר בל ק

מרם ש בבת ב חורך י ורשי ד בור ג נא

מלם ג מיד ת רקתך צ

חק״בטנ״ע גדתע ני׳ל טיבך
יג׳ליפזק קדושתך זוכרי פני לעמך

'שק״וצי׳ת תעלומות יורע צעקתנו שפע ן
ר ל מ כ ש ב

אשת אל הי איתי פרית רוחי אפקיר בירך
 כאשר בשטחה נשמתי שתקבל אבותי ואלד,י אלד,י ה׳ מלפניך רצון יהי

רחטים מלאכי ושלח הליכתי גא רצה לפניך לכתי ויום טטני תקחנה
 עדן לגן יביאוני בביאתי אחד בקול יאטרו בואך ושלום לעומתי נא ויצאו
 הגנוז ואור מנוחתי כבוד ושים אורך בזיו ואתעדן ישיבתי תהיה ושם

 שטע כחיצתי את לי תנה כנפיך צל ותחת וסוכתי סתרי יהי לפניך
 אל אתה כי ולשועתי לרווחתי אזנך תעלם אל ישועתי נא היש תחיטזי
 ידו״ר לפניך לבי והגיון פי אמרי לרצון יהיו .הבטחתי בך אשר ישועתי

:ונואל' צורי
 יסורי בשמחה כשמקבל טוב שכולו לעולם לארם טוב מה הוידוי £י'

עליו יצדיק כן על בזוהר כנזכר באהבה שמו למען הסיתה
 בשטחה המיתה קבלת בלבו יתלהב ואז כו' תמים כו׳ צדיק הרין את

 שהוא אש״א של בר׳ת יהרהר אשא נפשי ה׳ אליך ובאטרו .לבב ובטוב
 נשמר נשמתו זה שבשם ט״ב של לשם רומז אותיות’ *שתים *ארבעים

 שאפרש כטו נתנה אשר האלהים אל ותשוב בה האוחזות הקליפות מן
 וז׳ל שם כתוב גרול מקובל של סתרים במגילת ומצאתי •י אח״ב

 משער׳י יהושע ר׳ האלהי המקובל כבור פנים ונשוא הזקן ומהחבם
 בעת האדם בי כרבו ורבו מרבו שקיבל שמעתי שאלוי׳ש המכונה
 אלתי בה׳ כפור לו ואוטר לשטנו יטינו על עוכר השטן נשמתו שמוצאין

 תקנתיה באי הוראה לירי שיבוא ח״ו יאפשר ממאנת והנשמה ישראל
 יודעים שאינו או בשכלו אינו הוא ואם עיקרים בי״ג יכוין מטנו לד,נצל

 בהם יודה והוא לפניו יקראום אוהביו או אחיו או בנו לפניו יקראום פ’ע
 פרשה פסוקי מסוף היוצא צטרכד שם כי נפשו בדשן ותתערן .לו וטוב

 הוא דשן כטנין העולה " ! י י אחר יום ער בראשית של ראשונה
 טוב מר, דשן ששטו מקום לאותו צער שום בלי ויוליכוהו נשמתו יקבל
 מורגל שיהיה הוידוי לאחר סידרתי כן עד . ל’עכ וגורלו חלקו נעים ומה

 כי יכוין האלה,ים הוא ידו״ר ובאומרו הלב ובכוונת יתברך שמו בייחוד
 ו׳ו ף’כ וכשתטלא כ״ו עולה ירו״ד שכן טיוחד הרחטים ומרת הדין מדת

 כמנין פ״ו שניות ואותיות ידו״ד כמנין כ״ו עולות ראשונות אותיות אז
 במלואו ידו״ר שם אחר בדרך ר,יחוד תמצא כי יכוין שנית ובאומרו אלהים

 ה״א מ"ם כזה במילואו מ״ה תכתוב ט׳ה עולה ד,"א ו”וא ה״א יו״ד כזה
 יהרהר השם ובתיבת .האלהים הוא ירו״ר הרי אלד,ים וכמנין פ״ו עולה

 הוא וישר צריק ונו' תמים הצור בפסוק האזינו פרשת בזוהר שנזכר מה
 אהי״ה וביחור רכוייא כלדא הוא ותיבת הפסוק בזה ספירות י׳ והוזכרו

 הזכרת וענין מ״ב. של שם כמנין ט״ב עולה אהי״ה ב'פ יכוין אהי״ה אשר
 ט״ב של שם השטות טשער נ’פי סוף הפרדס בספר מבואר ב”ט ,של שם

 נאמר וע״ז לשרפים שיש כנפים שש נגד אותיות ששה בו יש שם בכל
 שינתו קודם בלילה להזכירו טוב זה ושם לאחד כנפים שש כנפים שש
 ובשתים כו׳ יכפה בשתים אלה כנפים י’ע כי לפטירתו סמוך האדם וכן

 ותזכה מזיקין ומכל חבלה ממלאכי להנצל ותזכה למעלה הנשמה יעופף
 דמטטרין המקובל האלהי החכם מתלמידי ושמענו .כאן עד עור,*ב לד,יי

 מוכנים שיהיו רבם ציום כי ז״ל קוררוורו משה ר׳ כבוד ליה מתנליין
 בכח אנא יאמרו מהגוף הנשמה ובצאת פטירתו בעת אצלו ומזומנים

 שטן קרע ובפרט □מנו היוצאות השטות בכל ולבוין כו׳ ימינך גדולת
 זמן וכל הנשמה הוצאת בעת ויבעתהו יצערהו שלא השטן כח שיקרע

 והנה השמות. וכוונת כנזכר חלילה חוזר יחזרו הנשמה עדיין יצאת שלא
 היום’ "כלבם "חיים 'אלהיכם בהי’ "הדבקים *ואתם בפסוק רכז מצאתי
 ובאמרו . ב’ט עולה כו׳ בה׳ הדבקים אתם של ר"ת הנצחיים לחיים .הרומז
 שלמעלה חיים מים באר סור הוא בא״ר בר׳ת יכוי; רוחי אפקיד בירך
 אדנ״י ידו״ד אהי״ה דהיינו באר עולים הכוללים השמות אלו שכן

ועולה ע׳ב משמות שם והוא פא״י .ת’ד ידו״ד "אותי "פרית יאהתנהי׳י
פרק : ,’יאה,רונה



הארץ בקדושת שבכתב תורה
 בריאה עיקר ביום לאברהם נהנה והטילה המילה רמיזה הרי בו' קדישא

 ויהי כו׳ רקיע יהי השני ביום .הגדול האדם הוא ואברהם האדם הוא
 במאוד הזוהר והאריך כזה זה והבדלה מחלוקת היה השני ביום כו׳ מבדיל

 ומשם רשמאלא בסטרא הלכו ועדתו וקרח הגבורה מצר הוא השני יום
 בשני שנברא הגיהנם הוא שאולה ירר ע׳יב שטים לשם שאינו מחלוקת

 אבל דשטאלא פטרא התגברות והוא שטים לשם שלא כחלוקת מצר
 מבדיל שהיה דיטינא טסטרא דלעילא בגוונא היה ושמאי הלל מחלוקה
 והנה באורך ע״ש כו' שמים לשם מחלוקתם כן למים מים בין השמים

 נא אל ללוט כמ״ש שטים לשם שלא ממחלוקת במאור עצמו הרחיק א׳א
 ל׳ ב׳ דהיינו אותיות בב׳ תמצא מחלוקת אלו ובשני בינינו מריבה תהי
 ורמז ו׳ דהיינו קו נמשכת לפטה ו׳ ואח״ב הואר׳ צורתב׳ כי הפרדס כתב

 האמיתית ל' צורת כתב הכבוד אוצר ובספר שכתב פה שם כתב הדבר
 בספר מצאתי הוביב ע״ה ירושלים ופה ד׳ כזה למעלה ו' ואות ד׳ היא

 כי עתה ל׳ אות צורת נשתנית לכה נפלא סוד שכתב ישן ספר הסודות
 ועתה פרצופים ד״ו סור גבה על ו׳ ר׳ צורת היא כתיבתה האמת לפי

 המחלוקת כי המחבר! אמצעי וקו ין קו ב׳ היא ב' צורת ושמע אזנך הטה
 פונה זה הקוין שני בין שלום לעשות אלא תקנה ואין ב׳ ביום נמצא

 אין שרום אין אם כי הפחברן קו צריך ע״כ למערב פונה וזה למזרח
 עולין שניהם ואח״ב ביניהם פירוד בלי ביחד קוין שתי היא ל' וצורת בלום

 כוונת כי מיוחדים שכולם שמים לשם מחלוקת זהו שעליהן בקו למעלה
 אלהים דברי ואלו אלו כי העליון בקו למעלה עולין וכולם לשמי׳ שניהם

 סור וזהו שטים לשם כחלוקת הוא שם לימוד לשון לט״ר ע״ב .חיים
 שהוא הזה עולם על פורה הב׳ בלמ״ד ומסיים בב' התורה שהתחילה

 בנין וכן .התמורה עולם נקרא שכן שנרם בעל לומר רצוני מחלוקת בעל
 שלום כולו עה״ב אבל רז״ל כט״ש □צפק פתוח ב׳ בצורת הוא הזה עולם
 הצדיקים מעלות בענין לעיל כט״ש מעלות חילוק שיש אף אחדות וכלו
 הפורח מגדל סוד הוא ולמ״ד מיוחד אהד מקום אל הולך הכל מ׳׳מ

 מגדל נאמר הזה המגדל ועל כנודע הבא עולם הבינ״ה סוד שהוא באויר
 ב׳ באות התורה שהתחילה הענין וזהו ונשגב צדיק ירוץ בו ה׳ שם עוז

 לקבל למחר עה״ב שהוא למ״ר אות ובסוף .לעשותם היום עה״ז על ' לרמוז
 המחלוקת על רומזים ושניהם בקויהן שוין שניהם ר׳ בצורת אוח הרי שכרם
 שלא מחלוקת מעורר דשסאלא כטרא המעורר דהיינו שגי ביום שהיה
 שמים לשם מחלוקת שבה תורה אלפים ב' וכן "ד בלם בחר ואברהם לש״ש

 ואגדל״ה סור וזהו כרלעיל בחרן עשו אשר הנפש מאת מאברהם התחילו
 השבת יום שהוא השביעי יום ונגר בראשית יפי ששח קיום אברהם כי

 יתברך השם הבטיחו שכר קיבול עת שהוא שבת שכולו לעולם הרומז
:מאוד הרבה שכרך

 הבריאה שתתחדש לעתיר תהיה מהבריאה הג׳ המעלה כך אחל
תתגלה ואז במעשיו ה' וישמח הראשונה הכוונה כפי להיותה

 בברית הברית זה נגר שלמעלה וירושלים שלמטה ירושלים העליונה א״י
 שלמעלה וירושלים ציון ופריעה מילה ״.< סור למעלה כתבתי כאשר מילה
 ביותר א״א נתעלה ואז שלמטה וירושלים ציון ותכונן תבנה נגדם אשר
 כמ׳ש ארגמן מרכבת הוא אברהם מג; חותם בפוד לך לך בענין כי עילוי
 מרכבה שהוא נדיב עטי מרכבות בסוד אברהם שמו ונקרא נתעלה ועתה
 חיות ד׳ למרכבה רומז אברהם שם כי הסודות בעלי כמ״ש עליונה יותר

 לכרוב נתהפך השוד רק נשר שור אריה ארם שהם הכסא הנושאות
 מהשמאל שור פני אומר א׳ כתוב .דורשין אין פרק בחגיג׳ כראיהא

 שיתהפך רחמים ובקש יחזקאל בא כי והרצו כרוב פני אומר אהד וכתוב
 המרכבה נמצא לכרוב ונתהפך העגל עון להזכיר מעורר שהוא שור צורת
 ה׳ הש״י על מורה א׳ אברהם שם קח ועת׳ "אריה נשר’ "כרוב "אדם
 אותיות שהם ברה״ם באותיות הרומז מרכבתו על הרוכב הוא אחד

 נדי׳ב תיבת רומז וע״ז "ארם "אריה "נשר "כרוב דהיינו היות מר׳ אחרונות
 נרי״ב מן ראשון אות והוא נשר מן א׳ אות תיקח כלו׳ אבג״ד ע״ר והוא
 ג׳ אות זהו אריה מן ג׳ אות נויי״ב מן שני אות והוא ארם מן שני אות

 □רכבות שרמז זהו נדיב מן רביעי אות זהו כרוב מן ד׳ אות נדיב מן
 אלהי עם נאספו עמים נדיבי כט״ש אבינו אברהם זהו נדיב הוא וטי נדי"ב

 גם . המרכב׳ הן שהאבות אברהם מעל אלהים ויעל שאמרו זהו אברהם
 כט״ש אלהים בשם הית׳ והבריא׳ הבריא׳ תכלית הי׳ אברהם כי למ״ש רומז

 הנה אהת מפוזרים נפלאים עניינים בזוהר מצאתי אלהים ברא בראשית
 שאו כתיב .הבריא׳ בענין המוזכר וט״ה ט״י בסוד ומדבר הנה ואחת

 ה' וגו' אצבעותיך מעש' שמיך אראה כי וכתיב אלה ברא מי וראו עיניכם
 כולם ה׳ מעשיך רבו מה כתיב וכן הארץ• בכל שמך אדיר מה אדונינו
 ט״ה מסוד נסתר יותר הוא ט״י בסוד מאוד הזוהר והאריך עיסית בחכם׳

 תולדות אלה כט״ש עליון לתולדות רומז אבר שהוא בר"א בסוד האריך גם
 אזי אלה ברא מי כמי׳ש מ״י לתיבת אלה ובהחהברך וגוי והיארין השמים

 המוליד אבר הוא ובר״א אל״ה בר׳יא ס״י וזהו אלהים אותיות אל״ה עם מ״י
 יסור כי נודע וכבר די לעולמו שאמר שר״י סוד והיא תולדות אלה וזהו

 אני נאמר הטיל׳ ברית בפרשת בכאן לכן שרי נקרא הכעור ברית שהוא
 באברהם שהוא בהבראם והארץ השמים תולדות אלה אמר והגה •סדי אל
 אבר אברהם תיבת הוא אזי מ״ה לתיבת אבר ■מהוא ברא בהתחברך בי

 וזה אברר,"ם נע׳ס׳ מ״ה אלהיסומן נעש׳ ומןט״י הואעלמ״ה ט"י מדריגת
 המיל׳ ברית בפרשת נפלא׳ כעל׳ נתבאר הרי .אברהם פעל אלהים ויער
 תפסוק שלא דור בית מלכות על גדולות מתנות ג׳ ער הבטח׳ כאן יש ותג׳
מלכות בישראל שתשרה ועלהשכיג׳ עולס לאחוזת ׳סתה"' !,האר מתנות ועל

 בית במלכות כתיב וכן בברית והי׳ יצאו ממך ומלבים שנאמר דוד בית
 ובניתי זרעך אכין עולם ער עבדי לרור נשבעתי לבחירי ברית כרתי דור

 אחריך ולזרעך לך ונתתי שנאמר הארץ מתנות .סלה כסאך ורור לרור
 לתאומות וישיבה ירוש׳ אינה בגלוהיגו אף כי עורם לאחוזת כנען ארץ אח
שכינה השראת .עולם אחוזת לנו תהי׳ אליהי וכשנשוב שמם' הארץ כי

:אט׳ לאלהים להם והייתי כט״ש בישראל
־ה הנה

 שקול מיל' ני תרי״ג עול' טיח צלי׳ אמרו ושומות דורשי שג' צ״ע נן או הי' אנוהס
• תרי"ג מיל' מצות ונתוספות תרי״נ ברית נ׳ תרי״ג עול' מילה כרית וכן התור־ נל נגד

 כל מפרש תור׳ בסתרי זו בפרש׳ בזוהר מוסר תוכחת חיים לרך
ואברהם והגוף הנפש ענין על הזו הפרש׳

 בהנהגתם מאור האריך היצה״ר הוא ולוט נקי הגוף סוד ושרה הנשט' סוד
 למוסד רשומות איזה הוציא המלחם׳ נצחון בענין העקיד׳ בעל גם .ע״ש
 של דיג״ו תחיל"ת על רשומו"ת לררוש גדול״ה אסמכת"א וטכא״ן וז״ל

 לאדם מצוה .עכ״ל הי״א אלהי״ם טת״ת ז״ה עד כו׳ ישיב ומה אד״ם
 :עליו גופו •שמסר לוט עם מאברהם ונלמוד יכולתו בכל קרוביו שיקרב
מתוך בה הכיר לא עכשיו ער את מראה יפת אשת כי ידעתי נא הנה

 לאשתו איש בין אפי׳ הצניעות גורל היאך ראה שביניהם צניעות
ביחד ובישנים צנועים שיהיו

 למעלה פי׳ בבר למסעיו וילך ובזהב בכסף במקנה מאור כבד לאברם
שם שלא לאשמועינן ובא להשג' מהשג׳ היה מסעיו הנה

 עבור לבטל רצה ולא להרויח ממינו בענייני לפקח שלא העושר על עיניו
: מלימודו רגע זה .

תיכף לכבות ריב איזה מתחיל ה״ו ובאם . ממחלוקת מאוד להרחיק
 ראשית מים פוטר פסוק על רז״ל שדרשו כמו הריב אש 1

 צחות ושמעתי בינינו מריבה תהי נא אל ללוט שאמר א״א עשה וכן מדון
 ריב אלא ריב תהי אל אמר ולא נקבה בלשון שאמר מריבה בתיבת

 ריב דברי יפסיקו השם למען אברהם אמר הרועים בין התחיל כבר
 אל אמר ע״ו ומתרבה פרי עושה שתמיד המחלוקת כדרך ד יול ולא
הריב שהתחיל בזה ודי מפרי פרי המולדת כאשה נקיבה לשון מריבה תהי

: מוליר שאינו כזכר יהיה
 לחנות רצה לא תענית במסכת כדאיתא נסים ממעשי להנות שלא

שנעשו לזה שבת במסכת וכן בהדר בנם שנתמלא מהחטים
 ודבר בראשית מעשה עליו שנשתנו לגריעות׳ שחשבו אשה כדרי רדיו

 אני תאמר ואל נעל שרוך ועד מחוט אם שאמר מאברהם גלמוד זה
 היעשה וקשה העושר על הקב״ה הבטיחני כבר כי אכרם את העשרתי

 סיבה לו יזמין הש״י וראי אלא וזהב כסף לו וימטר בשמים ארובות ה׳
לטבע מחוץ היה הזה הנצחון שכל הענין אלא הסיבה זהו א״כ להעשירו

: ע״ז הקב״ה כוונת אין ובודאי נסים ממעש'
ראוי אין מעשיו מצר כי עצמו את יכיר לארם הקב׳ה שמזמין מה כל

 לו שהבטיח מא״א ולמד צא צדקה עמו עושה הקב״ה אלא לכך
לצדק' אברהם ויחשבה הבטחות ואותן בה׳ אברהם והאמין הבטחות הש״י

: ב״ע פי' כן להקב"ה

:לך לך פרישת סיימתי בעזרתך הממלכה ה׳ לך

וירא פר^ת
המוריק הר לו יקראו אשר הדרוש של ישמו זה
המוזכר אורחים"-הכנסת העני! גפר עד ובו׳ ה׳ אליו וירא ה1\נרמצ

 פרטית מצוה שאיני אע״פ מצוה הוא בפירוש זו בפרש׳
 סט״ג וזיל בדרכיו רוהלכת עשה מצות בכלל היא מ״ט מצות מתרי״ג
 והלכת שנאמר והישרים הטובים בדרכיו ללכת ז' במצות עשין בחלק

אחרי רסוטה בפ״ק ומפרש תלכו אלהיכם ה׳ אחרי ואומר בדרכיו
.תלכו״( מרותיו

הנהייה
 נפי יח' נו להלמות שצונו היא ודל אחד נענין נלרניו לוהלנת נמ״ט כתר שהרמב״ם אמת

 כפיי ונא לרכיו ננל ללכת ואמר הציווי זה נכפל וכנו נלרכיו והלכת אמרו והוא היכולת
 מה וחים הי' אתה אף וחוס נקרא הקנ״ה תה חמן הי' אתה אף נקואחנין הקניה מה

 ונא תלכו ה' אחרי יאמר אחר יל' קעגין יה נכפל וניר . כו' חת' אף חסיד גק' הקניה
 צל טל ימי האל נהן שיתיר הננילות והמלו' הטונות נפטולותיו כהלמות שריל נפי'

 הכתוב נניאור והסמ״ג הרמי׳ס 3שכח מה איי אומו מכיל. ת עילוי כל טל יתעל' המשל
 שניהם ולנוי נלרניו והלכת נלניר נכלל הכל ני חיים אלהיס לנרי ואלו אלו נלרכיו והלכת

לשות' נגמרא הט הסמיג ולנוי הואת נמצו' נספרי שנויס הם הימנים לנרי ני רו״ל לנרי

 עור כתנות ולאשתו לאדם ה׳ ויעש שנאמר ערומים מלביש הוא מה
 ומנחם • א ממר באלוני ה' אליו וירא שנאמר חולים ומבקר וילבישם,

 , בנו יצחק את אלהים ויברך אברהם מות אחרי ויהי שנאמר אבלים
 פירשתי וכך כך. עשה אתה אף בגי אותו ויקבור שנאמר מתים וקובר
שכמי ועבדהו אביך אלהי את ורע המקרא זה של פי׳ ספרר לחכמי

וא שה



המוריה הר שבכתב תורה
 :והא אתה תעשה כן בארץ וצדקה ופשפש חשד ועושי ורהום הנו; שהוא

 / אז וצדקה משפט ועשה ושתה שאבל עליו שנאמר כיאשיהו צרים שני לך
 I עוד ונאמר ה׳ נאם אותי הדעת היא הלא טוב אז ואביון עני דין ד; לו טוב
 וידוע השכל המתהלל יתהלל בזאת אם כי .וגו׳ בחכמתו חכם יתהלל אל

ה׳ נאם חפצתי באלה כי בארץ וצדקה משפט חשד עושה ה׳ אני כי אותי
: הספיג עכ״ל

 בכלל שהיא אורחים הכנסת מצות שכן שמכל פשוט בעיני ונראה
ממעלות גדולה מעלה שהיא על נוסף בדרכיו והלכת ט״ע

 דאברהם אורחים הכנסת בסיפור התורה שהאריכה האות לך וזה המרות
 עשה לאורחים בעצמו שעשה מה שכל שכרה מעני; לנו ורמזה אבינו

 עשה וגו׳ נא יוקח שליח ע״י שעשה ומה לבניו ובכבודו בעצמו הקב״ה
 מקיים אותה המקיים אלא מרה •שהיא תימא ולא . שליה ע"י הקכ״ה

 תרי״ג מן מצור, ככל ועושה כמצווה שכר לו ויש בדרכיו דוד,לכת ט״ע
 ובכל שעה בכל ועידן זמן בכל אורחים מכנים הקב״ה כי וזה מצות

 היה כמימרא ברגע אורחים מכנים היה לא אם כי רגע וככל עת
 כאורח הש״י לגבי הם אורחים העולם כל כי לומר רצוני אבד העולם

 עליהם שמשפיע בהשפע קיומם מכנים והוא אנחנו גרים כי ללון נטה
 וזהו אבד הבל אז לקיום והכניסם עליהם השפיע לא אם עין וכהרף
באברהם שהיתר, אורחים הכנסת מעלת באורך הכתוב שפירש הענין

 א׳ר מפגין בפרק שבת במסכת כדאיתא השכינה מהקבלת גדול ושהוא י
ויאמר דכתיב . שכינה פגי מהקבלת אורחים הכנסת גדולה א"ר יהורא

_______: ונו׳ תעבור נא אל בעיניך חן מצאתי נא אם אדני
עניינים" שלש׳ יש א״א של האלו אורחים הכנסת בסוד אור ^ורה .

 אמנו ושרה אבינו אברהם נתבשרו הזו ובסעודה גדולים
נ׳ יש ההם העניינים ג' ונגר המוריד, בהר הנעקד אבינו' יצחק

 וכן ירושלים *(המוריד, ז״ל רש״י וכט״ש המוריד, נקרא למה טעמים
שמשם שם על בב״ר פירשו ורבותינו , המוריד, בהר לה' בית בד״ה

 תרגום ואונקלום . לא׳ה מורא יבוא וטמנו לישראל הוראה יוצאת י
: עכ״ל סטים ושאר דרור מר בה שיש הקטורת ע״ש

הנהיה
: יכה בנראשית היא ונן ישן נספו הנוסחא הוא כן

העקיד' ענין סובב יהיה עליהם אשר הנ״ל עניינים ג׳ נגד מכוונות והם
הנקרא העקידה מעשה בענין ועצומה גדולה קושיא יש כי

 יחידו בנו את לקח מאוד הוא רב כי בזכותה ישראל שאוכלי! מאכלת
 וילכו ב״ה המקום ציווי בשביל בידיו לשוחטו מקומו אח הממלא
 בנסיון ועמד שבשמים אבינו רצון לעשות בשמחה באהבה יחדיו שניהם
 שהיה ל’רז ובדברי בפסוק תמצא שפיר דייקת כי אמנם . הזה הגדול

 אברהם ויאמר כתיב בפסוק אם . זו ממיתה ליפטר מצדדים ובנו אב
 במקומו שה הש״י שימציא ממנו תפלה היה וזה . השה לו יראה אלהים

 ט׳ם . בני לעולה אזי שה הש״י לו ימציא לא ואם , אח*כ וסיים
 שענה טי אומרים אנו זה ושעל נם הש״י לו שיעשה הוא התפלל

 .תפלתו על נענה הוא כי יעננו הוא הטוריה בהר אבינו לאברהם
 השם לקדושת עצמו המוסר ארז״ל הלא המופלא השבח זה מהו וא'כ
השם מקדש נקרא לא בוודאי גס לו נעשה ואם בו׳ נם לו שיעש' ע״ט

: הנס על היה שכוונתו מאחר
 שיר,יי מתפללים ובנו אב היה איך מזה גדולה מצינו רז״ל ״י1ב7^*

המזבח על אותו וישם בילקוט איתא מטות ונפדה נצול
 טנררות דמעות והיו שמים בשמי יצחק ועיני יצחק בעיני אברהם עיני

 בגי א׳ל בדמעות משוטטות קומתו שהיתה עד אברהם מעיני ונופלות
 תחתיו אחר קרבן לך מזמין יוצרך דמך רביעית על והתחיל הואיל

 מרופפות עיניו והיו גדולה געיה וגעה בבכיה פיו פער שעה באותה
 יבא מאין ההרים אל עיני אשא ואמר קולו והרים לשכינה וצופות

 אם המעש' זה לעשות מוכן שהיה מה נהרר כה אמת ע״כ וגו׳ עזרי
 וביקש בשטחה ה' את עבדו קיים לא ט״ט בתפלתו נענה יהי׳ לא אם

 קושיא עוד שנשתבח הגדול השבח זה מה וא״כ מזה לפטור טצרקי
 הוא היכן נראה שאמר ז״ל רבותינו ופירשו כה עד נלכה במ״ש חזקה

 הקב״ה של מדותיו אחר אבינו אברהם יהרהר איך ח'ו זרעך יהיה כה
ולא דאבדין על חבל מרע״ה אל הש״י שאמר ׳י רש כ' וארא פ׳ ובריש

: כו׳ הקב״ה של מדותיו אחר הרהר שלא א״א על טשתכחין

 הטוריה הר שם אשר הענין בזה דרכים בג' עיני את ה' העיר והנה
שלש׳ לעומת והם ההם לד,דרכים נאים יהיו הנ״ל פירושיו בג'

 אלו אורחים בהכנסת א״א של זו סעודה בענין בעזה״י שאבאר עניינים
של הגדול מעשה יתבאר כך ואחר זה ענין אבאר וטחחלה הקדושים

: עקידה
 כי כנודע א״א מדת היא אשר החסר טמדת הוא אורחים הכנסת א'

אברהם בשביל היה העולם ובני! יבנה חסד והעולם לאברהם חסר
 וכטו באברהם בהברא׳ם והארץ השטים תולדות אלה שדרשו כ?ןו

 הפנימית האהבה מדת היא החסד ומדת לך לך בדרוש בארוכה שבא
 לחסידות רומז זה כי אוהבי אברהם הקב״ה קראו וע״כ להקב״ה

 יתבאר זה דבר קונו עם המתחסד זה הסיד איזה פירשו בתיקונים
בסמוך יתבאר כאשר קונו עם מתחסד היה בסעודה פה וגם לקטן

 מתחסד בתינת כ ג הוא עקידתו ענין אשר יצחק בלידת בסעודה ונתבשר
: יתבאר כאשר קונו עם

 ונתבאר יתבאר כאשר קרבן בסוד הי׳ הזו הקדושה סעודה עני! ב׳
:קרבן בסוד כ’ג העקידה ענין ויתבאר יצחק בלידת

 ונתבשר לויתן סעודת לסודהסעור׳ דוגמא הזו הקדוש׳ הסעודה סוד ג"
: העקידה ענין יתכאר וע״ז יצחק בלידת

 אבינו אברהם . אחד אל אחר הנ״ל דרכים ג׳ י’בעזר, אבאר
ערביים או מלאכים הם אם בהם מסופק הי׳ אלה שלש' כשראה

כ’ע ית׳ מחמתו נסתר אין כי ושב עובר ואין . היום חום כי ראה כי
בגי הם ואם הוי לא בשרא עם מדוריהון די מלאכי׳ הם דאלו הוכיח

 הוא ולכאורה שברגליהם לאבק המשתחוים ערביים אלא אינם אדם
עובדי שהיו הענין הוא אמנם . שברגלים לאבק להשתחוות מהם שגעון
החמימות בסיבת כי לחמה זכר שהוא מה מכבדים הם ע״כ החט׳

 זד, או שהם בשכלו אברהם שפט כך כנודע בעולם האבק מתרבה
 בחמימות לסכנה עצמם מוסרים היו דלא אחרים אדם בני ואינם זה או

 אלהיהם החמה כי למותי נפשם הערו החמה עובדי ערביים אבל הזה
 לקראתם וירץ וירא עליו גצבים אנשים נ׳ והנה וירא עיניו וישא וזה״ש
 וכן . פעמים ב׳ וירא וירא אמר הנה .ארצה וישתחו האהל מפתח
 אין נצבים כשהם כי אהדדי סותר לקראתם וירץ וירא עליו נצבים
 הביא ורש״י מציעא בבא במסכת ורבותינו . לקראתם לרוץ צריך

 ב׳ וירא וירא לומר ג״ב נראה ענייני ולפי שכתבו מה כתבו דבריהם
 אנשים דמות שהם וראה מלאכים שהם שכלו בהשגת ראה כי פעמים
 רגיל הי׳ ותמיד גדול כתו שהי׳ א״א כי אמת איזה בלבו ספק ונכנס

 אדם במראה הזה בלבוש נתלבשו ולא ממש מלאכים ראה במלאכים
 עליו נצבים ואמר למעלה עיניו וישא אמר מלאכים שהם ראיה ולענין

 עומדים הם כי קאטיא מן חד דכתיב המלאכים על שייך הלשון זה
 קפיצה להם אין המלאכים העומדים בין מהלכים לך ונתתי כתיב וכן

 לגדולת לשון זה כי עליו ואמר המהלכים הם אדם ובני עומדים והם
 אולי וחשב אנשים רמות דמותם שנית ראי' ראה כך ואחר המלאכים

 יהיה ברגע עומד שעתה אף מהלכים הם אדם ובני ערביים בני הם
 שדיבר מה כל אז אליהם בא ומאז לקראתם וירץ וירא ע״כ מהלך

 ובאם כך הדיבור יבינו מלאכים הם באם אפי יתרי משתמע הי׳
 בעיניך חן מצאתי נא אם אדני ויאמר אמר . כך יבינו אנשים הם
 אטד לשכיג׳ אומרים יש רז״ל נחלקו והנה עבדך מעל תעבור נא אל

 ויש . חול הוא הוה ובלשון אמר שבהם לגדול וי׳א קודש זה ובלשון
 וירץ קודם לכתוב לו הי' אמר לשבע׳ לט״ד מהם אחד לכל קושיא

 והוא אמר שבהם לגדול ולט״ד שכתב מר, כתב ורש״י . לקראתם
 סברא ואין בקמץ ולא הנו״ן החת בחיר״ק אדני לכתוב לו הי' חול

: בחיר״ק או בקמץ היא אם הנקוד׳ בגירסת מחולקי' שהם לומר

 רבינו הרב כמ׳ש להשכיג׳ בקמץ אדני שם טעם ליתן לנראה ׳(
אינו בעצמו די הוא כי להורות הקמץ טעם ז״ל בחיי

 בנקודת רמז עור יש אמנם חיים אלהים דברי רבדיו ודאי סמוך
 פירושו אז בחיר״ק אדני תאמר ואם והיר״ק פת״ח הוא קמץ כי הקמץ

 אדונים אתם רבים לשון פירושו בפת״ח אדני תאמר ואם . שלי אדון
 אדני אתה והכווג' . יחיד ומלשון רבים מלשון מורכב קמץ הרי שלי

 על ובהחלט באמת אדוני הוא אתה רבים אדונים שיש אף בהחלט
 לאדוני הודו כט״ש האדונים אדון הוא כי בקמץ אדני הקב״ה נקרא כן

: האדונים
הנהיה

 נעימים דניים רל בחיי רנינו הרב נזה נתב קודש כשהוא נקמן הוה השם לנתינת וטי-ים
 הנקידה נחנמת הפשט ולפי היא ידוע קודש כשהוא קמן הוה השם היות וטעם ורל

: עכ״ל הקדוש ולשונינו האלהיס תויתינו מחמת וה כל נ ע׳ נו' גדולה מעלה הקמן

 לומר אבינו לאברהם בכאן שייך היה חול הוא אם אף יתבאר לבלה
הזה דיבור בתוך מ״ט ליחיד מדבר שהיה אף כי בקמץ אדני

 עבדך מעל תעבור אל שאמר ראי׳ והא אחרים השנים גם כולל הי׳
 אל אמר שבהם לגדול הענין אלא רגליכם וררלצו רבים בלשון וסיים

 אבל שלי אדונים אדוני אתם וכולכם עמך אשר ורעיך אתה תעבור
 הפתיח להסוטחיבור אדו! אהה כי אדוני ביותר שבהם הגדול אתה

 אף בקמץ אדני שם צודק הי׳ הזאת ובבחיג׳ קמץ נעש׳ החיר״ק עם
 . פה העומדים אלה של לאדונים אדון אתה אמר כאלו חול כשהוא

 אתה במוחלט פירושו בקמ״ץ ארני להקב״ה כשקוראים חילוק יש ומ״ט
 העולמים כל אדו! אתה כי במציאות' הם אשר האדונים כל על אדון
 בכאן שהיו אלה על רק האדונים ארון הגדול את קרא לא בכאן אבל

: מהם וגדול עליהם אדו! שהוא
n!״U־J שהי׳ בענין הי׳ זה תעבור גא אל אדני להשכיב׳ שאמר למ״ר 

הככוד רבם בשם אדני בשם אותם וקרא מלאכים שהם סבור
 השליח שנקרא פעמים כט׳ מצינו וכן ז״ל הרמב״ן כמ״ש עליהם החופף
 מאוד יצדק ובפרט אליך אשוב שוב בפסוק רש״י וכמ״ש משלחו בשם
 מיכאל היו כי המרכב׳ בסוד אבינו לאברהם הקב״ה נגל׳ הי' בכאן

 שרוי הית' והשבע' עליהם רוכב והשבע׳ טמרכב' שהם רפאל גבריאל
א״א יורע הי׳ מלאכים הם ובאם אליו וירא כט״ש אבינו אברהם על

שהם
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 דבק יותר היה וטרע׳ה . מסרעיה יותר ריע דבק היה הגילוי בבחינת
 את שמשיג פטה מלאך יותר משיג טלאך מלה״ר הנעלם בבחינת

 אדם משיג והאדם אדם שמשיג ממה המלאך את משיג ויותר . האדם
 את המלאך שמשיג מטה ויותר המלאך את האדם שמשיג מטה יותר

 וגזרתי חקקתי חקה דהיינו עקיבא ולר׳ לטרע״ה וטירה חק הרי . האדם
 להם אין בנעלם הבחינות כל אלא זז לא במקומו קבוע הק הוא ולישראל

 כפשוטן כמובן לא כו׳ תדרוש אל ממך במופלא משום ר״ל להרהר רשות
 והעגין .טעם לו שאין דבר ציוה למה אחרי להרהר רשות אין דברים של
 הדבר טעם ר״ל משפט אבל לישראל הוא הק כי המפרשים ט׳ש עיד הזה

 הוא אלקים איש הנקרא לכרעיה רומז לאלקי בתיבת • יעקב לאלקי
 .אלקים הנוספ' וא׳ עקיבא בשם רמוז יעקב ואח״ב דלעיל אלקותו בחינת

 מעלת אכן האיש משה ז״ה כי י״ב קטן במספר שוים עקיבא משה והג׳
 ג׳ מספר הוא יב״ק של שם ידוע .כזה גדול במספר עקיבא רבי על משה

 אלו אדנ״י זכרי וזה נודע לו ידו״ד שם אהי״ה שם למשה שנתגלו שמות
 כזה י"בק מספר מיטה נבואות שבו עצמו ידו׳יד בשם נס .יב"ק שמות נ׳

 נמסרו בינה שערי ‘נ רזיל הזכירו ע״ה רבינו משה ביעלת עוד י ויו כ"ף
 הים בקע שבו מחס״ד ע׳ב של שם נמשך בינה שערי ומג' .לכרעיה

 ע׳א כאן נ״ב ישאר ממרע״ה שנעלם הנו״; השער שם על א׳ וכשתסיר
 כדאיתא כולן כננד שקול גביה; על ומרע״ה אהרן עם סנהדרין א ע" וזהו

 ככרע׳ה ע״ה אבינו יעקב כי יביק מעבר ויעבר סוד וזהו דסנהדרי; בפיק
 ונשאר רי׳ו ע״ב ויעבור וסוד .בזוהר כדאיתא לבר וזה לנאו שזה אלא
 עקיבא ר׳ אמנם מרעיה נתרומם ובאלה כרפרישית יביק ועוד בדפי' ע״א

 נחזור ודו״ס. עקיביא אותיות יב׳יק עיא תצרף בשמו נרמזו ממנו ענף שהי׳
 מיתה של שורשו רק הנגלה הטה לומר ירצה מטמא המת לא למאמר

רק מטהרים הנגלים המים אין וכן .מטמא בקרבו השוכן סמאל והוא שבו
q על לעבור א״א כו׳ חקקתי חקה והם מטהרים מעלה של ושרשם 

המצות מן ר״ל ומשפטים הקים אתכם למדתי ראה בואתחנן כתיב
 . הנעלמים הקים תאמין ולמטה לאשתטורע מבחינת סודם לך הנודע
 נבאר ועתה ורוק חק לאמונת תבוא הנזירות נזירות בחינת טכח נמצא
 תורת ב׳ .ה׳ תורת א׳ .לשונות ד׳ מציגו : הנ׳ל בחינות ד׳ בעצם הענין

 תורת ג׳ .שכל ושום מפרש אלקים בתורת בספר ויקראו כרכתיב אלקים
 . נסתרות הראשונות ב' ארבע שה; שתים והם • האדם תורת ד' . אמת

 ידויד הם נסתרות הראשונות . א' בכל בחינת אכן נגלות השניות ב׳
 . אחר ושמו א׳ ידו׳ד סוד המושכל עולם סוד פנימית בחינת אלקים

 כי אמר ויתרו הטבע בני' הנגלה שמו סור בערכו אלהים נעלם ידיוד
 וכתיב ידו״ד לשם רומז שמי ספר למען כתיב האהלים מכל ידויד גדול
 הטבע שינוי משה עשה אשר והמופתים האותות ולכל וכתיב .ידו״ד ושמי
 שמי ירע כי טושכלת ידיעת אלקים ב .רשימו ראשו; עני; זהו ידויד מצד
 דקרא ברישא רמז וזהו חקיקה וזהו ישראל בני עם למשכילים רע הנו
 שם נקודות קטין שוא הלם נקודות הם השיק בי כי כתיב ■ממי ידע דכי

 פיו ירו״ר כיו ו׳יו כיף נחקק וכן אלקים בנקודות ירו״ד בא ולפעמים ידויי
 הנסתרות בחינת זהו והב; אלקים היא טי׳ם מ*ה במילואו ידויד וכן .אלקים
 תור' ד׳ לכל. המאומתין הגלוי בטעמן המצוי אמת תור' נ׳ אהריני. ב׳ הגגלו׳
 הקריא/לפני ולאחר הקריא' לפני התור׳ ברכו' רוטזי' וע״ז המושכל' הם האד'

 הוא .התורה נותן בא"י ב׳ תורתו לנו ונתן א׳ הראשונות עלב' הקריא׳
ביאור .עולם וחיי ד' אמת תורת נ' הנגלות אח*כ הנסתר והשגת התגלות
 ידו״ד הורת וזהו לנסתר ברוחניותו ושב אחר מקום אל הולך הבל ׳־ברים

 דומיא הקים • ומשפטים הקים אד-ח למדתי ראה הפסוק רמו וזהו תמים'
 דומיא ומשפטים .מכם רק ואי. רק דבר לא טעם להם שיש דמשפטים

 נקראים שהם מוכנים קלים דבריס אך .המדריג׳ בסתר שהם דהקים
הי-והרעויח שייקרו־ סשח והוא המרוח ובןהמדרינ׳ו לסתר שבים

 להודיענו כו׳ תורה קבל במשה אבות בטסכת הקרוש רבינו ■להתחיל
שאינה תאמר אל ממרות הרבה ספרים כן גם חברו האומות חכמי שי
 הפילוסופים גדול הילוק יש כי והענין קיבל משה הודיענו ע״כ מסיני
 תורה קיבל ומשה אדם שהוא במה האדם מצר ההגונות המרות השיגו
 כי כו׳ הוא מה בדרכיו והלכת כענין הקב״ה ממדות המרות א׳ מסיני

 5ור* ב״ו מדת הקביה נמדת לא רמו וע״ד טהקב׳ה הלק נשימותיו
 הרואה אמרו ע'כ אשר ביו שהוא האדם מצד המרות הבינו הפילסופים

 מדת טדותינו אבל לב״ו מחכמתו שנתן ברוך מברך האומות חכמי
 מצד והשנתינו שעה היי נקרא האדם מצד השגתם ע״ב וקיל הקב״ה
.יחד כוללם כו׳ באיי בתוכנו נטע עולם וחיי וזהו עולם חיי נקרא הקביה

הנהיה
 ואומרים ושני' מפי מונו אשר הזוהר מפלה רוס על המהלונני' על להשיג שיש מה יוכן ומזה
 למטלה השגתו מעלתו לריג כי הגינו ולא ילעז לא והס פלוגתי' גו נגד כריש הלכה אץ מיונו

 הטנין עול הרוחניות וה לעומת הגשמיי' מעשה להעמיל יכיל היה א של הודזניו' געימק
 כלרוש לעי' עניינו ונתכאר חייס אלהים לכרי ואלו אלו שאמרו מה ומבוא'כיש .שנימי יותר

 המקבלים שמוכנים כפי היא ההשפעה כ׳ . שלי שגועות נמסכת והארכתי .פרה פרשת
 סיגה היה זה . מעולי' יותר הס היחיד לגרי כי ואף להטות רכיס אחרי היא והלכה לקבל

 מלכו׳ת מלת שהיא ההלכה א' . שס ישראל ווי השג' היה ואלו עלי' מגני הימי' זה כי
 המצוה מעשה הית' זה ולוגמ' ההשפנו'. זאת ’מקיל הימה מלמעלה ההשפע' המקבלת

 קינולס מצל ההכג' או כן אינן שהרניס מאתו אכל לזה קיטל נית להיות' למטה יעשה
 דלעי' המאמר יינן וכיה . נאירן עיש כן הגשמית כפועל המציה נעשית כן על . כן הוא
 כחכמי' רק כדבריו הלכה אין והנה כו׳ פרה מסכת להתחיל ריא עהיל אליעזר האהל וחס

 מנואר ונזה . ונשא וס שהיא כסברתו ריא נתעלה זאת נל ועל נהומניס ונמגואר דפליגי
מהשמים יודה טהורה מנורה אמר רני נר לוי ר' שם איחא נהעלותן ס' גונה מדוש ג•?

 תיעשה מקשה נו אמר אותה נעשה ניצל לו אמר טהור זהב מנורת ועשית הקניה לו שאמר
 למשה לו הראה אותה שנתתי רנות׳ יאמר עלה ושנת וירל משה נתקשה כן ואטפיי המנזר'

 ואעפיג עשייתה לו זהראה אש של מנירה שנטל על וכשה. וראה לו אמר נה ועו'נתקשה
 עשאה מיד לגצאל ואמר אותה יעשה והוא בצלאל אצל לן הקניה לו אמר משה טל נתקשה
 ראית שלא ואת לעשותה !נתקשיתי הקניה לי הראה פעמים נמה אני ואמר תמה התחיל

 יותר הנין אין וקשיא כוי: עשייתה הקניה לי כשהראה עומד היית אל נצל בצלאל מדעתן. משיה
 . יותר ראה מרעיה מ'מ חל נצל שהיה אף לי' מנא כ״א ר' שנה לא ר' אס ממויעה כצלאל

 שהש' הגדיל לרוחניות קימל נית שהית' נגשמיית עשייתה נכין ני .גור׳ זה חלונה אלא
נס כביכול אל נכת ולא אל צל הי' שהוא נצלאל לא אס בפועל להמצי׳ יכול היה לא מרעיה

• : כוהלחנימא אלהיסודי איש הנקרא מריעה

 מבין להכם מבואר כאשר ענוה הכרות כלל כי תורה קיבל משה ואמר
גדולתו לפי לקינו מתרט' ובזר, בענוה תלוים ובולם מדעתו

 והוא כל על נתעלה כשלימות זו לכדה שזכה משה ע'כ ענותנותו
 אריש תניא בלהתק בפי ר״ע של מרותיו מרעיה ומעין המאירה אספקלריא
 במה .\ר,םר.כל ר״ע של מתרומות תרומות שהן מרותי שנו בני ,לתלמידיו
 מעלה קצוות'־ב/ירוף והם~שש רוחות ־ד׳ ננד חלקים ד׳ המצא שכתבנו

 אלו ואל כרפי׳ משת נתעלה תחתיות אחרונה בבהינה לומר רצוני ומטה
 מדבר תמימה ה׳ תורת כו׳ תמיכה ה תורת . פסוקים ששה קצוות שש

 מאתנו ונחסרת עתה הנעדרת לנשמה נשמה הנקראת בחינה רשימו בחלק
 רומז וגם תהמם ולעתיד תטימ״ה אדומה פרה כמו חייתינו בחיים בעוד

 . בתורה ומאוחר מוקדם אין אמרו רזיל והנה תמים יהיו יחדיו ע"ד תמימה
 אין באמת ה״פ אלא . בסדר מסיררת הקדושה תורה החיה לא איך וק׳

 וזה מוקדם להיות צריך זה שדבר לומר הטעה ועל ומאוחר מוקרם
 יחדו רזין ברזי הנעלם בסוד אלא בוי מוקדם אין באמה כי איני זה מאוחר
 תמימה היא אלא ז״א .פשוטו לפי לנו בשר עיני כי אף ומסודר חמים
 ונשהשוב נשמה נקרא העולם בזה הנשמה נפש משיבת אמר תתגלה. ומתי

 בחיותו למרע״ה מושג היה אך לנשמה נשמה היא אז מחצבה למקום
 וזה . פנימים פודות טעמים שיש ברבר עדים והם עקיבא לרב' ואחריו
 . נאמן ביתי בבל דכתיב טרע״ה זהו נאמנה ה׳ עדות שני בפסוק שאמר

 עקיבא ר׳ שאף הגיגה במסכת ואיתא בשלום ויצא בשלום שנכנס ריע וכן
 מענין יותר לדחפו יקשו שלא ספק ואין כו׳ לדחפו השרת מלכי בקשו
 חלק נגר פחי מחכימה וזהו .הצילו והקב״־ נשתטה להיות ונפגע הציין

 הרבה ראה ולכי עיד לב משטחי ישרים ה' פקודי אמר אלקים תורת ב׳
 מפקד לשון ופקודי .שמחה מתוך נבואיי ראות ררך גדולה והשנה חכמה
 ה׳ מצות נ׳ חלק גנר בתורה בהדיא גילה שלא יתברך אצלו ר״ל פקיד
 ד' חלק נגד לעיניס נראות עינים מאירת בטעטייהו המצות דהיינו ברה

 בו' תורה קיבל משה בו' טהורה ה' יראה .באומות אף מושבלות מרות
 עיין יחדיו צרקו אמה ה׳ משפטי . כו׳ עולם וחיי כרפי׳ לעד עומדת וזהו

 יכול לברז א׳ כל על טושכלות דנין הם אס שאף למשל משפטים פ׳ באלשיך
 תשאול למשל משפטים ב׳ יחד כשתצרף יהרו לא אבל דינו לאמת

 אותו תשאול קאמר שפיר והנה מיתה יאמר חרוצת חייב מה האומות
 נרד לומר נכונים בטעמים דינו מאמת מיתה יאמר הנגב חייב מה לבד

 על העונש ויאמר . יחד דברים ב׳ אלו אותו תשאול כוי רעתו לסוף
 צודקים המושפלות על דינינו אבל השכל ימאן זה מיתה בשוה שניהם

 בתשלומי והגנב במיתה נירון הרוצח כי יהרו וצודקים עצמו כפני א׳ כל
 אמת תורת אלקים תירת ירו״ד תורת אלה ד' ן לעב נחזור . וק״ל כפל

 ד׳ .ערה ג׳ .קהל ב׳ .עם א' . שמות ד׳ ■ולהם כתות ד' הארם תירה
 קדושה תום' •שיש עם . רב ערב והם במושכלות השיווי עם ה', קהל
 למצות נכנסים והם קהל אקרי נרים קהל ארז״ל מזה למעלה קהל .מה

 שמו יודעים השלימה הקדושה ערה מהם למערה עדה .וטעמיה התורה
 "מי ענין . למקומה הנשמה הזרת לנשמה נשמה סיר ה׳ קהל .יתברך

 האכרבנאל המפרשים ורבי החטא היה במר, סתומים הדברים "מריבה
 כתר כי חלקי את אענה אני אף אחריו הבאים גם ע״ש דעות עשרה הביא
 מהרים הגאון שם על נחמו־ פי׳ בזה שמעתי והנה לכל ־בונה תורה

 עם לפעמים השמות שינוי מתורץ ויהיה משלי נופך ואוסיף זיל איסרלס
 שנפרש מאתר כי סורים שקראם מה יתורץ וגם ישראל בני ולפעמים

 שבתב פרקים בשמונה הרטבים מדעת לאפוקי )הנהיה היה. ההטא
 דלא לומר אנו צריכין בע״א מורים( וקראם משה שנתכעם היה שהחטא

 אשר והמופתים האותות לכל גיסים פירסום כתבתי כבר מורים במיש חטא
 אם כי זה לראות זכו ולא ידויד שם מצד הגדולה המעלה היא משה עשה

 מקום זה שאין שקרי לעיני נימים לטיעבד ולא עליון משרתי קודש עם
 בקהל עתה נתייחדו תמימה ה׳ תורת בסור שלימה ערה רק דביקותם

 המריבים המה העם וירב הכתוב אמר ישראל בני שניהם ונקראים ה׳
 על לא באלו ה׳ קהל הבאתם מרוע ואמרו ביותר הריב לחרחר והרעיטו

 עשו זה ואהרן משה ה׳ קהל על נם הסתם לא איך אלא יצא עצמם
 ויבא וזה הקהל שעמהם מצד רק התחתונה מדריגה בעם השגיחו שלא
 יביטו. הם ה' קהל ומכיש הערה להקהל ציור, ה' ,הקהל מפגי ואהרן משה
 בי חטאו לא מורים שקראום ובמה חטאו ע'כ הקהל מפני ואהרן ומשה

 שלא הקהל אפילו תביאו לא לקהל רק אברהם לזרע מורים קראו לא
 אשר העדה תביאו שלא ומכיש שם דרים היו ומים כארץ חלק נטלו
 העם הלא זה לפי ק׳ ישראל בני רבו אשר ישראל בני על קאי להם נתתי
שאול אתה אלמלא אחר במקום שביארתי מה עיר ותירץ כדפי' רבו

: בפניו אבדתי דוד כטה דוד והוא
 לצאת יכול היה שלא רק דוד בית מלכות להיות קדומה נזירה כי >גין ה

לו עלתה ולא כאחת שאול ע*כ מד, בסיבה אלא הפועל אל מכה 1
בדי



V

דמים וקדושת הגוף קדושת שבכתב תורה

|1תר* . הבכורים על קרייה מצות מצות מתרי׳יג הר״ו מצות מצוד,
כעש־| לאכול שלא הר'י תר״ט תר״ה . מעשר וידוי מצור.

 דברים! בשאר דמיו להוציא ושלא בטומאה אוכלול ושלא באנינות שני
נפי| יתברך־ להרמות~?דרבי־־השם מצות תרי*א.ן אכילה צורך שאינם

 בדרכיו!! וללכת לאלהים לך להיות היום האמרת ה׳ את שנאמר' יכולתינו .
 ז^הי<ןזהלנו^7בצבפרשו“הכוללתכל'הטצור.'הנזבתת אור״הטצוה תורה

 עלן יתברך קינו בצלם נעשה שהאדם מאחר בי בדרכיו
 להשלים! וצריך בדרכיו וללכת דאפשר מה בבל לו לחרמות טהויב כן

 כאשון חלין בטוב ונפשו לו מיוחדה מציה אני שלכל הגשמיים איבריו
ילד

 קטרוג בלי ישראל של תפלתן עולה לדין דין ובין יחד וטתקוטטוה באלו
 כלומר קומנה שאננות נשים הללו לנשים אוסרים חוטא כשהאדם ודלה

 כשלו ונשים וזה העולם את והחריבו קומו שאננות תהיו למה נשים אתנה
 אנשים 'שנים של נשיהם הם הללו שהנשים זלה״ה ממורי ושמעתי בו

 י״ה שעירי שני והם בזוהר דאיתא ארעא מאללי חרין והם מרגלים
 השנים אלו נכנעו תכף לארץ ליננס רצה וכשיהושע מות אחרי בפ׳ כמבואר
 ואכרו יהושע לפני והתעלו ובאו ישראל יד תחת ונכפפו מרגלים אשנים

 שאשלח אלא לבד בזה מתרצה איני יהושע להם אמר לעבדים לך דלנו
 על וחתנם מוראכס תפילו ואתם בכם ויתלבשו וכלב פנחס ואנשים שני
 הפסוקים מענין זה ותרע עשו וכן ליכבש נוחה שתהא כדי הארץ יושבי בל
 מפני כדונג נמוגו וכלם כלל חפרו ולא הארץ את לחפור הלכו המרגלים כי

 הארץ ובל רחב בית שם כי החופה בקיר ועלו העירה באו הס שהרי האש
 אקשו דלא מלמד מפניהם רוח עוד קמה לא רחב עם נמצאים היו אשר
מפניהם רוח עוד קמה לא כי ופחד מורא בלבם שהטילו הרי בגמרא כדפי׳

• שצוום מה ועשו נכנעו הם הרי
 הקשה הדין כדת להיותם אלו של נשיהם הזיבה אישות שתי אמנם

וקיימא שלמה כשבא אבל נכנעו לא זה כל עם והטמאה והעזה
 סיהרא וירית מנחתו איש מביאים היו המלכים וכל באשלמותא מיהרא

 דמלנת ועובדא יוכיח ואשמדאי המזיקין על ושלט ומלך סיטרהא מכל
 תבנעי לא אם לה לומר ששלח אסתר מגלת של שני בתרגום דאיתא שבא

 מאי וכן ובו׳ מטתך• על אותך שיהרגו ולילין ורוחץ שדין לך אשלח תחתי
 והורידו מטתו מעל הירם את ולקח א׳ שד שלמה ששלח בזוהר דאיתא

 ויהי לשלמה חכמה נתן וה׳ וזהו לשלמה והודה שבא עד דגיהנם מדורי בז׳
שמע את הזמה אישות וכשמוע נכנעו ואז שלמה ובין חירם בין שלום

: ארצה אפים ונפלו נכנעו אז שלטה
 מקרמה ולא תבאנה אז המלך אל זונות נשים שתים תבאנה אז וזהו

אויביה לראש צריה היו בפסוק כתב עור שהאריך ע״ש בו׳ דנא
 שלו בתות השתי אלו דהיינו שלו אויביה באמרו המקונן שכיוון וז״ל שלו

 שבת בדרוש באריכות זה בל וכתבתי בו׳ ישראל על לקטרג יהד נשלמו
 גשמה כל החיה לא א״י במלחמת נמצא שלי תענית במסכת עיי; חזון

 שלפה ובימי להכניעם מרגלים אנשים ב׳ יהושע בשלוח השתים מאלו
 וראית כארצינו שגלינו בעונותינו עתה ח״ל במלחמת אבל לגמרי נכנעו
 בשלטא .אותה נכניע בפה מחוללת שהוא מחלת דהיינו תואר יפת אשת
 מתלת אמנם לילית מכניע אזי מיילל והאדם דמעות שערי ע״י לילית

 להעבירה ואהבה וזשק לעשות בה וחשקת אלא תקנה לנו ואין נשארת
 וכעניןדתניא כובשה. ובזה להניחה זאת. כל ועל מחלת טבע וליפוחהבמו

 ואבי אפשי יאמר אלא כו׳ הזיר בבשר א״א אדם יאמר לא אומר רשב״ג
 בכבישת הרי מאפרות בעשרה בחלק בזה והארכתי .עלי גזר שבשמים

 הרמז בא כן על ויפוי .חשק שהוא זו הקליפה על מגביר הוא ייפוי חשק
 לכבוש תוכל א׳ אבל שנים אויביך הם כי בידיך ה׳ ונתנו ה״ל במלחמת

 . מצויות דמעותיו שיהיו לראות אדם ויכול דמעות שערי דהיינו בקלות
 ב׳ הם נשים שתי לאיש תהיינה בי הפרשה נפמך הסוד זד על ולגלות

 הבן לילית השנואה המשוררת מחלת היא האהובה הנ״ל זימות נשים
 במלחמת אף השנואה על תמיד ימשול ישראל בכורי בני הוא הבכור

 הבכור שבן והסבה ננעלו לא דמעות שערי בי מארצינו •שגלינו "ל ח
 לאיש יהיה כי זהו נשמה בל תהיה לא נתקיים ולא לזה בא ישראל שהוא

 הקב״ה שאמר שעה באותה בזוהר זו פרשה שנדרשה וע״ד ומורה סורר בן
 והוא לבנו כוה שעושה אב יש וכי רבש״ע משה אמר זו פרשה למשה

 עליהם נכתב יהיה שלא משה וביקש ישראל על רומז שהוא בחכמתו ירע
 קרא שעה באותה שכר וקבל דרוש הוא ברוך הקדוש והשיב זו פרשה

 לאיש יהייז כי הפסוק לזה אדרוש אני משה ואמר התורה שר ליופי״אל
 כי שנאמר ומורה סורר ישראל זה בן מלחמה איש ה׳ שנאמר הקב״ה זה

 אביו אין אמי ובקול אביו בקול שוסע איננו ישראל סרר סוררה כפרה
 הטוש ואל בס׳ש ישראל כנסת אלא אמו ואין הוא ברוך הקדוש אלא

 ולא וגו׳ חוזה ובל נביא כל ביד ה׳ וישלח שנאמר אוהו ויסרו אמך הורה
 תאח בהסכמה בו ותפשו וגו׳ אליהם ישמע ולא שנאמר אליהם שטעו

 עירו מאי הל״ל מקומם עיר מקומו שער ואל עירו זקני אל אותו והוציאו
 במדריגות ישראל לנפת של ומקומו הקב״ה של עירו אלא מקומו

 שאר ולא זה בנינו להם הראוי בדין לייסרם בעולם המשגיחים העליונים
 וסובא זולל הוזכר לא ובתחלה וסובא זולל בקולינו שומע איננו אומות

 שהם לפי שבשטים לאביהם ומורה סורר להיות לישראל גרב מי אלא
 ממעשיהם וילמדו בגוים ויתערבו שנאמר אומות בשאר וסובאים זוללים
 כשאר שעושים ושתייה אכילה ויסור שעיקר וישתחוו העם ויאכל ונאמר
 כל ורגמוהו שבשמים לאביהם ומורה סורר בן להיות להם גרם אומות
 באבני בעולם המתפשטים הדינים שלוחי הן אלו באבנים עירו אנשי

 והחורבנות הגליות כי ונודע זו פרשה מיד כתב אז כך ששמע וכיון קלעים
 על רבתי דאיכה בפתיחתא כדאיתא הראשון אדם חטא מן הותחל הכל

 איכה כ! איבה ארם על קונן הקב׳ה ע״ב בו׳ ברית עברו בארם והמה פסוק
 על אותו ותלית והומת מות משפט חטא באיש יהיה כי זהו ברי ישבה

 תראה לא איי הימים באחרית אבל אדה״ר ממנו שאכל העץ הוא עץ
 אר,י למען אחים לישראל קורא הקב״ה נדחים שיו את או אחיך שוי את

 להבה יוסף ובית אש יעקב ביר. והיה הפסוק ויקויים הגאולה והבא ורעי
הוא ויוסף ישראל פזורה שה ש’כט יעקב שהוא השה ניד,ים יהיו ולא

 שדה הר’ ת’ר •חזורהשב שהקב״ה תשיבם השב ויקוי-ים .שור בכור
 ראשן במקדש ונתקיים הר למקדש קרא אבינו אברהם רז״ל בפ*ש בית’

 ונתקפקדשיים לשוה יצהק ויצא שדה קראו יצחק .ששמם ציו; הר על
 ההיכל את הרש הרשע טורנסרופוס בי תהרש שדה ציו; שני במקדש
 תולדות פרשת ברמב״ן עיין ושני ראשו; בית נגר הם ויצחק ואברהם

בנוי שיהיה ביה נקרא שלישי נגד הוא ויעקב דיצחק הבארות בענין
:ואכן אפן לעולם ה׳ ברוך לעולם

מופר תוכחת חיים דרך
 !־.יתר שנעשו הם דברים הרבה יציהר כנגד אלא .תורה דברה לא

תמותות נבילות יאבל ולא שחוטות נבילות שיאכל מוטב בשביל
 מנחם ר׳ הרב ז״ל .לו במותר עצמו את ומקדש מדעתו מבין החכם אבל

 תאכלו לא ורגמוהו שנאמר וסובא זולל אכילת לאכול שלא הבבלי
 עיסת רשו׳ של והשתיי׳ שהאכיל׳ לפי זו מצו׳ טעם דם לידי המביא' אביל'
 וירדה הטוב יצר עיכת כה והתורה שהמצור. כפו הרע יצר של ואונו כוחו

 ומורה פורר מעולם נעשה ולא הייב ימות ואל זכאי יכיר. רעתו לסוף תורה
שהיה דאבשלום דופיא הוי קברו על רישב וההיא הללו הדקדוקים מפני
:ורגמוהו היום עי־ באביו וכרד תואר יפת ב; ,

זו מצות טעם להתעלם תובל לא שנאמר מר,אבירה להתעלם שלא
 כ'ש להשיבו התורה הייבה חבירך של מטון אבדה •שאם להודיע

 ועתיד גובה כזה רצה נובה מזה רצה פרען ערב שאתה נפשו אבדת
 ולא השבה בלשו; קרא אפקיה להבי אבדותינו לנו להשיב ית' כל יוצר
 ישוב אודך איך וליגע לטרוח משפרת על לעמוד אתה שצריך חזרה אפר

 מותר השבה מצות ומשום הערבות מפני להתעלם תוכל ולא בתשובה
ותלויה מעוכבת שהגאולה היא חפציך מצוא דלאו ועוד בשבת להבריזה

 :לשונו כאן ער להתעלם תוכל ולא התשובה בעבור ,
הרב ז'ל . אשה על גבר כלי יהיה ולא אשה שפלת נבר ילבש שלא

 הלבוש בי ניאוף לירי יבאו שלא כדי אלו מצות טעם הניל
 בשמלת הענש בניאוף ידבק אם מעבירה שקשה ההרהור על יעוררוהו

 לאויר יוצא כשהולד כתוב ומצאתי לו סוררים בה שמדד בפרה אשה
 הנקבה ואם ביותר זנאי יהיה נקבה בלבוש זבר תקבל המילרת אם העולם
 האיש כה יביא שהלבוש חדש בלבוש אלא זונה תהיה הזכר בלבוש
 שילבש ה׳ יראת בענין ראוי שאין רמז נטי באיש האשה וכה באשה
עד הלב רבות מפני מלהשתדל ירו ולמשוך האשה חולשת הגבר

: לשונו כאן
 גבול שיעשה ורומז גבוה הוא גג רמז מצאתי לגגך בעקר. ועשית

לפני ממנו הנופל יפול כי נפילתו תהיה משם לאו ואם לנאוה
גאון •סבר

 שחטא הרבים את להחטיא להכשיל שלא רמז בביתך דכים תשים לא
: ודמים העונשים אות; כל בביתך מביא נמצאת בו תלוי הרבים

 השבועה על רומז אלהיך לה׳ נדרת כאשר ועשית תשמור שפתיך מוצא
בכו בו׳ צדיק שיהיה לגוף בואה קורם להנשמה שטשביעין

 ועיין שפתיו מוצא וישמור בזה יזבור •מתמיד הרמז בא וע״ז רז״ל שאמרו
כו' אלה קול ושמעה תחטא כי נפש •בפסוק בזוהר

 לנשמה ניב רמז בזה יש . משנשאת גרושתו המגרש יחזור שלא
שנפטר וקודם. חמור עון בשביל גרוע בנוף מתלבשת שלפעמים

 יובל לא לא ואב לו. ורפא ושב עיוות אשר את לתקן בידו, העולם מ;
: הוטמא׳ אשר אחר לקהתה לשוב הראשון בעלה

 הרע לשו; מלספר גדולה אזהרה לפרים אלהיך ה׳ עשה אשר את ר10ז
: עת בכל הוא זכירה ומצות

 כשתעמוד מצאתי תשכח לא וגומר עמלק לך עשה אשר את זכור
כתור! תהת משועבד וכשתהיה עמלק זכר את תמהה בממשלה

 בבל זו פרשה לומר היא גדולה וטצוה . ע״ב תשבה לא לפהות השמים
 .ונסח וזכרו שמו יטה עמלק על יאמר כך ואחר זכור מצות לקיים יום

 לעולם. וה׳ המר. זכרם אבד בי ויקויים תשבה לא יקיים ובזה מלהזכירו זבורו
נסאו למשפט בונן ישב

 :[ תצא בי פרשת סיימתי בעזרתו .ונצא נבוא ה׳ בעזרת
 תבא כי פרשת

בדרכיו וחלבת לו יקראו אשר שמו זה
נר
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צבדרמו והלכת שבכתב תורה
 עושין שבני זמן כל פירוש זה• יו׳ אתה אף רתום הוא מה בדרכיו ירך

 אומרים אט פעמים •מכמה הזה בכדר יאמרו קאפר מדלא הזה כסדר
 ואז .בדרכיו והלכת .כמעשיו לעשות צריך אלא נמחק אינו והעון הסרר
 שהוא העליון בגין כדמות כביבול אדם של ני..הבטן מרכבה נעשה הארס
 לוקחה כאיש והאשה וברית גוף שוקיים ב׳ זרועות ב׳ קדושות צורות שבע
 כנגד והלשון וההיך המיה בו הראש ואח״ב הבטן ז׳ נגד הרי לאהד והיו

 כביכול הוא עצמו את מקדש אם הרי כאחת חשובות שהם ראשונות ג׳
:העליון כדמות

 ולשם לתהלה עשה אשר הגוים כל על עליון ולתתך הפסוק שרכז וזהו
פרצופי; ו’ד הם כי השלם הבטן הוא ות״ה שם כי נודע ולתפארת

 ראשונות לגי רומז תהלה בערך הפרדס •מהאריך כמו בינה היא ותהלה
 עליה הזכיר בברכה למה מתור•; ובזה .הבטן ראש והם כאחת החשובות

 בקרבך אשר דגר )׳( אמר ובקללה עליו; ולתתך שאמר כמו ־אחת פעם
 מדובה טובה כדה הלא עליה פעמים ב' הזכיר מעלה מעלה עליך יעלה

 ני למעט אלא ריבוי ואי; פרט הוא כעלה מעלה אלא פורעניות מכרת
 הכולל כלל הוא עליון לתתך יותר.אבל ולא כעלה ועוד בעלה לגר יהיה

: העליות כל

הנחייה
 למעל' כס היו יקינס מיקיס ישראל נשהיו ניצד אחד עליה וק אינה בהנר גם הפשט ע״ד

 נמדינקס נשארו ישראל היו נן נל קלקלו ישלא שוי□ היו נא ישראל .נה'פורענות 1 הכל מן
 ליועל' עלה תחתס מקדם שהי' הגר רק עונש להס הי' ולא ימדריגחס נשארו המיורן יארן
 על א' מעלה שיעל' קודם מעלות נ׳ לעלות הגר לרין נמצא חרונ' יהשפעה מהם למעל׳
 שעול' שניה עליה וא-־,'נ ישראל למעל' שוה להיות מלמטה שעול' ח' עליה דהיינו ישראל
 הלונש היה או החטא ונשגיר הישראל על אחה מעל׳ אלא עלה לא אמנם . מהם למעל׳

 למטה ירדו וישראל בחקימו נשאר הגר מעלת ני מטה מטה תרד ואתה ונתקיים שראל כי
 פירשתי הוה ונענין תחתיו להיות שניה ולמטה לן שוה להיות אחת למטה נהיינו למט'

 לנאווה וקשה עצמי את אמעט הגון דיר שאמרתי מנני רנשייע שאמרה הלנג׳ כקטרוג
 היי ריש״ע אמרה הלינה אלא טפי כומק דידן דדמא רווית מאי התמעט החמי מאי אלא

: וק״ל א' ינתר שוי□ ג"נ היינו לא ואו ממגי למעלה החמה להעלוא ומקומי להניח»י לן

 הגשמיים עניינים אף כ; על לעליו; להדמות האדם שתכלית ומאחר
חולין להיות צריך . לכאורה קודש ולא חול והמר, שלו

 שלכאורה להוליד האדם זיווג מבעיא לא הקודש טהרה על שנעשו
 להרבות בדומה להוליד עצמו את המקדש אדם מ’מ הרפה המישוש חוש

 להוליד 'העליון זיווג בסיר ה׳ בדרכי הולך מטש הוא אז העליון הרמות
 במקימו באורך הזיווג בקדושת והארכתי יכו׳ כאדם שותפין וג׳ . נשמות

 הוא כן בצלמנו ארם נעשה ,הקב״ה שאמר כמו ונפלא גדול ענק והוא
 אכילה ענייני אפי׳ אלא דקדושה פסטרא כשהוא ובתנאי למטה עושה

 בענין'קדושת באורך שהארכתי נמו עצמו את אדם במקדש ושהיה
 ומוזכר לנסכו יין •בסוד ותשתית הקרבן בסוד הוא המאכל אז האכילה

 לגני באתי בפסוק כמוזכר ושהיה אכילה הקרב; בסוד הקנייה אצל
 ייני שתיתי דבשי עם יערי אכלתי בשמי עם מורי אריתי כלה אחותי

 ויקרא בפרשת בזוהר והאריך דודים ושכרו שתו רעים אכלו הלכי עם
 האכילה וסוד . הקרבנות ענק על זה פסוק בביאור אחרות ובמקומות

 ובן .ניהוח לריה למעלה מלמטה העולה התחתון ההתעוררות היא
 כזיו וניזוטן שכינה מזיו נהטן רוחניית אכילה תהיה הצדיקים אכילת
 ויהיו ומאירים כזדכבים יהיו האכילה כלי שהם הנוף וכלי שכינה
 בשכר להאמין שמיאן והרמב״ם הזה הרוחטית האכילה לקבל מוכנים
 כי . לבר בנפש רק ונפש בנדף שיהיה המתים־ תחיית לאחר הנצחיי

 האכילה כלי א״ב ושהיה אכילה בעולב שאין מאתר בעיניו קשה היה
 ויהי׳ יהסריהאכיל׳ לא תמיר כי זה לדבר לבו שת לא אבל יהיו.בחנם

 האכילה ובלי .שכינה מזיו ניזון רק גופני מזון לא אבל מזון מקבל הגוף
 יתברך יבו נאמר כביכול ובן זו לאכילה ־מוכנים ויזהככו יתקדשו ג״כ

 אכילה ניחוח הריח המקבלים בו פנימיות בחינות שיש ובכבודו בעצמו
 עתה נם כן על . ונו׳ רעים אכלו בה שנאסר הרוחניות הכליה רוחני׳

 נעשה יהי׳ חולי; שהוא הגשמי 'מאנלינו להיות נצטוינו גשמיים שאנחנו
 לאוכלו שני ומעשר ומעשרות בכורים ענק וזהו הקודש טהרה על

 המלך לפני לבוא אי; כי באוני לאוכלו ושלא .אלהינו ה' לפני בירושלים
 טהרה למקום טומאה תכנם איך בי בטומאה לאוכלו ושלא שק בלבוש

 היא בקדושת׳ האכילה כי אכילה לצרכי אלא מעשר טמון להוציא ושלא
: האבל אבל הגן עק מכל הרמז בא וע״ז קרבן

רבה בבראשית וגו׳ האדמה ,*ייפ כל מראשית ולקהת כתיב
ברא בראשית

 הלה בזכות העולם נברא דברים ג׳ בזכות אמר מתג׳ ר׳ בשם ד,ונא רב
 ואי; אלהים ברא בראשית וט״ט . בכורים ובזכות מעשרות ובזכות
 אלא ראשית ואי; עריסותיכם ראשית שנאמר חלה אלא ראשית

 ראשית •טנא׳ בבורים אלא ראשית ואין דגנך ראשית ככד״א מעשרות
 הרי״ג מכל מצות ג׳ דהנך אולמי מה וקשה ע״ב ונו׳ אדמתך בכורי
 אחר במקום יטארז״ל מה בשלמא העולם נברא •שבשבילן שאומר מצות

 בשביל שברא הכל כולל שהוא ניחא ור,ישראל התורה בשביל בראשית
 שלילה בלשו; אומר ע״ק . קשה באן אבל התורה את שיקבלו ישראל

 ואה״ב הלה אלא ראשית נקרא דבר• שאין ש״ב חלה אלא ראשית אין
 אין אמר, שלישית בפעם וכן . מעשרות אלא ראשית אין להיפך אמר

אמר דאת תיך ע״ק , אהדדי סתרי אלו נ׳ נמצא בכירים אלא ראשית

 עוד המעשרות על בביאו והוא התרמה על נאכר וזה דגנך ראשית
 הענק באינך כמ״ש שנאמר אמד ולא אמר דאת במד הלשין •שינה לפה

 שהתורה וכמו האדם שקיימה ההורה :שביל היתה הבריאה תכלית כי
 כו יש האדם נ! ביחד ומייהדן□ ונסתר ננלה לומר רצוני ונפש נוף

 קדשי' וקודש כיורש והוא •מצות תרי״ג כנגד טדי□ ושס״ה אברים רפ״ה
 אפשר ואיך קידש להיות ראוי והגוף הנשמה כצד קדשים קודש ר׳יל
 כמו ואוכל באכילה תלוי שהייתו דהיינו כבהמה מדות בו יש והלא זה

 וקודש ננלה מצד קידש שהוא בתורת דביקות לו יהיה ואיך בהמה
 יאכל אשר האוכל את קידש הקב״ה עשה כה . נסתר כצד קדשים
 בשביל ולתנו ית' לשמו לו לקחנו הקב״ה ציוה מהאוכל שראשית דהיינו

 סלך כי וידוע הארי; כזרע האדם אוכל אשר האוכל והנה . למשרתיו
 דהיינו ממנו כיד הראשית ליקה דקב״ה ציוה הדגן הוא הזרעים כל

 אחי בראשית קידש רק זו בקדושה די להקב״ה היה ולא תרומה
 אי"קבב״ר בסיד הוא ואז לנדן מעשיר תרומת וממנו ללוי מעשר דהיינו

 בסוד וישראל לוי בהן בסוד ברנו־ כאד, בסוד אורה בשערי כמבואר
 אחד ניתן והלו" ללוי ממאה עשרה )*( נותן !־.ישראל ונשמה רוח נפש

הגד,"ה
: ייגשהי־זוה( קנו/ג ני נכו אניות קדושת נן נס תחמו ?מעשרות )וינלל

 הוא ודירתם עיבה ונעשה למעייותא הדג; •כשנשתנה אח״ב לכה; מעשירה
 רב ר־,ם עביר כפ״ש הלחם שם על נקראת הסעודה שכל השוב דבר

 נתקדשו שלא • האילן פירות נשארו עדיי; . עריסותיכם ראשית נצטוו
 בכורים ליקה הפירות כל על מלך שהם המיני; פז' ליקו׳ו הקבי׳ה ציוה

 כשנעשה כלומר הלה אלא ראשיה אי; במדרש זר,"ש , נתקדשו ואז
 עריסותיכם ראשית דוקא אלא הראשונות ראשיות בקדושת די אין עיסה

 דאת יתיך דהיינו הראשון הראשי׳ במעשרות די אי; אומד במעשרות וכן
 •מג׳ אמר דאלו שג׳ אמר לא כן על דרומה •מהוא דגנך ראשית אמר
 •מקדמה גדולה - אתרובה קאי אלא אכעשרות קרא דכביא מובן היה

 חלה ואז ג״כ כעשר בראשית רק הראשון בראשית די שאין ואמר
 ואז ונסתר בנגלה התורה לקבל מוכן ונפש בנוף האדם ואז הקדושה

 יאכל צדיק אדם העולה הכלל וישראל התורה בשביל בראשית מקוים
 אז הש״י את ולעבוד בהורה לעסוק כדי שיהיה בשביל לו מהמותר
 המאכל בקדושת ק׳ באות בארוכה זה כל וכתבתי קרבן במקום האכילה
 השם בדרכי הולך ואז ליוצרה הצורה וירכה הי להיות האכילה ותכלית

יתברך:
 על כמש •טירמוז בדרכיו והלכת כפסוק אהד עט;, לגלות באתי עוד

ברוך ע׳יז וירמוז אתו2ב וברוך בבואו ברוך •סיריה ההליכה
 .ונו׳ ה׳ יה; לו הסמוך פסוק ובן . בצאתך אחה וברוך בבואך אתר,
 ירמו; העטן כל בלל . תנוס דרכים ובשבעה אליו תצא אחר בדרך
 יכולתינובכה בבל יתברך אליו להדמות כחויבים שאנחנו מאחר

 ונעלם מהותו כצר נכתר דהיינו ,ונעלם נסהר הוא כה כ; אם שאפשר
 כעלה דד,"נו כהותו כצר נפתר להיות האדם צריך כן פעולותיו מצד

 עסקינו יתייהד רק הכל כן פרוש ויהיה האדם שיתבודד התבודדות
 במקומי ההתבודדות במעלה הארכתי כאשר האדם מכל נסתר ויהיה

 ננלה ויהיה בקונו דבוק יהיה כי מהותי כצד לו טוב ואז הוא רב כי
 ללמדם ויהירים רבים בי; לילך כגון באהריני טוב לפעול הפעולות כצד

 ככ״ש ברבים השם קידוש ולעשות עמרם הפד ולגמול ולהוכיחם תורה
 •צלו להתבודדות "סוב איי המצוה נגמר ויאשר פנחס', בפרשת לעיל

 יובן ובזה מהזוהר א׳ מאבר אקדים וע״ז מהותו מצד נסתר להיותו
 בראשית פר׳ בזוהר אית׳ וגו׳ דרבים ובשבעה ונו׳ אהד בדרך הפסוק
 הוה רעובדא שמענא ח״ה . הארץ על נעשה אשר הבל יש קנ״ו עמול
 חבימין בתרי אערע באורחא אזיל דהוה קבין בעלי טאינון נש בר בחד

 רבנן עלייכו שלמא ילון אפר דאורייתא דחבכחא כארי דררא מארי
 אנאאזילנא לון אמר הוה וע״ש פלן לרוך ליה אמרו אזלהון אתר לאן
 ליה אמרו בעיתון אתון אם מותבייבו בי אתר לכי ואיהקין איזיל ר,מ;
 אחזרו כי אדה האי למהוי יתכן איך רגלין בלא ואנת בסוסוי; אנן והא

 קפיצה לון עביר דככבא בשרביטא רהיט דחוה ליה וחכו לגביה רישייהו
 עולואעלו רבנן לון אמרו עין כהרף מערהא לפום נרכייהו ואשכחו
 בעל והוהתמן פרדסא לתר רעאלו עד מערהא נוי מערת׳א אבתרי׳

 נהירין הוו ואופוי אחרא בגופא מתלבש והוה ניפא מההוא מתפשט קבין
 התות תלמידוי מאה ותלת דמלכותא כורסייא על יתיב והוא בשמשא
 קרא האי קראן והוו קהלת אמר הבלים הבל קראן והוו לתלוי כורסיא

 קרא ליה ובי האי מאי רדרא כארי אינון לון אמר הושבנא בלא פגיאי; זמני;
 ביריחו; ואחיד כורסייא על דרור, ההוא קם כיד קהלת בכפר אחרא
 חבלים. הבל כתיב הוה והיכלא היכלא וככל היכלין לז׳ לון ואעיל

 והוה עטרה בד,ד,יא יונה ודמות בפומהא ועמדא נשרא שביעאה ובהינלא
 הקייב ורז־ אתכר עליה הבלים כאלי; ירע דלא ןטא לכ בעטרה כתיב

: לאהורא אינון אתחזרו יומת
 אבהרייבועדכק ראולי׳ רדרא מרא חבימין אתון קבין יעל ההוא לון אמר

א עבית קרא בהאי ודאי חכימין אתון לאו וראי חכמהייכו למניע
 ובזמנא .בחיין ובזמנה חרא בטיסא עלמא טס דוינא וביה רא בניינא כל

ואקראי בז׳. ונזמגא בו׳ ובזמגא בה' יבזטנא בד׳ ובזמנא . בתלת
ארעא
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 מי« מנקר iwc 1נ1 שיחיה יס»011י.ח אה הסניר 1נ »ו ,א□. סניוה להונו נידו• ולנהוג לנחה לה נ«'ט!
יסמיס עליו מבקש לחוצה המבקר בל דולק ומסק שימות אבל נפשו' ;הפק שהוא נשעה אלא אמיתי לא סמ״ ר,שררה

J’JQ ע וV 1 Jw 7 •יזין," דוי^ן r /־ץ ז ן^ן r 1 |W 1 ו>ןן

 חלבי רבי לפני ויינ׳ן שכיני טיר נכנסים w n החולי ואסקפץקלע ג־יטים אדסילנקת כל על סצוה יס6
 יג» וא־לר'סלט חולה שהיה נפהפ^כוי”גי^י׳ר^לולילךלבקדיקטןואפי ב שסנקי בהקנ״ה שבזפצינו

עי כל זדיש ר״ע יצא החייתני □שוכח היי! מכיסיי \בל’> גילו /ביוכואפי־בן יסוטייי״י ליסכס״שנספ־ק1ח

ללחלנו שניקיתי במיל מאצי w גי׳ ״’ ’־« / תלכו לאלר,יכם אחרי *כתיב
 א״שלאודאם הן ומכלל ה^יתיאותו לפני) וכינרתיורינצתי I Mm ניקר הוא בוימה שלהקב״ה תחתיו אתר קלן מ*אלא

מתזממסו ר.יה on .נסת לן עו;ה הייתי ולא ניקיתי לא אף * המולה את לביר שנא כויסלחד ה' אלי! וירא חע0ך

׳־׳

ייבב וכיר
 ינקור מהבא שמעינן בת״ה הרחנ"ן ובי עייא מי״ ,נגררים

 הצרימן צלכי־ו לו זיטש' לפנח וירבצו שיכבדו כי* סוניסהיא
רעתו שיכוין נדי נעו* סנייז עס י»ח תנ״ י°צא1 •גחוציח

ס נחננרג ני6וס n סלי) נקש ולא לחולה המבקר הלכו י!
למתל ליה פנס* ;זאפ״ה ?51פח _ י*ע מזוירש יגיולת וקלי ■^לדיזישא^’

״ר,^מ מגקךחוציםכאעושופןעמיס]״; פ^ששינ! שס^ג

 להסאתהירןילכו !מיפת אקרא ואסמכוה חולים בקר אתה‘
 רב תני ט"נ דיל יחציפא אימיבפ״ב הכי קכ״דוהןקרא בה

 כו* 0610 בימוי זה ילכו לח קדיוזו אמעתלהס^סףו>מד
 ’ביוןדסצו כוידסשוידקיל קרא אהן ואסמסהו הפור ער׳דמ״ש

 ה*אלהיכסחלנוהלןאחר דאחרי ילסינןמקרא חולים ביקור
 יעיר,ר לייא ל״ל ,סול♦ נק!ר זה הןיילנו כאא*כ מחתי!
 מחתי) אמר הלן היאלה״נס יאחרי קרא עהאי הוא הצ?ן«

 באותןהלכות שמנה מ״ע נכלל סהייעוא נפ*א יהנים וכיס
 גפי אלין ולהדמות כ' '1 ’ה ,פ ונאות! כדרכיו להדמות ע*ס
 ע’ס «)נרי ולנאןרה’כו’ה דאחרי מהןקוא )היינו כוי כחו

 מאנילויהלי נסנפי״ד ע*מ ככלל אותה הדמוני. דאוויית׳היא
 את מנקר גחל אפי* הבל טל סזליססצוה ביקור ד׳נ׳שתס

 אתא לא להם דוהורעת קרא א״כ דרבנן כיסצוה ולא הקם[
 הי לאסרי נפי נצטוינו שככר ממנו דיס מ הגל המרים לעיקר
 אסריהסחיש לבניהם להוייע הוא סיקרו אלא תלכו &היכס

 נסי קרא מהאי להם מהודעת אקרא ואשמטהו הטור
 )מלה מלה כל דרןהיירשו לבניו להודי' לאאע״ה הב״ה דצי!ה
 באר קי על לתמוה ויש חולים נקור זו ילכו א׳זנבלל למר

 עינוננאר יהא ירל' ?סףכו׳נ״ס רב חני דציקנ/ה החלה
 להם דוהודעת ומן כוי ה׳אלהיכס לאחרי מקרא הוא דסיקר

 ד1ט עיקרן והטפל עפל העיקר את ועשה אסמכתיהיא 7
 אר"יששה ע״א יקכ״ז בשבת חונים ?>ר’ב מלות נו׳־ל סצינו ׳

 י.ן ואלו כוי קיימת והקרן בע״הו פרותיהם דנריסאיסאוכל
 אלא הזכיר ילא דפיאה כויופריןמפחניירפיק חולים ר1בק

 •ש ביס יעלות הי' ג־ע״ש י1ט ניאיכא קני מכלל גיומשני
 א׳נמעלת אות נינ"הט וכיבנ"הג חצות! דל וקרןלנו פירוח לה

 איןמברניןעל1 ע'נ יקס״ד משה האריןבהימטה חולים בקור
 החולה יקבל שלא’ש'כלו1הע ניר שאינהתלויה ספני ן! ממה

 מה״ט תו1שאיןהניכיןא טעכמצויצדקה נמי תהו אותן שינקי
 ובתשובה י״ח בתשויחי' יע"שהישנ״א לאיקנלהעג■ שמח

 ונשם הגי בשער שכרו בתהילת והרי״א להרמנ"ןשקע"ט
 נ' באות וכ*ע כר לאחרי* קלקול שם שיש כימפגי היאכיד

 אחרים לחולים המגפה חולי בקורחוליסאקלחלקבין מצות
 ע"כועי י״ח’י>ר״םאימילאןסי ציע' י״ל רפתן בנעלי זולת

 וכן *מק בהנפה דכמיב נפשות נסבלת להבנם לו תע1ש
 לזה המיוחדים סברת זולת הסגסה לי1ח לבקר שלא נוהגין
 לבקר הוא ניולה מצזה1 הטור נ״ע1 מלא כשףונכסף נבצע

 ונם אותו מחיה כאלו יחמיסונחצא עליו ימתווכןיכקש
 »משתיל אסיצטרןלשוסמר בעינ״נו מעיין םתוןשר>אהו

ע״כ לפניו ויינצו שיכבדו ועושה לו להמציא!

 ביקי לא אס צרכו כל שיעשו לו ויש עשיר שהוא דחי נקס
 ניקר לא א□ דאפי' אסר דמי רב אתא כי לז״א כש״י אינו

 תפילת צר*ן העשיר נס רמייח ש״י כאילו עיייןטא לעשיר
 שביללו וזהו ש״ד to הוא קרי p עשה לא ואס ורחמים

 סד* אמ דחי ותשכס יוק דמי ורב ר״ע וברי והטור יהב״ן
 שאינו הידידכתנבל בפייימאכל ימנ״ס !ליפוביה ומא״ס
 שאינו דמי מ מרי דבריו מכלל ש״י 1b החולה את •טנקר
 שימות ולא שיחיה רסמיסלא עליו מבקש סוליסאינו מבקר

 אפש׳שהוא רחמים מזנקשעליו דאסביקר י’ש נבלל וזהו
 מחחז והפור יסכ״ן א״ב ויחיה תפלתו ומקובל רצון עת

 1כל הו״ל כן עשה דאסלא היל״ל ימי ורב ריט מרי להכיא
 לא לו דאין משמע 1ז מצוה קיים לא מדכירמבין ועוד ש״ד
 V )ביותר י’ש כאילו יזיק יועיל לא אם והלא עונש ולא שנר

 הרבהספה1*הנ'ל’)הפ)סק.נס שהוא זה כל שהשמיט ליבנו
 נהיעיוכיהיא והלא ימנ״ן בשם ב״י כשם נס״ד לקמן הניאו
 פית וביחיפאה נססישמחי־ת בנ׳יי ביר כוי וקרובים □ וציע

 טעם הנייח וכי מצאתיו ולא בקשתי! שמחות גינלכובמס'
 U עד היסוקיס ולא חיר נמסים שהקרובייור,חברים לדבר
 כדאמרינן ס;לה שם עליו להפיל דלאליתיעמ/ליה ימים

 דלת לאיניש תיגלו לא אמי יחלש קחא יומא רנא בנדרייד״מ
 כביתו תמיד שנכנסים וחברים קרובים אבל מזליה יתרע
 נס נמסים החולי עליו כשקפץ נ״כומש״ה הרגשה ליכא

 בקשתי) ני/ נמישמחוח גב״י בזיכ׳ר והרחוקים J הרחוקים
 מהי ימנ"סנפי״ד וכ*ב הטור גלל אפייט' ר מצאתיו לא1

 ה!ליסאיןלו חניאבקוי דט"לע״ב מדייס מביייתיפ״ר אבל
 רסא קטן אצל אפייגדול ראמראניי1שיע איןל» מאי שיעור

 חולת המבקר בל חנינא בר אחא פעפייא״ר אפייכמה אחר
 אייל ולוקמה שיתין ל1ליע א'כ א״ל מצעי־ן פס׳ א' נוטל

 ובבןגיל) סביו ששייר חמת מסי א' ר״ל רבי מ• כעשרייותא
 נתל אלא אבקר לא יאמר שלא קטן אצל אפייגיול ןביש״י
 זין או כמות! נילובס:ר בבן1 ננחל במו בקטן ימצוה כמוני

 חולת 15 במזלו המבקר שנולד גילו פיינן והר־ן והרה"ש .ל/קן
 על אקמעיין ח״ש גני ע״ב דכ"ז דמציעא בפ״ב ובןפיש"י

 הנולד גיל! בנן פרש״י גילו נגן א• מצו בשומא ומשיק השוחא
 כאןבנדריישע* היי׳ל ירעתיסה ולא אי במזל שנולי! כשעמו

 לנקס הוא הבונה עיקר דכל סוליס בקור לנכי ואולי סייאחי
 זקןלתחוילא או לזקן בחור •בקר אס א״כ לחולה np גסת

 ברומי׳לכןפייבחורלנחויסקןלזימ א1/ לסולייאיןאככה גיסא
 המם איסשיאבל חולי! מסל? ומיקל בו לר החולה שימצ' בדי

 איובשעיא' יצוליי״נמול א1שייופי'/ה* לא נהרנ5 פעיויאים
 r ל1סח ‘אילזס ל0»5 ואפייב״ג כיסתס הסןר1 ,יומו שפרצופו'

 הסהחלמויכה** )*כר? פייהיא״ש ולא פירש״י לא הביא ♦לא
 נ*מ w •לכו לח הדרןזו להסאת זהויעת ע״ב ד"ל ■דמציעא

*km אי מוטל לנןגילו נצרלאלא לא ומשני לס היינו ופייו
 bits.שאטיס ר״ל גניה ‘

חלק
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הקדמה
ונצליח געשה ה בשם

 גבוהים שוכן חי אל מרשות
 וחקים ומצוות תורה המנחילנו

 קדומי□ דורות תתקעד גנוזה
 מאירים בפלס בה להגות יזכנו

 חדרים במצפוני בה עינינו ויאר
 הישרים בדרבי בה וידריכנו

כנשרים ויחדשנו שפלינו יקומם ובזכותה

 שחקים שוק והוא שדי שמו

 צופים ונופת מדבש גס מתוקים
 הפורים אל• שהס בחסדו זץ דורות וכו

 מאירים הם בשמש אשרמצותיה
 למכינים הם נכוחים הודיה אשר

 בלבם קראם אשר והשובים
ירים מקדשינו ואת היכלנו ויבנה

בטוחים אנו בו אשר האל יעלנו

 הוו-יס בזכות יחייגו
 נכים לבנים וירצה

 דכים נתיבות יישיר
 שפלים עיני יאיר גס

 חדושיס לחדש יזכו

 מאירים יהיו דבריהם
 משמים יקבל קבל

 ותנאים וספרי ספרא
 פוסקים גס והגאולם

ימיכם יאריכו ובטוב

 ים ענו לקול ישעה

 פזורים יקבץ קבץ
 אילהים אל יראו
 הוגים יהיו ולילה יומס

 ברורים בלשונות
 מתקבלים יהיו גס

 אשרהמהדלויים

 בדרבוניס דבריהם אשר
 צמאים לתלמידים

חיים אלהים בדברי

 תמימים המה אשר
 מיהליס לחסדו אשר

 ים—יר ענויס וקרץ
 סמוכים יהיו בתורתו

 ראויים שאינם אף
 ושולם בהם ללומדים

 שבורים לב לשיחי

 ואמוראים ותוספתא
 מאירים בהלכה אשר

בניעימיכם ושלם

 עונים 1עד־" ויכפר
 עוכרים יגאלל וגם

 ררושיד-יים בציון
מאורים יוצר לשם

 נכוניבז דמה אשר *
 נכספים רעיה בחשק

 ים—סעי! מספידי
 משולים נטועים ובמשמרות

 יר־אים המה אשר
ארוכים המה אשר

למו״ל שמורות הזכויות כל

 שערים מאה החדש שוק מונזון, י. ואופסט דפוס

85852 טלפון ירושלים



2 הקדמה

 ברורים, גם צפונים ישנים, גם חדשים שושנים, וללקוט בגנים לרעות באתי ראשית

 עטורים, גם כלולים צמודים, גם קשורים חמודים, גם מתוקים בחונים, גם בהורים

 הוא מזהירים. גם מאירים בהירים, גם בהוקים עטוים, גם צנופים סלולים, גם ישורים

 ממנו. מסתעפים ענפים וכמה ללימודו. סוף לו ואין הניירות כילנו1׳ לא אשר התלמוד

 בית לכבוד ולא לכבודי ולא הקדושה. לתורתינו כתר לעשות ואזכה מה ויהי אמרתי.

 החיים, באור ליאור לזה שזיכנו על לו ולהודות ליוצרי. רוח נחת לעשות אלא אבא.

 ליבטל חורין בן אתה ולא לגמור המלאכה עליך לא מ״מ לכך, ראויים אנו שאין ואע״פ

שבשמים. לאביו לבו את שיכוין ובלבד הממעיט ואחד המרבה ואחד הימנה,

 התלמוד מן חדושים קצת ללקט ראיתי צורי, על הנשען כאין הנחשב הצעיר אני

 התורה, מאור והוא ממנו, ומשתלשלים אליו הולכים הנחלים שכל הגדול, הים שהוא

 במשנה. חז״ל, אמרו שכך בו, הוגה אא״כ בתכלית, התורה מצפוני לידע יכול האדם שאין

 במשנה, שונה אתה שאפי׳ לומר עכ״ל, מזו, גדולה מדה לך אין בתלמוד מדה, ואינה מדר,

 יש וג״כ אותן, יודעין היינו לא בתלמוד, שנתבארו ולולי סתומות, משניות כמה יש

 כימים לילות שמשים מי ואשריו תמצאם, בתכלית, מדקדק אתה ואם עמוקים, ענינים

 מכסים לים כמים רחבה דעת צריך שהוא לפי לו, יתגלו ג״כ צפונות סודות שכמה עליו,

 ובפרט, שיטרידהו, דבר מכל עצמו מפנה הוא אא״כ לזה זוכה האדם ואין יתירה, והכנעה

 התורה זאת מ״ד חז״ל אמרו וע״ז נחה, ודעתו שקטים איבריו שאז בלילה, עוסק הוא אם

עליונה. למדריגה ויזכה החכמים מאהלי יזכה ד״ת, על עצמו הממית כל באהל ימות כי אדם

 ללמדינו, ומסכתא, מסכתא בכל אגדה דברי הכניסו ג״כ ורבינא אשי דר׳ ודע

בו, להדבק בכדי ה׳, נפלאות ולהכיר לידע בכדי בהן, ולהתבונן ללמוד האדם שצריך

כך שמתוך הגדה, למוד העולם, והיה שאמ׳ מי שתכיר רצונך בספרי, שאמרו וכמו

 היסודית שמים ליראת זוכה הוא ואז עכ״ל, בדרכיו ומדבק הקב״ה את מכיר אתה

על יראתו תהיה ובעבור ׳נאמ שעליה פניו, על. תמיד ותהיה האהבה, בה שקשורה

שנא׳ לכל, ראשית והיא שמים, יראת לידי האדם מביאין אגדה שדברי לפי פניכם,

 אלהיכם ה׳ אחרי כגון ע״ז, מורים בתורה פסוקים והרבה ה׳ יראת חכמה ראשית

 אלהיך יי מה ישראל ועתה וגומ׳, תשמורו מצותיו ואת ואח״כ תיראו ואותו תלכו

 ואח״כ תירא אלהיך ה׳ את וגומ׳, דרכיו בכל ללכת ואח״כ ליראה כ״א מעמך שאל

 שמים יראת של אוצר אלא בעולמו להקב״ה לו אין חז״ל אמרו שע״ז וגו׳, תעבוד ואותו

 הטהורה שמים ליראת להדריכנו אלא בכללותה, התורה באה שלא להורותינו, בלבד,

 חכמתו לחכמתו קודמת חטאו שיראת כל שנינו שעליה הקדושים, אבותינו בה שזכו

 מתקיימת, חכמתו אין לחכמתו קודמת חטאו יראת שאין וכל לכל, הראשוג׳ שהיא מתקיימת,

 מועילין מה עביד, לדרתיה ותרעא דרתא ליה דלית מאן על חבל בגמ׳ אמור ועלה

 הממעיט, ואחד המרבה ואחד ה׳, ביראת מעט טוב דבר, סוף שמים, יראת בלי מעשיו

 וקראתי ונשגב, צדיק ירוץ בו ה׳ שם עוז מגדל פניו, על •שמים יראת שתהא ובלבד

 כהונה וכתר תורה כתר הם, כתרים שלשה חז״ל מאמ׳ ע״ד טוב, שם זה לספר

 בדרכיו לילך השם שיזכנו לרמוז, גביהן, על עולה טוב שם וכתר מלכות, וכתר
 השם וזהו כרצונו, רצונו לעשות שנזכה בכדי נתיבותינו את וליאור והישרים, הטובים

 ולא כמנתו, מנה ולא כמעלתו, מעלה אין בו שזוכה שמי הכתרים, כל על שעולה הטוב

 וכוסי חלקי מנת ה׳ דהע״ה כמאט׳ כנחלתו, נחלה ולא כחבלו, חבל ולא כגורלו, גורל

עלי. שפרה נחלת אף בנעימים לי נפלו חבלים גורלי תומיד אתה



3 הקדמה 3
 מחשבות, היודע הקב״ה, ממ״ה העולם אדון לפני השבר ויתחנן העבד ישתטח

 לילך הקדושה בעבודתו יסייעינו עתידות, והצופה חדרות, והחופש לבבות, והבוחן

 עלינו, וירחם ודחקינו לצעריגו ויראה יגיעה, ובלי קושי שום בלי סלולה בדרך בתורתינו

 הדין, משורת לפנים עמנו ויכנס אבותינו, זכות לנו ויזכור בב״י, עוזנו שכינת ויגאל

 בדרכיו דבקים ונהיה ושכחה, שגיאה מכל ויצילנו למחלותינו, וירפא לעוונינו, וימחול

היום. כלכם חיים אלהיכם ביי הדבקים ואתם הכתוב כמאט׳ הדבקות, בתכלית

יצ״ו. כפאר שמואל ם י י ח ד,צ׳ ליי. ומייחל המקור. כ״ד



טוב שם פ״א •דעות הלכות בעל יא

למדרגת לעתיד יזכו זה, ובשכר וכולי' יהרהרו ולא בקרבם יי כי וידעו יאמינו

רעהו את איש עוד ילמדו ולא דכתיב הנביא, ע״י הקב״ה שהבטיחנו כמו הנביאים,

יי נאם גדולם ועד למקטנם אותי ידעו כולם כי ה׳, את דעו לאמר אחיו את ואיש
אכי״ר. ל״א( סי׳ )ירמיה

" דעות הלכות

ראשון פרק

 האלו המדות כל לכתוב ז״ל רבי׳ הקדים וכולי׳ אחד לכל יש הרבה דעות א

 ממנה שיתרחק דרך איזו בסמוך לבאר בכדי בו, שיש מדה כפי אחד כל אדם בבני שיש

לו. שיברור דרך ואיזו האדם

 לתורה קדמה ארץ שדרך ללמד, ת״ת, לה׳ ד״א בה שיש דעות ה׳ דהקדים ודע

 מי ,שכל בד״א, וא&ת בתורה, אחת ידות שתי לך יהיו רא״א דר״ג באבות רכדאיתה

 לשמור הה״ד לתורה ד״א קדמה דורות כ״ו ארשב״נ היישוב מן אינו בהן זהיר שאינו

 זוכה בד״א זהיר שהוא מי וכל התורה, זו החיים ד״א, זו דרך החיים עץ דרך את

 ד״א בו שיש מי שכל והטעם עכ״ל אלהים בישע אראנו דרך ושם שג׳ בנחמה לראות

הקב״ה. של לישועתו זוכה הוא זה ובשביל ומעטרה, התורה את מכבד הוא הרי

 בקצת וכולי׳ במהרה אותן לקבל ועתיד מוכן אדם של שטבעו דעות מהן ויש ב

 התיבה תהיה זה ולפי הנכונה, הנוסחא והיא שהעתקתי, כמו מוכן כתוב ז״ל רבי׳ ספרי

 לקבל ומזומן מיועד כלוט׳ לכידור עתיד כמלך הכתוב מלשון בקמץ ועתיד שאחריה

׳ • ע״ז. יוכיח ג״כ שאחריו ודין במהרה. אותן

 האדם. כשילך ולפיכך וכולי׳ ודעה דעה שבכל בינונית מדת היא הישרה הדרך ד

 חן ומצא הע״ה שלמה כמאט׳ ואדם, אלהים בעיני תפארת לו יהיה אזי המיצוע, במדת

 ישרה דרך איזוהי אומ׳ רבי דאבות, בפ״ד ג״כ וכדתנן ואדם, אלהים בעיני טוב ושכל

 אותו שמפארין וכיון המקום, מן לו ותפארת לעושיה תפארת שהיא כל האדם לו שיבור

ז״ל. רבי׳ שכת׳ וכמו החכמים דרכי הם אלו שדרכים חכם, בסוג הוא אזי כך, על בנ״א

 דעה יש ז״ל רבי׳ שכת׳ מה וכולי׳ שלהן דעות מטין היו הראשונים וחסידים ה

 מדת היא האחרון לצד ההטייה שלפעמים לוט׳, וכולי׳, האחרון קצה כנגד שמטין

 וכן שוע, שיהא האחרון לצד עצמו מטה והשוע. הכילי למשל, בהיפך, ולפעמים חסידות,

 בשאר בזה כיוצא כל וכן לבב, רך שיהא הראשון לצד עצמו מטה לב, ואמיץ. לבב רך

 הטיות יהיו שהזכירו, חסיד בהן שנקרא אלו הטיות ומ״מ, למעלה, שהזכיר מדות

 בהן שימצא בכדי לגמרי, לבב רך ולא לגמרי, שוע שיהיה לא ועריבות, הניאותות

ואדם. אלהים בעיני חן

 חז״ל ליה דדרשי דאע״ג ודע, וכולי׳ הבינונים אלו בדרכים ללכת אנו ומצווין

 ז״ל רבי׳ ג״כ וכמ״ש הדין משורת לפנים שעושה למי בדרכיו דוהלכת קרא להאי

 בכלל הן ג״כ אלו הבינונים הדרכים מ״מ וכולי׳, זו מצוד. בפירוש למדו כך בסמוך

בדרכיו. והלכת



טוב שם ם״ב דעות הלכות בעל יב

שני פרק
 שהרי ע״ז לתמוה יש וכולי׳ בבינונית בהן לנהוג לאדם לו שאסור דעות ויש ג

 ודעה דעה שבכל בינונית מדה היא הישרה הדרך ד׳ בדין בפ״א למעלה כת׳ ז״ל רבי׳
 ולכשיחזור בסמוך, למעלה כת׳ ג״כ זה ובס׳ בזה הדעות כל שכלל חכם, נקרא בה וההולך

 ז״ל דרבי׳ ונראה, גונא, בכל שאסור משמע וכאן ימיו, כל בה ילך האמצעית לדרך
 לאדם ראוי ובה הבינונית היא ודעה דעה שבכל הישרה דהדרך דאע״ג בתחלה אשמען

 חז״לי בהן עשו והכעס הגאות שהן מדות השתי באלו מ״מ החכמים, מדת והיא לילך
 האחרון; הקצה עד מהן יתרחק אלא בבינונית, אפי׳ בהן לנהוג שאסור יתירה הרחקה

 בכ״מ, בגמ׳ חז״ל עליהן שהאריכו וכמו ביותר, ומאוסות מכוערות מדות שהן לפי
 לזה וסמך וכל, מכל מהן להתרחק האדם שצריך ללמדינו בסמוך, קצת מהן והזכיר

כבוד. יתמך רוח ושפל תשפילגו אדם גאות
 ס״א( דף )בברכות וכולי׳ חטא מביא דברים המרבה כל ואמרו חב׳ צוו זה ועל ד

 להוציא ימהר אל ולבך פיך על תבהל אל שנאמ׳ ע״ז, הזהיר הע״ה שלמה ובמדרש,
 מעטים, דבריך יהיו ע״כ הארץ על ואתה בשמים האלהים כי למה, האלהים, לפני דבר

 ■דברים ברב &נאמ׳ חטא מביא דברים המרבה שכל הקב״ה, לפגי מועטין דבריך שיהו
 שהזכיר הדרכים באלו ולילך בדבורו למעט האדם צריך כמה ולפיכך ע״כ, פשע יחדל לא

מרפא. בשרו ולכל למוצאיהם הם חיים כי הכתוב כמאמ׳ ולבריאות, לחיים זוכה ואז ז״ל, רבי׳
 שכשהדברים ,,וטעמ וכולי׳ מעטים האדם דברי יהיו חכמה ובדברי תורה בדברי וכן

 לא יצלח לא זה ובשביל אותו ומסכלין השכל את מלאין מועטין, וענייניהם מרובין
בחכמתו. ולא בלמודו

 צ׳׳ד( )דף ג״ה בם׳ ברייתא וכולי׳ לפותחן צריך חביות.שהוא לו יפתח ולא ו
 לבי איקלע עולא והא והקשו הודיעו, אא׳׳כ לחגוני המכורות חביות לו יפתח ולא
 לחגוני שמכרה )כלומ׳ אודעיה אודועי. ותירצו לחנוני, המכורות חביות לו ופתח ר״י

 ליה מפתח פתוחי נמי דבלא״ה לר״י ליה דחביב עולא שאגי ואיבע״א נפסד( ואינו
 כבודו שבשביל לפתותו כדי שהוסיף במה האלו התירוצים שני כלל ז״ל ורבי׳ עכ״ל,
 ממש, כבודו משום אינו או מודיעו אינו א״כ אלא וחלקות פיתוי שייך דאין לומ׳ פתח,

 מותר ופיתוי חלקות ביה שייך דלא ממש כבודו משום שהיה או מודיעו היה אם הא
תמוהים. ע״ז במ״ש ז״ל ׳מ4לת ודברי בזה לענ״ד נראה כן
 שגורמת מאד עד היא טובה מדה וזו וכולי׳ בו ישמח חלקו שהוא המעט ואותו ז

 חז״ל מאמ׳ והיינו כבוד, לידי ולא תאוה לידי ולא קנאה לידי לא יבוא שלא לאדם לו
להדדי. ז״ל רבי׳ סמכן דמשו״ה, בחלקו, השמח בעשרו, להתהלל שראוי עשיר איזהו

 בם׳׳ד משנה העולם מן האדם את מוציאין והכבוד והתאוה הקנאה חב׳ אמרו כך
 דמה יסוד, להן אין אלו שכל לפי והעוה״ב, עוה״ז מחיי אותו דמוציאין וטעמ׳ דאבות
 איננו, ומחר כאן דהיום קיום, להן דאין העוה״ז בהבלי וכבודו ותאותו קנאתו לו מועיל
 מן לצאת לאדם הדברים אלו גורמין ולפיכך וכבודו, ותאותו קנאתו היא איך וא׳׳כ,

 קיום להן שיש ובמצוות בתורה וכבודו קנאתו האדם אם אבל רח״ל, נפש בפחי העולם
 ע״ז שהע״ה שהזהיר וכמו ובעוה״ב, בעוה״ז ויתרון קיום לו יש אזי לעולם, ויסוד

 ההולכים היום. ה׳.כל ביראת כ״א העוה״ז, הבלי אחר ההולכים בחטאים לבך יקנא אל
 אם כי להאי ליה דסמיך נפסקת, שאינה ותקוה לאחרית שהכו והמצוות, התורה אחר

תכרת. לא ותקותך אחרית יש
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 מתי עד עלי אליה ויאט׳ ל״א( )דף עומדין אין בפ׳ מדאיתה ג״כ לזה וסיוע חבירו, לבין

 ופירשו עכ״ל, להוכיחו שצריך הגון שאינו דבר בחבירו לרואה מכאן אר״א תשתכרין

 איסורא איכא דאי דאוריית׳, איסורא דליכא אע״ג הגון שאינו דבר ז״ל התוספות
 חבירו, לבין שבינו בדברים דדוקא דמשמע עכ״ל כתיב תוכיח הוכח פשיטא דאוריית׳

 חזר ולא ושלישית ושנייה ראשונה פעם הוכיחו אם המב״ה לבין שבינו בדברים אבל

 שיש בדברים אבל ה׳ חלול בהן שאין בדברים והנ״מ אותו ולהכלים לפרסמו מצוה בו

 עצה ואין חכמה דאין אותו ולהכלים לפרסמו מצוה ראשונה בפעם אפי׳ ה׳' חלול בהן

ז״ל. לח״מ תמיהת להסיר בזה לענ״ד נראה כן ה׳. נגד תבונה ואין

 זה, לענין לכתוב ז״ל רבי׳ דקדק וכולי׳ זה לענין יתומים נקראים אימתי ועד י

 להיטפל שצריכין כיון גדולים שהן אע״פ כיתומים דחשובים הוא זה לענין דדוקא לוט׳,

 הם אם אבל קטנים, שהן כ״ז אלא יתומים חשיבי לא דברים לשאר משא״כ בהן,

כנ״ל. אדם, כל כשאר הן הרי בהן ולהטפל לאמנן שצריכין אע״פ גדולים

שביעי פרק

 דערכין בפ״ג וכולי׳ ונודע הדבר נשמע כבר ג׳ בפני אלו דברים נאמרו ואם ה

 ע״כ בישא, לישנא משום בה לית תלתא באפי׳ דמיתאמרא מלתא האי בר״ה רבה אמ׳

 דבר בעל מפי אלו דברים שנאמרו דהיינו שם ז״ל ורש״י רגמ״ה מפירוש ומשמע

 משום בו אין מהשלש׳ אחד אלו דברים סיפר אם ג׳ בפני וכך כך עשיתי שאט׳ עצמו

 אית חברא דחברך עוד יתגלה אם מקפיד אינו ג׳ בפני דבריו וגילה דהואיל לה״ר

 דלאו מדבריו ומשמע מקומות בשאר כדרכו הגט׳ כלשון דבריו סתם ז״ל ורבי׳ ליה,

 בפני לה״ר בעל מפי נאמרו אם דה״ה עצמו, דבר בעל מפי אלו דברים נאמרו דוקא

 לה״ר משום בו אין שסיפר מהג׳ אחד לה״ר משום ביה אית עצמו דהוא דנהי ג׳,

 ולא עצמו ויגדור מזה האדם יתרחק ומ״מ ט״ל(' )דף הבתים חזקת בם׳ מוכח וכך

לר&ר. משום בו שאין בדבר אפי׳ יספר

 דערכין בפ״ג דתנן ממה זה הוציא וכולי׳ אבותינו על דין גזר נחתם ולא 1

 שלא מצינו שכן מעשה העושה מן חמור בפיו ר.אומ׳ נמצא ש״ר מוציא גבי ט״ו( )דף

וגומ׳. פעמים עשר זה אותי וינסו שג׳ לה״ר על אלא במדבר אבותינו על גז״ד נחתם

 נוסחאות יש וכולי׳ מלבו הדבר שימחה עד הנטירה על תורה הקפידה לפיכך ח

 העוו שהוא הנטירה היינו הדבר, הוא היא, והיא מלבו העוז שימחה עד בהן שכתוב

 ואהבת ליה דסמיך הא לקיים בכדי הוא תטר ולא תקום לא תורה שהזהירה מה ולפיכך

ז״ל. רבי׳ שכת׳ וכו׳ הנכונה הדעה היא וזו יי אני כמוך לרעך

 תורה תלמוד ה׳

ראשון פרק

 לה ילפי כ״ט( )דף דקידושין בפ״ק וכולי׳ מת״ת פטורין וקטנים ועבדים נשים א

 בנותיכם, ולא דמשמע בניכם את אותם ולמדתם מדכתי׳ דנשים לפיטורא

 חייבות, נשים דאפי׳ ואמרינן בניכם וימי ימיכם ירבו למען מזוזה גבי הכתי׳ וא״ת

לוט׳ ויש דמזוזה, דומייא ימיך ואורך חייך הוא כי ג״כ בה דכתי׳ כן נימא נמי והכא
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עעור וזהו בשוה, כלו הפרק כזה פרענו אשר הענין זה והסברא.

הענק. כזה שצריך שראינוהו מה

כיאור
 )לעיל שכתבנו כמו וזה ע״ב. וכו; הדעת

 בעיקר תלויה המידות שעבודת מא(, עט׳
בדעת.

דעות הל׳ בריש דהרמב״ם לזה, סמך עוד

 חכמים: זו, בדרך ההולכים לאנשים קורא
 ממוצעות בינונית דעות שדעותיו אדם "כל

 את לשקול היא דחכמה חכם", נקרא
האמצעית. לדרך אותם ולכוון המעשים

עיתים
 בדרך תמיד ללכת האדם שצריך מבואר זה בפרק הפרק: בזה פירשנו אשר העניו ^«%ה

 מוזכר: הרמב״ם שמביא בדוגמאות הכלל. מן יוצא בלי ומידה מידה בכל וכך הממוצעת,
 לאחד שלהגיע המידות בכל הוא וכלל הרוח". שפלות ובין הגאוה בין ממוצעת "והענוה
 כותב זה יסוד כשמבאר דעות הלכות בריש המידות". מפחיתיות "פחיתות הוא: הקצוות

 עלי בספר ראה למידות. ]כוונתו ודעה דעה שבכל בינונית מידה היא הישרה הדרך הרמב״ם:
 לו שיש הדעות מכל דעות[ בשם למידות קורא הרמב״ם מדוע שמבאר קמד עמ׳ ח״ב שור

[.’א בהל׳ שהזכירן וכעס גאוה גס כולל ]וזה לאדם

 נוח הימה בעל יהא לא אמצעית[, בדרך המידות את ]לכוון כיצד הרמב״ם: וממשיך
 לכעוס שראוי גדול דבר על אלא יכעס לא בינוני. אלא מרגיש, שאינו כמת ולא לכעוס,

 היו אך :1מו )עמי לעיל שכתב כמו מועטת, הרחקה מלבד החסידים נהגו גם כך ע״כ. וכו',
 שהיו משל, דרך על לומר רצוני והשמירה, הסייג דרך על החסר, או היתר לצד מעט נוטים
 להבין יש כן ואם ע״כ. המידות, בשאר וכן מעט, הרוח שפלות לצד הענוה ומן וכו׳. נוטים

 שפל ויהיה האחרון הקצה עד לב מגובה שיתרחק מי ה״ה(: פ״א )שם הרמב״ם שכתב מה
החסידות. מידת היא וזו חסיד, נקרא ביותר, רוח

 וגאוה, כעס כולל המידות, בכל ללכת היא הישרה שדרך מבואר, שהבאנו הרמב״ם !™""""־בדברי
 הרפואה, בדרך ללכת שצריך אלה על כשמדבר הרמב״ם מדברי יוצא וכך האמצעית. בדרך

 עצמו להנהיג לו אומרים חמה בעל שהוא מי רפואתם, היא וכיצד ה״ב(: פ״ב )שם כותב וכך
 ואם מלבו. החימה שתיעקר עד מרובה זמן זו בדרך וילך כלל, ירגיש לא וקולל הוכה שאם

 האמצעית, לדרך ויחזור ממנו הלב גובה שיעקר עד הרבה... בבזיון עצמו ינהיג לב גבה היה
 מפורש הרי ע״כ. וכו; ימיו כל בה ילך האמצעית לדרך ולכשיחזור הטובה. הדרך שהיא

וכעס. גאוה של המידות לגבי גם הטובה הדרך היא האמצעית הדרך הישרה, שהדרך

 שאסור דעות ויש ה״ג(: )שם בהמשך הרמב״ם שכתב מה להבין יש אלו, דברים לנוכח
 לב, גובה והוא האחר, קצה עד האחד הקצה מן יתרחק אלא בבינונית, בהן לנהוג לאדם לו

 למאד. נמוכה רוחו ותהיה רוח, שפל שיהיה אלא בלבד, עניו אדם שיהיה הטובה דרך שאין
 )אבות חכמים: ציוו ולפיכך בלבד. עניו נאמר ולא מאד, עניו רבינו: במשה נאמר ולפיכך

 בעיקר כפר לבו המגביה שכל ד:( )סוטה אמרו ועוד רוח. שפל הוי מאד מאד ד׳(: משנה פ״ד
 האחר, הקצה עד ממנה להתרחק לאדם וראוי למאד עד היא רעה מידה הכעס וכן, וכו׳.

 אלה שבמידות הרי ע״כ. וכו', עליו לכעוס שראוי דבר על ואפילו יכעוס שלא עצמו וילמד
 כיצד כן ואם לחסידים. רק לא אדם, לכל הינו זה ואיסור האמצעית בדרך ללכת אסור

 ומידה, מידה בכל הקצוות, לאחד להתקרב שלא הרמב״ם אזהרת לעומת זה איסור נבין
אלו. מידות כולל

חולי, היא אחד לצד נטיה אם להקשות, שהוסיף ד-ה( הלכות )פ״א משנה בלחם ראה
 כדרך אחד לצד קצת נוטה דאכו בזה לומר שאפשר מה חסיד. בשם הזה לאדם קורא איך

לחולי. נחשב זה אין ההרחקה, צד על החסידים,
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סא רביעי פרק

הרמב״ם דמלשון ביאור וצריך הרמב״ם, בדברי לתרץ מנסה משנה שהלחם מה ראה
משמע לא הענוה, שהיא האמצעית, בדרך וללכת להתרחק צריך הרוח משפלות דגם בפרקנו
דעות. בהל׳ הרמב״ם מלשון לדבריו עיון צריך וגם כדבריו.

 כולל המידות, בכל הטובה היא האמצעית שהדרך הרמב״ם בדברי לומר צריך לכאורה
 להתרחק עלינו חובה והכעס, הגאוה למידת להתקרב הסכנה גודל שמצד אלא וכעס. גאוה
 גאוה לעניו ד( משנה )פ״ד אבות למסכת בפירושו מצאנו זה מהלך הריחוק. בתכלית מהן
 המידות, ממעלות היא שהענוה פרקים( )בשמונה הקודמים בפרקים וזכרנו ביארנו כבר וז״ל:
 לו צריך שאדם הרביעי בפרק ביארנו וכבר וכו׳. הרוח ושפלות הגאוה ביו ממוצעת והיא

 הזאת במידה אבל הסייג. צד על המעשים באמצע שיעמוד עד הקצוות לאחד מעט שיטה
 ודעתם החסידים אצל המידה זאת חסרון לגודל בגאוה, לומר רוצה המידות, שאר בין לכדה

 בנפשם ישאירו שלא עד לגמרי, הרוח שפלות אל ונטו האחרון קצה עד ממנה רחקו בנזקה,
 החשובים, החסידים מן לאחד הרוח שפלות שנחשב מה שמביא שם ]ראה כלל לגאוה מקום

 הסכנה גודל את לתאר הרמב״ם שם וממשיך גדולה. שמחה שמח לזה שהגיע יום ובאותו
הגאוה[. במידת והאיסור

 בהן לנהוג לאדם לו שאסור דעות ויש דעות: בהל׳ בדבריו המכוון גם שזה לומר אפשר
 החיוב את קודם מתאר דהרמב״ם לדייק עוד שמעתי הסכנה. גודל מצד דזה וכו׳, בבינונית

 ללכת התורה[ ]מן אנו ומצווין כתב ה׳ הלכה א׳ דבפרק בינונית. בדרך ללכת התורה מן
 מה זו, מצוה בפירוש למדו כך ט(. כח, )דברים בדרכיו והלכת שנאמר: וכו׳, האלה בדרכים

 בפרק כך אחר הממוצעת. בדרך המידות בכל ללכת החיוב על מדבר ושם ע״כ. וכו', חנון הוא
 דעות ויש כותב: וכך בה. הכרוכה והסכנה המידה חומרת מצד שנובע החיוב על מדבר ב׳

 אלא בלבד, עניו האדם שיהיה הטובה הדרך שאין בבינונית... בהן לנהוג לאדם לו שאסור
 רוח שפל הוי מאד מאד חכמים צח ולפיכך וכו', מאד נמוכה רוחו ותהיה רוח שפל שיהיה
 למאד עד היא רעה דעה הכעס וכן הכעס: בעניו שם וממשיך וכו׳. ד׳( משנה פ״ד )אבות
 שראוי דבר על ואפילו יכעוס שלא עצמו וילמד האחר, קצה עד ממנה שיתרחק לאדם וראוי

 חכמים צוו לפיכך כותב:[ הכעס במידת החסרון בגודל שמאריך ]ואחרי וכו׳. עליו לכעוס
 לאדם שראוי מכיון הרי ע״כ. וכו', המכעיסים לדברים אפילו ירגיש שלא הכעס, מן להתרחק
 שיש כתב זה ומצד מהן, להתרחק חכמים ציוו לכן האחרון הקצה עד אלה ממידות להתרחק

האמצעית. בדרך בהן להנהיג שאסור דעות

 קצה עד שהתרחקו כתב )הנ״ל( המשנה בפירוש דהרמב״ם ביאור צריך שעדיין ]מה
 כעס שגם כתב דעות בהל׳ ואילו בכעס. ולא הגאוה במידת לבדה", הזאת במידה” האחרון

 שכל כתב דעות דבהל׳ ביאור צריך עוד האמצעית. בדרך בה ללכת שאסור מהמידות הוא
 אצל החסרון לגודל כתב: והנ״ל( המשנה בפירוש ואילו האמצעית, בדרך ללכת אסור אחד

 זו ואין כך נהגו החסידים שרק האחרון, קצה עד ממנה רחקו בנזקה ודעתם החסידים
 שהזהיר מה )שם(, המשנה בפירוש הרמב״ם שביאר מה דלפי להעיר, יש ועוד לכולם. הוראה
 זה ועל הגאוה. אל יתקרב שלא להבטיח העבודה, מצד הוא רוח, שפל הוי מאד מאד התנא:
 עניו עליו שכתוב שמה זה לפי נמצא ג(, יב, )במדבר מאד עניו היה רבינו שמשה מה מביא
עבודתו[. מצד אלא מעלתו, מצד זה אין מאד

* * *
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שיתמצעו. עד תמיד בלם פעלותיו וישקיל

עיונים
 בדרך עצמו את להעמיד שצריך היסוד את קובע הרמב״ם הממוצע: באמת ישובח ואמנם
 מכך נובע החסרון דאין לפנינו ומתברר חסרון. בעל הינו הקצוות לאחד שנוטה דמי הממוצעת,

 מושלם. לא אדם הוא רעה, מידה לו שיש יזה עצם אלא שלמים, לא מעשים יעשה זה ידי שעל
 חייך. היא כי נצרה תרף, אל במוסר החזק עה״פ: 1יג )ד, במשלי הגר״א דברי לזה מתאימים

 שעה אפילו תרף אל במוסר, עצמך את ותחזק בו שהתחלת המוסר את אחוז כותב: הוא וכך
 שהאדם מה כי חייך, היא כי וכו׳. ומצוות גדרים תמיד תוסיף אדרבה אלא כלומר, נצרה, אחת...

 הרי ע״כ. חיים, לו למה יתחזק לא ואם הנה... עד שבר שלא המידה לשבור כדי הוא חי
 זה מחסרון שיצאו החשש מפאת רק ולא התכלית, שזוהי מכך נובע האדם בשלימות שהעיסוק

ראויים. בלתי מעשים

המידות, על גם תשובה לעשות האדם שחייב תשובה בהל׳ הרמב״ם שכתב מה עוד ונוסיף
 הרמב״ם וז״ל חסרון. הינה הרעה המידה שעצם מפני הוא לזה והטעם עמהן. שנולד אלו על וגם
 וגניבה. וגזל זנות כגון מעשה, בהן שיש מעבירות אלא תשובה שאין תאמר אל ה״ג(: פ״ז )שם
 מן ולשוב לו, שיש רעות בדעות לחפש צריך הוא כך מאלה, לשוב אדם שצריך כשם אלא

 בהן שיש מאותן קשים העוונות ואלו בתשובה. לחזור צריך הכל ומן וכו׳, האיבה ומן הכעס
 ואיש דרכו רשע יעזוב אומר: הוא וכן מהם, לפרוש קשה באלו, נשקע שאדם שבזמן מעשה,

ע״כ. ז(, נה, )ישעי׳ מחשבותיו און

 ה״ה(: )פ״א כתב דבריו בתוך' זה. בעניו עוד שמאריך דעות מהלכות ופ״ב א”בפ עוד ועיין
 והלכת שנאמר: והישרים, הטובים הדרכים והם הבינונים, האלו בדרכים ללכת אנו "ומצווים

 חנון... היה אתה אף חנון נקרא הוא מה זו: מצוה בפירוש למדו כך ט(. כח, )דברים בדרכיו
 על יש הממוצעת, בדרך דללכת הרי כחו". כפי אליו ולהדמות בהן עצמו להנהיג אדם וחייב

 כי שנאמר: לבניו, אבינו אברהם שלימד והוא ז(: )הל׳ הרמב״ם ומוסיף בתורה. ציווי כך
 וברכה טובה מביא זו בדרך וההולך יט(. יח, )בראשית וגו׳ בניו את יצוה אשר למען ידעתיו
 שמכאן להעיר ]ויש ע״כ. )שם/ עליו ךבו־ אשר את אברהם על ה׳ הביא למען שנאמר: לעצמו,
 שמצינו מה דלדבריו לו(. )עמ׳ לעיל שהבאנו זצ״ל ויטאל חיים רבינו כדברי דלא משמע
 ציווים הם גאוה, על ציווי שהוא יד(, ח, )דברים וגו׳ לבבך ורם כמו: מידות, על ציווים בתורה

 הפסוק: את יפרש לדבריו ולכן הרעות. המידות כל שלילת על כללי חיוב מצינו ולא פרטיים,
 הללו הרמב״ם דברי לפי ואילו השי״ת. דרכי אחר לחקות פרטי ציווי שהוא בדרכיו, והלכת
הממוצעת[. בדרך ללכת חייבים שבכולן המידות, כל על כללי באופן לחייב בא זה פסוק

 שלא החיוב מתבאר הרמב״ם מדברי וכו׳: פעולותיו וישקול שיכוון לאדם צריך ואליו
 קנה לא ועדייו בטבע עצלן הוא הרי לעצלות, נמשך האדם אם הקצוות. משני לאחד להמשך
 עדיין בבוקר, לקום כדי העצלות על להתגבר תמיד יצטרך אם כי הממוצעת. הדרך את לעצמו

 אין נכון לפעול כדי עדיין הקצוות, לאחד משיכה שום כבר לו כשאין וגם הוא. חסרון בעל
 להתאכזר. צריך ולפעמים הכעס מידת את להפעיל צריך לפעמים כי טבעו, על לסמוך יכול הוא
 נתונה שלו ההתנהגות שעכשו הוא הממוצעת, הדרך את שקנה בכך האדם שמרוויח מה אך

 ה׳: בפרק לקמן שכתב במה הרמב״ם כיוון לזה ואולי המידות. של התנגדות ללא הדעת בידי
ע״כ. זה, שלפני בפרק שהקדמנו כפי הדעת, לפי כולם נפשו כחות שישעבד האדם צריך

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 41 מס עמוד הכהן יצחק בן יוסף ג׳קובס, ועיונים ביאור עם להרמב׳ים פרקים שמונה



מארביעי ®דק

 האם שלו החסד מידת את בחן שה׳ אבינו, אברהם של העקידה נסיון את מבארים ]יש
 דף בברכות נועם האמרי וז״ל השכל. ידי על ומופעלת מודרכת שהיא או טבעית מידה היא

 כשיש אלא באדם ניכר השלימות שאין לפי וירא(: פר׳ עה״ת הגר״א מפירושי בספר )מובא לג:
 במידה נוהג שכשהאדם לפי אכזריות, ומידת רחמניות מידת דהיינו הפוכות, מידות שתי לו

 מידות שתי לו כשיש אבל טבעו. הוא שכך י״ל אלא צדיק, שהוא לומר מוכרח אינו אחת
 כי ידעתי "עתה בעקידה: שכתוב וזה צדיק. שהוא מוכח אז ואכזריות, רחמניות כגון הפוכות,

 שהוא וניכר נשלם עתה כן, גם אכזריות מידות שעשה בעקידה אבל וכו׳. אתה" אלקים ירא
ע״כ[. גמור, צדיק

 בעיקר היא העבודה אלא במידות, הרגל ידי על רק זה בעניו העבודה דאין להוסיף ויש
 )הל׳ הרמב״ם דברי על 18 עמ׳ דעת קניו פרקי )בספר כותב שליט״א וולבה שלמה הג״ר בדעת.
 אותם ומשער תמיד דעותיו שם אדם שיהא הראשונים חכמים ציוו לפיכך ה״ד(: פ״א דעות

 ולא בדעת, עבודה היא המידות בתיקון העבודה כל הרי וז״ל: האמצעית, בדרך אותם ומכוון
 אלא שלו, הטבעיות המידות בידי עוד תישאר לא האדם הנהגת כל אלא המידות, בהכרת דק
 שתי בין האמצעית הדרך מהי לקבוע מדוייקת ובהבדלה הדעת, פי על להיות חייבת הנהגתו כל

הרמב״ם. בדברי מדוייק שכך נט( )עמי פרקיו בסוף עוד עיין ע״כ. ומידה, מידה בכל הקצוות

 את הבהיר כה( עמי לשמונה״ ״וגם בספר שמביאו )כפי זצ״ל דסלר אליעזר אלי׳ הג״ר
 הקצוות. משני שוה במרחק נמצא שהאדם כוונתה אין הממוצעת שהדרך הרמב״ם, דברי

 יהא כן שאם שתיהן, ביו הקיים המרחק בחצי האדם נמצא כילות לביו פזרנות ביו לדוגמא,
 האלה. הרעות המידות שתי את לגמרי לעזוב שעליו הוא הפשט אלא מזה. וקצת מזה קצת לו

 הנדיבות. מידת היא הנ״ל ובמשל שלישית, מידה שהיא ממוצעת דרך לעצמו לפלס עליו
 אליהן קשורה אינה והיא מהן למעלה אלא שבקצוות, המידות שתי ביו נמצאת אינה זו מידה
 לעצמו קונה היאך אחד, לצד ונוטה הרפואות בדרך הולך כאשר כיצד להבין, שיש מה כלל.

 הרי הנ״ל דלפי אחד, לצד שנטו החסידים אצל גם וכך משתיהן. לגמרי שונה שהיא מידה
וצ״ב. אחרת, במידה ונמצאים זו, חדשה ממידה יצאו

* הרמב״ם' של הזהב ושביל הממוצעת דיד ענין
זה. חשוב יסוד רואים אנו שבהם נוספים מקומות נביא

 שהיא כל האדם לו שיבור ישרה דרך איזוהי א(: משנה פ״ב ואבות המשנה בפירוש הרמב״ם
 הטובות הפעולות היא הישרה שדרך הוא מבואר כותב: האדם, מן לו ותפארת לעושיה תפארת

 מפני הממוצעות, מהמעלות והם בפרקנו(, שביאר הממוצעת )הדרך הרביעי בפרק ביארנו אשר
 תפארת אמרו והוא אדם. בני עם טוב מנהגו ויהיה חשובה תכונה לנפשו האדם יקנה שבהם

 קצה מזה, יסבול דהוא לו תפארת אינה הפזרנות קצה ]לדוגמא, האדם מן לו ותפארת לעושיה
יסבלו[. דאחרים האדם מן לו תפארת אינה הקמצנות

 חסיד, שלך ושלך שלך שלי המשנה: על זה יסוד הרמב״ם מסביר יא( י, ומשניות ה׳ בפרק גם
 רוצה הטוב, בפעולות שירבה הוא שהחסיד המאמר בזה התבאר הנה רשע: שלי ושלך שלי שלי

 מפחיתיות לו שיש מי רשע שיקרא כן גם לך והתבאר מעט. קצוות משני לאחד שיטה לומר
 רביעי בפרק שביארנו כמו המוסיף, האחד קצה אל מפעולותיו שיטה לומר רוצה הנפש,

 וקראו התאוה רוב לו יש זולתו וממון ממונו לו שיהיה ירצה אשר זה כי פרקים(. )משמונה
 הכעס בדבר ההרגשה להעדר שיקרב עד יתירה שסבלנותו הסבלן קרא איך הסתכל רשע.

ע״כ. רשע, הכעס מידת פחיתיות לו שיש מי וקרא חסיד,

 וז״ל: הקצוות. לשני היחס ומהו היסוד את יותר הרמב״ם מסביר י״ד( )משנה ה׳ בפרק
 ודרך המיצוע ותדע וכו׳. רשע לקנות והמתעצל חסיד המעלות לקנות המרבה קרא איך הסתכל

 החסידים מפעולות הוא אשר מעט המיצוע על והתוספות טובות, יקראו אשר המעשים
 בשם ראוי יותר הקצוות מן לאחד אלא רע. שניהם אשר והחסרון התוספת ותדע המפורסמים,

 ורוב ספק, בלי גמור טוב שהזהירות בזה והמשל נכון. בלתי פועל או חטא יקרא ואחד הרע
 כרוב אינו אמנם רע, שהוא פי על אף בהנאה ההרגשה והעדר ספק, בלי גמור רע התאוה
 מן ההרגשה העדר לצד מעט הזהירות מן והיציאה נכון. בלתי פועל או חטא ויקרא התאוה,

כמו חסיד יקרא מעט הזהירות מן שיצא שמי תדע העניו זה וכשתבין לשלמים. הראוי

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 42 מס עמוד הכהן יצחק בן יוסף גיקובס, ועיונים ביאור עם להרמב״ם פרקים שמונה
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 _____ תשובה- בפתחי יעיין זו במצר שנוהג ומי הריוה, טן פעם בכל להפריש צריך
 משה דרך ובם׳ הק׳ בשל״ה ועיין זה, בענין נחוצים ענינים שם הביא כי

— המצר. מזו הרבה המדברים

«•

עשרה שלש פרק
צדקה. של המצות קיום מבואר זה בפרק

 צדקה, נתינת בעת לקיימם שאפשר המצות ולסדר לבאר בע״ה אבוא ועכשיו
בדרכיו, והלכת ט״ע מקיים אז צדקה שנותן בעת כי תדע, כל ראשית

 איזה שמקיים אדם וכל בממונו, ובין בגופו בין גמ״ח הכוללות ט״ע שהוא
 החיים בין להבדיל וכן לאורח, לוי׳ לעני, הלואה חולים, ביקור גט״ח, של מ״ע

 לאיזה טובה לעשות או כלה, הכנסת וכן ב״מ, המת קבורת וכן המת, ׳הלוית
 לטובתו, להשתדל מקום לאיזה בעבורו לילך או עליו, רחמים לבקש כמו איש

 בהלואה, או בצדקה לחוננו נדיב אצל או שר, איזה אצל לטובה בעדו לדבר או
 לקיים יכוין הדברים אלו כשמקיים ולכן בדרכיו, והלכת מ״ע בכלל נכלל הכל

 להם והודעת שהוא, מצו׳ עוד לנו גתוסך הסמ״ג דעת ולפי התורה, מן המצר זו
 הסמ״ק שטנה חולים, ביקור של למ״ע נדרש בדרכיו והלכת הכתוב כי הדרך,
בדרכיו. והלכת דכתיב בפ״ע לט״ע

 אבל אחת מ״ע הוא כי הגם מצות, שני יש צדקה נתינת בעת ^־־חואח״כ
 בשם בפ״ד לעיל כמובא בפ״ע, והנתינה בפ״ע הפתיחה ענינים, שני הוא

 מ״ע מקיים צדקה להפריש או להעני ליתן ידו שפותח בעת ולכן חקרנים,
 דעת לפי בפרט תתן, נתן מצו' מקיים העני ליד בנתינת ואח״כ תפתח, פתוח

 לשני ומתנ״ע ומעשרות תרומה הפרשת של מ״ע בכל חושב אשר הרמב״ן
בפ״ע. והנתינה בפ״ע הפרשה ט״ע

 שלשה יש צדקה הנתינת אצל כי תדע היטב, הענין לך שיבואר וכדי
 הק׳ האלשיך דעת לפי המצות במספר המנויים מלבד בתורה המפורשים מ״ע
 הראשונה המצוה והנה צדקה, למצות כולה ההפרשה כל שדורש תרומה בפר'
 העני, או הגבאי לידי הנתינה ואח״ב לעני, ההולכה ואח״כ ההפרשה, היא
 לב נדיב כל ואח״כ הפרשה, מצות זה תרומה לי ויקחו בקרא, מרומז וזה

 וזה תרומתי את תקחו ואח״כ לגבאי, או לעני הולכה מצו׳ וזה יביאיה
נתינה. מצות

 ואח״כ כביתו צדקה מקודם יפריש אהך שכל שם, הק׳ האלשיך וכתב
 מגאות שינצל אחד ענינים להרבה לו יועיל וזה צדקה, לגבאי או לעני יתן

 וברבים, בפירסום כשהוא בפרט נתינה, בשעת האדם לבלבל השכיחים ופניות
 התחבולות כל שאחר שאפשר והגם ההפרשה, בשעת אתו זר אין בביתו משא״ב

 הי׳ מצו' התחלת עכ״פ אבל גאות, של מחשבות לו יפול נתינה בשעת עכ״ז
התחלה. אחר הולך הכל כי מס״י כידוע גדולה טובה וזח לש״ש,
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איך חנ״ל הקדוש כתב כי בביתו, מהפרשה שנולד מה נחוץ ענין ועוד

כי כמש״ב הוא הקב״ה של והזהב הכפף כל הלא צדקה מצות לקיים אפשר
מפריש אם אך הקב״ה, של הכל שנותן מה א״כ ה/ נאום והזהב הכפף לי

כקדושה, נכלל ממונו כל אז שמרויח ממה מעשר נותן או שמים לכבוד הצדקה
 ממילא ואז בקנין, ,גבי נקנה לו הנשאר ממונו כל אז לה׳ חלק שמפריש וכיון

.,ה שם עליו שקרא כיון משלו נתן הכל כאילו

 האכילה נעשה הברכה משעת כי שמצינו אכילה, אצל שהוא כמו וא״ל
 בשעת ואח״ב שלו, הטמון געשה ההפרשה משעת צדקה בענין ככה אדם, של

 תבין המברא מזו לכן באריכות, שם ומאריך משלו נתן כאלו נחשב נתינה
 הסעודה בתוך האורח כשבא בין שלחנו, על אורח מזמין האדם באם החילוק

הסעודה כל נכלל אז הסעודה קודם האורח את המזמין כי לאכול, לו ונותן
היטב. והבן לך, זכו ומשלך שלך 1אתה__ננת ואז בקדושה *

 כפי לצדקה פרוטה איזה אכילה קודם להפריש טוב אורח, לו כשאין ולכן
כפי יעשה מעות לו אין ואם בקדושה, סעודתו נכלל שיהא כדי יכולתו,

 חפץ איזה דהיינו.להפריש פתחי״ד, בענין המאמר בזה לעיל שכתבנו העצה
 טעות לו כשאין ה׳ עובד לכל טובה עצה וזר. זאת, יפדה ואח״ב צדקה במקום
.,מצו איזה קיום קודם או אכילה לענין והן תפלה ן לעני הן במזומן

 תעשר עשר שהוא לעיל שכתבנו מ״ע עוד יש מעשר הפרשת אצל והנה
 כבוד בדרך שהוא הלואר. בדרך לו נותן ואם ממונך, זהו כל את ,ודרשי כל את

 בתורת ,ויהי הלואר. זה לו שימחול חשב ואח״כ יטוט, לבל בידו להחזיק וכוונתו
 רק תן לקבל רוצה אין אם מחסרו די תעביטנו העבט רז״ל שדרשו כמו מתנה,
 אם ,מצו מקיים הלואר. בשעת ואז מתנה, בדרך לו תתן ואח״כ הלואר. בדרך
כי הגם לשונות בשתי הכתוב ומדכתבו תעביטנו, העבט ומצו׳ ,,תלו כםח

 מצות ומקיים בכ״ט, כדמצינו מ״ע שני מקיים כאלו שכר מקבל אחת ,מצו הוא •
 הלכות ביו״ד כמבואר בו, והחזקת אחיך ימוך וכי ומצות עמך, אחיך וחי

שבויים. פדיון

 ופתיחות פתחי״ד, עגין שייך נתינה בלא ,אפי הלואר. במצות גם והנה
 אחד הידים, פתיחות התורה כתבה פעמים שני כי לעיל, המבוארים המקורות

 את תפתח פתוח כתיב נתינה גבי וגם לו, ידך את תפתח פתוח הלואר. גבי
פתיחין. תרין הרי ידך,

 מפתיהו והיצר צדקה בנתינת או בהלואה טובה מטנו לבקש העני בא ואם
 ולא ,וגו ידך את תקפוץ לא הל״ת אלו לקיים יכוין להלוות, לא או ליתן שלא

 ישראל בר כל דהיינו לבבכם, ערלת את ומלתם כמש״ב הכוונה לבבך, את תאמץ
 להתפשט היצר הרשע זח הרע לחלק יגיח שלא הרע לבו עם ללחום מחויב
 שמחת למנוע צפון החולק חלקת שם כי צדקה בנתינת ועיקר רצונו, כאוות

 שלא לבבך, את תאמץ לא התורה הזהירה ע״ז טליתן, הידים ולסגור הלב
חטא על ביוה״ב מתודים אנחנו ע״ז כי הלב, באומץ היצר להרשע תסייע

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 42 מסעמוד {13} יעקב שמואל בן אהרן רוט, אורחים והכנסת צדקה שער



והכנ״א צדקה שער מד
 ח״ז לו, יחזיר אם יודע שאינו אע״פ בע״כ לו וטלו׳ לבבו מאמץ הוא ואם לו,

 לדעת יעשון אשר המעשה ואת טחב׳ הנדרש מ״ע שזה משה״ד, לפנים עושה
 יזהר רק משוה״ד, לפנים מדה כנגד מדה בשטים אותו ידינו ככה וגם הסמ״ק,
כנשח. לו תהי׳ לא על יעבור ולא הכירו לנגוש שלא עליו שיקבל

בדרכיו, והלכת חתן, נתן תפתח, פתוח מצות מקיים צדקה ובנתינת
 טבחו יותר טחן ואם בשטחה, נתינה טצות דהיינו לבבך ירע ולא תקפוץ, לא
 לפנים דהיינו יעשון, אשר המעשה ואת טצו׳ מקיים וכדוטה, לו שהרע למי או

ובליעל, רשע, חוטא, להיות שלא האזהרה וגם מצות, שש ם״ה משוה״ד,
הרמב״ם. בשם כמו״ל

יהי׳ פן הכא כתיב עוע״ז, כאלו הצדקה מן עיניו המעלים כל רז״ל ואמרו
והביאור מקרבך, בליעל בני אנשים ויצאו כתיב ובע״ז בליעל, לבבך עם דבר

 קדם, בימי שהי׳ ע״ז תאות במקום ממון תאות נתחלף שעכשיו ס״י אמרו כי ;•
 לי שנא' שלו והזהב שהכסף במי כופר הצדקה מן עיניו מעלים האדם .ואם

 ואם זל״ז, ליתן צדקה בשביל רק הוא והזהב הכסף שנברא מה כי הכסף,
 על ממשיל אז לעשות, ידו לאל ויש הלואר! או הצדקה מן ח״ו עינו מעלים
 עובד וכאלו השר לזה שעובד כמו וה״ז בליעל, ונק׳ קמצנות של שר עצמו

 סובר השומה זה ככה עשיתי, ואני יאורי לי שאמר פרעה בחי׳ והוא לכספו,
 לא מסכה ואלקי תעבדם, לא מד!כ' ואזהרתו ח״ו, כעוע״ז וה״ז שלו, שהממון

לע״ז. שלך הממון תעשה לא כמסכה שהוא הטמון שזהו לכם, תעשו
r 11234567 ;או^וז .

 מסית ואם וגזלן, רוצח כמו ה״ז דעתו ומחליש עני לאיזה מבייש ואם
 לא נאמר ועליו ומדיח, מסית כמו הוא אז להלוות לא או ליתן שלא לחבירו
 ויחונננו קמצנות, ומטדת היצר מפתוי ישמרינו ה׳ אליו, תשמע ולא לו תאבה

בקרבינו. יחדש נכון ורוח טהור בלב

עשרה ארבע פרק
 האר״י מדברי מלוקט צדקה, בנתינת כוונות קצת בע״ה לבאר אבוא ועכשיו

גודל נעלם לא כי והגם עליהם, ה' רוח הופיע אשר וטספה״ק ז״ל,
 ומה בפשטות, נתינה מצות לקיים עכ״פ שנזכה ולואי בעוה״ר, שפלותינו

 שאינם הק׳ בנ״י עוד שימצאו ספק ובלי בודאי אבל כזה, חלוש בדור אוסיף
 גדול חילוק יש כי כיאות, בוראינו מצות לקיים ורוצים כ״כ, ומבוהלים טרודים

יותר. ועוד ממערב מזרח כרחוק טכוין, ואינו לעושה וטכוין, טצו׳ העושה בין
 צריך וכדומה צדקה כמו מעשיות מצות עשיות בעת כי בם״י מובא וכן

 התחתון לג״ע רק יזכה לא בלבד העשיה ע״י כי כוונה, איזה לכוין דייקא
גדולות בעליות להעלות יזכה הטצו׳ של הכוונה ע״י טשא״כ הנפשות, מדור

החכמה אוצר תכגת יע״ הודפס 44 מס עמוד {13} יעקב שמואל בן אהרן רוט, אורחים והכנסת צדקה שער



דעת ע״ב - ע״א ל׳ מציעא ככא שעדי כח

 דברי שהביא שם בסר״י שתמה מה הנזכר לפי יתיישב עוד

אבידה, מהשבת פטורות דכשיס ע״א ל׳ בשטמי׳ק הרא״ש
 הראייש שהרי הרב ותמה פנימה, מלך בת כבודה דכל משום

 כבוד דין כל לכלול יש הרא״ש דלדברי ונראה בתי׳ח, דוקא ס״ל

 זלזול על דנצטוית אשה זה בדין ונכלל תורה, עליו שהסכימה

כן ס״ל דהרא״ש כ״כ מבורר דלא בשטמי׳נן עיי״ש ]רק כבודה.
וצ״ע[. כהפר״י ודלא

 מהכא ושמעינן שכתב ע״ב ל׳ שבועות בריטבייא ראיתי אח״כ
היינו אבידה השבת גבי האמור כבודו לפי ואינה דזקן

 משוס דעלמא באיניש ולא תורתו, כבוד ומשוס מרבנן צורבא

שיעשה מי שיתן או עדיף, מצוה של דעשה עושרו, כבוד
פטור. כאן ואין עלה אתינן דחיה דמדין ומבואר במקומו,

)
 כבוד לדין תורה שהחשיבה מה דוקא הוא דכבוד ולפי״ז

כבוד גינוני אבל הפוטר, כבוד זהו עליו שמוזהרים

 טורי ע״ע דחיה. כאן אין בזיון כאן ואין נפשו שמגביה דאיש
 בשם ק״כ ס׳ ריב״ש דברי על מש״כ ע׳יא כ״ח מגילה אבן

כל נקיש דאל״כ נראה וכן רעי׳ב. ם׳ דרישה וע״ע הראב״ד
 גינוני של לפטור אבידה בהשבת הכרוכים ומעמסה ^נוורח

כבוד על תורה שהקפידה מה תלויים הדין דגדרי וע״כ כבוד,
אוצרהוזכמה:

זה.

J את חייהם בית זה להם והודעת יוסף רב דתני ע״ב, ל׳ 
בה חולים. ביקור זה ילכו חסדים. גמילות זו הדרך

וכוי. קבורה זו

 דביקור הפעולות אלו דכל ב׳ שרש בסהיימ הר״מ כתב הנה
מצוה תחת נכנסות להם הדומים וכל אבלים וניחום חולים

 ואהבת יתברך אמרו והוא בתורה, האמורות המצוות מכל אחת
 בואהבת נכלל חסדים גמילות דבכל ומבואר כמוך. לריעך

 דאוריתא עשה מצות הוא בכולם לכאוי ולפי״ז כמוך, לריעך
 זה על שבועה יחול לא דא״כ וצ״ע אבלים. וניחום חולים כביקור

 שלא שנשבע ואדם מהתורה, מצות לבטל נשבעין אין דהא

 ע׳יב עייא דבכתובות וצייע שבועה. תחול לא לחבירו להשאיל
 לבית או האבל לבית תלך שלא אשתו את דהמדיר אמרינן

 דגורם משוס בגמי טעמא ואמרינן כתובה, ויתן יוציא המשתה
 משוס בפשוטו אמר לא למה ותימה חסדים. לה יגמלו שלא לה

 דהוא הראשונים כ׳ נוסצת שתהא בע״מ וכמו ממצוה דמבטלה

 צ״ע ועוד מצוה. ביטול דמשוס נימא כאן גס איסורא, משוס
 אדם בין מצוה שהוא מה כל כולל לריעך דואהבת הדין דאס

וטעינה, פריקה עניני לפרט תורה הוצרכה למה א״כ לחבירו,

 נכללים שפיר הא לחבירו אדם דבן מצווח ושאר לעני והלואה

 כ׳ ולמה תורה דין שהם משמע בסה״מ דבר״מ ועוד בואהבת.

מדבריהם. רק אלו שמצוות אבל מהלכות בפיייד

 חולים, ביקור זה בה ילכו אשר מר אמר כאן אמרינן והנה
דאמר גילו, לבן אלא נצרכה לא חסדים, גמילות היינו

 למיזל ליה בעי ואפ״ה בחוליו, משישים אחד נוטל גילו בן מר

 לסי ואינה לזקן אלא נצרכה לא גמ״ח, היינו קבורה לגבי,

 לנו היה חסדים דגמילות הכללי דמהחיוב מבואר נראה כבודו.

 בקבורה וגס משישים, א׳ דנוטל משוס חולים בביקור לפטור

 דנדרש כיון ורק כבודו, לפי ואינה בזקן לפטור לנו היה

 בזה, והטעם בהם, לחייב לנו יש לכך אלו במצוות לחייב מקרא

 כמוך, לרעך דואהבת כללי חיוב הוא חסדים דגמילות דחיוב

 נאמר ע״ז גם אבל בגופו. טובות לחבירו לעשות אדם דמחייב

 שלך אביון בך יהיה לא דכתיב קרא מכח קודם, דשלך הכלל

 כדי הרבה להפסיד מחוייב האדם שאין אדם, כל לשל קודם

 מצוה שיש אף יתירא, טרחא כאן שיש דכל לחבירו, לעזור שיוכל

 ע״ב נייח קידושין וכמבואר שכר, עייז לבקש יוכל מ״מ בדבר

 ממון ליקח ושרי גדול טורח בו שיש הבאה שכר בין דמחלקינן

 נראה בזה והגדר ע״ז. ממון ליקח שאסור הזאה שכר לבין ע״ז,

 לפטור לנו היה ולכך חיובית. ולא קיומית מצוה כמו שהוא

 לענין בזקן וכן בחוליו, משישים א׳ דנוטל משוס חולים בביקור

 המת וקבורת חולים לביקור ליה דמחייבינן עתה אבל קבורה.

 חיובו וחובת פרטי מצוה חיוב דהוא כאן נתחדש נפרד, באופן
 משוס דמפסיד אע״ג בקיומן להשתדל וצריך מצוות עניני ככל

זה.

 ביקור מ״מ כמוך, לריעך ואהבת בכלל דהכל דאף י״ל ולפי״ז
אס בין ונפרד, אלים חיוב הוו המת וקבורת חולים

 להריטב״א. מהתורה הוא אס בין להר״מ. דרבנן דהוא נאמר

 שלא אשתו את דהמדיר ע״ב ע״ו דכתובות דההיא יייל ולפיכך

 משום רק כחובה ויחן דיוציא טעמא היינו האבל לבית תלך
 מצוה לבטל דמדירה משוס לא אבל שיספידנה מי אין דלמחר

 גמילות הוא דעיקרו דכיון מצוה, ביטול חשיב דלא משוס

 משוס להפסיד מחויבת אינה תלך שלא כופה ובעלה חסדים,

 ורק עשה. מצות מבטלת לא מ״מ לאונס שמכניסה ואף זה,

 הדירה שאס י״ל ולפיייז יוציא, חסד, אתה יגמלו שלא טעם משוס
 לבטלה שרוצה מחמת כתובה ויתן יוציא חולים תבקר שלא

 לבטל נדר דהוי משוס הטעם אס בין ונ״מ המצוה, מקיום
 שיגמלנה מי יהיה לא שלמחר משום הטעם אם לבין המצוה,

 חולים. לבקר אחת פעם תלך שלא מדירה אם הוא חסד,

 סופדה, בריה כל אין דלמחר ומטעם יש, מצוה ביטול דמטעס
תופסד. לא אחת דבסעס יוציא. לא
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כט דעת ע״ב ל״ב - ע״ב ל׳ מציעא בבא שערי

 מצווח עניני כמה הביא אבל בהל׳ דהר״מ עיון צריך דל!
אבלים בניחום דגם ומשמע וכוי, אבלים ניחום גס ובכללם

 למה האבל לבית תלך שלא המדירה וא״כ פרטית למצוה נחשב
 מיירי דלא ואפשר בבית, סוגרה הוא שהרי זה לטעם הוצרך

 רוצה שהיא דמיירי רק אחת, בפעם סגי דזה אבלים בניחום
 בגמי שם דאיתא וכמו למונעה, רוצה וזה בקביעות שם להשאר

 שם בנשארת מיירי וע״כ לכופה יוכל מהוגנים דאינם דבאנשיס
 דגם לומר יש ולפי״ז בזה. יש קפידא מאי דאל״כ רב זמן

 פלוני את לבקר דהנשבע דס׳יל ע״א ל״ט נדרים להריטב״א
 להנות שלא הנשבע דכל לומר יש עדיין שבועה, חלה לא חולה

 דנקבעו הני דדוקא השבועה, יחול לחבירו דבר להשאיל או
 עליהם, שבועה חלה לא לכך תורה מדין או מדרבנן או לחיובא

 חל שפיר לחיובא, נקבעו דלא לריעך ואהבת עניני שאר אבל
עליהם. שבועה

דאורייתא. צב״ח נלמד שניהם מדברי ע"ב, ל״ב

 הצריך דבר כל י״ד סעיף ה׳ סימן העזר אבן רמ״א כתב
צער איסור משוס ביה לית דברים לשאר או לרפואה,

 למיחש וליכא חיות, מאווזות נוצות למרוט מותר ולכן בע״ח,
 סי׳ השוחט פרק במרדכי עוד ועיין חיים. בעלי צער משום

תשכ״ט.

 רצה לא ב״י פנחס דרבי ע״ב ז׳ חולין דרבי ממעשה ותימה
צער רבי ונצטער שם שהיו האתונות משוס אצלו ליכנס

 כאן דהיה ואף צב״ח, משום למעקרינהו הסכימו ולא גדול,
לרבי. גדול צורך

 מקדישין דאין ע״א י״ג דע״ז דפייק בההיא להקשות יש וכן
שם ומקשה בה, יכשלו שלא כדי יעקור הקדיש ואם בזה״ז

 ושם בה. יכשלו שלא זה צורך משוס שרינן ולא צב״ח, איכא הא
 זה קרא דבלא ומשמע תעקר סוסיהם ואת קרא אמר משני

למסקנא. גס אסרינן

 דכיון הקשה כבודו לסי ואינה זקן גבי בסוגין בנמו״י גם
ותירץ כבודו. לסי ואינה בזקן שרי אמאי דאורייתא דצב״ח

 דמדין דמשמע עדיף. התורה דכבוד דעשה הרמב״ן בשם
 לתשמיש הותר דצב״ח תירץ הר״ן ובשם עלה, אתינן דחייה
גס שרי לא למה ותימה תעשה. ואל בשב לכבודן וכ״ש בנ״א

 בעלי צער איסור אין האדם צורך שהוא כל הא ועשה בקוס
חיים.

 שהותר מה דכל פשוט דנראה כלל, קושיות כאן שאין ובאמת
בגוף משתמש אס דוקא הוא האדם לצורך צב״ח

 דומיא מהבהמה, ישירה בדרך לו באה וההנאה הבהמה,
 דעיקר משוס האדם לצורך להרוג תורה שהתירה דשחיטה

 כדרך שלא בבהמה משתמש אם ואף האדם. לצורך נועדו בע״ח
 מהבהמה לו באה שההנאה כל מ״מ לכך, עומדת אינה וגס

 בבהמה משתמש הוא ואין לאדם צורך שיש מה אבל שרי. עצמה
 בזה מצטערת שהבהמה ממה צדדי הנאה ריוח לו שיש רק עצמה

 טורח בזה שיש שאף וטעינה פריקה דין זהו דהרי שרי. לא
 לומר ליה פטרינן ולא צער על נצטווה מ״מ ולטעון לפרוק לאדם
 בזה שנהנה דמה משוס בהמה, צער על עדיף טרחו שצער
 לו יש רק לצרכו, הבהמה בגוף השתמשות זה אין טורח שאינו

צדדית. הנאה

 בזה אין להשתעשע ע״מ דלצוד הפוסקים שכתבו אף ולכך
ובשו״ת י׳ סי׳ יור״ד תנינא בנו״ב וכמש״כ צב׳יח. משוס

 חיים מעופות נוצה ליטול דשרי ואף נ״ז, סי׳ יור״ד צדקה שמש
 לצרכו. הבהמה בגוף דמשתמש משוס דוקא זהו רמ״א, כמש״כ

 ורק הבהמה, מגוף הנאה כאן אין הרי דחולין בההיא אבל
 רפב״י את לארח יוכל הבהמה, שיעקר שעיי׳ז הצד, מן ריוח

היתר. אין בזה

 אמרו ולא שרי אמאי לישב הראשונים טרחו ואיל״כ בזקן ולכך
כן שתירץ הר״ן וגס האדם, צורך כאן דיש משוס להתיר

 דגם משום הוא אסור, ובקו״ע בשוא״ת, דוקא הדין את התנה
עדיף. האדם צורך דנימא הבהמה בגוף בגוף שימוש אי״כ בזה

 הקדיש ואם בזה״ז, מקדישין דאין י״ג דע״ז בההיא ולכך
דיש ואע״ג צב״ח, ופרכינן בה, יכשלו שלא כדי יעקר

 דהרי שפיר פריך מ״מ בנ״א, בה יכשלו שלא גדול צורך כאן
 דגלי תעקר סוסיהם דואת מקרא ורק בהשתמשות, ההנאה אין

 עי״ש. שם ברמב״ן גס נראה וכן שריא, זו מכשול דהסרת קרא
 דאין ואף מצוה לצורך צב״ת להתיר הראשונים הוציאו ומכאן

 ובכנה״ג אשה, במה ר״ס ש״ג ע׳ הבהמה, בגוף שימוש כאן
 לעגין גס א׳ סי׳ ח״א יור״ד פעלים רב ובשו״ת רע״ט, סי׳ חו״מ

 אין מתקלה דלמנוע משמע דע״ז ומההיא עיי״ש. מצוה הידור
לישב. ויש קרא. לולי היתר
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אורה ד׳ ג׳ שער שערי
בשתי כי טובות, לחייבים גומל זה וממקום מדברות. והולכי ימים, •פורשי
אדם, של דינו גזר לקרוע ממונים מלאכים שבהן מקומות •ש הללו מידות

)ברכות ז״ל חכמים שאמרו סוד וזהו עונשין. שאר או מיתה עליו נגזרה אם
שהם שרים שבעים בי שנה, שבעים של דינו גזר לו קורעין ב׳(, א -

עדיין שם שחותמין דין פסק ואותו מכריע, ואחד העליון דין בבית ע־מדים
 מקום זהו בי להודות, צריבין ארבעה ולפיכך זה, םבמקו רפואה לו •ש

 "™הגומל אומרים אנו ולפיכך חסדים, גמילות סוד הוא )™ובכאן ־הודאות,
טובות". לחייבים

שער בית
 של האסורים בית היא שהמיטה בזוהר שאמרו למיטה, שעלה בחולה הוא וכן למקום,
 לענין שייך זה וכל למקום, ממקום מהלכים הים, ויורדי מדבריות הולכי וכן הקב״ה,
 שהלך על או האסורים, בבית מהיותם נשתחררו האדם של שרגליו על דייקא ההודאה

ה׳". אברך במקהלים במישור עמדה "רגלי כ״ו< >ו!הלים שנא׳ וכמו וניצל, הדרכים אלו בכל

 הוא חסדים גמילות שענין שליט״א שפירא ר״מהג ממו״ר שמעתי ובו': ובכאן עד.
 להשפיע שמסיים שלאחר באופן חסד, לחבירו שנותן והיינו יצחק", את היגמל "ביום כמו
 חי והוא מלינוק, פוסק שהיונק שלאחר כמו עצמו, בפני חיות לחיות המקבל יכול בו,

 שעצם הכא לומר נוכל זה ולפי מיניקתו. נגמל שהוא נקרא הוא אזי בעצמו, וניזון
 אבל ב׳<, י״ז )דף בתיקו״ז כמבואר החסד הוא ששם ימינא בדרועא ודאי הוא עצמו החסד
 את והמוליך הפועל, אל החוצה החסד בקיעת ידי על אלא מתגלה אינו עצמו החסד
 השפע עם המקבל ונשאר החסד, גומל וכאשר וההוד, הנצח הוא חוץ כלפי החסד

חסדים. גמילות זו הרי שקיבל,

ורזא וז״ל: א׳<, ס״ב דף !ח״ב בזוהר ששנינו מה לפי היא כוונתו אולי וכו׳: הגומל עה.
יזו יא !משלי דא ורזא צדקה, ואתעביד חד את ליה אשלים למסכנא, דאשלים מאן דמלה

כדין חסד ליה ואשלים שריא, בדינא דהא משמע, חסדים גמילות חסד, איש נפשו גומל
הנ״ל ולפי בדין. שנתון למי השפעה היא חסדים שגמילות בזאת ומבואר ע״כ. רחמי, הוא

 הקב״ה דין, בחינת שהוא בסכנה נמצא האדם כאשר כי הכא, גם נבאר ובכאן, בד״ה
 מקבל יכול החסד, שניתן לאחר חסדים, שבגמילות וכמו הימנה, להינצל ישועה לו שולח
 הישועה את ה׳ ששולח לאחר צרה בעת כן עצמו, בכוחות לבדו לחיות להמשיך החסד

 כל אבל עצמו, בכוחות וכדומה מהים או מהמדבר לצאת הניצול להמשיך יכול וההצלה,
 הנצח ידי על הגומ״ל שמברכים וזהו המיצר, את לעבור החסד לו שניתן מה בכה זה

 המלכות בחינת שהוא בדינא שרויים שהם לחייבי״ם חסדים", "גמילות שנקראים וההוד
 לחייבים ומשפיע כנ״ל(, אותיות בהיפוך ודינ״א )אדנ״י עני ונקראת כלום מגרמה לה שלית

טו״ב. כ״ל שגמלני טו״ב, הנקרא היסוד דרך הבא השפע שהם טובו״ת



הקדמה

חפצנו, אדיר שיהיה בתוכנו נטע עולם וחיי תבניתו, ובדמות בצלמו שבראנו היוצר ויתעלה הבורא יתברך
היה ויצר שברא מה שכל כביכול, הבורא בדמות ובעתיד בהוד, ולרבים ליחיד זולתנו, עם להיטיב

 אנחנו שנהיה היינו בדרכיו, והלכת כאמור בדרכיו שנהלך ית׳ רצונו כן הנבראים, עם להיטיב רק יתברך רצונו
 כל ולדעתי ערכנו, כפי הרבים, לטובת והרוחניים הגופניים כוחותינו להקדיש תמיד מגמתנו יצוריו, בחירי

 כי ת״ל כמוני, יכול «זה מקרא על אמור פכ״ד ויקרא במדרש דמה תהיו, קדושים של ה׳ במצות נכלל זה עגין
 תהיו, פרושים תהיו קדושים :בתו״ב איתא קדושה של זו מצוה וביסוד מקדושתכם, למעלה קדושתי אני, קדוש

 ותענוגים הגאות מן להתרחק שהוא זו במצוד. האמור פרישות ענין לבאר האריך התורה על בפירושו ז״ל והרמב״ן
 התורה ברשות נבל להיות לאדם שאפשר אומר מבליט ובציור לנו, אסורים שאינן מעשים שהם אעפ״י יתירים,

 להקב״ה להתדמות פרישות בענין שייך איך מובנים, אינם המדרש דברי לכאורה ועפ״ז הק׳, בדבריו יע״ש
 למעלה קדושתי אני קדוש כי ת״ל כמוני יכול אומר שהרי ית׳, רצונו כן שלא הכתוב השמיענו שע״ז

 יש דבאמת להבין, עלינו זה דבמובן מקדושתכם, למעלה קדושתי שמסיק מה להבין קשה וביותר מקדושתכם,
 מובן דעיקר נאמר ואם ומקפת, כוללת יותר שקדושתו אלא ,׳ית לקדושתו מאתנו דורש שה׳ בהקדושה דמיון

 לה׳ כלל מתיחסת אינה זו קדושה המותרות, מן להתרחק תהיו קדושים של זו במצוד. מאתנו דורש שה׳ הקדושה,
 תמיד ועמלנו עבודתנו כל שיהיו חייגו, תכלית מגמת ושורש יסוד כל כלול זו שבמצוה נלענ״ד, לכן ית׳.

 לטובת עגין איזה בזה יהיה שלא ותענוג הנאה ותנועה, מעשה בשום נשתמש שלא הכלל, לטובת מוקדשים
 שתמיד ושואף הליכותיו מישר כשהאדם והנה נכבדה, למטרה התיחדות שהוא הקדשות בכל וכמובן זולתנו,

 מצות אל ג״כ מתיחם הוא ונפשו גופו להבראת לעצמו גם שעושה מה כל אז להכלל, מוקדשים חייו דרכי יהיו
 הנאה נהנה הוא אם אבל לו, הצריכים הרבים עם מטיב הוא לעצמו שבטובתו לרבים, גם יטיב שעי״ז קדושה,

 לעצמו מטיב הוא שבזה הקדושה, נגד היא זו הנאה ונפשו, גופו להבראת דרושות שאינן המותריות, סוג מן
 קדושה, מצות מיסוד תמצית הוא פרישות של מצוד, ענין ועפד״ז תועלת. שום אין ולזולתו דמיונו, לפי לרגע

 ומעשיו מפעליו כל על גם זו מצוד, מתרחבת הרוח ושאיפת ברעיון אבל האדם, של ההנהגה בדרכי בפועל הנכרת
 שכמו קצת, דמיון באיזה ית׳ הבורא לקדושת זו קדושה ענין מתדמה זה וביחס המקום, לבין בינו גם האדם של

 מוקדשים הם מעשיו כל העולם, את מקיים שהוא ורגע רגע בכל וכן כולה, בהבריאה הקב״ה של שבמעשה
עצמו. להנאת ולא הכלל לטובת מוקדשים תמיד מעשינו שיהיו ית׳ רצונו כן זולתו, לטובת
 ושאיפה מחשבה שום בנפשו יהיה שלא עד יתירה למדה להגיע טבעו את להכניע האדם יאמר אם אמנם

הבורא לקדושת להגיע שאיפתו תהיה כזה ובאופן לאחרים, להיטיב רק יהיו שאיפותיו וכל לעצמו, להיטיב
 שבהשקפה וכלל, כלל ית׳ לעצמו ולא לנבראים להיטיב רק העולם והנהגת הבריאה בכל ית׳ שרצונו ית׳,

 זה במדרש חז״ל לנו הורו ולכן השלמות, לתכלית יגיע זו למדרגה אדם יגיע שאם לומר אפשר היה ראשונה
 מקדושתגו, למעלה הבורא שקדושת זה, בצד ית׳ הבורא לקדושת להדמות להשתדל לנו שאין הוא, כן שלא

 שעשה מעשיו ע״י להבורא יתרון שום יתוסף ולא נתוסף שלא ית׳, לעצמו ולא לנבראים רק היא ית׳ שקדושתו
 חייו ר״ע לנו הורה שהרי זה, באופן אינו מאתנו שרוצה מה אבל לנבראים, להיטיב רק ית׳ רצונו וכל ועושה,

 תעביד, לא לחברך סני, דעלך מאי שלילי בדרך כמוך" לרעך "ואהבת המקרא, את לפרש לנו רמזו וגם קודמים,
 בו ית׳ הבורא נטע אדם בריאת שביסוד מקום יש ועוד עצמו, טובת את להקדים לאדם ראוי חיובי בדרך אבל

 ב״ה הא״ס רצה :בזה״ל העבודה כל במטרת האמת חכמי אמרו שהרי מאד, גדולה במדה עצמו אהבת תשוקת
 מבהיל זה וענין פ״ד, חכמה פתחי קל״ת עכ״ל למקבלים, בושת אפילו יהיה שלא שלמה הטבה מטיב להיות

 מתנת יהיה אם הקב״ה מיד אף לו שינתן מקבין יותר שלו בקב אדם שרוצה עצמו אהבת כח מגיע היכן שעד
 ולדעתי, בה. יכשלו ופושעים בה ילכו צדיקים רק הקב״ה בעיני רצויה היא עצמו אהבת שמדת מובן מזה חנם,
 העושר לגסיון גם הנה עצמו, אהבת של זו מדד, לרגלי מהם מלא שהעולם והחטאים הרעות כל מלבד הנה

 אם הנה שלו, בקב האדם תשוקת גודל שלרגלי וכחשתי, אשבע פן כמ״ש התהום עד להכשילו זו מדה תצטרף
 אבל שלו, אינו לו שיש ומה באמת, עני הוא הרי הקב״ה של שהכל האמת באמונת מאמין ויהיה בעושר ה׳ חננו

 מתרגל הוא בעשרו, לזכות תשוקתו למלא וע״כ דעתו, לפי ממש עשיר והוא שלו הכל אז בה׳ יכפור אם
 קנין שהוא גדול היותר העושר בקנין גם זה ענין להרגיש אפשר וכן בשלמות, תאותו ממלא ואז בה׳ לכפור

 והאמונה היראה חכמת להשיג תורה בקנין מעלתו ערך לפי האדם ישתדל לא שאם בה, למרגיש החכמה,
 העוסקים כל על לרעה גורמת זו שמדה וכמו עצמו, אהבת מדת התגברות ע״י לד,כשל מקום יש אז הטהורה,
 השמים וכאמור ה׳, במעשה ידיעתם התרחבות ע״י מראה שיתוסף ראוי שהיה שלעומת חיצוניות, בחכמות
 אז הרי הוא, להם לא וקנינם חכמתם שכל יאמינו שאם למטה, ויורדים נופלים הם הנה ה׳, כבוד מספרים

 להתגאות להם יש ואז הוא, להם הכל בהם שיתרונם מה כל כי יתעשרו, הכפירה ע״י ורק עשרם, כל אבדו
במתנת לשמוח שאין היינו לו, קראת נאמן עבד כי חלקו במתנת משה ישמח האמור לבאר יש ועד״ז בקנינם,

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)4 מס עמוד הכהן שמואל יצחק בן יהודה שמעון שקופ, א - ישר שערי



הקדמה

 החכמה, בקנין שלמה שמחה אז ואדוגו, לרבו ורק שלו אינו שהכל שחושב נאמן עבד הוא אם רק החכמה, חלק
 בהשקפה אם והנה ח״ו, כפירה לידי להגיע יוכל ח״ו שעי״ז החכמה בקנין שמחה שאין אפשר זאת ולולא

 למצוא בזה להעמיק להשתדל עלינו אבל לזו, זו כצרות הם זולתו, אהבת ורגשי עצמו אהבת רגשי ראשונה
 איכותו האדם אצל ויתאמת שיתברר היא זו וסגולה מאתנו, ה׳ דורש שניהם כי אחרי אותם המאחדת הסגולה

 רק מצומצם שלו "אני" כל והשפל הגם האיש מדרגתו, לפי האדם כל מעלת יומדד בזה כי שלו, ד״״אני" של
 לה״אגי" שמכנים מי מזה ולמעלה ונפש, מגוף מורכב הוא שלו ש״אני" שמרגיש מי ממנו למעלה ונופו, בחמרו

 כל שבאמת ישראל, עם כל את כולל שלו ד,"אני" התורה, דרכי עפ״י ההולך והאיש ומשפחתו, ביתו בני שלו
 בנפשו להשריש ראוי השלם איש של מעלות בזה יש ועוד הישראלית. האומה מגוף כאבר רק .הוא ישראל איש

 רגש גם ואז כולה, הבריאה בתוך קטן כאבר רק בעצמו והוא שלו, ה״אני" הוא כולם העולמות שכל להרגיש
 הלל של במאמרו זה ענין מרומז ולדעתי כולה. הבריאה כל ואת ישראל, עם כל את לאהוב לו עוזר עצמו אהבת

 בעד תמיד לדאוג להתאמץ אדם לכל שראוי היינו אני, מה לעצמי וכשאני לי, מי לי אני אם אומר שהיה ע״ה
עין, מראית כפי צר בחוג שלו ה״אני" את יצמצם שאם אני, מה לעצמי שאני להבין יתאמץ זה עם אבל עצמו,

 האדם הוא הבריאה שכללות מאומתת, הרגשתו תהיה אם אבל נחשב, וכאין הוא הבל הוא, מה זה "אני" אז
 קטן היותר מסמר גם גדולה שבמכונה הוא, ערכו גם ונשא רם אז הזה, הגדול בגוף קטן כאבר ג״כ והוא הגדול

 וכן שבסרט, מה אלא בכלל ואין מפרטים בנוי שהכלל מאד, חשוב דבר הוא להמכונה, כלום משמש רק אם
 והתחלקותם כולו, ישראל לכלל נתונים שהם הארץ ומשמני שמים מטל שמים מתנות כל על להתבונן ראוי

 חלקו כפי לעצמו וליטול לו, הראוי כחלק אחד לכל לנצרכים, שיחלקם ע״מ גזברות, בתור רק הוא להיחידים
 עשר תעשר, עשר הכתוב על חז״ל שדרשו כמו בעליה, את שמעשרת הצדקה סגולת יובן ועפד״ז לו. הראוי

כראוי תפקידו ישמור אם קטן, באוצר הממשלה אוצרות על שהממונה ,שכמו ט׳( דף )תענית שתתעשר בשביל
 חסרון יתגלה אם ולהיפך, אחרות, במעלות יצטיין לא אם אף מזה, גדול אוצר על גזבר להיות יתמנה nr״״

 הנתנים שמים באוצרות כ״כ מזה, קטנה למשרה זיזרידוהו בו, שימצאו מעלות כל לו יועילו לא במשמרתו,
 שראוי למי ומחלק התורה, דרכי כפי לעצמו ליטול כראוי שלו הגזברות תפקיד ממלא כראוי מעשר אם לאדם,

 למען למעלה, למעלה הלאה וכן מזה גדול אוצר על לגזברות ויתמנה יתעשר אז התורה, הוראת עפ״י כ״כ
 יתברך. קונו רצון עושה רוח נאמן איש ובזה האוצר, שמירת ע״י הכלל בהטבת העליון רצון יתקיים

שע״י זו גם איש נחום קדוש באיש נורא, מעשה כ״ו דף תענית בגמ׳ המסופר בענין להרגיש אפשר וכן
 ידיו ויתגדמו עיניו שיסומאו עצמו על גזר הרגשתו, לפי צדקה במצות חובתו מלא לא אחת שפעם

 שלא בעצמו מרגיש שאם הגדולים השרים אצל הנהוג הדרך כפי והוא גזירתו, נתקיימה וכן רגליו ויתקטעו
 בעצמו שידע אחרי זה קדוש איש בעצמו נהג כ״ז ממשמרתו, לפטרו בקשה מגיש הוא משמרתו, חובת מלא
 שלו, הגזברות תפקיד בשמירת משגה לו קרה רק אם לכן זה, על כגזבר רק והוא שלו אינם כוחותיו שכל
 שחננו איש לכל שראוי החכמה, קניני של שמים טל בשפע הוא וכן מעבודתם, להתפטר אבריו כל על גזר

 כגזבר להיות רק לעצמו, לו ניתן לא זה שקנין עמוק, שורש בנפשו להשריש חכמה, יתרון איזה ית׳ העליון
 גדולה למשרה יתעלה אז ללמד שראוי למי ללמד זה תפקיד כראוי ישמור ואם לזה, שראוי למי לחלק ע״ז

 יותר ומתלמידי שאמרו מה זה ענין להסביר יש ואולי מזה, גדול אוצר על גזבר ויהיה יותר ויתעשר מזה,
 כמו ולהתגדל, להתעלות אה מועיל הרוחני והמעשר הצדקה סגולת הנה שבזה, הטבעי ענין שמלבד מכולם,
כנ״ל. כספים מעשר בסגולת

 העמל הוא הראשון ותנאי מיוחדים, תנאים תורה הצריכה תורה, לקנין ראוי שיהיה לזה ההכשרה ולראשית
לקנין הדרושים ענינים ושאר בתורה, עמלים שתהיו תלכו בחוקתי אם חז״ל שדרשו כמו והיגיעה,

 סתום, ענין הוא ראשונה שבהשקפה זה, ענין ביאור ראיתי שלא הלוחות שבירת ענין עפ״ז לבאר ואפשר תורה.
 לו ראוי והיה ח״ו, תורה בלי ישארו העגל, את ישראל שעשו שבשביל חושב היה ע״ה רבינו שמשה היתכן

 שניות, לוחות לבקש ה׳ לפני להתנפל ואח״ב לגמרי לשברם לא אבל מעשיהם, שיתקנו עד מללמדם להמתין
 חרות דכתיב מאי נ״ד דף עירובין בגט׳ דאמרינן הראשונות, בלוחות היתד, מיוחדת שסגולה קבלו חז״ל והנה

 שאם בהם סגולה שהיתר, היינו מישראל, תורה נשתכחה לא הראשונות הלוחות נשתברו לא אלמלא הלוחות, על
 הקודש חלול להיות עי״ז שעלול משרע״ד, הרגיש זד, וענין לעולם, בזכרונו שמור היד, אחת, פעם אדם למד
 משה ולמד התורה, חדרי בכל בקי רעים, במעשים ומגואל מושחת איש שיהיה שיזדמן שאפשר מאד, נורא

 אלה שלוחות שראוי משרע״ה מצא ולכן בו, יאכל לא נכר בן וכל תורה שאמרה פסח מקרבן ק״ו ע״ה רבינו
 כמו הכתב גוף כמו אלקים מעשה היו הראשונים דהלוחות היינו אחרים, לוחות לקבל ולהשתדל ישתברו

 הוא הלוחות וענין אבנים, לוחות שני לך פסל כמ״ש אדם ידי מעשה היו האחרונים והלוחות בתורה, שמפורש
 שהיו השניות אבל לעד, עומד היה ה׳ מעשה שהיו וכיון באויר, פורחות אותיות יהיו שלא ומקיים המעמיד דבר

 בני לכל ואות דמות היתד, מרע״ד, ע״י התורה קבלת ותחלת וגדרים, בתנאים רק מתקיימים אינם אדם מעשה
 מקבלי לכל רמז הוא כ״כ אבנים, לוחות שני לך פסל למרע״ה הקב״ה שאמר שכמו התורה, מקבלי ישראל
 תהיה כן הלוחות, בהכנת הכשרתו וכפי ה׳, דבר עליהם לכתוב לעצמו, לוחות ישראל איש כל שיכין התורה,
 כ״כ מצוי יהיה לא ועי״ז התורה, תתקיים לא אז הלוחות, אצלו יתקלקלו אם אח״ז גם וכן מתחילה קבלתו,

 השמים מן לו ינתן זה ערך לפי לבבו, לוח שהוא ובמדות, ה׳ ביראת האדם מעלת ערך שלפי משרע״ה, פחד עגין
ענינים שכמה חז״ל שאמרו וכמו ממנו, התורה תשכח זה ערך לפי ,ממדרגתו אח״כ יפול ואם התורה, קגין

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)5 מס עמוד הכהן שמואל יצחק בן יהודה שמעון שקופ, א - ישר שערי
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 חנם שנאת שיה" גרם שהכפירה רק שבע׳פ בתורה הכפירה של

:חנם שנאת מלר רק וחרב
 ע׳י חרב דבהמ׳ק איחניהו יהא דהא לאחר אפשר ולדעתי

רטים דברים שגי נרמה חנם דהשנאת חנם שנאת ׳
 שעשו המלות של הזכות לקבל ביטלתם היו לא דהרשטיס האחד

 חנם שנאת גרמה והשנית ביניהם הפריד חנם דהשנאת הצדיקים
 אשר שהצדיקים באפשרי הי׳ ביניהם חנם שנאת הי׳ לא דאס

 הצדוקים את למוטב מחזירים היו ובחלות בחורה עוסקים היו
 השכינה -כנפי תחת אותם מקרבין והיו רכה לשין ע״י והקראים

 נשארו ולכן קשת כמטחוי מזה זה רחוקים והיו חנם שנאת וע״י
 בתשובה שיחזרו להועיל ביכולתם הי׳ כי ואחרי בשטותם הרשעים

 ערבות דין דאין דקיי׳ל מיתה ולא למחות שאפשר כחי הוי ולכן
 ערבות מצד הצדיקים גס נלכדו ולכן למחות דאפשר היכא רק
 המכחישים מ״י החורבן הי׳ שפיר וא׳כ והכופרים הרשעים של
pfi הבהח״ק שיחרב חנם השנאת נרמה ואעפ״כ שבע׳פ תורה 

 שבפ׳פ תירה בזכות יהי׳ דהגאולה שפיר ולכן לעיל שכארתי וכמו
 טפרים בה שהי׳ בעבור׳ שהי׳ החורבן סיבת לתקן דצריכיס

בזטת ויגאלו זה שיתקנו נצרכת הגאולה ולכן ישכע'פ בחורה
:המשנה

 סחי הוי ר״ל ע״ב ט׳ כיומא הגמרא דברי ניחא עתה והנה
סנינא אלהא א׳ל ידי׳ לי׳ יהב ב׳ח רכה אחא בירדנא

 היא דלת יאס כםך טירת עלי' נבנה היא חומה אם דכתיב לכו
 כולכם ועליתם כחומה עצחיכס עשיתם אס ארז לוח עלי׳ נצור
 עכשיו בהם שולטת הרקב שאין כככך נמשלתם עזרא בימי

 החובה והנה בו, שולטת שהרקב כארז נמשלתם כדלתות שעליתם
 על בכעס הוא דהשי׳ת משמע לכו סנינא אלהא הלשין לבאר

 בכל מפיזריס היו ישראל שהרי ישראל כל מעל יותר בבל בני
 ובאשכנז בצרפת ונשארו מעוטם רק עזרא בימי ועלו ארן קלוי

:עזרא בימי עלו שלא הרבה המקימית ובכל
שמבאר נח בפ׳ הנחימא מדרש דברי שהבאתי מה לפי אורם

שהי׳ בכבל ישיבות שתי הקב׳ה קבע שלפיכך באריכות
 באדר בשנה פעמים שני ומתקבלים ולילה יומם בחורה הוגין

 דבר שמעמידים עד הורה של במלחמתה ונותנין ונושאין ובאלול
 שלל ולא שחד ולא שבי ראו לא ישיבות שני ואותם בורי' טל
 שנה עשר שנים השי׳ת והוציאם אדום ולא יון לא בהם שלט ולא

 והגלה כתיב שכך ובתלמודים בתורתם ירושלים החורבן קודם
 והחרש ט׳ החיל גבורי כל ואח השרים כל ואת ירושלים כל את

אלא בגולה ההולכים אדם בבני יש גבורה מה וכי כו׳ והמכגר
יעו׳ש: בתורה גבירים שהיו

 שנה עשר שנים לבבל הלכי חכמים התלמיד שכל מבואר דרי
הרביצו ישיבות והשני עזרא בימי עלו ולא החורבן קודם

 חורבן ולא ראשון בית חורבן לא ראו ולא כבבל הרבה תירה
 בבל לבני היינו לכו סנינא אלהא רשב״ל אמר ולכן שני בית

 המרביצים חכמים התלמידי דאם כבל בני על הי׳ הכעס ועיקר
 הרביצו ישיבות השני והי׳ ישראל לארץ הולכים היו שכע׳ם בחורה

 בארן הרעות הכתות הי׳ לא אז ישראל בארן שבע׳פ תירה
 כולם את ממשיכים הי׳ תורתם בזכות המה כי שני בבית ישראל
 שלא טלם על מגינה מתורתם הזכות הי׳ וגס שבע׳פ להורה

 עליהם תורתם זטת שהגינה וכמו המקדש כיח יחרב ולא יגלו
 הי׳ כן שלל ושום שמד שוס ראו ולא חירבן שוס ראו שלא בכבל

 והשתא בהח׳ק החורבן הי׳ ולא ישראל בארן תורתם זכות מנין
 ועזרא לבבל שגלו. כבל כני על קאי היא חומה אם אך שפיר
 ומרביצי חכמים התלמיד וכל עמי ועלו מהם מעט רק קבן

בבבל: נשארו תורה
 דברי עפ׳י חומר כמין יתבאר היא תימה אם הדרש לעתה

חומת of! נו׳ פסיק ח* השירים לשיר בפירושו כגר׳א
 אחד מינים ב׳ הם שבישראל פירוש כו׳ כסך טירת עלי' נכנה היא

 שיושב והב׳ עצמו בפני ולימד אדם מבני ומסוגר סיור שיישב
 ואינו וחע׳ט בחירה מאוד הגדולים אותם היינו רבים עם ולומר

שלומדים הס הדרך מן ח׳ו יטהו שלא האנשים מן כלל חתירא

 שמתיראים אותם אבל לתורה אותם ומקרבים רבים עם
 יושבים כס מהדרך יטהו שלא אנשים מחבורת מהתקרבות

 מן יטו שלא כחומה תקיפים שהם היא חומה אס וזה מסוגרים
 כח׳ש עליהם נאספים הכל שיהי׳ כסך טירת עלי׳ נבנה הדרך

 דלת ואם ד׳ בהר ונלכה לכו אחר באיש אנשים עשרה והחזיקו
 יוכלו שלא מלי׳ מצור נעשה ושב שהולד כדלת רפוים שהם היא

 :הגר״א פכ׳ל להכשילם עליהם לבוא חוטאים
יתבאר הנר״א דברי של והאמת הדברים אחרי ומעתה

 עליתם אם היא תימה אס ביומא הגמרא דברי
 אנשים רק עזרא בימי מלו שלא והטונה כחומה עזרא בימי כולם

 הגדולים חכמים והתלמיד הגדולים האנשים אבל הקטנים
 האנשים היינו כחומה פוליס היו אס ברבים תורה המרביצים

 יטה שלא מאנשים מתיראיים ואינם בתורתם החזקים הגדולים
 אז לחורה אותם ומקרבים רבים מם לימדם הם אדרבא אותם
 שלא כסך לטירת נמשל הבהח׳ק שהי׳ כסך טירת עלי׳ נבנה

 המרביצים הגדולים דהת׳ח נחרב הי׳ ולא בו שולטת רקב הי׳
 אל מפה ישראל ארן כל את בתורתם ממלאים ברבים.הי׳ תורה

 כי והקראים הצדוקים הרעות הכיתות נמצאים הי׳ ולא פה
 דלת ואס ד׳ וליראת לתורה אותם מחשיכים הי׳ הגדולים האנשים

 הקטנים והאנשים ישראל לארן הגדולים האנשים עלו שלא היינו
 שלא מאנשים ומתיראים ושב שהולך רפוי׳ שהיא דלת בדמיון הי׳

 שלא מליו מצור נעשה כלומר ארז לוח עלי׳ נבנה אותם יטה
 בק גדיל פרוד שני בבית נעשה לפיכך להכשילם חוטאים יוכלו

 והיו דלת מגדר הי׳ דהפרישים והקראים הצדיקים ובין הפרושים
ונתפרדו הכוזבת בדעותיהם הקראים אותם יחטיאו פן מתיראיס

:מזה זה גדול פרוד

הצדקה למעלת דרוש

 חנן נחמן לרב רכא לי׳ רמי ע׳א מ׳ דך דקדושין בגמרא
כו׳ בעוה׳ז פירוחיהס אוכל שאדם דברים אלו

 בגמילות לך יטב ולמען ימיך יאריכון למען כתיב ואס אב בכיבוד
 בהבאת וכבוד לדקה חיים ימלא וחסד צדקה רידך כתיב חסדים

 כתיב רדיפה רדיפה י(חי' כי' ורדפהו שלום בקש כתיב שלים
 כתיב תירה בתלמוד ט' וחסד צדקה רודך וכתי-ב ורדפהו הכא

 למען כתיב נחי הקן בשילוח ומקשה ימיך ואורך חייך היא כי
 אסברא אידי בר אמר הא נמי ולתני ימים והארכת לך יטב

 צדיק יש וכי יאכלו מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק אחרו לי
 צדיק זה ולבריות לשמים טוב אלא טוב שאינו צדיק ויש טוב
 כי ופירש׳י טוב שאינו צדיק זה לבריות ורע לשמים טיב טוב

 מחנו נהנין הבריות כולהו דהנך לאלו דימה אינו הקן שלוח
 מעלליהם פרי כי כתיב וכההיא ולבריות לשמים טוב ונמצא
 :לבריות טוב כאן ואין הוא לשמים .טוב הקן בשלוח אבל יאכלו

טלם כנגד תורה ותלמוד מסיים המשנה הא לי קשה והנה
 קשה א*כ טלם כנגר בעוה׳ז פירות לו יש בת״ת כ’א

 טיב היא אחרים עם לומד אס התינח בת׳ית לבריות טוב איזה
א־כ אחרים טס שלומד כלל מבואר אינו במשנה הא אבל לבריות

הוא: לבריות טוב איזה
 למען נאמר ואם אב דבכבוד יליך הגמרא הא קשה עוד1

ימיך יאריכון למען ופרש׳י לך יטב ולמטן ימיך יאריכו!
 הא הגמרא קישית נשאר וא״כ בעוה׳ז לך יטב ולמטן למוה״ב

 :יחים והארכת לך יטב למען נאמר נחי הקן כשלוח
מדרכיו י״ד פסוק י׳ד במשלי בהגר׳ח הנה הנ״ל, כל ולבאר

 הגר׳א ע׳ז וכתב טוב איש ומעליי לב סוג ישבע
 מעלליו פרי כי טוב כי לצדיק אחרו קרא על בישעי׳ כמ׳ש
 בשוה׳ז הפירות נוטל אז לבריות טיב הצדיק אס והיינו יאכלו
 אך לו נותנין אין אז קרן הפירות מן לעשות אפשר וכאשר

 טרפי נטל אטה בר רבה גבי דאיתא וכמו העלי! רק הפירות
 הוא בעוה׳ז ניטל וכאשר כלל פירוח לו אין הרשע אבל דאילנא

הרשע היינו לב סוג ישבע דרכיו מכל מדרכיו וזה הקרן כל
שלט
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 לבריות ביוב שהוא איש אבל ביוב איש ומעליו סוגים מלא שלבו
 מן הא וקשת ענ״ל. מעליו רק ניטל אינו הוא צדק איש והוא

 דצדיק משמע לעיל שהבאתי דקדושין ומגמרא דברים ראלי המשנה
בעיה״ז: הפירות כל לו נוחנין לבריות טוב שהוא

VI מייתי דהגר׳א הגר״א אדונינו טל גדולה קושי׳ קשה
התם והא דאילנא בירפי נטל אבוה בר דרכה מהא ׳

 העוה״ב מן נכיון הוא ג״כ העלין את בעוה״ז ניטל אם דגם מוכח
 אכיל קא מאן שמע נפיק כי ע׳ב דקי״ד המקבל כפ׳ דחבואר
 טרפי רק נקט דלא אף מבואר הא א״כ אבוה בר כרבה לעלמא
 דאם נראה הגר״א ומדברי דאתי לעלמא אכיל נקרא ג״כ דאילנא

 אמרו חדל והנה לעוה״ב. נכיון שום אין העלין רק אוכל אינו
 כל אמר דאפרסמא נהרא חליסר לי׳ אחוי אבוה רבי דמיך כד

 ותוהו להבל יגעתי לריק אמרתי ואני לאבוה אילץ כל למאן אילץ
 שצדיק וקשה אלוהי את ותקותי ד׳ את משפטי אכן פליתי כחי
 וכבר כילה כתו ותוהו ולהבל יגע שלריק יסטר אבוה כר׳ גדול

:המפרשים ע׳ז עמדו
 בעל הקדוש להגאון שהוא כמדומה אחד בספר ראיתי והנה

מבואר פדת פן אלעזר ר׳ דלגבי הקשה מוסר שבט
 גדול עני שהי׳ ואף דאפרסמא נהרא תליסר לו. שנחנו ג״נ

 ומבואר טובא חלתא לי׳ דדחיקא ע׳א דכ׳ה בתענית וכמבואר
 ולרבי . דכיותא דאפרסמון חשחא נהרתא חליסר לי׳ דיהבי שם

 נהרא חליסר כ’ג נתנו למלכות וקרוב גדול עשיר שהי׳ אבוה
 מרוב אבוה לר׳ נכיון שום יהי׳ שלא אפשר איך דאפרסמא
 גדול עני שהי׳ פרת בן ר׳א עם שיה שכר ויקבל שלו העשירות

 איזה ועל דאפרסמא נהרא תריסר הוא מה ידענו לא כי ואם
 שנתנו מבואר זה אבל נסחרות סודות בזה ויש רומז הוא . דבר

בשות: שכר לשניהם
 ע׳י אכוה דר׳ די״ל הזאת הקושי׳ קשה לא באמת ך^ך‘

בצדקות והרבה ומע׳ט חצות הרבה סיגל העשירות
 הרבה טובות עשה למלכות מקורב שהי׳ מה וע׳י ובמע׳ט ובגמ׳ח
 לאחר יש וזה ימע׳ט מלות עוד עי׳ז והרויח ולהפרט להכלל

 אין קרן השירות מן לעשות אפשר שבאם הגר״א כוונת שהוא
 גדול הוא העשירות מן שהנסיון לעיה״ב רק הפירוח לו נותנין
 בצדקה מעט טיב ח' פסוק י״ז במשלי בהגר׳א כמביאר מאוד
 מעט שיעסיק לאדם שטוב הגר׳א וכתב משפט בלא תבואות מרב

 יוצא מעט לו יש שכאשר צדקה ויעשה מעט ממון ויקבץ בעוה״ז
 בלא תבואות מרב מהראוי יותר גוחן ואפשר לרקה חייב ידי

 :הראוי כפי נוחן ואינו הרבה לו שיש מי היינו משפט
הרבה המוה׳ז בטובת המושפעים אותם שכל הספרים כל וכ״כ

 לצאת מאוד וקשה גדולה יותר חיבחם גדולה במרה
הקרן: מן ח״ו אוכל ואולי

 ואשיבה דרכי חשבתי ע׳ה המלך דוד דברי לבאר נראה בזה‘
טוה״ז טובת לו הי׳ שדהע׳ה היינו עדותיך אל רגלי

 מן ח׳ו ואוכל הפירוח לו תספיק לא פן ירא והי' מאוד הרבה
 אינם והצדיקים הפירות מן יותר גדולה שההצלחה מפני הקק

 שיש חי ידוע והנה המעט. מן מעט אף הקרן מן לאכול רולים
 בביתו שמתנהג חי ולכן גדולים השירות גס או גדול קרן לו

 הקרן מן אוכל שמא וירא בבאנק כסף לו 'יש גדולה בהרחבה
 יאכל שלא בכדי בבאנק ולהניח יותר כסף להשיג משתדל אז
 דרכי חשבתי שאמר וזה גדול הפירוש הרחבת יהי׳ כי הקרן מן

 גדולה הרחבה טל הפירוש לי תספיק לא שמא ויראתי והנהגתי
 ולסגל בהתמדה יותר עוד ללמוד עדותיך אל רגלי ואשיבה כזאת

 הפירוש עיקר שכל בהגר׳א וכמבואר וחע׳ט תירה עיר
 :כולם כנגד ות׳ת וכמבואר תירה תלמוד מן הוא בעוה״ז

אחי שתאמר לשרה שאמר אבינו אברהם גבי לבאר יש לבזה
שהי׳ אבינו אברהם וקשה אשתי מ״ר יהרגוני פן הוא

 ואיך אותו להרוג יניח לא שהשי״ת הבין לא איך בנסים מלומד
 אשתו nf> לטמא כזה מגונה דבר ט׳י עצמו את להציל ירצה
צוה אבימלך לגבי ואטפ״כ פרעה גבי הגס כשראה אח׳ז וגס

הוא: אחי שתאמר לשרה הפעם עוד

צק
 למטן את אחותי נא אמרי לשרה אמר שאברהם קשה וביותר

לי יתנו ופרש״י בגללך נפשי ומיתה בעבורך לי יטב
 בעד בחתנית ירצה כאברהם גדול שצדיק מאוד וקשה מתנות,

 מחוט אס אברהם אמר סדום מלך גבי ולקמן כזה מגונה דבר
 חן המציל כי לו 1הרכוש! שייך דין עפ״י כי אם נעל שרוך וער

 ירצה ואיך לקבל רלק לא ואעפ׳ב שלו הוא הרי הנהר ומן הג״ס
 והא בזה שנתקשה חכמים בשפתי ומצאתי כזה. מחנה לקבל
 מועטת דחתגה ותירץ סדום ממלך הקשה וגם יחי׳ מתנות שונא
 זה אין אבל כאלישע, יהנה להנות הרוצה כל כמו לקבל מותר

 wf> את לטמא כזה מגונה דבר בעבור מתנות שיקבל מספיק
 הטיב ולאברהם לקמן מבואר הא היא מועטת חתנה איזה וגם

מאור: מרובה מתנה זה הא א*כ כו׳ וחמורים ובקר צאן לו ויהי בעבורה
 נס השי״ת שיעשה ספק כלא ידע אברהם כי לי הנראה

לפרעה יניח לא שהש״ת ידע ונם אוחו להרוג יניח ולא
 אל הגמרא דברי ידוע אך בסוף, שהי׳ וכמי אשתו את שיטמא
 נס לו עושין ואם נס לו שיעשה ויאמר סכנה. במקום אדם יעמוד
 לו שינוכה רצה לא אבינו אברהם והנה מזכיותיו. לו מנכין

 כנכוי רוצים אין הצדיקים כי המעט מן מעט אפילו מזכיותיו
 דרך עפ״י הנה אני אחותו תאמר לא אס ולכו כקוש׳י אף זכיות

 יניח ולא נם יעשה השי״ת ואם לאברהם הורגי! היו הטבע
 בטנין ההצלה שיהי׳ מזכיותיו לו ינוכה אז אותו שיהרוג לפרעה

 א״כ אני אחותו תאמר אש אבל נס ע׳י גופו את שיציל גופו
 הנס אז שרה את ש׳טמא לפרעה יניח ולא גם יעשה השי״ת אם

 לא השי״ח שאין מה מזכיותיו ניכוי ע״ו שייך ולא נפשי בענין
 מזכיותיו: שינוכה שייך לא ועי׳ז שרה נפש שייטמא יניח
שמבואר מת טפ׳י נלע׳ד בעבורך לי יטב למטן שאמר וטך,

 נגענוך לא כאשר ליצחק אבימלך שאמר תולדות בם׳
 עמו עשית טוב איזה בשלום ונשלחך טוב רק עמנו עשינו. וכאשר

 ותשלחוני אוחי שנאתם ואתם אלי באתם מדוע אמר יצחק הלא
 שאז דרכי יורה האחת אולס מהם קבל טובות ואיזה מאתכם,
 וכאשר אותו שיבוזו האדן עת־ מפני מסוכן נר הי׳ הללו בעתים

 לא בטוח ואינו מסוכן הוא שגר פראות מדינות יש עדיין גם
 שאנחנו נגעניך לא כאשר אביחלך אתר ולזה ברכושו ולא בחיו

 בשלום ונשלחך טוב רק עמך עשינו וכאשר נגעניך לא כעצמינו
 לו אשר מכל יקחו לא אחרים שגם עליו שמירה שנתנו היינו

בשלום שונשלחך. מה הוא והטוב ברכושם ולא בגופם לא יגעו ולא
:הארץ עמי מפני שמירה עליו שנחנו

לי יטב למען שאחר אבינו אברהם כוונת הי'׳ ספק באין וזך,
 בכל יגעו שלא המלכות מן שמירה עליו שיחנו בעבורך

 הטיב ולאברם מבואר שלקמן מביררת ראי׳ לי ויש לו. אשר
 לו ויהי וכתיב וכו־ ועבדים וחמורים ובקר לאן לו ויהי בעבורה

 להכתוב הי׳ ובקר לאן לאברהם שנתן הכוונה ואם ובקר לאן
 היינו ובקר לאן לו ויהי מבואר אך ובקר, לאן לו ויחן לאמר

שמירה עליו ונתנו ת׳י שלו ונשאר מתחילה ובקר צאן לו שהי׳
 לו: אשר בכל שלא.יגעו הארץ עמי כל את והזהירו

שכתב י׳ר במשלי כגר׳א כוונת שזה הראשונות אל ן^רןא
 ואס בעוה״ז הפירות נוטל אז לבריות שטוב שללדיק

 הפירות אפילו לו נותנין אין אז קרן הפירור. מן לעשות אפשר
 יודע שהשי״ת צדיק שאוהו בכוונתו ונראה העלין. לו נוחנין רק

 מצות עוד עי׳ז יסגל מרובה במרה עוה״ז טובת לו יחנו שאם
 נותלן אז הבריות טס חסד ויעשה ובנח׳ח בצדקות וירבה ומט׳ט

 שהי' בעוה״ז גדולים פיחת אבוה לר' שנתנו וכמו הפירוח כל לו
 כשלימות בעוה׳ב שכרו לו נתנו ואעפ״כ למלכות וחקירב עשיר

 עוד העשירות ע׳י הרבה כי לעוה״ב גכיון שוס לו הי׳ ולא
 כל לו ינתנו שאם השי*ת שיודע מי אבל ויותר יותר במע׳ט
 שאכל הפירוח ערך לפי ומע׳ט מלות כ״כ יסגל לא השירות

 כהו הדין עפ׳י יצא לא אולי וגם הקרן מן בעוה׳ב נכיון לו ויהי׳
 בצדקת מעט טוב הגר״א וכדברי עשרו כפי צדקה ליתן שמחויב

 שמחויב מה הוא שמשפט הגר״א וכתב משפט בלא תבואות חרב
׳,משיה לדקה מעט ויחן מעט משירות לו שיהי׳ טוב לכן דין עפ״י
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 משפט בלא ,רה מרובה עשירות לו ׳,שיה היינו תבואות רב לו
 שלא ירא שהשי״ת כזה לצדיק הנה ליחן שמחויב חת יחן ולא

 יהי׳ ולא העלין רק לו נותנין אין לו העשירות בנסיין יעמוד
 ידי יצא בודאי מועטת השפעה וע׳י בריבוי כ*כ השפעה לו

 ועוד שמחויב מה יחן כודאי לבריות טוב היא כי באשר חובתו
 פירות שוס לו נותנין אינן לזה לבריות טוב שאינו מי אבל יותר,

 מן וחע״ט מלות מסנל שאינו מי וא׳כ כעוה׳ב ולא בעוה״ז לא
:הקרן מן שאוכל הדבר קרוב שלו העשירית

לו שיהי׳ במה גדול זכית שזה דמבואר הא ניחא וט>תה
 לשתי זיכה אדם אין בגמרא כמביאר עיה״ז טובת ׳

 בעוה׳ז שולחנות לפני זוכה אס גדולה זכי' שזה משמע שולחנות
 לעולם ונאה לצדיקים נאה העושר באבות וכמבואר ובעוה״ב

 בעוה״ז הפירות לו ליחן שלא טוב יותר הא הגר״א ולדברי
 טיב ח' במשלי הגר׳א בדברי וכמבואר קרן הפירות חן ולעשות

 אמר לכן בעוה׳ז וכבוד עישר לצדיקים ניחן לא למה מחרון פריי
 טוב יותר בעיה׳ב אוכל שאדם שהפירות מחרין פריי טוב

 בעוה׳ז בדוחק עצמן לפרנם יראו הצדיקים כך שבעוה״ז מהמיבחר
רק רואים אין וכעוה׳ז בעוה״ב השירות גס להם ש־הי׳ כיי

הגר׳א: עכ׳ל ומלות תירה לקבן
וזוכה הטיה״ז טיבה לו שיש במה הוא זני׳ איזה קשה כ״וא

 ויקבל בעוה׳ז עני שיהי׳ יותר טיב הא שולחנות לשני
 דהיכא יחדיו צדקו דשניהם ניחא וכעת בעוה״ב. כפירות כל

 לפי ימט״ט מלית כ״כ יכגל לא העשירות שע״י יודע שהשי״ח
 לצדיק ולכן הקר; מן כעוה׳ב ניכוי לו שיהי׳ ייכו״ל עשרי ערך
 קרן הפירות מן ועושה בעוה׳ז הפירוח להם נותנין אין ;זה

 לעוה׳ב הפירות כל ויקבל צער חיי שיחי׳ יותר לו וטוב לעיה׳ב
 מצות ביותר יסנל העשירות שע׳י יודע שהש״ת לצדיק אבל

 כל לו נותנין לזה אבוה ר׳ וכמו הבריות עם וחסדים ולדקית
 בזכיות עוד יוסיף ואדרבא נכיון לו יהי׳ ולא בעוה״ז הפרית
 לעוה׳ב וגס גדושה במדה העוה״ז טובת לי שיהי׳ וירויח לעוה״ב

שילחנות לשני זוכה אדם כל אין אמרו ולזה גדישה במרה לו יהי'
 ובעיה״ב: בעוה״ז שולחנית בשני לזכות גדולה זני׳ שזה

דאפרסמא נה־א חליסר לי שנתנו אבדה שר׳ במה ניחא כעת’
 ואני לאביה אילין כל לחאן אילי! כל למאן אילץ כל אמר

 ד׳ את משפטי אכן כליתי כחי ותוהו להבל יגעתי לריק אמרתי
 אכוה כר' רבא גברא איך המפרשים והקשו אליה חת ותקותי

 טובת לי שה־׳ אבוה שר׳ ניחא ולדרכיני יגעתי לריק יאמר איך
 ירא והי׳ גדול ועשיר למלכות מקורב שהי׳ מרובה במדה העיה׳ז

 נכיון לו ויהי׳ עפרו ערך לפי ומע״ט מלוח סיגל לא פן מאיד
עובר ועולם וריק הכל שנקרא העוה׳ז החליף כ’יא העיה״ב מן
מעט אף ניכוי לו יהי׳ אס וגס עימד עילם שהוא העיה״ב על
אכן עוה״ז של וריק הבל טל עוה׳ב של המעט זה החליף ג״כ

ניכוי שוס לו הי׳ ולא משלם שכרו כל לו שנתנו ראה כאשר
 נכיון. שים בלא לעוה״ב שכרו כל שהביא במה שחח ולזה לעוה׳ב

 שלצדיק י״ר במשלי שכתב הנר׳א על שקשה מה השתא וניחא
 אפשר ואם בעוה׳ז הפירות לו נוחנין אי לבריות טוב שהוא

 ראי' ומביא העלי! רק לו טתנין אין אז קרן הפירות מן לעשית
 עדן דגן חטרפא נטל אבוה בר רבה גבי דקי׳ר דב*מ מגמרא

 לן אין העלין רק לו ניתנין דאס הגר*א מדברי דמשמע והקשיתי
 חיכח הנ׳ל דב'מ מגמרא אדרבא והא בעוה״ב נכיון שים ביה
דאחר שמע נפיק כי רמכיאר לעוה׳ב נכיון יש העלי! ע׳י דגם

אבוה: בר כרבה לעלמא אכיל חאן
 בטוה״ז הפירות כל לו יתנו שאס יודע השי׳ח דאם ניחא
יסגל לא גדולה ובהשפעה מריבה בחדה עישר לו ויהי׳

 רק נוחנין אינן כזה לצדיק עשרו ערך לפי ומע׳ט מנות כ'כ
 לעוה״ב קרן הפירית חן לו וטושין מועטת השפעה שהוא העלין

 עבורו כדאי אינו מוטטת השפעה שגס יודע השי״ת אם אבל
 הגר״א וכדברי לו נותנין אינם מועטת השפעה גם כזה לצדיק
 וחע״ט מצות ויסגל בעוה״ז צער חיי שיחי׳ לצדיק שטוב ח' במשלי

דגן חטרפי שנטל מבואר אכוה בר דרבה ניחא וא״׳כ לעוה׳ב

 אז העלין לי נותן השי״ח שים דג׳ע מטרפי מעצמו שנטל ערן
 מעצמו שנטל כיין אבל לעיה״ב ניכוי שום ע״ז לו יהי׳ לא

 ולכן לעוה׳ב העלי! אף לו שיהי׳ שכדאי השי״ת יודע מהסתם
 לו שיהי׳ אבייץ בר כרכה לעלמא אכיל מאן דאמרי קלא שמע
 בעוה״ב העל'] גס עבורו השי׳ת הצניע מהסתם כי ע׳ז גס בכיו!

 לעלמא: אכיל תאן דאמרי שמע העלי! נטל כאשר אם ולכן
בתליסר וזבני׳ גלימא מן הריח שסחט שמבואר מה וניחא

 ישרה כוונה בזה ויש לחתנוחי׳ ופלגינהו דדינרי עילתא
 מהם פעמים כמה יריחו אס שאף ריח הנוחנין מאכלים שדרך
 ה'נ כן כשלימות יישארו המאכלים מן מאימה יחסרו לא בכיו
 נכיון שוס יהי׳ שלא באופן בעוה״ז שכר שנטל ישרה מליצה שזה

 ישאר כן המאכל עצם מן כלום מחסר שאינו הריח כמו למוה״ב
 גדולים ת*ח שהיו לחתנוותי' ופלגינהו בשליחות לעוה׳ב שכרו

 ואפשר לעוה׳ב ככיון שוס לו יהי' לא וממילא ח׳ח עי׳ז והחזיק
 מבורו הניח ופלגא לחחנוותי׳ פלגא שנתן פלגינהו הלשון לפרש

 עישר ג״כ עצמו עבור שהניח ואעפ״י פלגינהו הלשון מורה שכן
שלא גדולה מלה זה לחתנוותי׳ פלגא שחלק מה ע׳י ח׳ח גדול

:לעוה״ב אוחו ינכו
 דהנה הנ׳ל הגמרא עי״ז ויבואר טובה הקדמה בזה ואקדים

שיכו דיה ט״ו דף דחגיגה בתום׳ והובא בירושלמי י
 לגבי׳ אזיל אבאיש רבך הא מאיר לר׳ דאמרו אחר גבי איחא

 כתיב והא א׳ל מתקבלין הדרנא א־ א׳ל בך חזור וא׳ל לכקרתי׳
 נפש של דכדורה עד ארם בני שובו ותאמר דכא עד אנוש תשב
 מן מן מת תשובה שמחוך דומה מאיר א׳ר ונפטר אלישע בכה

 מאיר לר׳ אמרו אוחו ושרפה השמים חן אש ירדה דיקבורני׳
 פה ליני ואמר עליו גלימא פריס וקא f>vf> אוקיר דרכך קבר הא

 יגאלך אם לעוה״ב בבוקר והי׳ ללילה שדומה בטוה׳ז ליני הלילה
 לא ואם יגאל לכל ד' טוב שנאמר הקב׳ה זה טוב יגאל טוב

:עכ׳ל אנכי וגאלך לגאלך יחפוץ
לחיי להביאו הקב׳ה יחפוץ לא דאס תמיהיס והדברים

 גדולה ר'מ של כח אטו אנכי וגאלך העיה׳ב
להביאו לר'מ יכול איך ד׳ יחפין לא דאם הקב׳ה של מכתו

העוה״ב: לחיי
 כריש המשנה כפירוש הרחבים דברי עפ׳י לבאר והנראה

בעוה׳ז פירותיהס איכל שאדם דברים אלו פאה
 כי לך שאומר מה ט׳ז הרמב׳ם וכתב לעוה׳ב קיימת והקרן
 במצות האחד החלק חלקים שני על בחחילה נחלקין המצות

 ציצית כגון הקב׳ה ובין בינו שיש במה בנפשו לאדם המיוחדים
 בני בתועלת התלויות במצית השני והחלק יעכו׳ם ושבת ותפילין

 והאיבה והאונאה הגנבה על אזהרה כגון קצתם עם קצחס אדם
 אדם יסית ושלא חבירו עם איש באהבת הציווי וכגון והנטירה

 והחכמים האבות וכבוד רעהו דם על יעמוד ואל לחבירו להזיק
 תחשב למקים אדם שבין המצות יעשה כאשר והכל אבות שהם

 חלק בם׳ שנבאר וכמו לעוה׳ב עליו ד׳ ויגמלהו לצדקה לו
 זה מם זה אדם בני בתועלת התלויות המצית האדם וכשימשה

 שפשה לפי •בעוה״ב לצדקה לו ותחשב בעוה״ב ד׳ יגמלהו כן כמו
 אדם בני בין טיב מנהג שנהג בטבור בעוהיז טיב וימצא המלות

 שכר כן כמו יקבל כמנהגו אחרים ינהגו הזה במנהג כשיתנהג כי
 לחבירו אדם שבין המלות וכל וכתב דבריו יטו׳ש הזה במנהג

גמ״ח: בסיג נכנסין
 ליכא טלמא בהאי חצוה שכר המלוה טלם שעל דברים לתוכן

מלוה היא ונמ״ח לדקה דהא בעוה׳ב שכר לי ומשלחי]
 ניסף דבר הוא לחבירו שמגיע התועלת אילם ולולב סוכה כמו

 :בעוה״ז שהוא החומלת כמקום בעוה״ז שכר משלמים זה ובעד
תועלת לחבירו עושה אדם אס עלומה חקירה לחקור יש הנה1

 לשלם השי״ת נצרך הדין מן א'כ הטוה׳ב לחיי שמביאו
:החועלח מקום שהוא בטוה׳ב שכרו לו

 העוה״ב לחיי להביאו יכיל ההורה לימוד איזה ידוע והנה
דפסחים בגמרא וכמבואר לשמה התורה לימוד דוקא

מטל אומר אחד וכתוב חסדך שחים עד אומר אחד נ׳'כתוב דף
שחים



ציץ הצרקח למעלת דרוש שי^רי
 הרי לשמת שלא !,בטוש וכאן לשמת בעושין כאן ר,שדך שמיה

:שמים עד רק היא לשמת דשלא
 לעוה״ב ימים אריכות לי יש לשמה יתירה בזוה״ק מביאר ו'דן
 עישר לשמה שלא תורה אבל עלמא בהאי וכבוד ועושר ”

שכר אבל דאתי בעלמא לי׳ ריינין ולא איכא עלחא בהאי וכבוד
לו: אין העוה׳ב

 המטע אותו לשמה מעט למד דאם הק׳ הספרים כתבו והנה
כל למד הם אבל לשמה שלא שלמד מה מעהר לשמה

 ר׳ הגאון אמר וע׳ז לעוה״ב לבוא יכול אין לשחת שלא ימיו
 עמלו בכל לאדם יתרון מה פסוק על זצ״ל מהמבורג רפאל

 לו דאין הוא השמש התת מבואר ובגמרא השמש תחת שיעמיל
 בתורת עמל אם היינו יתרון לו יש השמש מן למעלה אבל •הרין
 הגאין ע״ז ונתב לעוה׳ב יתרון לו יש השמש מן למעלת שהוא

 שתחת השמש תחת שיעמול עמלו בכל לאדם יתרון מה רפאל ר׳
 שלא עשה דאס בגמרא וכמבואר לשמה שלא לימוד הוא השמש
 כל אס וא'כ שמים מעל הוא ונלשמה שמים עד רק היא לשמה
 אין לשמה שלא בתורת תמיד שעסק היינו השמש תחת הי׳ עמלו

 דהמעט יתרון לו יש אז לשמה גס בתורה עמל אס אבל יתרון לו
:לשמה שלא את מטהר לשמה

 אולם לשמה שלא הי' לימודו אך הרבה תורה למד אחר
להביאו יכול שלו הורתו אז לשמה מעט גם למד אם

 אחר של תורתי אז לשמה כלל למד לא אס אילם העוה״ב לחיי
:העוה׳ב לחיי להביאו יכיל אין בעצמו

למד מ’ור מאיר ר׳ עם למד אחר דהא אחרת עלה יש אולם
 מאיר ר׳ עם תועלת תחר עשה וא*כ לשמה אח'כ

 בעיה׳ז לחבירו היעלה עשה שאם כשם וא״כ העוה׳ב לחיי והביאו
 תועלת עשה אם כן התועלת מקים שהוא בעוה״ז שכר לו חשלמין
בעוה׳ב שנר לו לשלם השי׳ח נצרך העוה״ב לחיי שהביאו לחבירו

התועלת: מקום שהוא
 מאיר ר׳ שאמר חומר כמין הירושלמי דברי יתפרש 'מעתה

בבוקר והי׳ ללילה שדומה בעיה״ז ליני אחר על
 תירה לימוד גס אצלך יש אם היינו יגאל טוב ינאלך אם לעוה׳ב

 אותו כי העוה׳ב לחיי להביאך הזה המעט יכיל מעט אך לשמה
 אס ולכן לשמה שלא שלמד מה את גם מטהר לשמה המעט
 יחפוץ לא ואם יגאל בעצמך זכיהך מצד הקב׳ה שהוא טוב יגאל,־
 טל חוהא שהיית או לשמה תורה שום לך שאין היינו לגאלך

 דאם דל׳ט בקדושין וכמבואר שלך הזכיות כל ובטלה הראשונות
 לא ולכן מתחילה שעשה זכיותיו כל בטלו הראשונות על תוהא
 אוכל שאנכי אנכי וגאלך העיה׳ב לחיי להביאך כקב״ה יחפין

 ולמדתי הלכתי ואח״ז עמי שלמדת העוה׳ב לחיי ולהביאך לגאלך
 השכר לך לשלם נצרך כ’ח העוה״ב לחיי לי הבאת ואתה לשמה

 שכר לך לשלם ונצרך בעוה׳ב תועלת עמדי שעשית לעוה״ב
טיה׳ב: שהוא התועלת במקום העוה׳ב

דרכה ע׳ב דקי״ד מציעא בבא הגמרא דברי יתבאר ומלתה
 דאמר קלא ושמע עדן דגן חטרפי דנטל אביה בר ׳

 אף לו נחני דלא כיון וכתבתי אבוה בר כרבה לעלמא אכיל מאן
 העלין וגם לקח כעצמו הוא רק מועטת השפעה שהוא העלין

 ולכן לעלמא אכיל העלין לקח אם וא'כ לעוה׳ב בעדו מוכן הי׳
 משכרו מאומה ינוכה ולא עוה״ז טוב שיאכל גדולה עלה מצא

 לעוה׳ב כלום מחסר שאינו שכר על מרמז שריח כתבתי יכבר
 נשאר מאכל מכל טוב ריח מריח אס כמו כשלימות חלקו ונשאר

 ביקש כן המאכל מן עי׳ז כלום מהכר ואינו כשלימות המאכל
 מאומה לו יחסר שלא כזה שכר בעוה׳ז שכר לו שיתנו מהשי״ת

 שפלגינהו נכונה עלה ומצא ריח כמו עוה׳ב של השכר חן
 לחתנוותי׳ פלגא ונתן עשירות השי״ת לו שנתן היינו לחתגויתי׳

 בחורה שילמדו כרי אותם והחזיק גדולים חכמים תלמידי שהיו
 למדו והס מזונות להם ונח] אותם שהחזיק כיין וא*כ הקרושה

 שהביאם אחד עמהס עשה דברים שני א*כ העוה״ב לחיי ובאו
 התועלת מקום שהוא בטוה״ב שכר לי לשלם ונצרך העוה׳ב לחיי
שנר כ! גס לו לשלם ונצרר בעיה׳ז עמהס עשה תועלת ועוד

 עשירית לו שהי' הרויח העלה ובזה התועלת כמקים בעוה*ז
 שאין לריח דומה זה והרי לעוה׳ב נכיון שום לו הי׳ ולא בעורך!

:המריח דבר מן כלום מחסר
 אייתי אפ״ה הנ׳ל דקי׳ד דב׳מ בגמרא שאיתא מה 'יבואר

ריח נסחט רש״י וכתב ריחא גלימא סתט לגלימא
 הוא שהגוף שידוע לבאר והנראה הגלימא לתוך העלין מתוך

 הוא עוה׳ז ושכר הנשמה אל הוא עוה׳ב ושכר הנשמה מן הלבוש
 שהוא הגלימא אל העוה׳ב מן הריח שנסחט הכוונה וזה הגוף על

 לו שמיוחד העלי! מן ונסחט בעוה״ז עשירות והשיג לו הלבוש
:לעוה״ב

 א״ר ע׳ב קי׳א דף בכתובות הגמרא דברי מבואר ומעתה
בל מתים שנאמר חיים אינם הארצות עמי אלעזר

 עצמו בחרפה יקימו כל רפאים לומר תלמיד לכל יכול יחיו
 לחר״הו ניחי׳ לאי יוחנן ר׳ א״ל מדבר הכתיב תורה מדברי

 אני מקרא א׳ל דכתיב לעכו׳ם עצמו במרפה ההוא הכי דאחרת
 תירה איר תירה באור המשתמש כל נוליך אורות טל כי דורש

 מחייה! תירה אור אין תירה באור משתמש שאינו וכל מחייהו
 התירה מן תקנה להם מצאתי רבי א*ל מצטער דקא דחזיי׳ כיון

 לדבוקי אפשר יפי היום כולכם ח״ם אלקיכם בד׳ הדבקים ואתם
 המשיא כל אלא הוא אוכלה אש אלקיך ד׳ כי כתיב והא בשכינה

 כאלו הכתיב עליו מעלה מנכסיו לת׳ח והמהנה חכם לתלמיד בתו
:בשכינה מדבק

 והמשיא מנכסיו לת״ח מהנה כאשר כי יתבאר דרכנו ן״£״י
העיה״ב לחיי עי׳ז ובא הת׳ח לומר ועי׳ז לת׳ח בתו

 שכרו לשלם נצרך העוה׳ב לחיי שמביאו תועלת עמו עושת א'כ
 תקנה להם מלאת׳ שכתב ברש׳י ויעיין התועלת במקום בעוה״ב

 מתעסק לת״ח פרגמטי׳ • העושה מנכסיהם חכמים לתלמידי יהגו
 ע׳י בתורה לעסוק פנויס והם שכר להם להגיע כדי ת׳ח בממון

 לחיית: יזכו ת״ח של דביקן ע׳י היום כולכם חיים וכתיב אלו
וביחיד הקדושות הישיבות את להחזיק ראוי מאוד ומעתה

 ועי־ז ושלמים יראים ת׳ח שמה שלומדים באה״ק
 חיי שהוא התועלת במקום לשלמם ונצרך העוה׳ב לחיי מביאם

 ובפרט תוה׳ק את מחזק שהוא במה לשכרו קן ואין העוה׳ב
 שמחזק מי כ’וא בעה׳ר לעפר עד ירדה כתורה שקרן הזה כדור

 בעוה׳ז הברכות בכל ומתברך מאוד גדול שכרו התורה את
 לשלם והחיוב ובעוה׳ב בעוה׳ז התלמידים מם שעושה ובעוה׳ב

 האמורות הברכות בכל ומתברך ובעוה״ב בעוה׳ז שכרם להם
 התורה דברי את יקים אשר ברוך הכוללת בברכה וביחוד בתורה

 והי׳ ועפה ישימר ולימד שלמדי מי אפילו בספרי ומבואר הזאת
 שלא מי ואפילו ארור בכלל הר׳ז החזיק ולא להחזיק בידו סיפק
 להחזיק בידו סיפק הי׳ ולא עשה ולא שחר ולא לימד ולא למד

 ליחד ולא למד לא אם שאף והכוונה כרוך בכלל הר״ז והחזיק
 עני איש שהוא כגון והחזיק להחזיק בידו סיפק הי׳ ולא כי׳

 מטות ונתן התגבר ואעפ׳כ התורה אח להחזיק בידו סיפק ואין
 ככתובות הגמרא כדברי והוא ברוך בכלל זה הרי ח׳ח להחזיק

 בשכינה: מדבק כאלו השי׳ת עליו מעלה מנכסי׳ ח’לת מהנה דאס
 רלא הא על דמתרן דהקשיתי מה ונוח הראני אל נבוא והנד,

אוכל שאדם דברים אלו בהרי :קן י שלוח חשיב
 מעלליי שרי כי טוב כי לצדיק אמרו ומחג: בעוה׳ז פירוחיהן

 טוב פירוח לו ויש קרן לו יש לבריות ועזב לשמים טיב כו׳ יאכלו
 טל טעם נתן הגמרא הא והקשיתי כו׳ לבריות טוב ואיני לשמים
 לך יטב ולמטן ימיך יאריכון למען שכתיב מפני ואם אב כיבוד
 והא ימים והארכת לך יטב למט; מבואר הקן בשליח גס וא״כ

הקן: שלוח ולחשב שהקשה הגמרא קושית בניי ע׳ז
רכתיב הקן שלוח נחי ולחשב דחקשה בגמרא דאיתא קשה ועלף

 ומקשה ושייר תני ימשני ימים והארכת לך יטב למען
 ק״חח והקרן בעוה׳ז סירותיהן אוכל שארס דברים אלי חני ־תנא

 אסברה אידי בר רבא אמר ומשני ושייר תני אחרת ואת לעוה״ב
 לשמים טוב כי׳ יאכלו מטלליהם פרי כי טוב כי לצדיק אחרו לי

לי אסכרה אידי בר הלשין וקשה כי׳ טוב לריק נקרא ולבריות
איר
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 הדברים טל לגמרי חולק הא לי אסכרה לאחר ט׳*ז שייך איך

 ימיך יאריכו! לחגי! כתיב ואס אב ובכיבוד אמר דלטיל דלעיל
 לך יטב למטן נאחר הקן בשלוח הא לפ*ז וא״כ לך יטב ולמטן

 מהא כלל ילפינן לא אידי בר של להחירוץ ואלו ימיס והארכת
 הא קשיא יהי׳ כ’דא לך יטב ולמען ימיך יאריכין למען דמביאר

 מהא ילפינן ורק ט׳ לך יטב למטן כתיב נמי הקן בשלוח
 אופל לבריות וטוב לשמים דבטיב כו׳ טיב ט לצדיק אמרו וכתיב
 הדברים דמסביר דחשמע לי אסברה לאמר ע׳ז שייך ואיך פירות

 דרכו: עפ׳י ותירץ יעקב בעין הרי״ף מה נתקשה וכבר שלמטלה
ולמען ימיך יאריטין למען כתיב ואס אב ובכיבוד קשה ו״וך

 יטב למען ואח׳כ ימיך יאריכון בחחלה ומבואר לך יטב ׳
 מבואר ואח״כ לך יטב למטן בתחלה מבואר הקן ובשלוח לך

דרט עפ׳י ותירץ המהרש״א יזה נתקשה וכבר יחים והארכת
: יעו׳ש

 ואמת ישר בדרך הנ״ל כל ליישב עיני ית׳ ד׳ האיר והנך,
המצות וז׳ל להרמב׳ם המשניות פירוש דברי טפ*י

 לצדקה לו תחשב כן כמו זה עם זה אדם בגי בתיטלח ההלייות
 שנהג בטביר בעוה׳ז טובה וימלא המלוח שעשה לפי לעוה״ב

 כמנהגו אחרים ינהגו זה מנהג כשינה; כי אדם בני בין טוב מנהג
 חמוהין דבריו ולכאירה עכ״ל הזה ממנהג שכר כן כמו יקבל
 כמנהגו אחרים ינהגו מנהגו כשינהג כי לזה הרמב׳ס נצרך למה

 תועלת שעשה כיון חזה גופני תועלת לו הי׳ דחבירו לי׳ חיטק
 נצרך ולמה נח׳ת או בק׳ח או אב בכיבוד כגון לחבירו

לזה: הרתב״ס
 מתרץ שהרמב״ם בזה כוונתי בעז״ה ומצאתי בזה עיינתי א'לם

כי ונאמר שהקשיחי הקושיות כל הקדושים דבריו ע׳י
 עבירה פירוח לה ויש קרן לה יש הזכות איתא ח’ד בקדושין הנה

 פרי ויאכלו מקיים אני מה ואלא פירות לה ואין קרן לה יש
 פירות לה יש פירות לה שיש עבירה ישבעו וממועלתיהס דרכם
 פירות שעישה עבירה ופרש׳י פירות לה אין פירות עושה ושאין
 ממנו למדין ואחרים עבירה עושה חשוב כשאדם השם תלול כגון

:רש׳י עכ׳ל כן לעשות
 מחנו למדין ואחרים מצוה עושה אדם אס מזה נלמד לרנה

מדה מרובה דהא בעוה׳ז לו משלמי! בודאי לעשות
 אס בטוה׳ז משלמים אם מה ק׳ו וא׳כ פרעניות מדת על טיבה
 ואחרים מלות עושה אס כעוה׳ז דמשלחים מכש׳כ עבירה טישה

:ממנו למדין
 מצות גבי משלמין דלפיכך הרמנ״ס דברי לפי

בטוה״ז פירות משלמי! זה עם זה ארם בני בתועלת
 שכר ויקבל כמנהגו אחרים גם ינהגו זה מנהג דכשינהג משום

:בעז״ה הקושיות כל יחירן מזה
 שמבואר והכפל וז״ל במקומו המהרש״א דברי בהקדם

היינו ימים והארכת לך יטב למען הקן כשלוח י
 ימים אריכות לו יהי׳ וגם בעוה׳ז טוב שכר הקרן מן לו שיהי׳

 לו ינוכה ולא לעוה׳ז פירות לו אב'יהי׳ בכיבוד לאפוקי בעיה׳ב
 שמבאר במה יעו״ש לעוה׳ב. קיימת והקרן f>if> לעוה״ב חזה כלל

 עם המהרש׳א דברי ארכיב אנכי אולם דרט. עפ׳י המהרש׳א
 אידי בר דמטאר דהא ונאמר למשגה בפירושו הרמב״ם דברי

 שאיכל פירות נקרא מה אסברה אידי דבר היינו לי אסכרה
 מעלליו פרי כי טוב ט לצדיק אמרו הכתוב מן והוא בעוה״ז

 שבא הפירות היינו מעלליו פרי את במוה״ז שאוכל הייני יאכלו
 עושה חשוב כשאדם פירות שעושה עבירה דאיתא וכמי ממעלליו

 אחרים ארם בני בתועלת במצית כן ממנו למדין ואחרים טבירה
 מעלליו פרי וזה הרמב׳ס וכדברי כמנהגו ונוהגים ממנו למדין

 שאוכל מה הוא והקרן יאכלו זה את ממעלליו שיצא הסירות הוא
 אין וא״כ קרן נקרא זה כעצמו הוא שעשה מה בעצמו המצוה את

 שייך וא'כ חמש אחר דבר שהוא אחרי לעוה׳ב נכיין שייך
 פירות נקרא מה מבאר ממעלליו פרי את שהפסיק לי אסברה

 שליח דלגבי הקישיות כל מיושבים לפ״ז וא'כ ממעלליי. הפרי
טישה אם רק שייך לא דזה ממעלליו פירות בזה דליכא הקן

187 צד ציון
 לזה סוב בצדיק טוב ט לצדיק אמרו וזה אדם בני בתועלת מצות

 הקן בשלוח אבל בשלימיח לעוה״ב קיימת והקרן פירות לו יש
 הקרן מן שניהם אוכל ח׳ח המצוה מן בעוה״ז נס שאוכל אף

 יטב לחמן הלשון כפל הקן בשליח מבואר ולק המהרש׳א וכדברי
 חן שניהם אכל עוה״ב וגס מוה׳ז לי דיש ימים והארכת לך

 אחר דבר הוא הפירוח התם וכדומה ואס אב בכיבוד אבל הקרן
 ניחא ולכן לעוה״ב קיימת הקרן ולכן מעלליו פרי שהוא מחש
 דהקרן מה רק חשיב דלא הקן שליח בחתניתין חשיב דלא מאי

:לעוה׳ב קיימת
 למטן תחלה מבואר ואס אב ובכיבוד מה ניחא

יאריכו! תחלה ומבואר לך יטב ולמען ימיך יאריטן
 מאור וניחא לך, יטב למטן בתחלה מבואר הקן ובשלוח ימיך

 מתנהגים שאחרים בעבור הפירוח שאוכל יאש אב ובכיבוד
 אחרים כ’ואח הזה במנהג עצמו הוא ינהג בתחלה א'כ1 כמנהגו

 כמנהגו אחרים ינהגו ואח׳כ מתחלה הקרן בא וא־כ מחנו למדין
 ולמען ימיך יאריכין למען מטאר ולכן אח״כ הפירות בא וא'כ
 שניהם העוה׳ב יטוב העוה״ז שטוב הקן בשלוח אבל לך יטב
 לך יטב למען כתיב שפיר וא'כ בעצמו שעושה המצוה מן באין

 כשהוא מתחלה בא הא העיה׳ז דטיב משוס ימים והארכת ואח׳כ
 לך יטב למען תחלה נקט ולכן הטיה׳ב טוב בא ואח׳כ בחיים

בעז״ה: ישרים והדברים ימים והארכת ואח׳כ

 הוא טוב כי צדיק דאיזה לי קשה שהי' מה ניישב
לשמים טוב עי׳ז נקרא איך התורה שלומד במה

:לבריית וטוב
 בשער החיים בנפש הגאון דברי עפ׳י מיישבים הדברים אילם

אנו בהיה׳ק מחזיקים אני כאשר כי י׳א ׳בפ יעו׳ש ד׳
 קדושה תוספת למטלה הנעלם משרשה ומחשיכים עד חיי מנחילי!
 העוסק כל דצ'ט חלק בס׳ יאיתא העולמות ככל גדול ואור וברכה
 של ובפמליא מעלה של בפמליא שלום עושת כאלי לשמה בתורה

 שהם לעמודים נמשלו ת׳ח שש עמודי שוקיו ובחזית ט׳ מטה
 חכמות רבחא ובמשלי בריתי לא אס שנאמר עולם של עמודי
 שמים שברא כמו חשוב כו׳ תורה ולמד אדם זכה אס ביתה בנתה
 שאם שכתב י׳ר בפרק יעו׳ש כולו העילס כל את העמיד וכאלו
 ממקור וברכה איר שפעת ונמשך משתלשל ואו בחורה עיסק

 מכבודו האירה הארץ וגס העולמות כל על העליון שורשה
 דבי ובתנא להטילם ברכה ושפעת טיבה הרבה ומביא ומתברכת

 יעו׳ש לעולם טיבה מביא הר״ז בחירה שעוסק דחי איחא אלי׳
:באריכות

 וגם מזה יותר לכריות וטיב לשמים טוב לך אי! בת״ת ןא״ם
יקל לאחרים גס שפיר אז לעולם קדושה מביא כאשר

 בעז״ה ויתיישב כולם. כנגד ת׳ת ולכן המלוח ולעשות בחורה לעסוק
 כו' בחיקי ם״ת הקב״ה מביא לבא. לעתיד ע״ז ריש גמרא
 עשינו שווקים הרבה ויאמרו הקדמונים המלטות ויבואו
 ישראל שיתעסקו כרי אלא עשינו לא וכולם עשינו מלחמות הרבה

איש ויאבק ל׳א דף הנשה גיד פרק ובחולין ,תמוה והוא בתורה
או אתה גנב וכי א׳ל השחר עלה כי שלחני א׳ל ט׳ טחו

 וחיים אנכי מלאך א׳ל השחר מן שחתירא אתה קוביוסטוס
לר׳ מסייע עתה עד שירה להגיד זמני הגיע לא שנבראת•

בכל שירה אומרים השרת מלאכי של כיתות שלשה' (מר / חננאל
ט׳: ברוך אומרת ואחת קדיש אומרח אחת ,ם

 יש בכ״ז נוראים סודות בזה יש הפק בלא כי אף והנך,
הגיע לא שנבראתי מיום מדוע פשוטו לפי להסביר

 הגיע שכעת סיבה בזה יש מהסתם עתה עד שירה לאחר זמט
שירה: לאמר זמני

 הגיע לא שנבראתי מיום אמר דכתחילה מבוארת הקישי׳ והנד,
של כיתות דשלש אומר זה ואחר שירה לאחר זמני

 חדשים דמלאכיס צ׳ל ובע*כ יום בכל שירה אומרים השרת מלאכי
 חננאל לר׳ מסייע מאי א'כ רש׳י וכמ״ש יום בכל שירה אימריס
ולא שירה אומרים דמלאכים הוא חננאל לר׳ דמסייע צ׳ל ובע׳כ

טל
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 סתירה רק מסייע שום אין זה רעל יוס בכל דאימרים מה על

 קישיתמהרש׳א קשה א*כ שירה אומרים דמלאכים ומסייע ורק
 זה אל זה וקרא כתיב קרא דהא סיוע נצרך אין דע״ז

: קדוש ואחר
 את ואמר להכין יש ליעקב עשו בשנאת בהקדם והנראה

וקשה ברכתי את לקח עתה והנה לקח בכורתי
 אבל ובמרמה, בעקבה שלקח לאמר יש לקח הברכה בשלמא

 דברכות בגמרא וכדאיתא לו מכר ורצונו מדעתו הא הבכורה
 ואין ליעקב, טשו וישטיס כתיב לבכירתי׳ יהיב דמדעתי׳ אע״ג
 מבית בורח שהי׳ הרי בחרא הגוזל פ׳ דב״ק גמרא עפ׳י לאחר

 וה'נ שכרו אלא לו אין והעבירני דינר עול לו ואמר האסירים
 נייד בעד כזה גדול דבר ל! ומכר נפשות בהכנות הי׳ עשו

 לאמר יכול אח'כ דנתם אינו רזה בי, לחזור אח'כ ויטל עדשים
 עשי ויקס מבואר הא הכא אבל בו חוזר והריני בך אני משעה

 רצה לא ג'כ ממני ההכרח כשסר גס א״כ הבכורה את ויבז
 כיוגת לפרש ויש ברצוני. הי׳ דהמכירה מוכח א״כ בו. לחזור

 להכתוב לו הי׳ דלמה הבכורה את ויבז עשי ויקס דכחיב הכתיב
 חייל המכירה אין דלכאורה הכתוב דכוונת י״ל אילם !ה, לבאר
 ביזה ג״כ ההכרח אחר דגם הכתיב מסיים וע'כ בהכרח הי' דהא

:המכירה וחל מחש ברצוני המכירה והי׳ הבכירה את

 את כהיום לי מכרת הילקיע דברי בהקדם לבאר והנ״ל
ועשו יעקב כשהי׳ אמנו במעי שהיינו כהיום בכורתך

 העוה׳ז יש עולמית שני אחי עשי לעשי יעקב א״ל אמס במעי
 בו אין עוה״ב התאית וכל ושתי׳ אכילת בי יש עוה״ז והעוה׳ב

 עוה׳ב ואני עוה׳ז אהה עול רלינך הללו הדברים מכל אחד
 א׳ל כזה גדול עשירות עם לבן חבית יעקב כשבא לסיף ונתרצו

 שעה באותו הללו הנכסים כל לך מנין אחי יעקב ליעקב עשו
 שהוא עוה׳ב כך לו יש חלקו שאינו עוה׳ז מה בדעתו עשו הרהר
 עיל שותפות געשה רצונך ליעקב א׳ל וכמה כמה אחת על חלקו
 א׳ל עוה״ב וחצי עיה׳ז חצי ואני עיה׳ב וחצי עיה׳ז חצי אתה
 הכתוב כוונת דזה הילקוט וכתב בילקיע יעו״ש רכים בני יעקב

 מדברי למדנו הרי אמנו במעי שהיינו כהיום לי מכרה שנאמר
 המכירה בעצמו הוא הבכורה את ליעקב עשי דמכר דמה הילקיע

 על הכוונה הבכורה ומכירת העוה׳ב את אמו במעי לו שמכר
בעוה״ב: חלקו שהוא הבכורה רוחנית

לא בו אין עיה״ב שאתר יעקב לו שיקר באמת למה להבין ןרען
 ונחלק הללו הדברים מכל דבר שים ולא שתי׳ ולא אכילה

הברכית כ’אח רצה ואיך בעוה״ז חלק שים לו יהי' שלא עמו
:הארן ומשמני השמים מעל העוה׳ז עובת רק שהוא

 שארם דברים אלו המשנה דברי הא׳. תירוצים. שגי ע״ז ויש
חלקו וא*כ למוה״ב קייחח והקרן בעוה׳ז פירותיהן אוכל

 נועל הברכות שהוא עוה״ז אך לטוה״ב, לפין הוא יעקב של
 על שתירץ הרמב׳ס דברי עפ״י הב׳ תירוץ הפירוח. בשביל
 גופניות ברכות רק מבואר אינו בחוה״ק לחה המפורסמת הקישי׳

 סכר אינו ומדוע גשמיות ברכות הכל חשיב תלכו בחקותי אס
 המלית שכר זה אין הברכות דכל ותירץ וגיהנס עדן גן בכתוב
 רק הוא הגופניות טובת אך ליכא עלמא בהאי מלית דשכר
 יוסיף הישר בדרך ןלך שאס עיה״ב שכר לידי יבוא שעי׳ז הכנה

 אס לחשל וחט״ע מלות טוד יעשה שמי״ז כדי עוה״ז עונת ד׳ לו
 ילמוד אם יותר לדקות לטשות שיכול ממין ד׳ לו יוסיף לדקה יחן

 ללימוד המגיעות כל מאתו ויסר ללמוד וחיל כח ד׳ לו יתן הורה׳ק
 לתכלית יבוא שטי״ז בנדי המטכבו חולי כל מאתו ויסר התורה

 ואעפ׳כ לחלקו עוה״ב את נעל יעקב כי מתורץ ולכן העוה׳ב,
לעוה׳ב: הכנה לו יהי׳ שעי״ו בכדי העוה׳ז בברכות רצה

 לטפו הברטח למסור שרצה יצחק כוונת הי־ שזה והבראה
שיעקב שידע ע'פ6 ליטקב מאומה ליחו רצה ולא

 ועשו שיעקב ידע יצחק אך שרה איש ועשי אוהלים יושב חם איש
 רצה לכן העוה״ז את נטל ועשו לחלקו העיה״ב נעל ויעקב חלקו
אבל בעוה״ז, חלק שוס לו יהי׳ לא שיעקב שלמה חלוקה שיהי'

 או פירוין מצד או בעיה״ז גם חלק לו יהי,׳ שיעקב רצתה רבקה
:לעוה״ב לבוא הכנה יהי׳ העוה״ז שעובת מצד

:העמים
 עתה והנה העוה׳ב שהוא לקת בכירתי את שאמר עשו כוונת (ן*ך

פעמים זה ויעקבני יעקב שמו קרא הכי ברכתי את לקח
 שהיא שחלקנו תנאי על טוה׳ב שהוא הבכורה לקח שבתחילה

 עונת שהוא ברכתי את לקח והנה העוה׳ז, ואני העיה׳ב יקח
 מה דמכח פעמים זה ויעקבני יעקב שמו קרא הכי העוה״ז
 ל' שנתן מתחילה שגס מוכח ובמרמה בעקבה כרכתי לקח שהיום

 ובמרמה בעקבה ג״כ מתחילת הי' העוה׳ב לקח והיא העוה״ז
 חלק שוס לי יהי׳ לא העיה׳ב אקח שאס תחילה סברתי שאני

 ל' יהי' שלא יון דכ בטרה לי ולמה למות הולך הנני אמר לכן בעוה׳ז
 טל להמתין בכורה לי ולחה בעוה׳ז אמות א'כ מאומה העיה״ז
 שהוא לסוף מקרא טבא ובולינא המאוחר בזמן שיבוא עוה׳ב

 בבטן הכתוב מאמר ויח״שב החלוקה. מכל חוזר אני עוה׳ז. נם לוקח
 יעקב שראה כיון הילקוט דברי ומתיישב אחיו, את יעקב עקב

 עשו הרהר וגמלים ולאן ושפחות עבדים הזה העשירות כל לו יש
 מחמת או פירות מחמת ורק חלקו שאינו עוה׳ז מה בדעתו
אחת על בעלם חלקו שהוא ב’עוה כ'כ לו יש לעוה״ב • הכנה

 את שעברי על לקו ישראל בני עם שאנחנו מאוד ניחא 'ב>ת
האחורי עון עדיין שלם לא כי בכתוב ומבואר התורה ׳
 כפלי יותר הרבה חעאו הקדמונים העכו׳ם מאד מאד וקשה

 האמורי עין עדיין שלם לא ואעפ׳כ ישראלים חעאו מאשר כפלים
 ישראל: עברו מאשר ויותר יותר העכו״ם את ועבדו לחטוא שהרבו אף

בעולם חלק שים באמת להם אין דישראל פשיע והתירוץ
 להס יש ורק הבא, העולם מקימס ועיקר הזה י

 כשאינם כן ועל פירות מצד או לעוה׳ב הכנה מצר הזה עילם
 הזה עולם להם למה הבא עולם להם ואין התורה את שומרים

 לארס •משל והר׳ז עיה׳ז מקומם עיקר הקדמונים העמיס אבל
 נגד הזאת במדינה יעשה אם אחרת ממדינה גר שהוא
 כן לא כ*כ גדולים אינם העונות אס אף יגרשוהו הממשלה חיקי
 סאתי נתמלא שאינו זמן כל אז זאת ממדינה הושב הוא אס

 נתמלא כאשר כן לא זאת ממדינה יגרשוהו לא גדולים בטונות
 כן גזרה לארץ ישלחוהו אז וגדולים מרובים טונות ע״י סאתו

 ואף כעוה׳ז הוא מקומם כל הקדמונים העולם האומות הוא
 מקימס עיקר מ'מ לעוה״ב חלק להם יש העולם אימות שחסידי
 אבל בעלם, להם יש ועוה׳ז במקרה להם יש ועוה׳ב בעוה׳ז

 במקרה לו יש הטוה׳ז ורק נעוה׳ב מקימם עיקר ישראל בני
 לעוה׳ב חלק לו יהי׳ לא אה ישראל ובני קרן מצר או פירות מצד
 ולכן העוה״ב, בשביל רק נברא לא כי לבטלה בריאתן יהי׳

 מעוה׳ז לנרשם בכ״ז הרבה חטאו כי אף הקדמונים העמים
 אחר ולכן ורבים נדוליח העונות ׳,שיה צריך מקומם עיקר שהוא
 שיהעוה׳ז ישראל בני אבל האמורי, עון עדיין שלם לא כי ה’הקב

 והענישם מארצם ית׳ ד׳ שלחם חטאו כי ולכן מקימס זה אין
מעינות פחותים המה העונות אס אף העונשים בכל

:וכמה כמה -
 חריי כאשר והי׳ אבינו יצחק שאמר מה להבין החובה והנה

כאשי המפרשים שפרשו לואריך מעל עולו ופרקת
 ”"י לעשו ילהק אימל הא וקשה כוי ד' בדרך ילך לא יעקב
 ,יה' לאחר לו וה- לטשו זה אומר הא א״כ לנוכח חריד כאשר
 יה לא משמע לואריך מעל עולו ופרקת מה ועוד ירד, כאשר
 בררן' יעקב ילך לא כאשל אדרבא הא בזה זה ולא בזה ישלוט

 0’והיי יעקב קול הקול בגמרא כחביאר ביעקב עשו ישליט ד׳
 מדרשית ובבתי כנסיות בבתי יעקב של שקולו זמן כל עשי ידי
 '"בב נשמע יעקב קול אין בו שולטות עשי ידי הידים אין

 עשי: ידי הידים אז מדרשות ובבתי ננסיות
שהתחלני ע*ז בריש הגמרא דברי עפ״י לבאר והנראה

 ך ואומר בחיקו ס״ת מביא הקב״ה לבא דלטתיד
 םשיול הרבה ואמרה רומי באה שכרי ויטיל יבוא בזה שעסק חי

שיעסקו כדי אלא עשינו לא וכולם עשינו מרחצאות הרבה עשינו
ישראל
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 ופירש כ! יביאו הקדמונים חלכיוח כמה וכן בחורה, ישראל

 האנישי השתתפות דע״י יהי׳ דטענתם יעקב בטין והובא תרשב׳א
 הרחבה לישראל לו הי׳ מטשיני ע׳י א״כ לחבירו מועיל אחד רכל

 לישראל הועיל המדינה לתיקי! שעשינו ומעשינו בחורה לעסיק
 דכן מכילתא בסוף דברכית כגמרא וכמבואר בתורה שיעסקי

 הי׳ הוא לשמשני אלו כל שברא כרוך אמר אוכלסא ראה זומא
 ואני לאכול פת שמצא עד הראשי! אדם יגע יגיעות ע!ה אומר

 העולם דכל והכוונה לפני מוכנים אלו כל ומוצא משכים
שיוכל השלם לאדם חיטיליס המה עילם של בישיבה שעוסקים

ד׳: בתירת לעסוק
 ת״ח אלו אשכולות ע״ה אלו עלי! הנשה גיד בם׳ מבואר לכן

האשכולות על ומגינים הרוח סוכלין שבה עלי! ופרש״י
 ות״ח וזורעים חורשי! הארץ עמי כך ורוח ושמש שרב יכם שלא

 עסקו שהם הקדמונים האימות של תביעתם היתה וכן אוכלים,
:בחירה שיעסקו לישראל טיבה הי׳ ז’ועי המדינה בישוב
 ליעקב שיהי׳ כמה טובה לך שיש לעשו •צחק טענת הי' זה

יהי׳ אז עוה׳ז שים ליעקב יהי׳ לא דבאם עיה״ז נס
 עתה אבל כעוה׳ב, חלק שום לעש' יהי׳ ולא שליחה החלוקה
 ותועיל בו שיתף יהי׳ ובעוה״ז בעוה״ז גס חלק לו יהי׳ שיעקב'
 נעוה״ב חלק ג'כ לך יהי׳ אז נעוה׳ז עולם של כישיבה ליעקב

 הרחבה ליעקב לו יהי׳ כעוה״ז יעקב עם שלך השתתפות שע׳י
 העוה״ז כל כי בעיה״ב ג'כ חלק לך יהי• ואז יותר עוה״ב להשיג

 א'כ הרמב״ם וכדברי לעוה׳ב לבוא הכנה רק הוא יעקב של
בטיה״ב: נס חלק לך שיהי׳ יעקב לך ויזכה לזה תעזור אתה

 לואריך מטל עולו ופרקת חריד כאשר והי׳ יצחק לו אמר
דגנך ואספת מברכי! כילד פרק הגמרא דברי עפ׳י 1
 ע״י נעשית מלאכתם מקים של רציני !,עיש שישראל דכזמן

 עושי! שאינם ובזמן צאנכם ורעו זרים ועמדו שנאמר אחרים
 התיס־ וכתבו ידן על נעשה אחרים מלאכת מקים של רצינו

 של רצונו שעושים כתיב בברכה דגנך ואספת קרא דהאי ואע״ג
 ואין שעושי; ויש לגמרי מקום של רצוני שעושי! שיש ותירצו מקום
 ע׳י נעשית מלאכתם מתק״ם אז לגמרי עושי! דאם היינו מישין

 ואס ידם על נעשה אחרים מלאכת אז כלל עושי! אין ואם אחרים
 בעצמם ,שהם היינו דגנך ואספת כתיב אז עושין ואין עושי!

 אחרים מלאכת אי! וגם עבירס יעשו אחרים ולא דגנם יאספי
:יד! על נעשה

 כשאוכל כגון עצמו לצורך עוה׳ז בצרכי שעוסק דמי ונלאה
לשם עושה אינו וחתן משא בצרכי יעוסק ושותה

 לשם עוסק אז ובמלות ועבודה בתורה שעוסק בעת ורק שחים
 ישותה שאוכל בעת שגם ומי עושי! ואין עושי! נקרא זה שמיס
 לתכלית טי׳ז שיבוא כדי שמים לשם רק מטין ומתן במשא ועוסק

 רבי וכמו ללמוד כת לו שיהי׳ כדי ושותה אוכל למשל האמיתי
 אף נהנה שלא ואמר אצבעותיו עשר שזקף איתא שחת בעת

 בכל השתמש למלכות וקרוב גדול עשיר שהי׳ אף קטנה באצבע
 של רצונו עושי! נקרא זה הנכון התכלית לצורך רק עיה״ז טובח
 שיסירו והכוונה צאנכם ורעי זרים ועמדו נאמר וע׳ז לגמרי מקים
 או לגמרי הרע בדרך הולך ואם לגמרי טוה״ו השתעבדות ממנו

 ואם ידו טל נעשית אחרים שמלאכת אלא עוד ולא מתקיים
 לשם חתכוין שמיס בצרכי שעוסק שבשעה המיצוע בדרך הולך

 ט׳ז עצמו לטובת מחכוין העולם בצרכי שעוסק ובשעה שמים
 לזה: זה ולא לזה <ה לא ישתעבד שלא דגנך ואספת נאמר
רק עצמו בצרכי יעסוק יעקב שאם מעצמי מבואר ר2יןךך

 לתכלית העוה״ז את יעקב יעלה אז העוה״ב לטובת
 ממילא עיה״ז בעניני עמו שותף יהי׳ שעשו כיין כ’וא העוה׳ב

 זכית לעשו יהי׳ שפיר וא*כ הטוה׳ב תכלית אל עשו את גם יעלה
 לעוה״ב עשו את יעקב יעלה כן שע״י יעקב את שישמש במה
 העוה׳ז את יעלה ויעקב עיה״ז בעניני אחיו את שיעבוד כ’שעי
 יהי׳ ממילא אחיו את יעבוד טשו וכאשר העיה׳ב תכלית אל

 לא א'כ המיצוע בדרך יעקב כשיהי' אבל בעוה״ב, חלק לעשו
ולא הקשר נפסק א'כ העוהיב לתכלית עוה״ז את יעקב יעלה

ומעתה

ולב!

וזה ירידה, לעשו יהי׳ ממילא למעלה התקשרות שום לטשו יהי׳
אז למעלה טלי׳ לך יהי׳) שלא חריד כאשר יהי׳ לעשו יצחק שאמר
לא אז לעוה׳ב לך יעלה לא שיעקב כיון צואריך מעל טילו ופרקת

מעל עולו ופרקת ואז חבירו על השתעבדות אתד לשוס יהי׳
:צואריך

 אדום שהוא רומי מלכות שבאתה במה מיושב והשתא
עם שבאים חקננו שווקים הרבה ואומרת כידוע

 עולם של בישיבה שיתעסקו שע׳י יצחק לו שהבטיח הטענה
 לצורך שעשיתם תה שכל השי׳ת להם השיב וע״ז לעיהיב גס יזכו

 ליטול גשרים כו׳ זונות בהם להושיב שווקים כי׳ עשיתם עצמיכס
 וכבוד עושר לשמה שלא מלוה העושה דכל וכלימר חכם מהם
 לכס הי׳ וה׳ג ליכא דאתי בעלמא ימים אורך איכא עלמא בהאי

עלמא: בהאי וכבוד עושר
 כתבו דהנה דצ׳א הנשה גיד פרק כגמרא אל נבוא !ך,

 בקדושה אחיזה לו יש ם’הס שנס הק׳ הספרים
 בקרישה שאחיזה הפעוט ונ׳ל באל ומסיים סמא׳ל נקרא לפיכך

 יהי׳ א״כ כפוה׳ז גם יעקב את שבירך יצחק ברכת ע׳י שלי
 אותו יעלה וממילא עוה׳ז בעניני יעקב טס השתתפות לעשי
 חלק לטשו ',שיה כיין כ’א לעוה׳ב חלק לעשו לו ׳,שיה יעקב

 כקדישה, אחיזה הס״ם שהוא עשו של לשרו יהי׳ ממילא בעוה׳ב
 יהי׳ לא ממילא אז בעיה״ז חלק שים ליעקב יהי׳ לא אם אבל

 שוס עשו של לשרו יהי׳ לא וממילא בעוה׳ב חלק שים לעשי
 נעל שזה זפ׳ז השתתפית שום להם דאין כיון בקדושה אחייה
 שוס להם ואין לגמרי טוה׳ב לחלקו נטל וזה לגמרי מוה״ז לחלקו

זה: עם זה השתתפות
 הידה ואז הלילה כל יעקב עם עשי של שרו שנאבק אחר

 ממילא עיה׳ז אל יעקב שזכה כיין ואז הברכות על לו
 אחיזה עשו של לשרו יהי' ממילא וא*כ לעוה׳ב חלק לטשו יהי'

:בקדישה
 עד שירה לאמר זמני הגיע לא שנבראתי חיום שאמר וזך,

בקדושה התקשרות שים לו הי׳ לא היום שעד היינו היום
 הברכות על לו שהודה עתה ורק שירה לאמר ראוי הי׳ ולא

 וממילא בעוה׳ב חלקו לעשו יהי׳ ממילא וא'כ עיה׳ז טובת שהיא
 זמני הגיע וממילא בקדושה התקשרות עשו של שרו השיג

: שירה לאחר
 מלאכי של כיתית שלש דאמר חננאל לר׳ מסייע אמר ואח״כ

כו׳ קדוש אומרת אחת יום בכל שירה אומרים השרת
 הגיע ת־כף בקדושה התקשרות השיג כאשר עשי של דשרי דכיון
 מחויבים קדושים תמיד שהם השרת מלאכי א'כ שירה לאחר זמנו

יום: בכל שירה לאמר

 כו׳ שווקים הרבה שטענו ע״ז דריש הגמרא נבאר ועתך,
z כהורה, ישראל שיעסקו כדי אלא עשינו. לא וכלס

 לפי ואפילו לבוא לעתיד הקב״ה לפני כ!ה שקר יאמרו איך וקשה
 שישראל והועילו עילם של בישיבה עוסקים שהי׳ הרשב׳א פירוש
 שכולם השי׳ת לפני כ!ה שקר יאמרו איך אבל בחירה יעסקו

 יטעין שבודאי ובפרט בהורה יעסקו שישראל כדי רק טשו לא
:הקב״ה לפגי כזה שקר דבר יטעין ואיך הקב״ה לפני שלהם השר

 החום׳ והביאו בחגיגה הירושלמי דברי עפ״י לבאר והנראה
הזה המקרא מאיר ר׳ עליו קרא אחר שחת בשעה

 לעיה״ב בבוקר והי׳ ללילה שדומה בעוה׳ז ליני הלילה פה ליני
 לכל ד׳ טוב כי שנאמר הקב״ה זה טיב יגאל טוב יגאלך אם

 ר*מ יאמר איך וקשה כו׳ אני וגאלך לגאלך יחפוץ לא ואס יגאל
 יכיל איך בעצמו אותו יגאל לעוה״ב להביאו ד׳ יחפוץ לא אס

 אמרנו ומכבר ית׳. ד׳ יחפוץ לא אס לעוה׳ב להביאו ר״מ
 אלו משנה על להרמב׳ם המשניות פירוש דברי עפ״י לפרש

 בין במלות שיש וכתב בעוה׳ז פירוחיהן אוכל שאדם דברים
 לחבירו, המגיע והתועלת המניה עצם חלקים שני לחבירו אדם
 בהאי מציה שכר כי לעוה״ב המצוה עצם בניד לו משלם ולכן

כמקום לו משלם לחבירו שהגיע התועלת ובעד ליכא, עלמא
התועלת
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 הועלת עישה אחד אם נתבונן וא*כ בעוה״ז שהוא התועלת
 התועלת במקום לו לשלם נלערך העוה״ב לח" שהביאו לחבירו

 צדקה כגון בעוה׳ז תועלת לחבירו עשה שאס נשם העוה׳ב שהוא
 שכר שהוא התועלת במקום לו משלמים וכדומה ובק״ח וגש״ח
 או העוה׳ב לחיי שהביאו תועלת לתבירו עשה אם כן עוה״ז

 העוה׳ב, חיי דין עפ׳י לו מגיע לעוה׳ב להביאו הרבה שסיימו
 בשמאלה בימינה ימים אורך הכ׳ פי׳ כגמרא מבואר והנה
 לשמה ומלות תורה ועושים שלומדים בה למיימיניס וכביר עושר
 עלמא בהאי וכביר עושר וכש״כ דאתי בעלמא ימים אורך

 עלחא בהאי וכבוד עישר לשמה שלא שלומדים כה למשחאליס
 לחיי לבוא יכול אינו נמלא ליכא דאתי לעלמא ימים וחורך איכא

 הי׳ אחר של תורתו שכל ואיתא לשמה תורה ע׳י רק העוה״ב
 בספרים איתא והנה לשמה. שלא לחד ובודאי לחון השפה מן
 מה גס מקרש לשמה המעט אז לשמה מעט למד שבאם קרישים ה

 רפאל ר׳ מהגאון אחד ככפר יקר דבר וראיתי לשמה, שלא שלמד
 תחת שיעמול עמלו ככל לאדם לו יתרי! מה פסוק על מהמבורג

 אחד כתוב איהא ע״א נו׳ן דף דפסחים בגמרא דהנה השמש
 חסדך שמים מעל אומר אחד וכתוב חסדך שמיס עד אומר

 בגמרא מבואר והנה לשמה, שלא בעושי! וכאן לשמה כעישין כאן
 שמיס מעל שהוא בתורה אבל יתרי!/ לו דאין הוא השמש תחת

 גס המעט זה מקדש לשתה מעט לחד חס והנה יתרון לו יש
 לשמה שלא תמיד הי׳ לימודו כל אם אבל לשמה, שלא שלמד מה
 שיעמול עמלו בכל לאדם לו יתרון מה שאמר וזה יתרון לו אין

 השמש החת הי׳ לימודו שכל עמלו כל אם היינו השמש תחת
האיש מזה שמיס עד נקרא לשמה שלא ימהואר לשמה שלא שהוא

לעוה׳ב: יביא ולא יתרון נו אין

 בעוה״ז ליני הלילה פה ליני הזה המקרא עליו מ’ר קרא
טוב יגאלך אס לעוה״ב שהוא בבוקר והי' ללילה שדומה

 יש אס הייני לכל ד׳ טוב כי שנאמר הקב״ה הוא טיב יגאל
 העוה״ב לחיי להביאך השי״ת וירלה לשמה מעט גס בתורתך

 שלימיוך היינו לנאלך יחפון לא ואם יגאל בעלמך תורתך נרי
 ואח״ז עמדי למדת אתה כי אני וגאלך לשמה שלא תמיד הי׳

 לי הבאת שאתה תועלת עתרי עשית נמלא לשמה, בעלמי למדתי
 בעוה׳ב תועלת לחכירו שעשה שמי הכלל ולפי העוה׳ב לחיי

 לחיי להביאך יכול אני נמלא התועלת במקום לו משלמים
:העיה׳ב

 כל טלך אורות טל כי בכתובות הגמרא דברי ניחא ובזה
שאינו וכל מחייהו תירה אור הורה באור המשתמש

 מלאתי בגמרא ומבואר מחייהי תירה אור אין חורה באור משתמש
 בד' הדבקים ואתם שנאמר התורה מן תרופה הארלות לעמי

 השי״ת הא בשכינה לדבק אפשר וכי היום כילכס חיים אלקיכס
 המהנה וכל חכם לתלמיד בתו המשיא כל אלא הוא אוכלה אש

 כיון והיינו בהשי״ת הדבק כאלו הכתיב עליו מעלה מנכסיו לת׳ח
 ועי׳ז לת׳ח, בתו שמשיא או מנכסיו לו שמהנה להת״ח טוב שעשה
 חכם התלמיד עס עושה ונמלא בהרחבה הת׳ח לומד

 לו שמשלמים העוה״ב לחיי להביאו יכול לכן לעוה״ב תועלת
התועלת: במקום

 הפסוק לפרש שכתב מהמבורג רפאל ר׳ הגאון בכפרי וראיתי
ואיש ואיש ירושלים בשערי וזקנות זקנים ראיתי עוד

 אלישע שאמר מה שכחבו הק׳ הספרים דברי עפ׳י יפי' משענתו
 האשה שעשתה הזכות שתזכור הייני עליו משענתי ושמה לגחזי
 למשענת לי והיתה כביתה והתארחתי משענת לי שעשתה עמדי

 משענתו ואיש ואיש פירש ולכן כנה את להחיות יספיק הזכות זה
 ע״י למשענת להם והי' בתיו שהחזיק חכמים החלמירי היינו בידו

 הת׳ח עם אחד כל יבואו ולכן המתים החיית לידי באו הזכות
 הת״ח ע*י המתים החיית לידי ויביאו בחיו למשענת להם שהי׳

:הזה הזכות בידו יחזיק אחד וכל הללו
ע׳ז דריש הגמרא דברי לבאר נבוא הללי הדברים ו^ת״י

 הרבה ויטענו הקדמונים האומות יבואו לבוא רלעהיד
וכולם גשרנו גשרים הרבה עשינו מלחמית הרבה הקנט שווקים

 •נעו שהרבה והכוונה ישראל.בתורה שיעסקו כדי אלא עשיני לא
 הכל ונשאר הבל המה הדברים כל ילעיה׳ב בעוה׳ז תקנות ועשו

 התועלת זה לנו נשאר ורק קייס תועלת שים נשאר ולא בעוה״ז
 כמו עשינו לא וכילם והכוונה בחירה עוסקים ישראל הי׳ שעי׳ז

 שהי׳ מזה שילא התועלת זה רק גיטאן אויף ניט האבין מיר
 גיעיל שהבאתי הרשב׳א שפירש וע׳ד בתורה עי״ז עוסקים ישראל

 ע,ה*ב שהוא התועלת כמקים .לנו לשלם השי׳ת מצטרך א'כ
 זה רק קייס תועלת שום נשאר לא שיגענו היגיעות שכל היינו

 בתורה: עיסקים ישראל הי׳ שעי״ז לנו נשאר התועלת
עשיחס עלמיכס לצורך שעשיתם מה כל הקב׳ה להם השיב ןט״ץ
 הרבה ונרות אבוקות כביתו מדליק אחר שאס למשל וכמו ׳

 למרחוק, ומאירים הרבה נרות והדליק גדול משהה אצלו שהי׳
 לתבוע יכול הכי מלאכה עישה אחד הי׳ לחון שמאיר האור ועי״ז

 שלמד לאחר דימה ואינו זה בעד לו שישלם בחון שנהנה להאיש
 ת*ח מחזיק אחד אם או מאיר ר' לתועלת עושה הי' ר״מ עם

 אוכל שאדם דברים אלו במשנה יכן הת״ח, לתועלת עושה
 האימות אתם אבל חבירו, לתועלת עושה בעוה־ז פירותיהס
 הכל עשיתם רק ישראל עם עסק שום לכס הי׳ לא הקדמונים

 כמו ממילא לישראל להם הגיע שההנאה ורק עלחיכם לצורך
הנרוח לאור ונהנה בחון היושב להאיש ממילא הנאה שהגיע

 עי״ז: עוה״ב שכר לכס מגיע אינו ולכן שבפנים
HfiVI שהיא ע׳ז בריש הגמרא דברי יתר את לבאר נבוא

 אימות שיטענו מבואר והגה תבלין ומחוסרת המיה
 כלום רבש׳ע פרס ומלכות רומי מלכות כגון הקדמונים העולם

כגיגית הר עליהם כפה שלישראל הייני כגיגית הר עלינו כפית
 :כגיגית הר עלינו כפית לא מה ומפני התורה את שיקבלו
הר עליהם כפה לישראל באמת מה מפני זה דבר ולבאר

 עפ׳י דהנה כפה, לא הקדמונים ולאומות כגיגית
 במקדה ועוה״ז בעצם העוה״ב להם יש שישראל שבארנו הקדמה

 בריאתו אז העוה״ב לו יהי׳ שלא הפסיד אחד שישראל ילוייר ואם
 לא ישראל בני נמלא בעוה״ז, הטיבות כל לו שהי׳ יאף לבטלה
 עיסק ואס הנפש אל טפל הוא יהגוף הנפש בשביל רק נבראו
 העוה׳ב חיי לידי בא לו טפל שהוא הגיף נרי אז הנפש בצרכי

 הי׳ ולכן לגמרי, לבטלה בריאתו גופו בצרכי עוסק-־רק אס־ אבל
 יכול הי׳ לא הקדמונים ולאומות כגיגית הר לכפות לישראל יכול

 והנפש לעיקר הגוף להם הקדמונים דאומית כגיגית הר לכפות
 העולם אומות שחסידי ואף נעלם העיה׳ז לו יש ולכן להגוף טפל

 ג'כ עוה׳ב לו יהי׳ לא אס ואף במקרה רק הוא עוה״ב להם יש
 אף כגיגית הר לכפות יכול ישראל על ולכן לבטלה בריאתו אין

 ישראל אלל הא לן איכפת מאי ישובח ולא יגונה לא שההכרח
 איכפת ומאי התורה את לקבל רלה הא והנפש הנפש להם העיקר

 האומות אבל טפל רק אינו הגיף רלה לא שהגוף במה לן
שיקבל הגיף את לכפות יכול ואיך העיקר להם שהגוף הקדמונים

:ישיבת ולא ׳גינה לא וההכרח התורה את
תן אפפ׳כ העולם אומות שאמרו הגמרא דברי ניחא ןטח״ן

 הקב׳ה להם שאמר שם ומבואר וכו׳ ונעשנה מראש לנו
 פיכה מושה אחד כל מיד שמה וסוכה יי• יש קלה מלוה אעפ׳כ
 מבעט אחר וכל כו׳ חמה עליהם מקדיר והקב״ה גגו בראש

 עם בטרוניא בא הקב״ה אין אמרח והא ופריך ויצא בסוכתו
 תמוז תקופית להו דמשכא ומנין נחי דישראל ומשני בריותיו

 נהי ומשני הכוכה מן פטור מצטער והא ופריך לערא וה״ל
והדברים הגמרא. דברי ע׳כ מבעטי מי בעוטי מ’מ דפטור

:מאוד תמוהים
 לניף גדולה הנאה שיש מלות שיש ידוע דהנה לבאר והנראה

להניף שאץ מצית ויש וכדומה שבת אכילת כגון
 שיש המלות והנה וכדומה. מריר אכילת כגון מזה כלל הנאה שוס

 ׳,שיה המלוה עשיית בעת לכיין מאיד קשה גדולה הנאה להגוף
 ’וחת" מעירו רב זמן שהוא חיל לאיש משל והר״ז שמים לשם

 בגיח שיחשיב היחכן ובניו אשתו למקום כשליחות המושל שלחו
שאשתו אחרי באפשרי אין זה אדונו, חלות לקיים שהולך הליכתו

יב׳ב
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 בטל ולכן בהכרח עובד ולהמושל רבה באהבה אוהבם וב׳ב

 פניית לו שאץ למקים משלחו אם כן. לא האהבה אלל ההכרח
 הנאה בהו שיש במלוה כן אדונו י; מלות לקיים רק הולך עצמו

 כנפשו אוהב שהגוף אחרי שחים לשם לטין מאוד קשה גדולה
 מאהבה השי׳ת שעובד לאיש !ולח מהכרח עובד יח׳ השם ואת
 בנקל כזה לאיש מהכרח הכל עושה גופו ללרכי שנוגע ומה

 :שמים לשם ולכוין הגוף הנאת בה שיש מלוה לקיים מאוד
צא הימים שבעת כל קיי׳ל הא הנה בסיכה שיושב בעת והנה

 לישב יותר טוב וא'כ עראי בדירת ושב קבע חדירת
 הולך הסוכה מן לצאת ומוכרח גשמים יש וכאשר בהרחבה בביתו

 האדם כן לא החלוה הנאת מן לו יקר הגוף הנאת כי בשמחה
 כזה לאיש מהכרח עושה גופו צרכי ואת מאהבה ית' ד׳ העובד

 טל גדול בצער יוצא וכדומה גשמים ע׳י הסוכה חן יוצא אם
 שלהאומות ובחופת בטש השי׳ת הראה והנה המלוה. לו שחסר

 שיקבלו כגיגית הר עליהם לכפות באפשרי הי׳ לא הקדמונים
 בסיכה בעטו האומה שכל סוכה במלות להם והראה ההורה את

 לטפל להם הוא והנשמה לעיקר הגוף להם הוא מהסתם וילאו
 מצטערים היו כאשר ולק הנשמה אל תענוג רק הוא המלוה ולכן

 להם הוא הגיף דהנאת מ’ש בסוכה ובעטו יצאו החמה מן
 עליהם לכפות אפשר איך לעיקר להם הוא שהגוף ואחרי לעיקר

 הוא והנשמה טפל להם הוא שהגוף לישראל בשלמא כגיגית הר
 התירה את לקבל רצה שלהם הגשמה כי ואחרי לעיקר להם

 הגיף על יכפה רצה שלא הטפל על לן איכפת לא רצה לא והנוף
 הקב״ה להם שאמר הא ונמלא הנשמה רצון ונשאר כגיגית הר

ששאלו הא על תשיבה הכל א ה שמה וסוכה לי יש קלה מלוה
:כגיגית הר עלינו כפה לא ח׳ט

 ראשיכם כילכס היום נלביס אתם החוה׳ק מאחר כטת וינעם
אחכם ולא כו׳ ובאלתו ד' בבריח לעברך שיפטיכס

 אשר את כי הזאת האלה ואת הזאת הבריח את כורת אנכי לבדכם
 היום טמנו פה איננו אשר ואת לפני היום עומד עמנו פת ישנו

 הי׳ להיות העתידים הנשמות גס כיי הק׳ האר׳י דברי וידוע
 חכמים בשפתי ויעוץ מלבי״ס הגאי! ויעוץ נשמיתינו בשורש עמנו
 ובאלתו, ד׳ כברית לעברך שאמר טעם נתינת כעץ הוי ולזה

 באונס הי׳ הכל הלא האלה ומן הברית מן תועלת איזה ולכאורה
 הברית את כורת אנכי לבדכם אחכם לא הרי אמר ולזה והכרח

 יהלא בפה איננו ואשר פה ישנו אח אס כי האלה ואת ט׳
 ואיך בעולם כלל היו לא הגופים הלא להולד העתידים הדורות

 לן איכפת מאי וא*כ שם היו שהנשמות ובע״כ להשביעם יכול
 אחרי ואינם מהכרח רק ברצונו מקבל אינו שלכם שהגוף מה

 אני כי והראי׳ העיקר הוא הנשמה ואלליכס רוצים שהנשמות
 בא לא עדיין שהגוף אף להולד העתידים הדורות אף (משביע

 ככוונת ונעים נחמד הוא הדבר וזה עתה לעת לעילם כלל
:התורה׳ק

 ויירא שנאמר וישלח בפ׳ אבינו יעקב דברי נבין ומעתה
שאמר אע׳־פ מבואר דברכות ובגמרא לו ויצר יעקב

 ירא הי׳ בכ״ז תלך אשר בכל 'שמרתיך עמך הנני השי׳ת לו
 הטיב אמרח ואתה יעקב שאחר מה קשה וא'כ החטא יגרום פן

 דמשמע וקשה ט׳ הים כחול זרעך את ושמתי עמך איטיב
 עמך איטיב הטיב אמרח אתה הלא להשי״ת שאיחר
 גרס דלמא הוא תשובה ואיזה להשי׳ת נצחת תשובה שהוא משמע
 שני עמך איטיב הטיב אחר היכן ועוד ההבטחה. אחרי החטא

 ב’ע דכ״ח דנדרים משנה עפ״י ויתבאר חצינו לא הטיב פעמים
 שחשרף עד קרבן זה טלית שיקלולו עד קרבן האלו נטיעות הרי
 חוזרות פדאן פדא כר אמר ולעולם ובגמרא פדיון להם אין

 שאמר כמו הוי שיקצולו עד שאמר כיון ן’בר ויעיין יקדישות
 שאמר אחרי וה״נ לכשיפדו, וקודש מעתה קודש הללו הנטיעות

 את עשיתי אס עד אעזבך לא כי ויצא נפרשה ליעקב השי׳ת
 אס אף נ’וה שיקצולו עד כמי הוא עד ותיבת לך, דברתי אשר
 ההבטחה אחר אס ואף אחרת הבטחה הזה בכלל יש החטא גרם
אם ואף החטא אחר חדשה הבטחה כמו הרי-הוא מ׳ח חטא

ציון■
 ואתה אחר ולכן חדשה, הבטחה יש פעם בכל פעמים כמה חטא

 אס אף ולכן הבטחתני הרבה הטבות עמך איטיב הטיב אמרת
 שאתה יעקב אמר ואח׳ז ההבטחות. את למלא החיוב החטא גרס

 א״כ חרוב, יספר לא אשר הים כחול זרעך את ושמתי אמרח
 הס כבר שלהם הנשמות מ'מ בעולם אינם עדיין שזרעך אף

 גרם אם אף וא'כ כלל חטאו לא העתידים הדורות והרי כעולם
 העתידים מדורות הבטחתך לשנות יכול אמה אין בכ׳ז החטא

ס׳ד והר״ז בעולם המה כבר שלהם והנשמות כלל חטאו לא שהם
ט׳: לבד אתכם ולא נצנים נפ׳ שכתבתי

ולכאורה הרשע עשו את אבינו יצחק לברכת נבוא ומעתה
 את יצחק ויאהב נאחר איך יצחק אביט על קשה

 רשע הוא עשו כי ידע שלא כזה• צדיק לגבי שייך איך עשו
 ורצה אהבו מה ומפני שבעולם התועבות כל ועושה נפשות והורג
 שהי׳ בפיו שליד הפירוש לפי ואף שבעולם הברכות כל לו ליחן

רוח בעל הי׳ הא אכל התבן את מעשרין איך ואומר אותו מטעה
אותו: להטעות אפשר איך הקודש

מוסר יעקב יהי׳ שאח׳ז בכדי השי׳ת רצץ הי׳ זה באמת אבל
 במדרש ומבואר התורה, את לשמור מוכרח ויהי׳ עשו ביד

 ראית אס יצחק לו שאמר חריר, נאשר והי׳ פסיק על ובילקוט
 ואתה שמדות עליו גזור תירה של עולה מעליו פירק יעקב

 שקול זמן שכל עשו ירי והידיס יעקב קול הקול וכן בי, השליט
 עשו ידי הידים אין מדרשות ובבתי כנסיות בבתי נשמע יעקב

הברכות מן הסיבות גלגלות הת שיהי׳ השי׳ת רצון והי׳ בו שילטת
:התורה את לשמיר מוכרח יעקב שיהי׳

ארוך. הוא הזה האחרון שהגלות הטעם זה העני׳ ולדעתי
 חםד מלכי תחת אנחנו שכעת אף מאיד וכבד

 דמיס כמה הקודחים שנים נא נזכיר אבל גדול חסד עמנו ועושין
 מספר אין עליני עברו שמדות וכמה גירושין כמה מאחב׳י נשפכו

 הכבדה מלחמה הי' עמלק שמלחמת הק' באלשיך מבואר ובאמת
 והי׳ הזאת במלחמה הרבה להשחדל נצרך רבינו שמשה מאוד

 בעמלק לד' מלתחה אח׳ז וגם כו׳ ידו את משה ירים כאשר
 ביותר כבד הוא עמלק שמלחמת הק׳ האלשיך וכתב דור מדור
של לשרו כח ניתנין חטאותיהם ע׳י בעצמם ישראל כי אחרי

מאד: מאד הוא כבדה מלחמה ולכן עמלק

 הכפרים כל שכתבו כמו אדום גלות היא האחרון לגלות ובן
נותנין בחטאותינו ואנחנו הוא מי ידוע אדום של ושר הק׳ ׳
 מכל יוחר וכבד אריך הוא הזה הגלות ולכן אדים של בשרו כח

 הקיצים כל כלו ולכן האחרון הזה הגלות ער לישראל שהי׳ הגליות
 ו אל לשוב בלבינו יחן ית־ ד׳ בהשיבה אלא חליי הדבר ואין

 כאשר והי׳ שהבטיח וכמו גלותינו קן •ח׳ ד׳ ימהר ואז באמת
אשר הגייס בכל לבבך אל והשיבות והקללה הברכה עליך יבואו

בקולו: ושמעת אלקיך ד׳ עד ושבת שמה אלקיך ד׳ הדיחך

 יבושת ער ישיב יצוא ויצא העורב את וישלח צח( )בפי
הולך ושוב יצוא וברש׳י הארן מעל המיס

 בת על חישדו שהי׳ בשליחותו הלך ולא החבה סביבות ומקיף
 פשוטים אינן והדברים רשיי, עכ״ל חלק באגדת ששנינו כמו זוגו

:כזה מגונה דבר על לנח לחשיד
נלחת תשובה ר׳ל אמר איהא ־ע*ב ק׳ח דף ובסנהדרין

 ואתה שינחני רבך לו אמר לנח עירב השיבה
 שנים הטמאים מן שבעה הטהורים מן שונאני רכך שנאתני

 פיגע אס שנים מין ושילח שבעה מין מניח שאתה שנאתני ואחה
 או אחת ברי׳ חסר העולם נמנא לא נינה שר אי חמה שר בי

 לא לי בנאסר לי נאסר לי במוהר רשע לו אמר צריך אחה לאשתי שמא
 חשובה בגמרא דמבואר חמוהים הדברים והנה יעו״ש. כש'כ
 מה גס העורב של טענות כל שמה וחשב עורב השיבה נצחת

 בכלל הכל שזה ומשמע לריף אהה לאשתי שמא או שאמר
 לי במותר רשע נח לו השיב הלא גדיל פלא וזה נלחת התשובה

שר הלשון לבאר החובה וגס היא. נצחת חשיבה ואיזה לי נאסר
לינה: אי חמה ל’הל צינה שר או חמה י

ילכן
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 לבבך וביושר בצדקתך לח מפניך מורישם אלקיך ד׳ האלה הגוים
 אלקיך ד׳ האלה הגלם ברשמת ני ארצם את לרשת בא אתה

 לאבותיך ר׳ נשבע אשר הדבר את הקים ולמען מפניך מורישם
 צדיק שיהי׳ לנס ראוי שיהי׳ צריך נם שלעשות ידענו והנה וכו׳.
 על לו מעמידים רק נס לו עושי! אין לנס ראוי בלתי הוא ואס
 מהם ועצומים רבים גויס עם נלחמים שהיו אף והנה הטבע דרך
 ר׳ האלה הגויס שברשעת כיון מ'מ הנס, דרך על הכבישה והי׳

 יושב מבלי ריקנית הארן שהי׳ כמו הוי וא'כ מפניך מורישם
 א״כ כלי׳ מחויבים רשעתם מפני בלא׳ה כי אדם שום בה ואין
 לארן שבאו מה כלל נם זה ואין ישראל בשביל נפשה הנס אין

 עליהם שייך אין השדה חית אבל אדם, שום בה שאין כמו דהוי
 על נלטוו שלא זכות או חובה להם ואין רשעתם מפני לומר
 מעט יורישם לא אס הטבע דרך שעפ׳י כיי! וא'כ דבר, שוס

 לשנות ד׳ יצטרך ובע״כ השדה חית עליהם מרבים היו מעט
 כמו לארץ באים בצדקתם לא כי ואחרי זכוחם מפני רק הטבע
 הארז את לרשת בא אתה בצדקתך לא כי וידעת בפסוק שכתוב

 ד׳ שיניח ההכרח הי׳ ולכן ט', לד׳ הקציפו אשר כל שם וחשב
 להקים הירושה שכל כיון העט מעט לנרשם הטבע דרך עפ׳י זה

 אס נס להתקיים יכולה והשבועה לאבותיך שנשבע השבועה את
 :בערה ישרים והדברים מעט, מעט יגרשם

העמיס כל נירש לא המלך שדוד מה בערה ניחא ומעתה
 אחרי השי״ח, אזהרת נגד כבשם ולא עוד הניחרים

 האלה הגויס ברשעת רק הוא עממין הז' את שנצחו מה כל כי
 נצרך וא״כ גדולה כ׳כ רשעתם שאין שידע האומות אותן ולכן

 ישראל שעם בעצמו וידע הנלחמים ישראל זכית נס לזה לצרף
 וכמבואר מאתם שיתמלא עד להם המתין ולדן לזה כדאים היו לא
שלא שידע האומית אותן ולכן האמורי טון עדיין שלם לא כי

פאתס: שיתמלא עד הניחם עוונם עדיין שלם

המרגלים, משה ששלח השליחות דברי אל נביא ה וטעה
 ודור לך בפרשה הכתוב מאמר בהקדם זה ויבואר

 והרמב׳ם האמורי, עין עדיין שלם לא כי הנה ישובו רביעי
 שנאמר אע'פ המשנה לשון על ט׳ משנה דעדיות פ׳ב במשנה
 ישובו רביעי ודור ונאמר שנה מאית ארבע אותם וענו ועבדום

 הי' מצרים מיורדי שקהת לפי הי' וכן וז״ל הרחב״ס וכתב הניל
 שליחת בעת וא'כ לארן, נכנהו משה ובני מצרים מיוצאי וחשה

 שלם הי' ולא רביעי לדור אחד דור חסר הי׳ עדיין המרגלים
 זכות טפ״י רק נם לעשות נצטרך ובע׳כ האמורי, עין עדיין

 הרפה או החזק רב או היא מעט אס שיודעו שלח ולכן ישראל,
 שינצחו כדאיס אינם כ’א ישראל מבני וחזקים רבים המה דאס

 -הצדיקים את לברור משה יראה ולכן הנס דרך עפ׳י האויבים
 אבל זכותם, להם שיעמוד להלחם ילכו יהמה שבישראל והטובים

 לנלחם אפשר הטבע דרך עפ׳י גם כ’א ומעטים חלשים המה אם
 שילכו דוקא צריך ואינו למלתחה העדה כל שילכו אפשר ולכן

 לבבך וביושר בצדקתך לא משה שאחר ומה מם- וטובים צדיקים
 טון שלם שככר רביעי דור אחר הוא זה ט׳ הנויס ברשעת כי

 מעצת יושיעך '׳ כלומר ליהושע יו״ד משה הוסיף ולכן האמורי.
 מטלת שינצל שיתפללו אבות קברי על נשתטח כלב וגס מרגלים

 כאלה. רשעים בעצת יכשלו כאלה צדיקים אטו וקשה מרגלים,
 ורוב העם חוזק שראו אחרי טועה הדעת בכדי שהי׳ ניחא ולפ״ז
 באפשרי ׳אין הטבע דרך טפ״י א׳כ בצורות ערי והערים העם

 וזכות האמורי טון שלם שיהי׳ אחד דור חפר ועדיין לנלחם
 בעצת יכשלו שלא הצדיקים גם יראו ולכן גדול אז הי׳ לא ישראל

 הכל בא הארץ את והירושה הכיבוש כל כי ואחרי מרגלים
 שיתמלא אחד דור חסר ועדיי; הפסיק כעדות הגרם ברשעת
 כמו אחר בדור גם להתקיים יכיל הא השבועה nf> ולהקים פאהם
 עין שלם לא כי הנה ישובו רביעי ודור לאברהם הקב״ה שאחר

ולכן המרגלים דרך אחרי לנטות ח׳ו מקום הי' א״כ האמורי,
להפלה: ל־יך הי׳

 ישובו רביעי ידיר פסיק על כתב לך ׳בפ בחומש רש״י
דורות שלשה שם יהיו למצרים שיגלו לאחר הנה

 וחשוב לא למצרים ירד יעקב הי׳ וכן הגה ישובו והרביעי
 הארץ. מבאי הי׳ חצרון! בן וכלב וחצרו; פרן יהודה דירותיו
 מיורדי הי׳ ויעקב דהרי דורות חמשה הי׳ דהא הש׳ח והקשה
 דב־מי י׳ל ועוד דור חשוב ולא הי׳ זקן דיעקב וי״ל וכתב מצרים
 ישראל היו אם והנה הש״ח, עכ״ל כלל שעבוד הי׳ לא יעקב

 ישובו רביעי ודור בהם נתקיים הי׳ במרגלים חטאי ולא כדאים
 מן רביעי לדור הקן נשלם והי׳ לדיר יעקב גם נחשב והי׳ הנה

 לדרך וכן יהירה, חן רביעי דור נחשב שחטאו ועכשיו יעקב
 הי׳ זכאים ישראל היו אם מצרים מיורדי שקהת לפי הרמב״ס

 קודם. בדור הקן נשלם הי׳ ואז לדור קהת אבי לוי גם נחשב
 בעת כלב גס הי׳ הנה הארן מבאי כלב רש׳י שחשב מה וגם

 בעת רביעי דור של קן נשלם הי׳ חטאו לא ואם השליחות
 בנקל הי׳ לכן השליחות, בעת הארן מבאי כלב והי׳ השליחות

ע׳זז התפללו ולכן מרגלים בעצת שיכשלו וכלב ליהושע

תמוה אגדה ביאור

 כדי אלעזר ר׳ אמר רחצו והזונות ע׳ב ל׳ט דף סנהדרין
אליהו של ואחת מכיהו של אחת חזיונות שתי למרק

 כתוב באליהו ד׳ דיבר לא בשלום חשוב שוב אס כתוב בחכיהו
 לתימו בקשת משך ואיש כו׳ גבות דם הכלבים לקקו אשר במקום

 שניי לתחם אמר רבא חומו לפי אומר אלעזר ר׳ וכו׳ ויכה
 כד' הלשון והנה כוי. אליהו של ואחת מכיהו של אחת חזיונות
 ואף חזיונות שתי לקיים כדי לאמר לו הי׳ ביאור לו אין לחמם
 הכתוב דברי אבל לתחם, כדי להומו הפסוק לשון ורש שרבא
 כלומר רחצו ולהאיר ללטוש כתב ורש״י ביאור, לו אין עצמו

 ביאור אין לזה וגס עכ׳ל, עליו שנאמרו חזיונות השתי הובררו
 ולהאיר, ללטוש שנצטרך כאן יש קושיא ואיזה כאן יש כפק איזה

 מכיהו של החזיון קודם הי׳ אליהו של החזיון הא לדקדק יש גם
 למרק כדי כמבואר לאליהו קודם מכיהו הגמרא מקדים מה ומפני

כדי גבי וגם אליהו, של ואחת מכיהו של אחת חזיונות שתי
 הוא: דבר הלא לאליהו קודם מכיהי של מקדים לחמס

זה בטנין גדולה קושיא לי שיש מה נקדים הדבר לבאר וכרי
 את ישראל מלך ויקטן מבואר כ׳ב במלכים דהנה

 גלעד רמות אל האלף אליהם ויאמר איש מאות כארבע הנביאים
 לד׳ נביא פה האין יהושפט ויאמר וכו׳ ד׳ רחן עלה ויאמרו כו'

 כך יהושפט שאחר בשקר שנבאר שהבין ופרש׳י מאתו ונדרשה
 בלשין כולם ואלו אחד בסגנון מתנבאים נביאים שני אין מקובלני

 ואני מאתו ד׳ לדרוש אחד עוד ישראל מלך ויאחר אומרים אחד
 ויאמר ימלא בן מכיהו רע אס כי טוב על' יתנבא לא כי שנאתיו
 מהר ויאחר אחד סריס המלך ויקרא כן המלך יאמר אל יהושפט

 גלעד רמות אל האלך אליו המלך ויאמר כו׳ ימלא בן מכיהו
 כמה ער אליו ויאמר המלך ביד ד׳ ונתן והצלח טלה אליו ויאמר

 ד׳ בשם האחת רק אלי תדבר לא אש־ משביעך אני פעמים
 להם אין אשר כצאן ההרים אל נפולים העם כל את ראיתי ויאמר
 הלא יהושפט אל המלך ויאמר לאלה אדונים לא ד׳ ויאמר רועה

 את נא שמע ויאמר רע אם כי טוב עלי ידבר לא לך אמרתי
 את יפתה מי ד׳ ויאמר כסאו על יושב ד׳ את ראיתי ד׳ דבר

 שקר רוח ד׳ נתן הנה ועתה כו׳ גלעד כרמית ויפול ויעל אחאב
 אח קח ישראל מלך ויאמר רעה עליך דבר וד׳ נביאך כל בפי

 הכלא בית זה את ישימו המלך אמר כה ואמרת כו׳ מכיהו
 אס מכיהו ויאמר בשלוםשיני- עד לחן וחים צר לחם והאכילהו

 נתן מה מפני מאיד יקשה ד׳, בי דיבר לא בשלום חשוב שוב
 הלא בו מצא חטא מה לחן ומיס צר לחם על הכלא בית אל אותו
 אוחו שיחן לאתאב שהגיח יהושפט על קשה וביותר נבא. ד׳ בשם
 לא אך נביא עוד יש אחאב אמר כאשר בתחלה הלא הכלא בית

 קראו פיו ועל כ; המלך יאמר אל יהושפט אמר טוב עלי ינבא
 שתק הכלא בית אל אחאב אותו נתן כאשר ואיז״ז למכיהו,
יהושפט על קשה וגם הכלא, לבית אותו ליחן והניחו יהושפט



תטווו אגדה ביאור שערי
 הלא עמו הלך בעצמו הוא וגס למלחמה שילך לאחאב הניח איך

 שנבאו יהושפט הבין לעוב הנביאים כל נבאו שראכ בתחלה
 מניהו ניבא כאשר ואח״ז אחר, בסגנון כולם שאמרו מפני בשקר

 הוא ולפחוח למלחמה לילך שלא אחאב את ל״ען לו הי׳ רע על
 אמר למה מניהו על קשה וגם עמו. לילך לו הי׳ לא בעצמו
ד׳ שיתן הלוא' רש" ונתב בידו ד׳ ונתן והצלח עלה בהחלה

 הכובש נביא הא נבואתו את מתחלה כבש מה מפני וקשה נידו.
דפ׳ט בסנהדרין במשנה כמבואר שמיס בדיני מיתתו נבואתו את

:הנבואה מיד לאמר לו והי׳
 בנבואת פלא דבר ראו ויהושפט אחאב דהגה נלע״ד ולכן
אחר שאליהו אליהו לנבואת סותר שנבואתו מכיהי ’
 דם את הכלבים ילקקו שם נבות דם אח הכלבים שלקקו כמקים
 בשומרון נהרג אחאב שיהי׳ נצרך אליהו נבואת לפי וא״כ אחאב

 אחאב את יפתה מי שאמר מטהו נבואת ולפי נבות נהרג ששם
 וא'כ גלעד ברמות נהרג שיהי׳ נצרך כ’וא גלעד ברמות ויפול
 יותר בנביאות מוחזק הי׳ ואליהו אליהו לנביאת נבואתו סותר

 לבסוף ■ראו באחת אבל שקר. לנביא אותו חשדו ולכן ממכיהו
ביניהם, סתירה שום הי׳ ולא ביחד שניהם נבואת שנתקיימו

 מלך את ויכה לתומו בקשת חשך ואיש בכתוב מבואר דהנה
שהם שריונות יש רש׳י וכתב השריון, ובין הדבקים בין ישראל

 גופני" והקליפים קשקשים ישריין שנאמר כעני! קליפים קליפים עשוין 1
 הימים ובדברי דבקים, קרוץ והס איתן וסוהמין השריין נקבי טל

השריון. עלם המה הקשקשים הא וקשה יעו׳ש אחר באופן פרש"
בזה״ל, שם ומבואר ר׳ה על ייסף רב בתרגום ראיתי אילם
 לאשלמא לקבלי׳ בקשתא נגד דארם דמלכא מילא רב ונטמן
 מלכא יח ומחא ימלה בר חיכהו ונבואת חשוב דמין אליהו נבואת

 דשריונא מדבק'׳ מאתר דכבדא חלרא וביני לבא ביני דישראל
 חצר וביני ליבא ביני בא דהחן לו יצא מהיכן קשה והנה טנ׳ל.
 הפסוק לשין טל קשה עור זה. מבואר איני בפכיק הא כבדא
 ט׳ז שייך לא הא השריון ובין הדבקים בין ישראל מלך את ויכה
 בתוך החן שנכנס מה הוא ויכה של הטונה דעיקר ויכה. לשין

 החן בא שם שדרך רק היא השריון ובין הדבקים בין אבל הגיף,
 שנכנס יוסף דרב תרגיס לפי ובפרט ויכה, לאמר ע׳ז שייך ואינו
 הכפר מן חסר העיקר מה מפני ליבא ביני נברא חצר בין החן

 שדרך מבואר ורק החן שנכנס כמקום בפסוק כלל מבואר ואינו
 אתר היא דרבקיס מפרש דהתרנום נ׳יל ולכן החן. נכנם שם

 וביני דכבדא חצרא בין ונכנס הלב טם הכבד חצר דמדבקא
דכתיב והא זה, טס זה מדובקיס ששם דבקים לי׳ וקרי ליבא

:הגיף אל חדובק שהשריון במקים היינו השריון בין
ומחא טה״ל מבואר כ׳ב סי' א׳ במלכים שלנו בתרגום )והנה —

 כ’ג והכוונה שריונה ובין דבקי כין דישראל נולכא ית
לי׳ קרי ליבא טס דכבדא חצרא שנדבקים המקום הוא דדבקי כן

 והנה הגוף. אל דבוק שהשריון במקום היינו שריונה יבין דבקי
 מאחר יוסף ר׳ בתרגום דמבואר דמה לאמר לודאי קרוב

 והוא דשריונה מדבק'׳ באתר וצ׳ל ס’ט היא דשריונה מדבקי׳
אל דבוק דהשריון באתר הכוונה השריון בין דחבואר מה טל

:יותר( נכין והוא הנוף
 אליהו בנביתת שמבואר הנביאות שני נתקיים טי׳ז והנה

הכלבים ילקקו שם נטת דחי אה הכלבים שלקקי במקום
 והנה לכלבים, שייך 3bnf> שדמי הנביא ויעד אחאב דמי את
 אך מחפיר, הדס הי׳ הנוף על מכסה למעלה השריון הי׳ לא אם

 הדם מן מאימה נתפזר לא הנוף טל מכסה הי׳ השריון כאשר
 אל החכה דס ויצוק כ׳ב סימן א׳ במלכים שם בנתיב שמבואר

 וכן שברכב, העמוק מקום שם במצודות ומבואר הרכב חיק
 וא׳טלא רתינא, לגו דחחתא דמא ואהריק התרגום מבאר
 אח'כ ומבואר הרכב, לחיק בא הדס וכל הדס מן מאומה נתפזר

דמו. את הכלבים וילוקו שומרון ברכת אל הרכב את וישטיף
 שנפל מכיהו ונבואת אליהו נבואת הנביאות שני נתקיימו והנה

 ברמת שנפל שבמה ,בשומרי! דמו את לקקו והכלבים גלעד ברמת
בברכת דחי את הכלבים שלקקו יבמה מטהו נבואת נתקיים גלעד
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 משך ואיש הכל, ניחא ומעתה אליהו. נבואת נתקיים שומרון
 בקשת שמשך והכוונה חזיונות שני לתחת כדי ודרשו להומו בקשת
 שהחן השי״ח שסיבב היינו חזיונות שני לתמם כדי זה כאופן

 לתמס, הלשק על ותמהתי החזיונות שני שיחמו באופן נפל
 מכיהו שחזיון ביניהם סתירה הי׳ חזיונות שהשני מבואר ומעתה

 אחאב דם הכלבים שילקקו אליהו ונבואת גלעד ברחת שיפול הוא
 ובשביל בשומרון, הי׳ שזה נכות דם הכלבים שלקקו כמקום
 דככדא חצרא בין החן שבא וע׳י כקשת לתומו משך שהאיש

 שמטאר כמו לגוף מודבק ע׳ז מכסה הי׳ והשריון ליבא וביני
 הרכב חיק לתוך הדס כל ניצק לכן בד׳ה יוסף דרב בתרגום

 בא הי׳ ולא מתפזר הדס הי׳ זאת שבלתי כדם, מן נאבד ולא
 ולפ׳ז אליהו, נבואת שיתקיים באפשרי הי׳ ולא הרכב חיק אל

 אליהו הא אליהו נבואת קודם מטהו נבואת שהזכיר מה ניחא
 קודם נתקיים מטהו דנבואת משים קודם הי׳ והנבואה קודס כי׳

 דמו הכלבים לקקו ואח״ז גלעד ברמת נפל שבתחלה אליהו נטאח
 למרק כדי שכתב יש״י דברי מבואר ומעתה שומרון. בברכת

 והוכררו רחצו כלומר רחצו ולהאיר, ללטוש ופרש״י חזיונות שתי
 השני היו הגה שעד שפרשתי כמו והיינו עכ״ל, חזיונות השתי

:החזיונות נבררו וכעת לזה זה סותרים חזיונות
לו דהי׳ נבואתי את בהחלה כבש שחטהו מה ניחא ן^ת״ץ

 יפתה מי השי״ת אמר דהא הנבואה את לכביש הכרח
 שאדרבא השי׳ת רצון הי׳ א'כ גלעד ברמת ויפיל אחאב את

 ברמת ויפול שיתפתה כרי לרטה הנביאה מן ידע לא אחאב
 אחאב כאשר אח׳ז אך לנבואתו, לכביש מוכרח הי׳ ולכן גלעד
 האמת שתאמר חשביטך אני פטמים כמה עד ואמר איתי דחק
 שיה־׳ אחאב אמר כאשר ולכן הנבואה אח להגיד מוכרח הי׳

 חשוב שוב אם מטהו אמר בפלוס לביתו ישיב עד הכלא בבית
 בשלום חשוב לא אך תשיב שבודאי והכוונה ד׳ דבר לא כשלים

נבוא' גם ויתקיים כשלום, חביא ולא נהרג כשתהי׳ שיביאוך
:אליהו

הקת לפ׳ דרוש

 לא יען ולאהרן למשה השי״ת שאמר מריבה מי גבי חקת ר.ה׳
תביאו לא לכן ישראל בני לעיני להקדישני ט האמנתם

 בני רבו אשר מריבה מי המה כי' הארן אל הזה הקהל את
 דוקא השי׳ת הקפיד למה הדבר ולבאר בם. ויקדש ד׳ את ישראל
 אח הכו ורק בזה ד׳ דבר שמטו לא וכאשר הסלט, אל לדבר
 בשלח בפ׳ מה ומפני לארן יביאו שלא ואהרן משה חטאו הסלע

 עביר משה אל ד׳ ויאמר הסלע את להכות בעצמו השי׳ח צוה
 את בו הכיח אשר ומטך ישראל מזקני אתך וקח .העם לפני

 בחורב הצור על שם לפניך עומד הנני והלכת בידך קח היאור
: הטס ושהה מיס מחנו ויצא בצור והכית

.מה בזה המפרשים דברי כל באריכות מבאר־ ברחב") והנה
 ואהרן במשה החטא וז׳ל ואהרן משה של החטא הי׳

 ודברתם אותם שלוה מפני פירש ורש" בכתוב מתפרסם אינו
 מתקדש הקב״ה הי׳ דברו שאלו והכיתם אחר ולא הסלע אל

 מדבר ואינו שומע שאינו זה סלע מה ואומרים העדה כל לעיני
 קח שליה מאחר כי נתחייבו לא אבל כו׳ הקב״ה של דברו מקיים

 בלבד בדבור רצונו הי׳ ואלו בו שיכה במשמע יש המטה את
 גדולה תימה זה ובאמת הרמב׳ן, עכ׳ל בידו הזה המטה מה מפני

 לתמוה יש וגס המטה. את קח השי״ת אמר למה רש׳י לדברי
 חסרון זה אין הלא' כו׳ בי האחנהס לא יען השי׳ת שאמר מה

 דעות הרבה הרמבץ והביא השי׳ת ליווי על שעברו ורק אמינה
 הי׳ ובמה ואהרן משה על הגדול הכעס הי׳ מה מהראשונים

 כו׳ מרגלים ישל ישראל של החטא מבואר דברים בפ׳ חטאם.
 גם ומבואר ט׳ אלקיכם ד׳ פי את ותמרי לטלית אביתם ולא

 והתימה שם תביא לא אחה גס לאמר בגללכם ד׳ התאנף בי
 ולפיכך מריבה כחי חטאי ואהרן שמשה לעיל מבואר הא מבוארת

שלפיכך מבואר דברים ׳בפ ואלו לארץ יבואו שלא עליהם נגזרה
נגזרה



אמת עמר מבעה פרק שבת

 במעשה נמי והכי לר״י, אפי׳ שבריו מעמלק הכלים ככל
 בהו דמודס הכלים ככל הוא הרי דר״י דלדבריו ר״מ ממר ספר,א

 דר״י אליבא אלא פליגי דלא כיון קשה לפ״ז אך ,כנ״ל ר״י
ראב״י משוס ר״י של העדות זה כל א״נ מלאכתן מעין דבעינן

 :כר״י קיי״ל לא דאכן כיון דהלכתא אליבא שלא

על לתמוה יש .כו׳ תימא כו׳ בשברי ר״ה. בתום׳
 ישן דנקס למימר מצינן דשפיר "תמיהתם2 ־ "

 אלא ,הכי דמילתא דאורחא הקודם בדיבור התום׳ כמ״ש
 ולעולם הבור ע״ם הי׳ ראשון דבהיסק כההיא בתנור דאיירי

 דדוקא מפרשין הי׳ דתוס׳ נראה כי ,וצע״ג ישן מנור היא עמה
 ע׳פ הי׳ ראשון שהיסק אף בישן אבל פליגי ראשון בהיסק

 בכלים ורמב״ס ור״ש כפרש״י שלא והוא ,בס לן לית הבור
 שלא המהרש״א מל ומהתימא .לזה סעס אין וגס מ״ו( )פ״ס
 ע״ד ממס שלמה מגיני בס׳ /אכן .בזה דבריהם על עמד

התלמידים מן אחד דברי אלא זה שאין דמסייס זמ״ש ,התום׳
:מעולם/ זו קושיא התום׳ הקשו ולא

ואל״ל ביו״ש עראי אוהל מושין שאין מודים הכל בגט׳ 3"ע
 שבת בין לחלק הברא דאיכא משמע ,בשבת

 אסור ביז״ע דגם דהכא ממתני׳ נשמע האיך קשה וא״כ ליו״ש
 ליו״ס, כבת בין חילוק דאין מסברא להו דפשיסא צ״ל זע״כ
 דוכתי כמס שהביא י״ז( ה׳ יו״ש מה׳ )פ״א במל״מ /מי׳

 ./צ״ס לעיל התום׳ לפמ״ש קשה וביותר ,מיו״ס חמור דשבת
 משים מדרבנן אלא אסור אינו ביו״ס דבנין והרודה"( ד״ה

 באהל גם לאסור לשבת יו״ש לדמות הכא מנ״ל דחול עובדא
ומשו״ס דחול עובדא הוי מראי אוהל דגם י״ל אן / מראי

 ז וא״ש/ בשבת כמו אסור ביו״ש דגם פשיסא
לאו מחיצה אבל גג ודוקא כו׳ מישין שאין ברש״יי״ד״ה

 דדוקא נראה ,כו׳ החלון ופקק כו׳ היא אהל
 דמחיצס משוס , מחיצה לעשות מותר כלל גג לו שאין היכי
 אפי׳ לעשות אסור גג לו דיש היכא אבל ,אוהל הויא לא לחוד

 שהביא מהרש״ל לגי׳ אך / אוהל בזה שנעשה כיון לחוד מחיצה
 היא, בגג למעלה דמתני׳ החלון דפקק ברש״י המהרש״א

 רש״י פי׳ בשם )ס״ז:( ובסוכה )מ״ד.( בעירובין המום׳ ]וכמ״ש
 ולפרש לדחוק צריך הי׳ לא דא״כ כן, לומר אפשר אי ,דהכא[
 מחיצה גס שוב בבית גג דיש כיון בגג למעלה דהמלון במתני׳

 לפנינו שהוא כמו ברש״י והר״ן הרשב״א לגי׳ אבל ,כנ״ל אסור
 דעירובין מסוגיא התום׳ שהקשו מה בזה ומיושב ,כנ״ל י״ל שפיר

המחיצה אף ולפיכך גג לה יש סוכה דהא וכו׳ סוכה דופן גבי
:אסורה

r3P לר״ת וא״נ כו׳ היחא וכי ך״ך, בתום׳ 3’ע 
זה, לדבר שראוי כיון כו׳

 ונועל דפוהח משום אי כו׳ ר׳י ואמר ה״ג ד״ס ברש״י לפמ״ש
 בסילפול דלהתיר א״ש בגין תורת אלא עליו תו״כ זו אין בו
,כלי תורת דוקא ובעינן בנין תורת בי׳ דאיכא מס מהני לא
 שייך לא דבקנה ר״י ד״ה לעיל שכתבו לשיסחם התום׳ אך

כנ״ל אפ״ל אי א״כ ,עצמו קנס באותו נועל שאינו בנין כלל
שפיר: הקשו משו״ס

מפנץ♦ פרק
 לאכילה חזיא דלא ואע״ג כו׳ תבואה ושל כו׳ מפנין במשנת

ברכה לענין אכילה /דהוי חישין, לכוס דראוי י״ל
 שאכל ור ולענין ,ד׳/ סמי׳ ר״ח /סי׳ או״ח בפוש״ע כמ״ש

 שם הראב״ד אכן ,ר( ה׳ מה״ת )פ״י הרמב״ס כמ״ש תרומה
 אפשר דאי כיון ובשבת ,הירושלמי/ בשם בכ״מ וע״ש עליו השיג

 לפמ״ש ואפי׳ | ,בתרומה אף דמותר י״ל אחר בענין לאכלו
 במינן נמי דבתרומה שביעית( ד״ס )ע״ה: בזבחים התום׳

כדאי׳ מיק נאכלין גמי קדשים הרי ,גדולה דרך למשחה

1»« פג

 מ״ב( )פ״ח בשביעית והרע״ב בהר״ש אכן , .()ע״א בפסחים
ע״ש(: מיין מישין תרומה לאכול רשאי דאינו מבואר

 לפ״ז לכאורה ,תחילה באוצר יתחיל שלא כו׳ אבל ומאי בגט׳
הסבל את לא אבל דקתני הא מיותר דא״כ קשה

 .שבל דהוי כיון ממנו נשתמשו לא מדיין דהא תחלה דהוי כיון
 כבר ממנו שלקח וכגון מירוח קודם בסבל דמיירי לומר ודוחק
 אותו ועישר כבר ממנו שלקח י״ל אך דמותר לבהמה עראי

 מאכל שהוא בלוף רשב״ג ממיר אמאי דא״כ קשה אבל מקצת,
 לת״ק אף מומר דאל״כ עורבין לו באין מיירי דע״כ מזרבין

 מחילה אלא מין מכל תחלה הפי׳ דאין וי״ל תחלה, הוי וא״כ
אחרים מינים גם שם שיש דמיירי י״ל וא״כ ,האוצר מכל

מכבר: מהם שהשתמש
 קופות ג׳ כו׳ מפרש בירושלמי כו׳ מפנין ד״ד, בתום׳

הירושלמי דברי צ״ל ע״כ סאין, ג׳ של
 אבל ,קופות וה׳ ד׳ אלא לפנות התירו דלא דר״ח אליבא דאזיל

 לפנות אסור יהי' סעס מאיזה סובא אפי׳ דמותר כיון לשמואל
 במראה הפ״מ פי׳ ]וכן ,סאין מג׳ ביותר גדולות בקופות אפי׳

 דגרסי׳ כו׳ הירושלמי דברי ולפי מ״ש בר״ן ועי׳ ,ע״ש[ הפנים
 תורמין סאין שלש של קופות בג׳ המפורש מן סתום נלמוד

 שייך מה יא״כ לכאן מנינו אין שם דהא וקשה כו׳ הלשכה את
 בתורה אלא שייך לא הא ,המפורש מן סתום ללמוד בכה״ג

 כן, לומר שייך לא במשנה אבל מתיבה תיבה ללמוד שבכתב
 משם ראי׳ שמביא בירושלמי דהפי׳ לפרש נראה דבריהם ולולי
 שיעורי׳, זוסר דקופה אמריגן ולא קופה נקרא ג״כ סאין ג׳ דבת
 ,סאין ג׳ של קופה לי׳ קרי דהא מהתם שמעינן שפיר והא
 קשה דלפירושס ,יומר שמחזיקין קופות דיש נמי הכי אין אבל

בהדיא מדקתני כך אינם קופות דסתס משמע מהתם דאדרבה
סאין: ג׳ של

 זצ׳ע כו׳ שביל בו עושה אבל כו׳ ת״ר בגט׳ ז'כק *1ד
סברא דאין בכמה, שיעורא קתני לא אמאי

 מתירין אין אורחין דבשביל הכל, לפנות מומר שיהי׳ לומר
 .כולו לפנות מותר יהי׳ ויצא שיכנס וכדי קופות וה׳ ד׳ אלא
 ועי׳ מבידיו, ברגליו לפנות שירחא יותר איכא הנראה דכפי

 בפי׳ דס״ל ונראה לתך, צבורה תבואה דשיעור שהביא ברי״ף
 אך ,במלחמות[ הרמב״ן תי׳ וכן ,לה בעי דר״ש דאליבא הר״ן
 דאזלינן לנפשי׳ מפני אחד כל אי איבעיא בהאי הרי״ף מ״ש

:לקולא למיזל הו״ל היא דרבנן דמידי כיו; צ׳ע אלחומר

כו׳ ביהמ״ד כהשכמת אורחין הכנסת גדולה אר״י בגט׳ שם
,כו׳ ביהמ״ד מהשכמת יותר כו׳ אמר דימי ור׳

 מדקתני יותר דגדולה ממתני׳ ראי׳ דאין ס״ל דר״י וי״ל
 השכמת דבכ״מ י״ל דלעולס ביהמ״ד בישול קודס האורחין מפני

 האיסור שעם דהא שעמי׳ היינו בשבת זהכא ,גדול יותר בהמ״ד
 לצורך הוא דלאורמין כיון וא״כ בשבת שירחא משוס הוא לפנות

 אך ,שבת צורך משוס להתיר מסתבר יותר לפיכך שבת סעודת
 אורחים בשביל למשיכה סמוך לפנות רוצה באס להסתפק יש

 מסתבר לא ובכה״ג דמומר, ג״כ דמשמע היום צורך הוי דלא
 הוכיח שפיר א״כ ,ביהמ״ד מהשכמת אורמין לצורך להמיר יומר

 דבהכי /ואפשר ביהמ״ד. מהשכמת אורחי! הכנסת דגדולה ר״ד
 לא שבת לצורך שאינה דבכה״ג לר״י וס״ל ור״ד ר״י פליגי

 ביהמ״ד מהשכמת גדולה אורחין דהכנסת ראי׳ אין ומשו״ה ,התירו
,-----------------------4ע״ל----------------------------— /

היכי קשה מד״א פחות ובפחות כו׳ ועימר ד״ד, ברש״י
התירו לא דהא מד״א פחות בפחות עימרו

נראה הי׳ ויותר ,הדחק בכעת אלא מד״א פחות פחות להוליך
שעימרו פירושא והש•׳ לחוד, מד״א ובפחות רש״י בדברי להגי׳
 מד״א, בפחות אחרת לעבר עימר ואח״כ ד״א ברוחב השדה אורך
 הוא וכרמלית רש׳י פי׳ דלפיכך שלפנינו הגירסא י״ל ואולי

דבכרמלית

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)163 מס עמוד מרדכי אברהם בן ליב אריה יהודה אלסר, א מועד ־ >ש״ס< אמת שפת



 •• ישראל כני גס אתם בם וכן חברו על לרבות אחד בל
 נם ופיי כעס אחרי כעס שמ;אל־ • מס נם יכן שילת"

 שברך ואברכהו שאמר לפי ביחשית" יחיה• בתך
 יעקב כי והכיר בו שהרגיש כיק מדעתי שלא אתי
 אותי אברך מדעתי כלומר יחית ברוך ט אס־• היה

 שעשרה לפי " בראשיע • יוטעמים היא גם ויעש עתה
 יפי מטעמים עשה עשו גם כי אמר ססעמיס יעקב

 ארתה גם אנחנו גם שמגע" ׳״ ישראל כני גם אזם גם
 גסרככגם " נשאנחנוגםאשדנמצאהגכיעבידו

 מוקדם דבר שאין לפי אלות כל " בחאשיחג " פרסים
 היותי יכשר כי הקורם עס גם אמר לפיב' כענקהכונה

 הדרך זת וכטו כלאחד עם נס יאמר לפיכך אחיין
 כעכד כלשוןהקדשככףהשמושכאםת־כעסככהן

 מלכי וכן כפרעחבלו׳זהכזהוזהכזה- כאדנייכמוך
 אל ויצוו בתחלה שאמר לפי - בראשית אחיו■ ט

 שיש*► נכבדים אנשים יוסף אל ששלחו ידמה יוסף
 * לפניו ויפלו גסיהם חלבו ואחריכן וחטאתם פשעם

 נ® " אחד אפילו אחד גם אין כמו אפילו כענין ויש
 "* -ץ4• י5"קש לב יכאב בשחוק גם - לדעהוישנארש

*-■ . הגמיאיני כי^4 רגיי ענק והבל לחם והתמים
'"■*■י1' ן השקיני " בדאשייג מעטמים" נא ■י

נ׳גג/ן כרבקליתי כאלו - את□ • ארץ יגמא ורגז ברעש וכן י
 מגסון ח' עי אכי אדני פי וכן ומהידותוישתהתארץ‘

 וב*► הדגוש הפעל והוא.םן " •הבקגק קדימת פניהם
 מגמת גסית גסה ממנו הבנק תאמר בעליחתא כדרך
 □דיש רות בי לימד רועה פניהם מגמת ובסמוך מגמה
 באלורוחקדיש פרם כעזרת יבאו כלומר פניהם שותה
 בלא היגאהנמא השקתה או שתתהפגיהם עזה שה״א
 עץ הוא גמא ובכלי jwת״בתגמא• אין□" נצה•

 זל דביתיי כדברי גסי מלשון לפרשם ויש מאד עד קל

 מפיה אותן תופתין ספינותקטנות מןהגמי עושק כי
המיס פני על קלים והם המיס כחם יבגסו שלא

 אמתהזרועודתאד שמגר*• נמרארכה•
ננסים פי " 1יחוק • היו במגדלותיך ממדים

 .קדימת פניהם מגמת מךן4 ^יי*• מיח *®י
אפיחון. מקביל תרגם יכן פניהם נבח - חבקק

’ מ^4 דמזלרותקרומאוכבדכתבנוהיעםהאלף
 " כרחמיו גמלם אשי ׳״ קציש ^בממלעלי•

 עלעכדף גמול • כראשייג אותו- גמלנו אש. ׳׳ םעיה
rw שנסלתלש• גמולך את לך שישלש אשדי
הרעת אי הטיבה התחלת ענינם ״״ יו£יס

 רתר־עדה או הטיבה להשבת ויש
 והשסרגמולאתממשלמיי • •-מלים כצ< יי יגמלני

*b הגמולה המלך יגמלני ולמה הנקבח .יעסו ׳׳ 
ח»«לכלתנםילותי אחד ומשקל ׳ שימש חמת"

 ורגאכמותגמולירוכאכהאיודעלדרך ין$יש• עלי
 דגמל היל־ ויגדל אחר ועניין האי־מיתעלודזיידותי"

 br>0• וכןעדיגמלהנער ״ יניקתו נשלמת בראשית"
 ידי גסיל " tשמן • גמלתי כאשר ממני יהפעלהקל

• שביערנמלךאתו " ישעיה * גמולימחלב׳׳הדה
1 I9 ן ן החכמת• אתגר_______

 שקדים ויגמול בשולהפירות להשלמת וכן " שילש
 •וגמליהם אתהנמל וכמרגומל•ישעיה" " כלידבר

וע יד שיתכרא " מניקות גמל״ם " נושאים׳׳כי־אשית
 כו נכתבה ת"5חופרגומץכויפול״קה

לגי ול הגד הפחת אל תדגים הדגש עם הוו י
 גמר נמל הם אחד ממוצא :ךנמאוחקוףוהגיסל

תלים חסיד גמר כ" ודור" לדור אמר
 גומר לאל יוצא פעל הוא ואשר תשלמה כליון ענק
 " קלים בעדי" ינסר יי ובן חסדו משלים מלים עלי

 " רשעים רע גא יגמר מפרש ויש כעדי טיכו יסלים
תמר הרשעים שעושים הרע כלומר יו־צא • מלים
 ויסור שיבלת כלו׳ עומד פעל ויתקהיותו ויב&ז אדתם

* כראשית פקדם• בעדן גן ין הרשעים רע
מעין רבים ולשק סירים י נעול גן

 זדועיה וכגנה נקבה בלשון ובא בגנים נגים־ל׳עות
 רביתכגנות ולשון גנתאגוז" •אל ישעיה • הצמיח י

 * פריהן את ואכלו תנועוננית ״ במדבר ״ עלינהי
 והנכון עמוס- ׳* פריהן את ואכלי נכות ועשו " יימיה

וגניתיעל nj מוכית־ והרגש גנן ששישס
"* והציל ’ גנון - מלכים הזאת״ העיד

 מגן והשם ישעיה יי קינן הכבד והפעל יסעיה"
 שירי© תלויעליו" המגן אלף נימס סאתם !כורחו
 •" מלכיש האחת" הפגז על יעלוז זהב מאות שלש

" מלכיש " שחוט זהב מגנים מאית ושלש יחקביץ
 על דברי הסעות ואת התניתיס את נקבות ובלהרן

ראה מגעו עלנושאו מגן שהוא לפי מגן נקרא בז
וסתי־חראת מגן לע שאתה אתה מלים אלרים

 מגנים שהם לפי העם גדולי נקראו וכן ♦ליזצנו כענייני
" מלוס אוץ מגני לאלרים בי שאמר עלהעם־כמו

 ן1תו אחר הענק משע מגבית קלון הבו אהבו
 שיחיה ואפשר דאבון- במו “ איכה לב מגנת לדם

 העם, 3ל השמן דרך על לב ופי'כסוי הראשק »חענק
 הוא ידוע ותלי חלב כסוי פי' זל אבי ואדני חזה

 קלב אל בעדככגאשיה לו ואומד המית מתח^׳אי
jjj□ "לבן לב את זיגנביעקב .למתגנבתאוזאלרי

’הי*► פייגנבדעתרכי גיאשית הארמי
 אותי ותגע וכן ברח והוא צאנו עס שהיה הושב היה

 מן כמקים יהיהאותי או דעתי" אמר כאלו כראשית
 מני וכסית התהגיס אמר וכן ממני דעתך גנבת כלומר
 כשניחם והידד □ראשית לילה וגנבתי יום גנבתי

ך ד ןחדאויגנונתיזס יוסף

/ך^־- י׳יל^ץ fc)O *״־

[ ־־ P’

r------
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גמא - גלםקכג

 נו שאין הרבר נזף כי גופי ,טז.( קלט, )תהל־*ים עיניך ראו
 כלי גלטי עץ, כלי גלטי .גולם נקרא לכלי ננמר ולא צורותיו כל

.כן יקראו לכלי מלאכתן שנגמרה קודם עיא.( כה, )חולין מחכות,
 פרק )אבות באטרם גולם הכסה טאין הרק האדם יקרא וכן
. בחכם ושבעה כגולם דברים שכעה י.( משנה ה,

וכל ,יד.( יו, )טשד־*י נטוש -ריב הוגגלע ולפני התפעל
 ?קו.לע)שם תושיה בכל נ.(, נ, )שם התגלע אויל

. יתערב* ענינם א,(, יה,
 יונה רני א.(, ד, השירים )שיר גלעד טהר שגלשו

 שחר1?־ שקורן הערב מלשון לקוח השכימו, פירשו
טא.( יג, )ויקרא הונח נבח מענין לפרשו ויתכן • ■( גלניש
זיר* אבי אדוני פירשו וכן . הוא גלוש התרגום בו שאטר

 במסרק. נסרקו כאלו ונחייפו היער עצי בינות ונסרקו שנמרטו
qj יונה ורבי ■ ענין לרתוספת □קום בכל שהיא טלה 

. לתוספת ניד*ם כי צורך ואין לענינים“אוהס תלק
 שאטרו לפי □ו(, לא, )כראשית כספנו את אכל גם ויאכל נם

 שלא די לא ני )שכם(, מכרנו כי לו נחשבנו נכריורת הלא
 כספנו אכל ונם לנו לתת שראוי מה אכל אלא משלו לנו בחן

טה.(, כו, )שם אחד יום שניכם גם וכן . שכירותך שהונח
 ישראל מי גם אתם גם וכן . חבירו על לרבות אחד כל

 כעס ו.(, א, א׳ )שמונחל כעס נם וכן .לא.( יב, )שטורת
 לפי לג.(, בו, )כראשית יהיה כרוך גם ופירוש . כעס אחר

בו שדחרניש כיון מדעתו שלא אותו שברך ואברכהו שאטר

 אדני פירט וכן . הארץ ישחה ומהירותו קלותו מרוב כאילו
 מגמה והוא ט.(, א, )חבקוק קדימה פניהם ניגטת השלום עליו אבי
 הבנין תאמר הה־א, בעלי כדוך ובנח . הדגוש הפעל טן

 פניהם מגמת ובסמוך טגטרה מגמת׳ גמית. גטה, טטנו
 נעוות יבאו כלומר פניהם, שוחה קדים רוח כי לוטר רועה
 .השקתה או פניהם שתתה עוה שהיא קרים רוח כאילו פנים

 1 )שטות גמא תכת יא.(, ח, )איוב בצת בלא גמא היגאת
 . מאד עד קל עץ הוא ב.(, יח, )ישעיה גמא ובכלי נ.(, ב,

 י, פרק )כילים זיל רבותינו בדברי נטי מלשון לפרשם ויש
 אוח; ווופחין קטנות ספינות הגט• מן עישין ני ד.( משנה
 . המים פני על קלים והם המים בהם יכנסו שלא בזפת

 1 והחאר .הורוע אטת (,סז נ, )שופטים ארכה גמר גמד
!פירושו יא.(, כו, )יחזקאל היו במגדלותיך ונמרים

*. קערה מדה אנשי ננסים
 פניהם. נכח ט.(, א, )חבקוק קדימה פניהם מגמת גמה

ונבר . קדומא לרוח רטן אפיהון מקבל חרנם וכן
. האל"ף עם נתבגוהו

גמא ;

 ?!?י י
וגמד

מגט־ ,

כרחמיו גמלם איטר ו.(, יג, )חהלים עלי גמל כי ג^וך*
טו.(, נ, )בראשית אתו גטלנז אשר ו.(, סג, )ישעיה

 לך שישלם אשרי יו.(, קיט, )תחלים אחיה עבדך על גמל
 הטובה התחלת ענינם ח.(, קלו, )שם לנו שגמלת גטול^ את
הגמול והשם .כא.( יח, )חהלים כצדקי י*י עמלני הרעה, או

 יגמלני ולמה הנקבה ה׳א ועם ד.(, ד, )יואל משלטים אתם
 אחר ומשקר* • לז.( יט, ב׳ )שטואל הזאת הגמולה המלך ן מרעהי כלומר יהיה ברוך נם אטר היה יעקב כי והכיר
 כמו והונח יב.(, קטז, )תהלים עלי כלתגטוליוהי תקטול, j,לא.( כו, )שם מטעמים הוא גם ויעש . עתה אותו אביך

 .יולהי ,עלוהי■ הארטית דרך על ד’יו בה׳א ובא תגטזד*יו י . מטעמים עשה עשו גם ני אטר מטעמים יעקב שעשה לפי
 נשלמה ח.(, כא, )בראשית ויקמל הילד ויגדל נחחר ועני! :אנחנו גם לא.(, יב, )שטות ישראל כני גם אתם גם ופירוש

 ודתפעל . בב.( א, א׳ )שטואל הנער עמל עד וכן יניקתו, ן גטצנח אשר גס אנחנו גס ,ח.( □נ, )בראשית אתה גם
נ,ט.(, )שם פרשים נם רכב קם טו.(, מד, )שם בידו הגביע

 גס אטר לפיכך הנוגה נענין מוקרם דבר שאין לפי אלה בל
 נר* עם גס יאמר לפיכך אחרון היותו יכשר ני הקורס עם

 בנחטרו השמוש בכיף הקרש בלשון הרוך וה ונטו . אחר
)כראשית בפרעה כטך ב.(, נר, )ישעיה כארניו נעבד ככהן נעם

נמול

נטולה
תגמול

 הדה ידו קטול כד.(, א, א' )שם גמלתו כאשר מטנו הקל
 גמלך עד שבי י.(, כה, )שם מחלב גמולי ח.(, יא, )ישעיה

 ייגמל העירות נשול להשלמת וכן מ.( א, א' )שמואל אתו
. ה.( ידע )ישעיה גמל ובסר כג.(, יו, )במדבר שקרים

 וגמליהם די(, יא, )ויקרא הוא נרה מעלה כי הגמל את
ידוע. טו■(, לב, )שם מגיקות גמלים כה•(, לו, )כראשית איםנש י יה.( נ, )שם אודו גם וילכו וכן כזה, וזה כוה זה כלומר םד,יח.(,

ננחבה־מהרו' ח.(, י, )קהלה ישול בו גוטץ חופר ג^ץ

??ל

 ירטה ,טז.( נ, )שם ייסף נחל ויציו בהחלה שנחמד ד־יפי
 ואחרי וחטאתם פשעם שישא נכבדים אנשים יוסף אל ששלחו

 נס אי; כמו אפילו בענין ויש . לפניו ויפלו הם נם הלנו נן
 רש ישנא לרעהו גם ,אחד אפילו , (j יר, )ההלים אחר
 להם והדומים •נ.(, יד, )שם לב יכאב בשחק גם נ.(, יד, טשלי
. רבוי ענין והבל

•ו.(, כד, )כראשית מכדך מים מעט גא הגטיאיגי הפעיל
נד.(, לט, )איוב ארץ עק?א ורגז ברעש וק • השקיני פעל

sub auroram ad aquan accessit.

נ׳ )שטונחל הנדה־* הפחת נחל חרנום הרגש עם
 . הם נחחר ממוצא והגיט"ל ף”והקו קוטצא, לגו יו.(, יה,

חסיד גמר כי ט.(, עו, )תהלים ודר לדר אטר גמר ג^ןך
 הוא ואשר . והשלמה כיליון עניו ב.(, יב, )שם

 וכן . חסרו משלים נ.(, נו, )שם עלי גמר לאל יוצא פועל
 ויש . בעדי טובו ישלים ח.(, קלח, )שם בעדי ־1עמ י־י

 הרע בלומר יוצא י.(, ו, )שם רשעים רע עטר־נא מפרשים
 פוער* חייתו ייהכן . ויכלם אותם ינסר הרשעים שעושים

. הרשעים רע ויסור שיבלה כלומר עומר

נוטץ
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95 גלח-גטר

 ומהירוחוא. קלותו מרב יבלענה אמו כאלו הלשון הרהבת רוך על והוא 1אוץ
 כעלי ויל הלמו כעלול' השלישי כטאמו פניהם* מנטת יהודה וי וכו וכאשו

יגמא כי ואוטו באלף שהוא אעים פנים על ממנו אוץ ינטא ושמא אמו ההא
 פניהם מגמת שיהיה נכון אין אנחנו בו שאטונו הענין יהודה ו׳ אצל ענינו ""אם

 היה אם אבל פניהם באמור שכן כל’ הזה הענין חלישות מפני עיקר כל ממנו
 איננו ואם חלוש ויהיה ההוא הענין! בו לו לוטו אפשו היה קוימה מנמתם אומו
 מנהגו על מהם אחד לנו פוש שלא אעים עליו לתפוש אין סבותנו ט סובר

 מאר חלוש הלמד טעלולי’ פניהם טנטת היות בו אנחנו דעתנו אגל ספק. מכל לבווה
 ללשון דומה ושיהיה משמה משקל על הכפל מבעלי שיהיה בעיני הטוב אך

בל■ פניהסג מנטת פיווש ויהיה כונתו כונתי כלוטו הטה המטח באטום העובי
 הוא ‘גמא ובכלי נטא* תבת אליו. פונים הטקוס״אשר כלוטו וצוההם מהמז*. עו׳

בורי. עובי בלשון
 החוגום בו ואמו שהואזות ישאומוים ’ארכה נטר והדלת. והסם הגימל

[.8היו כטגדלותיך ונמרים] אטה. והיא נוטידא
את לך שישלם אשרי וכמהו אותה נטלנו אשר והלמד. והטם הגימל \

 אם הנם אדם עם תריב אל רעה» להם נטלו בי לנפשם אוי 8לנו שנטלת גמולך
‘עלי* נמל כי 12חסד איש נפשו נומל 11אחיה עבדך על נמול *’רעד, גמל[• לא

1כצדקתי* ה׳ ינטלני ו[כמ,גסול תבהש שיהיה ויש כרעה וא במוכה התחלה זה כלץ.
 39הנטל וםבי יגיקתו^זכסהו ^^גג^הויגמל^ ויגד״דהילד .”כצוקי ה׳ יגמלני ועור

' השלמת לאחר הגדול ועלז אוחו אומרים !?פעמים ’8מהלב נטולי יצחהי• את

 j א5^לנו"קומג8הםחתהנדול אל תרנום גומץי* חופר והצדי. והמס הגימל
החך. והוא אחד שלשתם ומוצאם בכף כוטצא לנו הפחת•* אל יפל ותרגום בקוף

 אלה חםיד>» נמו כי ”ורוו לדור אומר נמו והדיש. והטם הגימל
 הכריתה האלה המלות וענין מתעכר ”רשעים רע נא ינמר מתעברים אינם השנים

 שהלשון אעים הכריחה וענינו ”הארץ טן חטאים יחסו שנאמר כמו וההשלמה
 ויל עלי המשלים ענינו ”עלי נוטר לאל ההשלמה ומענין בהשלטת נודע הזה

 בטקום הנה בערי כי עלי טובו ישלים ”בעדי יגמור ייי וכמהו עלי חסדו המשלים
 ”ובמשנה אותו הסתיו ותענין עליו פנו כלוטו ”בערו ה׳ ויפנו שנאמר כמו עלי
ולנטור. להתחיל יכול אם

b חסר. ב1 חסר• כ ב ערב. בל׳ לוח רומח מלח על הערת בע
טז. ג ׳#וסטים6 ב. יח ישעיה4 בג. שטות * אט. חבקוק2 נד. לט איוב1

 תחלים11 ל. ג משלי 10 ט. ג ישעיה8 ח. קלז תחלים ’ טו. נ נראשית ’ יא. כז יחזק׳ ’
 ח. כא ברא׳ 18 בא. יח תחלים 11 בא. כב ש״ב 14 ו. יג תחלים18 יז. יא משלי12 יז. קיט

 ח. יא ישעית22 כד. א שם21 בג. א שם20 בב. א ש״א 18 ט. נח ישעיח18 שם. שם 12
 ח. י קהלת2’ טז. לב בראשיח28 ד. יא ויקרא28 ח. יח ישעיה2‘ בג. יז במדבר28
 לה. קר שם88 י. ז שם 82 שסיבב.81 ט. עו תחלים88 יח. בד ישעיה28 יו. יח ש״ב 28
ב. ג ברכות ט׳81 טו. ז בראשית 88 ח. קלח שםj 88 נו שם84
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45 יג שוד '«\מציעא בבא מסבת בבור

 ישראל טבחים ורוב במ״ש רנ״ט סי׳ הש״ע כיונה דג׳׳כ וי׳יל כטור דברי
 אפי׳ ולכן ישראל שבמקום שוחטים דרוג ג׳׳כ כוונתו נו׳ טיף או בהמה

 גדולכדדחיק נעוף דוקא ׳לפ צ*5דרטבמקול־ן.י דאין אע״ג מותר עוף
 בי״ד גופי׳ הטור כתב הא להק׳ ואין ־ מה ק לאו סקי״ח א׳ סי• י״ד הש״ך

 כרשב״א פסק יפה גוי ע״י דבשולח י״ל היא סי׳ לאו לשחיטה קיי׳ח סי׳
 שאינו עד בזיוף לשחוט לו ונקיל שוחט היא ודאי לזייף רוצה הגוי דאה

:ודוק כלל להא דמי לא במוצא אכל ניכר
דמשמע ואע״ג עכ״ל כו׳ דרב לקמי׳ אתא ה בד 'DID ע״ב שם

 הוה ורבא אביי בימי מדיון לבר ח' דף בב״ב
 מעילם המשפחה לכל זי״ל מריון בר דבי איתמי צדק׳ רמי רבא ההם דלרסי׳
עובאבר רבא בתר דה־ה רבינא בימי נמי וכ״הג הוו דהרי עי״ל כך נקראו

: כ״ז דף ב״ב דרב רי׳ב הריון
 ובש״ע ביתנו׳ נ;כרלו גמראע״ב FID ד והי׳קע׳ל( )לי״דסי׳קכ״ט

בהג״ה ס״א קע׳־ל סימן י״ד
 אסור למוכר מעות כשיהיו להחזיר צריך שקונה מ־ שכל נעיר מנהג שאפילו
 מכירה עצ״ה שמילויס למנהגינו מכאן קשה ואייה ע״כ סירות לאכול ללוקח
 שמחויב פוסקין נב״ד המליה את ותובע משננו לפדות הלוה כשבא ואח״כ

 למ״ש ממש דומה והוא הזמן לשי הדיוח וגס הקר; לי כשניתן לפדותו ליהן
 דף נשך איזהו פרק התיס׳ ראיהממ״ש נ׳ סי׳ נ"ל תשו' בס׳ ומ״ש ־ כאן
 פישוק היתר נערן אנא הוי׳ לא דהכא דמשיכה וזי׳ל כשמשך ע״אד״ה ס״ג
 התו׳ כוונת דהתס כלל משס״ראי׳ אין געני׳ד ־ עכ״ל לקנותממש ולא
 דכיון עין המראית לבטל ל׳א היתה לא המשיכה רק ננל לקנית כיון דלא

 התם מכני מקים יחי־ דחפי' תדע בדנית מעית כמלוה מחזי דמשךלא
 שמעת מי לקנות ולא איסורא לאפקיעי דמהני נחצאין קנין שיש למימי אבל
 בהג״ה הא ברבית ח׳ צד משום המחבר מין שם בהג״ה מ״ש יכ״ש ליה

 דלא מנהגינו דמעה ונ״ל ־ אסור מ״מ הוא א׳ נד רק נמי קע״ד דר״ש
 מכוס ואי וחבידה בגניבה שא״א נכסים היה דההס דבית לההוא דמי

 ליכא במכירה שלא א' צד דאסי׳ נמטלטלין משא״יג שטחי לא אונסין
 המותר לו לשלם א'צ כאבי או יננב אם המוכר מצד דאפי׳
 מכר הוה ולכן בעין כשהוא לד להחזיר כ׳יא צריך ואינו, מחובו

 ס״קכ״ו קסיט סי׳ י״ד הט״ז בהק' מה קבה לא נמי .והשתא לין צד תב׳
 דל״ד גויס של במשכטת שם למ״ש קע״ד דר״ס מההוא צ״ה ם״ק זהש״ך
 הש״ךמיירי שם שהניא סיסקיס מיהו וכמ״ש מטלמלין והתם קרקעי דהכא

 דמיימי לעובדא דמי לא מנהגיט דמ״מ רק לאסיר כתבו ואפ״ה בממלטלין
 כלום מתנים שאין מנהגינו אבל בשחלה בסי׳ דהתנה מיירי. דהתס התם

 ומ״ש בה־ מקיל־ן צדדים בב׳ מטרה ואיכא תנאי דליכא טו;י תעהנ כשעת
 יכול שאיני מתנה כל דאמרי׳ מהא ראיה להביא סק״ה ס^ימ״ו אי״ח ט״ז

 בתו' קל״ד דף ב״ב ע׳ ענ״ד מנירה אינה ה״נ וא׳־כ תתנה אינה להקדישו
 אין נמי שכתבתי ומטעה כלל ראי׳ משם שאין להדיא בס מבואר שס

 הוה השבח ניטל דאי הדרת שומא גבי קי״ג סי׳ ח״מ הטור ממ״ש ראיה
 מוהר״ר הגאון מפי ושמעתי • מטלטלי והנא מקרקעי דהתם דמיי דלא כריבית

 לבוב בק״ק קדמונים גאוני׳ שתקנת לבוב דק״ק ור״מ אב״ד ז״ל חריף משה
 וריוח קרן'׳ נתינת אחר להחזיר מכריחים בעין היא עצ״ה משכון שאס

 אתו שהאמת חרס קבלת כ׳יא נאבןאיל אי נגנב המלוה טוען ואס כמנהג
 ומ״מ בכ״מ להורות לענ״ד וכ״נ אותו משביעי! בדבר ערמה רואים ואם

 כה״ג בם׳ גס כלל מכירה היתר ע״פ ילוה ולא זאת יעשה לא אטם אשרי
 מקראקא ז״ל מהר״ה כתיקון היתר יעשה רק לאסור פסק ע״ב סימן ח״מ

 :י״ב ס״ק קע״ז סי׳ בט״ז ממנו קלת המבואר עישקא היתר והוא
בעל כו׳ רב חמר חביפי׳ ברבירי׳ מאי גמ׳ □’JZ פו FH )אגדה(

עי׳ מאליהם כו׳ אמר ושמואל כרתן י
 ומר , חדא אמר מר ולעמד פלונתחן בטעה שנדחק יא מהרש

 זימרא בעל הונא רב ערופה עגלה פרק גמרא ע״ש פליגי ולא חדא אמר
 ולאאשתכח אווזא-נזוזא אבעי בה זלזל חסדא רב בזוזי איוזי מאה קם

 בכלל העופות וכל הקולני במין קללה ניתן דע זמר מהאדבחטא שמעי׳
 קרבנו לפיכך פטיט מעשה עשה הוא מצורע במדרש כמ״ש קולניס נקראים
 חכמות ביה דכתיב התירה לימוד איפכא דה״ה שם מהרש״א וכ׳ עופית

 המד׳ בו היה בתחלה בשלמה והנה הקולני במין כרכה גורס חרונה בחון
 אומר שהיה פסין עושיי בפרק ואמרינן העם אח דעת לימד כמ״ש השונה

 ע״ש טעמים וחמשה אלף סופרים ושל משל אלפים נ׳ תירה של דבר כל מל
 נכשל ואח״ש בישראל הרבה הורה והרביץ לעשות שהפליא שנראה עוד

 כך ואמרה זמר מיני אלף הכניסה פרעה שבת נהמה נמה ם׳ כמ״ש נהיפוכי
 לדרום שאפשר נישנא וכתב הכתוב נשחקל ולכן ־ כו׳ פלוני׳ לע״ז מושק

 .והיו בעופות הברכה נשלח תורה קיל בזטת דמעיקרא ללמדך תרווייהו
 זמר מיני אלף קול גרם פרעה בת כשנשא ואח״כ מאליהם ועומדים אבוסים

 צריכי׳לאניסאוחןבעלכרחם והיו לעיל נמיןהעופו׳כמ״ש שנשתלחמארה הרע
 וק״ל: זה במקום איירי ואילףשמואל ס״עה לנח במשנשא דאיירי דרב והייט
 פרש״י ט׳ מכאן ט׳ סולת וכתיב קמח כתיב גמרא 3V פז דף

והאדלא עכ״ד־ סולת והוא קמח אמרה היא ז׳ל

דף

 משוס צ״ל קמח היא ואת״כ סולת אברהם אמר תחלה איפנאדהא כתיב
 דרשי* דקמח דמיהורא רק מקרי׳ פילת וקמח פשוטו מידי יוצא מקרא דאין
 והיאסולת קמח אמר דשא לפי עוד אפשל ולענ״ד לפרש׳יי כצ״ל וכו׳ מכאן
 קמת סאין ג׳ ליקח אברה׳ ציה מ״ע להקשות יש דהנה ט' מכאן מוכח ומ״מ

 לחם עשרון היא א' אדם דאכילח פ״ג דף בערובין אמרי' והא אדם בר לג׳
 סאיןהוא ג׳ דהא החזיקם ברעבהניס וכי וא״כ רעבתן הוא יותר והאוכל

 עלפכוק שפי׳ להחזקיני לי׳ דקשיא דהיינו ונראה מנ׳עשרונים כפלי׳ כפלי
 הללו אדם בני לג׳ סולת עשרונים ג׳ יוציאו קמח סאין שמג' וגו׳ פאי׳ שלש

 יותר דאוכל דאמרי׳ דהא עוד לתרץ ויש השיעור ומכיון ניחא דהההא עכי׳ד
 בערובין שם וכדאי' לבד לחם כ״א אוכל באינו דוקא היינו רעבתן הוא מעשזרון

 אוכל דאס כוותי׳ דכלכתא בגמרא דמשמעהתם מאיר דרי• אליבא פ״ב דף
 דרווחאגבסומאשנית׳ משוס הרבה פת ג״כ מושך הרבה ומעדנים מטעמים

 להם להכין ג״כ והוצרך ממעמיסהרבה להם לעשית רונה אברהם היה וה״ג
 דמגילה פ״ק דאביי כעונדא לבסימא שכיח טיבא דרווחא הרבה פת

 לעשות היא וצוותה האיס ג׳ ל״ל לשרה וקשיא קמח דהואאמר ניחא והשתא
 כאין ג׳ כפשוטו לפרש לה והיה כהחזקור אברהם כוונת דפרשה סולת
 'דהאשס אלא הרבה פת למשוך בדי הרבה מטעמים ותעשה ללחם קמח

:וק״ל לאורחי׳ הרבה מטעמי׳ נעשות אצלה הנמנע ומן כו׳ נרה עיני׳
 להקשות יש כו׳ מערובין מיכה מיכה גמר גמרא 2״JF קיר ?

ט׳ שערכין בב״חק״ו ויהדרו קאמר דלעיל
 וצ״ל ט׳ נמכוחו שיהי׳ הוא האי ואידך כו׳ הוא מך יאס קרא אמר ימשני
 ט׳ במכותי שיהא למדרש דאיכא ס״לכלל ב״חלא דש״להיאולא דמאן

 איכאלמימר הא הוא משוסדכתיב ואי הק׳יו מפריך טעם מאיזה דאלה״ה
 דלא קראבנוונא לאיקמא עדיף דמפי דעלמא ופוגיין במטהו שיהי׳

 במכיתו שיהי׳ מנ״ל ואידך תו פריך דלא והיינו כמ״ש הק"ואלא לסתיר
 מינה מיכה דגמרי׳ השתא וא״כ כלל דרשא האי ס״ל דלא אצא

 דאפשר כיין א״כ כי׳ במטהו שיהא רק ב״ח ולא הוא לאוריי לאו דהיא צ״ל
 דאי לומר ודוחק מק״ו למילף חיכא הא הנ״ש לי למה בהכי קרא לאוקמה

 הק״ו מפריך והיינא כמכוחו לשיהא טא לאוקמא 7ס״ היה לא ג״ש לאו
 ס״ק כדפרכי׳ עלי׳ למיפרך דאינא ק״ו האי על עוד בשנדקדק ונראה
 לערוכץ מה איפכא והכא בנזקין כחו יפה שכן לב״ח מה ז׳ דף דב״ק
 דהכא דק״ו וצ״ל כחו שיפה בב״ח תאמר מזקין כחו והורע הקדש שהוא
 יפה נמי דהקדש וס״ל מנסי׳ בן כר״ש דס״ל דהתס עקיבא דר׳ אליבא הוא
 דלא למאן הייט מיכה מיכה הכא דגמרי׳ דמאי ניחא והשתא מזקין כחו
 בנזקין כחו הורע שכן לערכין דמה הוא פריכא וק״ו מנשי׳ בן כר״ש ס״ל

: ודו״ק מיכה דמיכה ש“ג לי׳ מבעי ולהט
מציעא בבא מסכת פליק

בתרא בבא מסבת
 בו׳ מתברך לעני פרועה הניתן כל אי״י ע״ביגמרא ט' דף )אגדה(

ט״א מתברך בדברים והמפייפו ברכות
 • דוקא זה מספר מ״ט הללו למניניס לב לשים ראוי י ע״כ ט׳ ברכות
 כמו עניים במתנות שנאמרו לאוין ו' נגד הוא ברכות ו׳ דמפפר ונלע״ד
 נאמר לא זו במתנה דנאמר דלאו ואע״ג מ״ע בה׳ ז׳יל כרמכ״ס שחשבן
 וכה״ג הוא א' עניים מתנות דשם בהדדי שייכי טלהו מ׳ימ זו במתנה
 הט ופריך לאוין בה׳ עובר ש״ש העושק כל דאמרי' קי״א דף בב״מ משנינן
 טא א׳ שכירות שם ומשני טממא ליתנהו דלילי׳ והני בלילי׳ ליתנהו דיממא

 אינו ואמאי שם הרמכ״ס כמ״ש בה יש נמי עשה כמה הא להקשית ואין
 ליכא דעונשה היכי ט ליכא עלמא בהאי עשה דשכר י״ל כנגדם מתברך

 ביטלה בסכבר אבל העשה לעשית היינו נפשו שתצא עד אותו דמכין דהא
 איכא בעיה״ז שכרה ה״נ עלי׳ דר,לקין תעשה לא אבל עלי׳ ב״דמענשין אין

 ז״ל הרמנ״ם כמ״ש בקרקע לעניים שיש מתנות ששה נגד שהיא י״ל ועוד
 כל קייס כאלו פרוטה כשנותן הכתוב עליו דמעלה עניים מתטת מה׳ רפ״ו
 דה״ל להקשות ואין ש״ש בעושק לעיל כמ״ש הוא א׳ צדקה דשם מתטת הו׳

 דשייך י״ל בכספים רק בקרקע שאינה צדקה מצות בשביג עיד להתברך
 דעשר מקרא דאתרבי שלו מעשר כ״א איט מכספים צדקה מצות דהא בהני

:קרקעות ת־ואות מעשר גבי דכתיב תעשר
סימה הגנן׳ ע״פ ינואר ברכות גי״א מתברך בדברים המפייסו ו^נין

ואמרי׳ לחס ככר מבקש לסוף זונה אשה על הבא כל ע״ב ד׳ דף
 ומשמע וטאסח בנואף אלא נאמרו לא ארורי׳ הי״א דכל ע״ב ל״ז דף שס עוד
 דכל התם כמ״ש ברכות הי״א עליו שיחילו ראוי מזה נזהר שהי׳ דמי

 בדברים העני המפייס ולכן בברכות היפוכן תחלה אומרים היו הארורים
 רק לעיל כמ״ש העניות לך נרם זנית שמעשה חושדך שאיני לו אימר הוא

 הדומה אחר טעם או בעולם שחיזר היא שגלגל אלא צדיק בחזקת בעיר אתה
 סחשדי׳א מוציאו הוא וא׳׳כ סדת בן אלעזר ר' גבי בהערת כמ״ש לזה

 המסייר מתברך ה7מ כנגד מדה ולק ברכות י״א בכלל ומחזיקו ארוטס
: ודו״ק ברכות בי״א ___

-------—צמה--------------------------------------------------—!,ד

אוצר תכנת ע״י תורפס)430 מס עמוד זלמן אפרים בן סנדר אלכסנדר שור, תליתאי< >אוריין שור בכור חדשה, שמלה שור, תבואות



א .®פזון פרק ה א 3 תוספתא

 וגמילות והראיון והבכורים שיעו?ר;_ך,פאה להם שאין דברים אלו א( א א
לה ואין מלמטה שיעור לה יש פאה א תורה. ותלמוד חסדים (נ

 הדברים אלו 0 ב ב פאה: אינה פאה שדהו כל העושה ]א[ מלמעלה: שיעור
 ועל ג״ע ועל ע״ז על ג—הבא לעולם ,(לו קיימת והקרן הזה, בעולם האדם מן נפרעין
ג< לשעיר, שנא׳ פירות לה ויש קרן לה יש זכות ג ■■ כולם כנגד לשה״ר ועל דמים שפיכת

גרסאות חלופי

.6הי' שט נ’ם >•>» ופי׳ שם, ונפל"נז הם•! מ״ע מה׳ ש־א מיי׳

חסו. נ( אלו. וזינת M נני׳ע א(

באורים
 ביעור להם שאין סי׳ שיעור. להם שאין א א פרק

הסאה. למעה: ולא למעלה לא מדאורייהא
 כל פאה לעכור. ומוהר ההווה, מן יצא שהוא נכל שאפילו
 בחדושיס: לקמן ועיין הראשונה, שגולה שקצר אהל השדה

 למטה; ולא למעלה לא שיעול להם אין נמי והבכורים.
 וכל אחה רגע בראיה יוצא בוינל פנים ראייה והראיון.

 •הלא ירושלמי וגמ״דו. יומר! מצוה נו יש בראיה שחרבה
 כין לעשירים בין לעניים נין שיעור לו אין ננופו• דחימא
 המבזבז דתנן שיעור• לו יש בממונו •אנל למחיה, נין לחיים

 בירושלמי היטב ומיין התורה, מן והוא מחומש יוהר יבזה אל
 למעלה לא שיעור לה אין נמי תורה. ותלמוד :זה פרק
 לה אין וא־כ ולילה• יומס בו •!הגיח לכתיב למעה, ולא

 ועיין סופר, אהה נתינה לפעמים נמי ולמטה למעלה, שיעור
 ב׳ במשנה כדהנן מלמטה. למשנהנו: הנריא של הארוך נפי׳
 מדרבנן; הוא שעירא והא' מששים• לפאה פוחהין ,אין

 כל העושה פאה: שדהו כל לעשות ליכול מלמעלה.
 דכל סאה. אינה :הראשונה שנולי! קצר שלא עד שדתו.

 איחא וכן נשאה. השדה נתחייב לא לקצור המחיל שלא !מן
 )לענין הראשונה שבילה קצירה יופי ריא כפיר,ין בירושלמי

 לענין מירוח כמו הוה )כלומר למירוח דומה פאה( חי'ר
 על ניב: נעוהיב ממנו שנפרעים והקרן. ב חרוימ(:
 הכרח •הכרה טיו( )כמדבר כמיב !רה בעבודה זרה עבודה

 — מכרה הזה. כעולם — הכית בהי. עונה ההיא הנפש
 הזה העם הטא .אנא ורה בעבודה ונתיב הבא, לעולם
 ובגילוי ליב( )שמוח !הב• אלהי להם ויעשו גדולה חטאה
 הנדלה הרעה אעשה •ואיך ליש( )נראשיח נחי כתיב עריות

 מעבודה הגדולה, הרעה דכהיב עייוח גילוי וילסינן הזאה•,
 הנדת ורה כעבודה כשם גדולה•, .חעאה בה דכתיב זרה

 ושפיכות עריות. בגילוי כך הבא בעולם חנרה הוה בעולם
 נחיב נמי דמים שבשפיכות ורה, מעבודת ילפיגן נמי דמים

דנחיב הרע ובלשון מנשוא. עוני .גדול• ד׳( )בראשית
מהליס

ועי .6רע* ירושלמי « יחזקאל ומראה שמואל מצפה

 שס וירוש' fin קדושין 1 .6ה* פ״ פנסדרין ופי' 6םפ״ וקדושין fc’o ירושלמי ב

תנאו. וליתד תשונה ה׳

שם. נעוה־ב. ד( שם• דברים, חצו על נ(

חדושים
 לא התורה מן שיעור להם אין נמי והבכורים. א
 ראש בכורים בירושלמי תני מררבגן אבל למטה. ולא למעלה

 ומכלתין א׳ במשנה בשנו״א ותמה מששים. א׳ הבכורים פ־ג
ל יש שהתרומה מ״ג פ״ב בכורים במסכת ששנינו מהא

 מדרבנן ואף מהתם משמע הלא בבכורים, משא״ב שיעור
 מדרבנן הוא שלד, השיעור בתרומה והא לבכורים. שיעור אין
 מכלתין בראש הירושלמי מקושית הגר״א שם שהוכיח כמו
 ותירק שיעיד. לחם שאין ך1ה בהדי תרומת חשיב לא למה
 ואינם בכורים תוספת הוא ששים עד בבכורים ומוסיף והא

 הרי י-שיעור עד שמוסיף כל בתרומה אבל בכורים, כעיקר
 בבורים כה׳ פ״ב מיי׳ ועיין בדבריו. ע׳־ש תרומה עיקר הוא
 הגר״א. כדעת בזד. ועתו שאין מדבריו ומשמע והי״ח הי־ז

 שם למשנה הרא״ש בפי׳ עיין הגר״א של הקושיא ובגוף
 שיעור" לה יש .תרומה שם וקחני הא שפירש בבכורים

 אך בבכורים, משא״ב תרומה, גרנו כל עושת שאינו היינו
 ותרומה. קולי קתני. ותרומה וחומרי משמע המשנה פשט

 בבכורים. מעלה ד.ך השיב שב ו׳ -במשנה ועוד קתני. לא
 ראשונד," ב״משנה עוד ועיין בכורים. שוהו כל עושה ואדם

 נ׳־ה, בקדושיו רי׳־ד התום׳ שכתב במה הגר״א קושית שתירץ
 טבלו. מירי להפקיע היינו "כרי פוטרת אתת דחטה יהא
 יעו״ש, חשוב דבר ליתן צריך לכהן נתינד. מצות משום אבל

אלה. רי״ד תום׳ בדברי להאריך יש והרבה

 ואיתא והא סאה. אינה סאה שדהו כל העושה
 פאר. שדהו כל לעשות רוצה שאם .מנין ע־ב( )ו, בנדרים
 איירי דד,בא לומר ־ש שדך", .פאת לומר תלמוד ~ שעושה

 איירי ובנדרים ממש, שדהו כל והיינו לקצור שהתחיל קודם
 שדהו׳•, .כל אז וקרי הראשונה שבולת בבר שקצר אחרי

 לקצור שהתחיל קודם פאה וגבי בפאה, החייבת שדהו כל
 בכולד, קריגן לקצור שמתחיל ומכיון עליו, חיוב שום אין

שדך־. .פאת
לא

 נורים עי׳ ]א[
פ"׳• ,עי׳ ועס,
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ראשון פרק אה פ תום 2
 שנא׳ פירות, לה ואין קרן לה יש עבירה ד יאכלו. מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק אמרו

 ל( ? דרכם מפרי ויאכלו מקיים אני ומה (ה לו, יעשה ידיו גמול כי רע לרשע אוי )ש□(
 פירות: לה אין פירות עושה ושאינה פירות, לה יש פירות שעושה עבירה אלא

 שנא׳ נ מצרפה, הקב״ה :( אין רעה מחשבה למעשה[, ]מצרפה א !( טובה מחשבה [ד] ד
 אנכי הנה 0 )ירמיה מקיים אני ומה ה׳[, ישמע ]לא בלבי ראיתי אם אה סס )תחלים
 ״( מצרפה המקום טובה שעושה טובה ג מחשבה אלא מחשבותם? פרי רעה מביא

 ט( פאה אדם נותן ד, למעשה: מצרפה הקב״ה אין טובה עושה ושאינה למעשה,
 בסוף[ ]בין באמצע[ ]בין , י( בתחלה בין נתן ואם ובסוף. ובאמצע השדה בתחילת

 וצריך פאה זו הרי בסוף בין באמצע בין בתחלה בין נתן אם ]ה[ אומר: ר״ש יצא.
 ]לו[ י. סומך (ני ,אחז קלח ]לו[ יא( שייר אם אומר: יהודה ר׳ כשיעור. בסוף שיתן
ומבקש הפאה את שנתן בזמן בד״א ,הפקר. משום אלא י נותן אינו לאו ואם פאה, משום

חגר״א הגהות גרסאות חלופי
 רעהו «ל אי• ר,׳ יראי נדברו 1• •נא• לסע»ה פנרפה הקניה א זני, ,58 הסקום, (1 .66 '•נעו, ופפועעותיהם ו( פס. פה, ס(

 ה.0» ולהועני ה׳ ליראי לפניו וכיון ספר וינהג וי»פע ,ה ויק•! .06 פההילה, ט( ני'מ. הסע»ה, עם ח( ביה. המקים אוה״ג

עופי ו»אינה למעפה פערפה הקביה פירוה •עופה נ לפע»ה. נ לו ספון יג( .06 ציחא לו יא( .06 ליתא באפעע בין •(
יניחן• עליו 0 באפעע. בין ו לפעפה. פנרף הקניה אין •ירוה נייע. פפום, ניתן

אריי. ז נםון«. 1

?ויברההכסה•

באו
 כנגד שקול הוא לכן •גדולות•, מדברת לשון י״נ( )תהלים

 ואין ובעוהיב: נעיהיו שנר לו יש קרן. לה יש ג עולם:
 ננון פיו־ות. שעושה :רשעו מנדי יותר לשלם פירות. לד,

 מצרפה ד :ממנו לומדים ופנריו עושה שהיא השם חלול
 ה' ליראי לפניו וכרון נספר •וינחב שנאמר לסעשה.

 שמו• •ולמושגי מאי בקדושין שם ואמרינן שמו•, ולמושגי
 עשאה ולא ונאנס מלוה לעשית ארס חשב אפילו אפי א*ר

 סובה. סחשבה אלא :עשאה נאילו הנתיב עליו מעלה
 שקיים נלימר הנמרא, ננירסת פירוח• שעושה •ממשנה צ>ל

 נס נענש אז למעשה. מצרפה המקום :ועשאה מחשבתי
 עושה •ושאינה ציל סובה. עושה ושאינה :המחשבה על

 אם אף נמציה משאיה המחשבה, על נידון אין או פירות•
 בתחלת ה :לנדה המחשבה מל שבר מקבל עשאה נאנפלא
 דוקא• השדה נקיף פאה להניח צריך ואין ובאמצע. השדה
 אמרה — לקצור שדך פאת תכלה לא ״ט( )ויקרא דנחיב
 )ירושלמי(: לקצור קמה עדיין לך שיש ואע״ס פאה, חן חורה
 בתורת סאה. זו הרי בסוף בין באמצע בין בתהלה נין

 באמצע, ונין נחחלה בין הגיי־סה א׳( פרשה )קדושים נהנים
 מה זה כדיבור ואשמועינן שס. ליתנייהו בסוף׳ •נין והתיבות

 שנותנים כן אמנם חימא דלא הקודם. מדיבור שמעינן שלא
ואשמועינןאס בסוף, גס לשייר צריך אבל השדה, נתחלש סאה

וער־פ מיג פ׳א ידוש׳ פי׳ י יחזקאל ומראה שמואל מצפה

ים
 בסוף: עוד לשייר צריך ולא יצא, באמצע או נתחלה נח!

 מששים אחד נשיעור פירוש כשיעור. בסוף שיתן וצריך
 ורני ממעשרות ופטורות פאה ושחיהס הנשארת, מחבואה

 אינו אבל פאה, דין לזה יש בחמלה דנתן דהא סובר שמעון
 עניים ממנוח הלנות מיי׳ )עיין כפוף לשייר וצריך נזה ייצא
 סומך :במחובר אחד. קלח לו שייר אם :הי«ב( פ«נ
 להוסיף ומבקש סאה שיעור כשנתן מיירי סאה. משום לו

 לפטור פאה חורת לחושפוח ויש המחובר על להוסיף יכול
 משוס אלא נותן אין חלשו שנכר לאו. ואם המעשר: מן

 ואינו פאה, חורת לו אין החלוש מן שמוסיף מה דבל הפקר
 כשמיטה לעשירים נם הפקיר נן אם אלא המעשר מן נפטר

דהכא( התוספתא בפירוש נ׳ משנה •א ס נמסנחין )המש
 רוצה והוא המחובר מן פאה כשיעיר נשנחן מיירי זה ונל

 מן גוחן המחובר מן נחן לא אס אבל התורה, מן להושיף
 אליהו כשמש אמנם ו׳. בהלכה לקמן כדתני פאה וזה החלוש

 הכי יהודה ר׳ וברי מפרש נ׳( משנה )פ׳א הארוך בפירוש
 נמלואה מתחלה נתן לא אס פירוש — אחד קלח שייר •אם
 משום לו סומך אחד, מקלח פחות נחן אלא מששים, אחד

 נחן ואם פאה, משוס יצא לא עדיין דמחחלה משום פאה,
 ואם פאה. בתורת ולחן להוסיף יכול אינו נשלמות מתחלה

אינו _נשלימוח נתן לא אס אפילו אז במחובר קלח לו אין
נותן

א,יפ קוושיס נ’נחי עי׳ [nJ מ. קדישין ]י[ .1
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 «'ו המזל׳ס
ה׳ג מרכות

 וכ' מ'. קעהק
 מ*? אטת
 חרז';א! שימ
סוה״א נ״א

 אבל מןהחירה שיעיר. להם שאץ דברים אלו א, א,’י«
ע׳ בששים דפאה שיעור להם יש מדרבנן

 מבלי לעניים שדהו בסיף לשייר חייב שארס הפאה. :קל*ז מילין
 שרך פאח חבלה לא נ״ג( )ויקרא בדכתיב הקליר כל לנלוח

------------------------------ראשימתיוף־ וכתיב בכירים. בקצרך:
 אלהיך ר' ביח חביא אדמתך בכורי
 הראיון. :לכהן יניחנין נ(’כ )שמות
 )דברים יכתיב בטורה פנים ראיית

 כל יראה בשנה פעמים שלש ט*ז(
 לה אין בעורה פנים וראיית זני-־ך
 עייל רבעי אימת דבל שיעור

 שיעור כמה קציב אינני נס ומתחוי
 וע' בעלותי יקריב אשר הקרבנית

:בזה יר״ל ר״י פליגתח ו', מגינה

?w! .מ׳ 
ר. ברכית מ״ם

 שיעור להם שאין דברים "אלו א. פ״א,
■והראיון והבכורים’ הפאר,’

 לה יש •פאה תורה "ותלמוד חסדים "ונטילות
 'העושה מלמעלה שיעור לה ואין מלמטה שיעור

 הדברים "אלו ב, :פאי׳ אינה פאה שדהו בל
 לו קיימת והקרן הזה בעילם האדם מן נפרעין
 דמים שפיכת ועל נ׳ע ועל ע״ז על הבא לעולם

 לה יש "זבות J ג כולם בנגד הרע לשון ועל .
 טוב נ׳ צחק •אפיו »»' פירות לה רש סי! * ££ K™"־

 קרן לה יש עבירה יאכלו מעלליהם פרי בי WJ)M ח,נמ ל3א חמה5ו ס.חתנ
 נטול כי רע לרשע •אוי שנא׳ פירות לה ואין £ הסל ש, ם,ישכ קופד צדקה ?נץ

 מפרי •ויאכלו מקיים אני ומה לו יעשה ידיו ן שבנכסיו הרייח מן מימש על שיעור
 פירות פירותישלה שעושה עבירה אלא דרכם ° אל המבזבז נ׳ בכתיביח כדאיסא

 מחשבה’ד, פירות: לה אין ת-עושהפירות1י1_גש{ לה i'6 •fp :יומרמחי«ש יבזבז
רעה מחשבה למעשה מצרפה הקב״ה טיבה י: 1"'י’. הישעל ב’כהי ר'פ'ש  רעה מחשבה למעשה מצרפה תקב״ה
 בלבי ראיתי אם •און שנא׳ מצרפה הקב-ה אין י ש<עיר .כשש<ס ,מא יח״לפ ר,אס,
 מביא אנכי •הגה מקיים אני ומה ד׳ ישמע לא ־״ האפ3 הרטשל לנויש .הלמעלמ

טובה מחשבה אלא מחשבותם פרי רעה שדהו כל ואפי׳ שירצה כמי מתחלמי

מלמטה.■! שימיר : ילילה יום בי

מילים ניקיר וליסני יא״ת שיעיר. להם שאין דברים אלו £׳׳א,
מאה אפילו :ט’ל בנדרים כדאי׳ שיעיר לה דאין

 חנינה ימים' ריש שבגופי. גמ׳ח בכלל דהיי יי״ל ביים פעמים
 דהו בנל דמדאוריימא מרימה נם יליחני וא*ח גמ׳ח. ד״ה ז׳.

 טמימה דמפער נהי יי״ל םגי
 רמיזא למחצה אבל בכ״ד דטבל

 נרמניא וששים ממשים יילה שיעורה
 לתרומה פ׳הסנין תרומות בתוספתא

 )במדבר שנאסר מחמשים א' שהיא
מןהממשיסינו׳. אמיז ל"א(תקחא׳

דאורייתא. ד״ה קל״זג מילין רש״י
 יבמה ורוק שיטה עפר לימני יא״ת
 וי״ל המצירט צפור ודם פרה ואפר
 היא אס דברים אלא חשיב דלא

 מציה בעשייתן יש עליהן מוסיף
 ק א עליהן שמיסיף פי טל אף ואלי

 גס הובא ירושלמי מלוה. בטש״מן
 עיר יעיין שם חגיגה יחים' בר׳ש
 מני לא דלפה שהקשה מה נר״ש
 ג ו׳ נדרים חוס׳ ועיין ואס אב כיביד

ג מכלל דיה
חיש' עיין מלמטה. שיעור

שאין ד׳ה ו': מגינה
פ׳ איח דבסרום פיח ומהריט״א

זיז
etYQ

N
 6ס״ ”ישי א*

»רו ממידע

 *■נ ,״uj ני
 הי״ו מננזרס

 )יול״ח

נ
 »•<, »«• נ־

 ה'נ מייגיגס
ספ׳נענקנ״ח

 ני׳ד מ"׳ ן'
כ׳א מאני

 זי״א מיי* '5
 סיר ?- מה׳יו
 סי׳ יו*ד יש׳ס

רמ״וס׳נ

 מ״ג c“6 שאה
קדוביס ם׳ ת״כ

 ושאינה למעשה מצרפה המקום טובה שעושה
 : למעשה מצרפה הקנ״ה אין טובה עושה

 ובאמצע השדה בתחלת פאה אדם נותן’ ה.
 בין באמצע בין בתחלה בין נתן ואם ובסוף
 בין בהחלה בין נתן אם אומר ר״ש יצא בסוף

 שיתן וצריך פאר. זו הרי בסוף בין באמצע
 לו שייר אם אומר ידצדה ר' כשיעור ׳בסוף

 אינו לאו ואם פאה משום לו סומך M אחד ■קלח
 את שנתן בזמן בד״א הפקר משום אלא נותן

הפאה

 נ־נ ס"' '1
 סי׳א מפה׳ס

 זס' מ*מ זס״ש
 מ׳י. נר׳שס״א

ס׳ ס*׳ ונאה׳נ
5'npo

1
 ס־נ ״׳1 ׳1

 כי*נ נמזה׳ג
 לאחן סמ׳ג

רס׳ן
 יכול שיב מעט לקצור שהשחיל יכיין

 שדהו כל :פאה השרה כל לפשית
 ולא למלמו מעט שקצר קורס פאה.
 פאה. אינה : כלום לעצמי שייר

 היא לעצמו ראשונה שבילת דקצירת
 : בפאה שדהו שאר הפחייבת

 על קאי האדם. מן נפרעין ר,
 שאדם דברים אלי יאמרה המשנה

 קיימת והקרן בעיה״ז סירותיהן איכל
 העושה כי היסיף מ*ז לעיה״ב
 נפרפין שחושב הללו הרעים מעשים

 והקרן : ובעיה״ב בעוה״ז ממט
:ניב בסוה׳ב ממנו שנפרפין קייעח.

 סונה ההוא הנפש שכרת .הכרח מיו( )במדבר דכחיב פ׳ז.
 ג*ט. :עמה ופונה נכרסה שהנפש מלמד בה פינה ת״ל מה בה

 וחטאתי הזאת הגדולה הרעה אעשה איך ל״ט( )בראשית דכתיב
 חטאה הזה העם חטא f>3f> ל״ב( )שמוח כתיב ובע"ז לאלהיס

 לה״ר. : מנשוא עוני גדול ד׳( )בראשית .יכתיב ש״י ג גדולה
 גדולות מדברת לשק חלקית שפתי כל ד׳ יכרת ייג( )תהליס דכתיב

 כנגד דלה״ר מונח נדולה או גדול לשין ולא גדולים לשק יפדכתיב

 יש ג מציה עושה כשאדם זכית. ,3 :ה״א פ״א •רישלמי כולם.
 פיריח לו יש ינס המציה עיקר על שכר לו שמשלמק קרן. לה

 שאק פירית. לה אין עבירה : ובעיה״ב בעוהיז שכר לו דיש

 פיריח. שעושה עבירה :העבירה של עונש כסי רק לו משלמק
 לעשות מעני למדין ואחרים עושה חשיב שאדם השם חילול כגון
 ולבריות לשמים רעים מעשים שעישה לעיל שחושב אלו או ק
 ׳— י' השעיס אח ומצר ד' מפח כאש שבער בשבילה ע׳ז כי

 לבריות זה בשביל וירע לשמים נם רע הרי מטר
הם ואלי ילבריוח לשמים הס כי מעצמם מבוארים ולה״ר

 פ״א מל״ע וע׳ וע״ד ע״נ ק׳א דף
ג הט׳ו סמח״ע

 וא״ח פאה. אינה פאה שדהו כל
פנק ו׳: בנדרים תניא הא

 פאה שדהו כל לפשנח רצה שאס
 שדהו דבל וי״ל שדך פאת ת׳ל עושה

 כשקצר רק דוקא לאו התם דקאמר
 שדהו כל כך אחר לעשות יכול קצת

 וכדאמר לעצמו ששייר מה חין לפאה
 אבל מלמעלה שיעור לה אין כאן
 אינו שפיר לעצמי עוד קצר לא אם

 לעצמי שקצר קידם סיירי וכאן פאה
 הרא״ש סי׳ וע׳ בפנים כדפדשתי

 וכ׳מפ״במעת״ע שם נדרים ותום'
הירושלמי הי׳אנזהוע׳במהר״פפל

 :בזה סקל״ד ה' סי׳ ש’בפאה וע׳ ה״א פ״א
 דהנה הניונה י״ל פירוח. לה ואק קרן לה יש עבירה

 סהליס דהמ״ה מאמר ביאר פל״ו( )מ״ד העקרים
 רר׳ה ובש״ם כמעשהו לאיש תשלם אהה כי חסד ד׳ ולך ס״ב

 לאיש תשלם אמה כי וכתיב חפר ד׳ לך נתיב רמי ר״א י״ז
 ראום המציה עשיית בענק נחשיב אם דהנה וביאר כמעשהו

 ובלחי סומט דבר הוא השבר א״כ המציה פשה מחימר קרון
 בעל ובלתי ממ״ה הקב״ה רצק שפשה נערוך אס אבל גצחיי

 סרך נחשיב אס עבירה עשיית בענק וכן גצמיי השכר נס תכלית
 עדו נחשוב אם אבל גדול כך כל העונש אין ירם בשר האדם
 הקב״ה אבל נצחיי להמס צריך העינש כלא רצינו נעשה שלא יח״ש
 עשיית ומפריך נצחיי שכר מציה בעד השכר ניחן חסדיו כריב

 נני מעשי מערקיעד העונש אבל רציני שנעשה יח׳ש עדו המציה
 בעד לשלם חשד מישה אם מסד ד׳ לך וז״ש זמניי

 וניתן יע״ש עדו השכר ומפריך רציני שעשה חישב
היא עבירה איזה סבר באם לאיש משלם אתה כי

 יי עדי המניה וגבריים ש
 רק והיא |אדם •הי׳ ולא ס

 חי; היא *מציה יש״ד וניע
נ נצחיי השכר י הפביריח ם

טסות קוגדן

M עליא 
 נל״ו סופן 5כג״

 לקמן pi מותן
 נסון נותן אינו
 ‘•z&o 6 אן

 ו»' נא! נסז
 לו »י »רש

 סהניה נעו ני
הנר׳א:

לה יש זכים פה הסונה יזה זמניי. הוא שהעונש כמעשהו רק ונאנס מציה לפשות שחישב מיכה. מחשבה פירותג\'ד, שעושים
מגדל לעולם הוא א״כ נצח־י דהשכר דביק פירות לה רש קרן כאלו שכר לו משלם הקב״ה למעשה. מצרפה ג עשאה 'ולא

לספירות: אין כ’א זמניי רק שהעונש עבירה אבל פירות הקב״ה וכיונה מחשבה בלי אח'כ מציה פשה אס נ’א עשאה

 כתיקונה המציה שיהי׳ המציה לספשה הקידמח מחשבה מצרף
 יראי נדברו אז ג׳( )מלאכי שנאמר הגי' ובנח׳ ומחשבה בכוונה

 ליראי לפניו זכרון ספר ייכתב יישמע ד׳ ויקשב רעהו אל איש ד'
 הגי׳ בנח׳ טיבה. מחשכה אלא .:ס*נ שבת וע' שמו ולחושבי ד׳

 שאינה מחשבה למעשה מצרפה הקב*ה פירוח שנעשה מחשבה
 כאן הגר״א הגיה וק למעשה מצרפה הקב״ה אין פרי עישה

 המחשבה מל נם נענש לפיעל מחשבתו הוציא אס ופירישה
 מזיר אי פשע בכוונת הימה מחשב® אס אוחו דן שהקב״ה
 לפועל מחשבמו הוציא לא אס אבל שינג אי לחיאיבין בעלמא

 המצוה עשה לא אם אף במצוה משא״כ הממשבה על נדק אינו
 ״צ6ו השדה. נחחלח ה, : המחשבה על שכר מקבל פלי׳ שחישב
 פאת חכלה לא י*ט( )ויקרא דכחיב שדה בסיף פאה להניח

 קמה עדיין לך שיש ואע״פ פאה תן חורה אמרה לקציר שדך
 שדהו בסיף משמע פאה ולשון פאה התור? שקראה ולפי לקציר

איצטריך )ן(

 אפי׳ דמשמע ניחן דצקט שדקדק ברי׳ש ע׳ פאה. ארס תן1נ
מה יס׳ש דיפבד דוקא דעשמע יצא האמר ואח׳כ לכחחלה

 בחחלח מששים א' לכחחלה אפילו פאה אדם ניחן דה*פ ונראה שחירן
 א' גחן ואם א' במקים דוקא צרייך אכל בסיף אי באמצע או השדה

 : בדיעבד יצא ובסיף ובאמצע בתחלה מקימות בג' מששים
 בשחלה קרא דרבי אט׳ג פי׳ כשיעור. בסיף שיחן צריל

 מיסטר לא מ’מ שנק לעה פאה חורח שיש ובאמצע
 מה פס מששים א׳ שימור חשלום השדה כסוף טחן כ’א אלא

 אנל והרמ״ב הר*ש וכע׳ש ירושלמי ובאמצע. במחלה שנתן
 השוה לכל הצריכה פאה כשיעורי כסיף שיחן דצריך פי׳ הרמב׳ם

 בהחלה שהניח מה חון מששים א' השדה כסיף שיניח שצריך
 נזה ה״ג פ״א פאה הירושלמי מל ומרפ׳פ מ’פ וע׳ פ״ש ובאמצע

ז סק״א ד' סי׳ פאה׳ש ובס'
 איירי אחריחא במילחא דר׳י שפי' בר*ם ע' שייר. אם רי״א

ולא 1

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)33 מס עמוד הכהן מרדכי שלום בן יצחק שוואדרון, זרעים - יצחק< >מנחת תוספתא
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המיחוש* שער

 אדם יבקש לעולם יהודה דרב בריה יצחק רב אמר ,1מדליקין במה בפרק גרסינן
והפטר. זכות הבא לו אומרים  *2 חלה שאם יחלה שלא רחמים

 לאדם אפשר וכי ,4 תלכו אלהיכם ה׳ אחרי דכתיב מאי חנינא בר׳ חמא ר׳ 8 אמר
אלא .5 הוא אוכלה אש אלהיך ה׳ כי נאמר כבר והלא השכינה, אחר לילך

 אלהים ה' ויעש דכתיב ערומים, מלביש הקב״ה מה הקב״ה. של 6דרכיו אחר הלך
 חולים, בקר הקב״ה מה ערומים. הלבש אתה אף ,7 וילבישם עור כתנות ולאשתו לאדם

 ויקבור דכתיב מתים, קובר הקב״ה מה חולים. בקר אתה אף ה׳*, אליו וירא שנאמר
 מות אחרי ויהי שנאמר ,9אבלים נחם הקב״ה מה מתים. קבור אתה אף ,8בגי אותו

 תורה שמלאי ר׳ דרש אבלים. נחם אתה אף ,10בנו יצחק את אלהים ויברך אברהם
 ה׳ ויעש דכתיב *, חסדים גמילות תחלתה חסדים. גמילות וסופה חסדים גמילות תחלתה
 בגי. אותו ויקבור דכתיב חסדים גמילות וסופה וילבישם, עור כתנות ולאשתו לאדם אלהים

אצלו נכנסין י2 למטה עולה משאדם רבנן תנו :רבתי אבל דהיא 11 שמחות במסכת
 שמא או הלוית שמא ממיתים. דברים ולא מחיים דברים לא לו ואומרים

 אצלו נכנסין ואין אצלך. הפקידו שמא או אדם בני אצל הפקדת שמא אדם, הלוך
 נכנסים והקרובים בראשון. אפי' מטורף היה ואם *. בשלישי אלא בשני ולא בראשון לא

שעור. לו אין חולים שבקוד שעה. בכל אצלו
 חזקיה ור׳ פנחס ור׳14 ר״ח *. מיד אצלו נכנסים הקרובים ארץ דרך ,13 ירושלמי בפאה

מתניתא. מקימה בעיתון לון אמר יומין. תלתא בתר יונה לר׳ מבקרא סלקדן
מיד. אצלו ונכנסין כקרוביו שהחברים לומר בתמיה•, פירוש

כד. ד, שם 5 ה. יג, דברים 4 א. יד, סוטה 3 יחלה. : וברי״ך בנמרא 2 א. ?ב, שבת 1
ביקר :הסדר בנמרא 9 ז. לד, דברים 8 בא. נ, בראשית 7 טדותיו. אחר להלך : בגמרא 0

וכן יותר, טכוונת אבלים( כיוזם מתים, קבר חולים, )ביקר רביגו ונירסת מתים. קבר אבלים, ניחם הולים,
— שלפנינו. שמחות במסכת ליתא 11 יא. כה, בראשית 10 פ״א. סוף סוטה יעקב בעי! הנירסא
יותר קטנות טסכת אות! היו שלפניהם לומר אנו "מוכרחים וכתב: בזה העיר לטור הגהות שבחדושי וראיתי

עולה 12 סק״ט. שלה, ליו״ד הנר״א בביאור הובאה הפיסקה כל מאתנו". נאבד טהם והרבה סרווחים
פיאה ירושלמי 13 לטשכב(. וליפול לעלות שעריך הרבה שחלה :רש״י )ופירש א לב, שבת למטה.

הונא... ר׳ היה( )מעשה דלמא : שם ר"ח, 14 ט. נ,

המיחוש שער
 מיחוש ולא מיחוש כל א: יא׳ שבת מיחוש.

 לפי בעלמא חששא מיחוש, רש״י: ופירש ראש.
 :ק־א )ולא זו במלה רבינו והשתמש — וקל. שעה
 מפני הזה(, השער תוכן שהוא — החולי שער
 ולפיכך א(, יט, )ברכות לשטן פיו אדם יפתח שאל

 שערים: לשני לחולה, השייכים הדינים את חילק
 ה׳. אליו וירא הסכנה. ושער יחוש, המ שעד

 אליו שבא מלמד :מסיים ובטור א, יה, בראשית
 למדנו הזה הלימוד :הפרישה וכתב החולה. לבקר
 מינה שמע אליו, ה׳ דיבר מה בתריה כתיב מדלא
לומר יש גם לבקרו. אלא אליו לדבר בא שלא

 ה׳ וידבר שכתב וכמו אליו׳ ה׳ וירא כתיב מדלא
 שאליו, למדנו ה׳, אליו וירא וכתיב משה, אל

 העניו על וגם עצמו, של לענין לומר רצונו
 תחלתה שלמעלה• בפרשה זה לפני הנזכר

 סוטה )רש״י ערומים הלביש חסדים. גמילות
 הרחוקים יו״ד• ובטור בשלישי. אלא א(. יד,

 בירושלמי הוא והמקור ימים. שלשה אחר נכנסים
 שמחות למסכת ציין והב״י להלן. )עיין ט ג, פיאה

 שמחות ממסכת מביא הרמב״ן הרי תימא, וזה —
 ובירושלמי מיד. בשלישי(. אצלו שנכנסין

 ג׳ לאחר אצלו נכנסים והרחוקים מסיים: שלנו
האי לקיים רוצים אתם בי בתמיה• ימים.
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אביי אמר שעור. לו אין מאי שעור. לו אין חולים בקור תנא 13נדרים במסכת
חלש, חלבו 16רבי ביום. פעמים מאה אפי׳ אמר רבא קטן. אצל גדול אפי׳

 היה כך ולא לחו אמר אתי, דקא ליכא באיש*, חלבו 18רבי כהנא, רב אכריז נפק
 ר״ע ונכנס לבקרו חכמים נכנסו ולא שחלה עקיבא ר׳ מתלמידי אחד בתלמיד מעשה
 ודרש ר״ע יצא .17 * 15חייתני רבי, לו, אמר חיה, לפניו ורבצו שכבדו ובשביל לבקרו

 המבקר כל אמר דימי רב אתא כי דמים. שופך כאלו 13החולה את מבקר שאינו כל
 עליו מבקש אינו החולה את מבקר שאינו וכל *. שיחיה רחמים עליו מבקש החולה את

 שעי בתלת לא * קצירא אינש לסעוד לא אידי דרב בריח שישא רב אמר שיחיה. רחמים
 רחמי. מן דעתיה • ליסח דלא חיכי כי דיומא, בתרייתא שעי בתלת ולא קמייתא

 אינש יסעוד לא פירוש חולשיה. תקיף בתרייתא *, דעתיה רויחא קמייתא שעי תלת
 םחגד^!__דכל__אינשי^1,_ומתרגמע19 עליהם יפקד האדם כל ופקודת כדכתיב קצירא,
 לפניו? וירבצו שיכבדו כדי חולים דבקור מהכא ושמעינן בקור. כמו והוא עליהון, יסתעד
 דעתו שיכוין כדי ועוד חבריו. עם רוח hnf לחליו\ןימצא הצריכים צרכים לו ויעשו

 לרבים צערו להודיע צריך ", יקרא טמא וטמא 21 כדתניא עליו, ויבקש לרחמים
 לא רחמים עליו בקש ולא החולה את המבקר הלכך רחמים. עליו מבקשים ורבים
מצוה. קיים

 ולא׳ מעים לחולי לא מבקרים אין אליעזר ר׳ משום“אומר פרטא בן יוסי ר׳ 23תניא
העין חולי כיסופא*. משום מעים חולי הראש. למיחוש ולא העין לחולי

 לאישתא. ומעלי לעינא קשי דבורא יהודה רב דאמר יהודה, דרב משום הראש ומיחוש
 אין דיבורא ליה וקשה * חליים בשאר בין באישתא בין עלמא ליה דתקיף היכא הילכו

 צריכים אם בו ודורשין עליו ושואלין החיצון בבית נכנסין אלא לפניו, אותו מבקרין
רחמים. עליו ומבקשין צערו ושומעיו בזה, וכיוצא לפניו ולרבץ לכבד

 היא שבת אומר בשבת החולה את לבקר הנכנס רבנו תנו :24השבת ביציאות
*. בזכותה שתרחם שבת יכולה אומר מאיר ר׳ לבוא. קרובה ורפואה מלזעוק

 ירחם המקום אומר יוסי ר׳ ישראל. עמו חולי ועל עליך ירחם המקום אומר יהודה ר׳
שלום, אומר בכניסתו ,25אומר ירושלים איש שבנא ישראל*. עמו חולי בתוך עליך

בגמרא 17 בנדרים. הרטב"! כגירפת בא! ותנירסא חלבו. רב :בגמרא 16 א. מ, — ב לט, 15
כט. ט;, במדבר 19 הולים. מבקר שאי! : ובגמרא נדרים. ברטב"! כ! 18 החייתני. :נדרים וברמב״ן

 מועד 21 סועד. ד״ה נ, יב, שבת רש"י ועיי! — עליה!. יסתער אנשא בכל וסערא :שלפנינו באונקלוס 20
בגמרא. ליתא אומר, 25 א. יב, שבת 24 א. מא, נדרים 23 מה. יג, ויקרא 22 א. ה, קט!

 והלא ימים, שלשה מקודם לבקר שלא ברייתא
 לבקרו הקרובים כדין החברים ודין אתם, חבריי

 שיחיה. חלה. באיש. משה(. )פני מיד
 שיחיה. לו גורם החולה את המבקר כל היינו:

 את מבקר שאינו וכל שיחיה, רחמים עליו שמבקש
 רחמים עליו מבקש שאינו שימות, לו גורם החולה
 כל הביא לא שם וברמב״ן הדי״ף, )גירסת שיחיה
 ובר״ן(. ע״ש אחרת, גירסא יש ובגט׳ הזה, המאמר

 החולה. יבקר שלא קצירא. אינש לסעוד לא
 מלהתפלל דעתו המבקר יסיח שלא ליסח. דלא
 רויחא נדרים(. לרמב״ן יוסף )נימוקי עליו

וסבור בשחר חליו מיקל חולה רכל ו־עתיה•

 הוא ובערב עליו, להתפלל צריך ואין שנתרפא
 רחמים מלבקש ממנו ומתיאש חליו שמכביד ההפך
 זה שאין מצאתי השלחן ובערוך — )שם(. עליו

 עתה נהגו לא לפיכך בעלמא, עצה אלא איסור
 לדבריו. היסוד ידעתי ולא יח(. )שלה, בזה לדקדק

 )ר״ן(. ומכסיף לנקביו שצריך דזימנין כיסופא.
 רבינו, של מחידושו זהו חליים. בשאר בין

 חולי לכל וכן :ח( )שלה׳ בטויו״ד להלכה ומובא
 תכבדוה אם בזכותה. עלמא. ליה דתקיף

 בתוך א(. יא. שבת )רש״י בה מלהצטער
 ובגמרא הרי״ף, נוסחת כן ישראל. עמו חולי
עם שכוללן שמתוך ופי׳ — עמו. מלת ליתא
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 בשלום*. ושבתו מרובין ורחמיו לבוא קרובה ורפואה מלזעוק היא שבת אומר וביציאתו
 חולי 26 עם שיערבנו צריך ביתו בתוך חולה לו שיש מי חנינא ר׳ דאמר הא אזלא כמאן

 דר׳ בתריה אזלינן הוה כי חנא בר בר רבה אמר הלכה. וכן יוסי. כרבי כמאן ישראל,
 דא״ל וזימנין ,27לשלום יפקדך המקום ליה* דאמר זימנין בתפיהא*, לשיולי אלעזר
 אדם ישאל אל לעולם רב אמר יהודה רב והאמר הכי עביד היכי לשלם. לידכרך רחמנא
 השרת מלאכי אין ארמי בלשון צרכיו השואל כל יוחנן ר׳ 28דאמר ארמי, בלשון צרכיו
 את • סועד שהקב״ה מנין 29 רב אמר יהודה דא״ר *, עמו דשכינה חולה שאני לו. נזקקי־ן
 לא החולה את לבקר הנכנס הכי נמי תניא .30דוי ערש על יסעדנו ה׳ שנאמר החולה,

 לפניו, ויושב מתעטף* אלא ,31ספסל גבי על ולא כסא גבי על ולא מטה גבי על ישב
 מינה שמע דוי. ערש על יסעדנו ה׳ שנאמר חולה, של מראשותיו למעלה שהשכינה מפני

 הקודש, בלשון בפניו, שלא רחמים עליו בקש ואם *. לשון בכל החולה בפני רחמים בקשת
יחיד. תפלות כשאר

 כורכת והאשה האשה, את לא אבל האיש את ומקשר כורך האיש תניא 32באבל
ולא מעים בחולי האיש את משמש האיש האשה. ואת האיש את ומקשרת

והאשה*. האיש את משמשת האשה האשה׳ את
 בשבת, ארמאי ע״י עושין חולה צרכי כל עלאי דרב בריה עולא אמר :33 מפנין בפרק

ועושה*. לארמי אומר סכנה בו שאין דבר 34המנונא רב ואמר
 שמעון ר׳ בשבת*. לחולה ושמן יין טורפין אין תניא :־!דמלה אליעזר רבי בפרק

רבי אמר בשבת. לחולה ושמן יין טורפין מאיר רבי משום אומר אלעזר בן
 בשבת ושמן יין לו לטרוף ובקשנו במעיו מאיר רבי חשש אחת פעם אלעזר בן שמעון

כך אומר שאני אעפ״י לגו אמר בחייך. יבטלו דבריך 36רבי לו, אמרנו הניחנו. ולא
חמין מונעין אין 38רב אמר חברי. דברי על לעבור לבי 37מלאני לא כך אומר וחברי
 ואין למכה, ויורד ושותת למכה חוץ נותנין אמר ושמואל בשבת. מכה גבי מעל ושמן

גבי שעל מוך גבי על ולא בשבת מכה גבי על ליתן מוך גבי על ושמן חמין בותבין
יבש גמי לא אבל בחדש* יבש וספוג יבש מוך מכה גבי על נותנין ת״ר בשבת. מכה
בישנים. יבשים כתיתין* ולא

2a ,ט אמר שהרי מוכרח, וכן וברי״ףן, בנמרא )וכן דו״ש ע״פ כן ?שלום, 27 בתור. ורי״ר: בנמרא עם 
רב 29 ואסר. ובנטרא: סופרים(, ז־סדוקי )עיין וכ״י ברי״ר, כן דאטר, 28 ?ש?ם. : ובס״ש הקדש. בלשו!
 ספסל, ע״ג ולא 31 ד. מא, תהלים 30 אביי. :ברי"ן* רב. אמר ענן רב :בגמרא רב, אמר יהודה
 בו הטנונא, רב ואמר 34 א. קכם, שבת 33 יב. שמחות, 32 ברי״ן*. ואיתא בגמרא, ליתא

 בגמרא. ליתא רבי, 36 א. ק?ד, שם 35 חטנונא. ובדדב וכנטרא: לח(, )שטות ובשאלתות ברי״ח
ב. שם, שם 38 מלאני. לא מימי :שם מלאני. לא 37

 )רש״י(. רבים של בזכותן נשמעת תפלתו האחרים
 )שם(. לשלום בשבתכם נוחו בשלום. ושבתו

 בלשון ליה. דאמר זימנין בחולה. בתפיחא.
 לאו והא ארמי. בלשון ליה אמר וזימנין קדש

 עמו. דשכינה )רש״י(. נקט שבת לענין
 השרת מלאכי לו שיזדקקו צריך המתפלל ואין

 סועד• )שם(. הפרגוד מן לפנים תפלתו להכניס
 מאימת מתעטף. )שם(. כהו בתשות סומך

 לצדדין פונה ואין באימה היושב כאדם שכינה
 כביכול המבקש שהרי לשון. בכל )שם(.
 של מראשותיו היא שהרי עצמה, השכינה בפני

מלאכי אין בפניו שלא מבקש אם אבל חולה,

 ג(. ס״ק שלה, )ש״ך לשון בכל מכירין השרת
 ובש״ך ה׳ ס״ק בט״ז עיין והאשה. האיש את
 לארמי אומר מילתא. דהא בטעמיה ט, ס״ק

 עצמו ישראל סכנה בו שיש דבר אבל ועושה.
 דכל בשבת. א(. קכט, שבת )רש״י לו עושה
 משוב גזירה רבנן אסרו לרפואה דהוא מילי

 טוחן. משום התורה מן שאסור סממנים שחיקת
 לרפואה שאינם — וחדשים יבשים שהם בחדש.

 לא אבל המכה, את הבגדים יסרטו שלא כדי אלא
 שבת ,לה ש״ע מפרשי )ועיין מרפאים שהם ישנים
 דקות. בגדים חתיכות כתיתין. כג(. שכח׳
)רש״י סמנים שחיקת משוב וגזרה דמסו משום
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עושה שהוא גנות סיפור היינו דידן בנידון אבל שלו, שאינו מדבר מבחוץ
פסיק והוה ממנו ליהנות שאסור הדבר את מייצר בעצמו והוא ממש מעשה
מעשיו. ע״י רישיה פסיק דהוה כיון היתר אין לכאורה שיהנה רישיה

 ולא רישיה פסיק משום כאן ואין לספר מותר ומדינא אינו זה דכל נ״ל אבל
 רישיה פסיק אסרינן בפסחים בהני ודווקא ועריות. בחלבים מתעסק משום
 התם ודווקא הנאה איסורי היינו בע״ז איירי דהתם ליה, ניחא בדלא אפילו

 הוא הוא האיסור דעצם ליה, ניחא דלא מהני לא רישיה פסיק דהוה היכא כל
ליהנות, הרצון אלא תורה אסרה דלא נ״ל ורכילות בלשה״ר אבל ההנאה,

ליה ניחא דלא היכא כל ורכילות לשה״ר בשמיעת ולכן עצמה, ההנאה ולא
לספר דרוצה היכא כל בסיפור וה״ה שישמע, רישיה פסיק דהוה אע״ג מותר ץ

 דכל בסוף. שיהנה רישיה פסיק דהוה היכא אפילו לספר מותר לתועלת רק
מעשה הרי הפגם, מן ליהנות לכוין רוצה ואינו לתועלת מתכוין דהוא היכא

וכל בשבת מצודה שפורש למי הוא וקרוב להציל. דבא לעשות, בא הוא אחת *{
פטור. באיסור רצה דלא דכיון בלבד, דגים לו ועלה תינוק, להציל כוונתו ו

 לשתות או לאכול אנסוהו אם וז״ל רפואה גבי הרמ״א כמ״ש ממש והוה
 נמי והכא עכ״ל. כך על ונאנס הואיל עליו מברך אינו ממנו נהנה דהחיך אע״ג
 ליהנות ואנסוהו עליו עומד המצוה הרי רעך דם על תעמוד לא דכתיב כיון

 אונס דאין היכא וברכה תרופה לענין הנ״ל הש״ע ממ״ש ושאני פטור. לפיכך
 העוה״ז מן ליהנות לאדם אסור אמרינן דהתם לברך דחייב חיכו יהנה ובודאי

 בכוונה תלוי הכל ורכילות בלשה״ר אבל ההנאה. היא דהאיסור ברכה, בלא
איסור. אין לתועלת, אלא אינו רצונו וכל כוונתו דכל וכיון בהנאה, ולא ורצון,

 ראית הרבה. צדיק תהי אל וז״ל: היראה בספר יונה רבינו כתב זה וכעין
 איש שמעת בזה וכיוצא אראנה. ולא אנוס תאמר אל בנהר טובעת אשה
 דם על תעמוד לא רכיל. ואהיה לו אגלה לא תאמר אל חבירו להכות אומר

עכ״ל. הצלת נפשך את ואז רכילות. בלשון שלא יכולתך כפי לו ואמור רעך

 מלספר מפחד הוא כי כלל להתערב לא לו דעדיף עסקינן שמים בירא והתם
 רצונו כל אלא הפגם מן ליהנות כוונה שום לו אין ובודאי לתועלת, אפילו גנות
 כפי היתר של באופן לספר הוא דמחויב וקמ״ל וכו׳ תעמוד לא למצות הוא

 יודע אבל טהורה בכוונה רק לספר שרוצה במי דה״ה נ״ל א״כ שלו, היכולת
 ליהנות רצון שום לו דאין כיון לספר, לו מותר אכתי מ״מ יצליח שלא מראש

 אבל לתועלת רק לספר ורצונו לאיסור, לכוין רוצה שאינו מי כלומר הפגם. מן
 חד כוונות, ב׳ לו שיהיה רישיה פסיק אחת, מעשה היינו שלו, סיפור במעשה

 מן יהנה שהוא רישיה דפסיק רצונו, נגד איסור של וחד כרצונו, היתר של
 אלא ואסור. ליבדל^ממתכוין כא״א דהוה זה על אמרינן לא רצונו, נגד הפגם
בסוף דמתכוין ע״פ2( לספו ומותר בלאו יעבור ולא הוא, דאנוס י״ל אכתי
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דכל תפסינן אי מזה. ויותר מותר. מ״מ מחשבתו, ונתקיים לאיסור, נמי
יצליח דלא מראש בעצמו מכיר הוא אלא לתועלת רק לספר דרצונו היכא
הוא, אונס רצונו, נגד לו תבא הנאה דזו כיון הרי הפגם, מן ליהנות ועתיד
לספר. מחויב הוא הרי בכה״ג, לספר לו דמותר מבעיא לא א״כ,

מיפיה יתנה שלא וא״א לאשה חסד לעשות הרוצה
 אחר ואין כבד משא תחת סובלת אשה הרואה כגון לאשה, לעזור שרוצה ומי

 לשם בה יסתכל במצוה שיתחיל שלאחר מראש יודע הוא אבל לה לעזור
 האיסור דהתם במצוה, להתחיל לו להתיר מכאן ללמוד אין רצונו, נגד הנאה

 ועיין להתרחק. וחייב דאסור י״ל שיהנה ודאי דהוה והיכא ההנאה הוא הוא
 הש״ס מן דמשמע דכתב דבריו סוף י״ד ס״ק במ״ח ו׳ כלל שם לשה״ר בהל׳
 כן אם הנאה איסורי משאר טפי חמיר בנשים הסתכלות דהאיסור :(נו )ב״ב
 במצוה, להתחיל רשות לו אין לא או יהנה אי ליה דמספקא היכא דאפילו י״ל

וכנ״ל. מהכא, ושאני
v

 דאסור, וקי״ל באבידה ולצורכו לצורכה ככוונה דהוה לומר בזה כוונתי ואין
 והמכניס וכו׳ מצודה הפורש )וה״ה כוונות שני עם אחת בפעולה איירי דהתם

 בעיניו, וחד בידיו חד פעולות, שתי איירי הכא אבל דלעיל( הני וכל וכו׳ פרה
 כיון עבירה יעשה )ובמחשבה( ובעיניו לה, שיעזור כיון מצוה יעשה דבידיו

 י״ל עצמה בפני אחת כל ממש פעולות ב׳ דהוה וכיון הנאה. לשם בה שיסתכל
 האי כעין איסור, של נפרדת פעולה יעשה דודאי כיון להתחיל, אסור דמשו״ה
 נחיריו( את לסגור אפשרות לו אין )כגון רישיה פסיק דהוה היכי דפסחים

 דתבא כיון מ״מ זה בעבור לכאן בא ולא ליהנות רוצה דאינו אע״פ נמי דהתם
 מעשה להאי הליכתו תחילת מצטרפין רישיה, בפסיק האיסור מן הנאה אליו

 מעשה מעשים, ב׳ לו יש במציאות נמי והתם להתרחק, חייב ומשו״ה בסוף,
 )מעשה איסור שהוא בסוף הנאה והמעשה היתר, שהוא מעיקרא הליכתו

 לו באה איסור של מעשה דהאי וכיון באפיו( אחרת ומעשה ברגליו, אחת
 שיסתכל מראש ויודע אשה לעזור שרוצה מי ה״נ וי״ל להתרחק. חייב בפ״ר

 היתר של חד מעשים ב׳ לעשות הוא עתיד הרי רצונו נגד הנאה לשם בה
 משום ולא להתרחק, חייב דמה״ט י״ל א״כ )בעיניו( איסור של וחד )בידיו(
ולצורכו. לצורכה כוונה

 והוא לידה לאחר חולים בבית בתו או אשתו את לבקר שרוצה במי וה״ה
 שלא בעצמו ומכיר מראה ויפת תואר יפת אחות שם שיש מראש ומכיר יודע
 אפילו לשם לילך לו דאסור נימא הנאה, לשם בה ושיסתכל להתגבר יכול

 דבאמת משער אא״כ להחמיר ראוי מספק ואפילו בתו או אשתו את לבקר
z שירא ודאי אינו
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 בנשים הסתכלות האיסור חומר לעניו הנ״ל הח״ח בדברי כי צ״ע זה דבר אבל
 בכתובות וע׳ היטב. ע״ש מצוה במקום אפילו להתרחק דחייב בהדיא כתב לא
 דווקא היינו מצוה. במקום רישיה פסיק להתיר דעות האי( )ד״ה בתוס׳ ו. דף

 הרי ועוד נפרדים. מעשים שני דהוה אע״פ ה״נ נימא א״כ ליה ניחא דלא פ״ר
 תהי "אל בים שטובעת אשה הצלת לעניו הנ״ל יונה רבינו כתב היראה בספר
 בזה "וכיוצא אח״כ כתב שהרי נפש בפקוח דווקא לאו ואולי הרבה" צדיק

 נפש בפקוח איירי לא והתם ..." תאמר אל חבירו להכות אומר איש שמעת
 דליכא אע״ג וכו׳ משא תחת הסובלת אשה כגון מצוה במקום אולי א״כ

 ולענין במצוה להתחיל מותר מ״מ בה שיסתכל ודאי והוה נפשות עסקי
לתועלת. גנות גבי יונה רבינו כמ״ש יכולתך" "כפי בהשתדלות לן סגי האיסור

 וראשה בהינומא שיצאת עדים יש אס :()טו תני שני ר״פ כתובות ובמסכת
 יוחנן א״ר נחמני בר שמואל א״ר )יז.( ובגמרא וכו׳ מאתים כתובתה פרוע

 כשרואה ז״ל ופרש״י בעלה על לחבבה כדי שבעה כל כלה בפני להסתכל מותר
 הלכה דלית בהדיא בגמרא ואיתא עכ״ל בלבו יופיה נכנס בה מסתכלים הכל
 אבל אסור שבעה דכל וי״א גי( )סימן שם הרא״ש וכתב נחמני בר שמואל כרב
 שיצתה יעיד מי דאל״כ מותר בעלה אצל החיבוב עיקר שהוא ראשון יום

 )כדאיתא להסתכל אסור אחת שעה דאפילו וליתא פרוע. וראשה בהינומא
 שרואין כיון אלא קטנה( באצבע אפילו להסתכל דאסור כד. בברכות

 ראיית א״נ עדות היינו פלונית כלה של היא זו ואומרים שעשו ההינומא
 עכ״ל. בפניה הסתכלות זה אין הראש פריעת או עליה כשהיא ההינומא

 מקובצת בשיטה )וע׳ מצוה במקום אפילו הנאה לשם להתכוין אסור משמע
 מעשים, שני דהוה כיון מעיקרא להתרחק דחייב י״ל דידן בנידון לכן שם(

ממש. הנאה ואיסור

 דעתיד לו דברור אע״פ הרי טהור דרצונו היכא לתועלת גנות בסיפור אבל
 ליהנות נתכוין דלא דכיון לספר, חייב אדרבה, להתרחק. חייב אינו להינות,
 נגד כרחו בעל לו באה זו הנאה כי היתר, של אחת מעשה אלא כאן אין במזיד
 הוה א״כ ליהנות הרצון הוא האיסור אלא הנאה איסור כאן שאין וכיון רצונו

וכנ״ל. ומותר, כאונס

שנאתי מתון גנות בסיפור "אונס" טענת יש תיכן ער
 כרחו בעל הנאה שיבא דמכיר היכא דברנו לתועלת גנות סיפור לענין כאן ועד
 אבל ליהנות רוצה שאינו כיון להתיר וכתבנו לספר. שיתחיל לאחר רק

 או שנאתו על להתגבר לו דא״א לשנאה מתכוין דמעיקרא היכא ה״ה לכאורה
 דאינו רק להתגבר דרצונו כיון מ״מ שנאתו גודל משום או זמן לו דאין משום

 יונה רבינו '/דברי משמי נ״ל דכך לספר ומותר( )להכות דמותר נ״ל בידו
תלך לא משום( ולילא יוסיף )לא משום ליכא טהור דרצונו היכא דכל הנ״ל,
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כך יכולתך" "כפי ותעשה הרבה צדיק תרזי׳ על לצדיק דאמרינן דכמו רכיל,
להכות( )ומותר לספר מותר טהור דרצונו כיון כ״כ צדיק שאינו למי אמרינן

לתועלת.

 דברי פי על דכתבתי שנאתו על "אונס" כעין והוא כ״כ צדיק שאינו ובמי
 ל״ש בסוף שיהנה מראש מכיר ל״ש לספר לו להתיר היראה בספר יונה רבינו
 תלך לא משום ליתא ובזה דבזה וכתבתי מיד, ונהנה להתגבר מתחילה א״א

 השייכים אחרים לאוין כמה בהקדמה חיים" "החפץ בספר עיין מ״מ רכיל,
 ולא תטור, לא תקום, לא בלבבך, אחיך את תשנא לא כגון גנות, לסיפור
עליו. דקפדינן יתכן נהנה דלמעשה וכיון קדשי. שם את תחללו

 חבירו את ששונא מי בלבבך, אחיך את תשנא לא דכתיב הלאו לגבי כי
 שנאתו ומתולדת שלישי, לתועלת גנות עליו לספר המצוה את לו יש ועכשיו

 פגע דהלה משום בו השנאה נולד מסתמא הפגם, מן שיהנה רישיה פסיק הוה
 הרא״ש שכתב וכיון בדדמי(. בו שפגע חושב שהוא )או בו ו״שינה" בעבר בו

 בכה״ג אמרינן לא דבאדם אמאי( ד״ה :כז ב״ק תוס׳ )בשם הכאה לענין הנ״ל
 לספר דרצונו )כיון לספר דמותר אע״ג הרי פטור, בו שינה והוא המשנה כל
 ונענש בלבבך. אחיך את תשנא לא ממש״כ ליה פטרינן לא מ״מ לתועלת( רק

 גבי הט״ז כמ״ש הוא מחויב ולכאורה לספר מותר אכתי אבל שנאתו. משום
 זה אין שיהנה רישיה פסיק הוה שנאתו ומכח בלבו שנאה לו שיש וזה הכאה.
 רצונו דעכשיו וכיון השנאה, את לו היה סיפור שעת לפני אפילו כי לעיכוב,

 ליה ניחא לא שהרי סיפורו מכח שנאתו שיגדל חיישינן לא לתועלת רק לספר
 בכוונתו ליה ניחא לא דגם תקום, לא מש״כ משום נמי עיכוב וליכא בשנאתו.

כרחו. בעל אליו באה עצמו להנאת דכוונתו כאן דאיירי לנקום,

 לרעך ואהבת כגון עצמו להנאת כוונתו ע״י מבטל שהוא מ״ע כמה שם ועיין
 הח״ח כתב בדרכיו והלכת ולענין בדרכיו. והלכת תירא, אלקיך ה׳ ואת כמוך,
 חטא, שעכו נבואה ע״י לגלות הקב״ה רצה שלא ומבואר וז״ל דעכן מעשה

 ואמר ישראל, כלל לכל לתועלת אפילו ליהושע עכן על גנות לספר רצה דלא
 היכא אפילו אלמא ע״ש וכו׳ גורלות הטיל לך אניז! )רוכל( דילטור וכי

 כל א״כ בדבר נעימות אי להרגיש צריך מ״מ לתועלת רק בכוונה דמספר
 אע״פ הרי עליו להתגבר לו וא״א שנאה לאדם דיש נמצא מידות דמצד היכא

מזה. נקי תצא לא מ״מ לספר ומחויב לספר מותר ומשו״ה להתגבר דרצונו

 ואפילו היא ומצוה לספר מותר במזיד לשנאה מתכוין דאינו היכא כל אבל
 אלא ההנאה, את רחמנא אסרה לא בישא דבלישנא שיהנה רישיה בפסיק

 ואע״פ וכנ״ל. ליהנות, רצון לו אין דידן ובנידון ליהנות, הרצון היא הקפידה
 ונ״ל דמותר. נותנת הסברה מאומה, הח״ח כתב לא שנאתו על "נאנס" דלענין

היראה. בספר הנ״ל יונה <ןבינו מדב משמע דכך
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 הקנה משענת על הלך אח״כ בו להשתמש רשות לו ונתן המטה בעל בא אח״ב

: וימת וינוע רגליו את ויאסוף המטה אל וישב לערך אמות ארבע מהלך

 בגדיהם ויקהעו פניהם על נפלו גבורם מת בי בראותם עליו העוטרים ובל
גדול בבכי קולם את ויתנו זלמן ר' גוע כי הערה כל וישמעו ויבכו

 הזאת הרעה השמועה אשר מקום ומדינה מרינה ועיר עיר ובכלי ויתאבלו
 עמדו קמו וישישים שבתו משער זקנים ליהודים גדול ומספד אבל הגיעה
 ולמספד לבכי קראתי אני וגם ראשינו עטרת נפלה כי לנו נא אוי לספוד

 שה(: האשף עת )לא גדול מספד וספרתי תקט״ח שנת אדר לחרש עשר שלשה יום

.דברי חתמתי וכה
 ושמחה אורה למקום ועלתה גוףהנגוף מאפלת נשמתך יצאת כי נאמנה ידענו

לחמה משגבר, סלעים מצודת תשכון מרומים היא הנצחיות עוז למגדל
: עיניה תחזינה ביפיו ומלך שכינה מזיו בהתענגהתמיד מיטיהנאמנים נתן

 סכלות ואפלת חשך במקום עזבתנו אשר על נמצאו ויגון צרה אטנה אך
בוקר אתא סלוקך בעת כי שמשינו ביאת על ובכה נלך הלוך ועצום רב

 בוקר ויהי ערב ויהי ועלינו עלוך אנחנו וקוראין לכולנו לילה וגם לנשמתך

ן לנפשך ובוקר לנו ערב היה בעצמו אחר יום אמנם כי א( )בראשית אחד יום

 לבוקר משומרים לאדוני נפשי הוחלתי ולדברו נפשי קוחה ה׳ קויתי אמר דוד והנה
אתא שומר אמר כא( )ישעוה הנביא שאמר הוא )ובמדרש( לבוקר שומרים

 הדומה בבל בגלות שאנחנו הוא והענין .אתיו שובו בעיו חבעיון אס לילה וגס טקל
 ולבא הקצוב בעתה הבוקר גאולת הא' נפשיט פדיון על תוחלת מיני פני לנו יש ללילה
 מחז״ל כנודע בתשובתיגו תלוי שהוא הקצוב בלתי בעתה הגאולה ומוחלת גלי לא לפומא
 שבעולם חקוה מכל חזקה יואר הקותו הבוקר לאור שהמצפה כתב אלבו ר״י החכם והנה

 התקוה מיני לשני רמז קותה ה׳ קויתי דוד וז״ש תפקידו ישנה שלא היא כרותה ברית כי
 על לה׳ מקוה אני •ר״ל לבוקר משומרים לאדוני נפשי המשל נעימות ע״ד ואבגר שזכרנו

 שומרים שהם לפי היתרון( מ״ם הוא )והמ״ס לבוקר השומרים מן יותר נפשי פדיון
 ומצפה שומרת אני ואולם הלילה בחצי שמשם להם שתרח תוחלת שוס להם ואין לבוקר

 וגס בוקר אתא שומר אמר הנביא שאמר הוא ואפילה לילה באישון הזרימה לי שתקדים
 אחישנה בעתה כאמרו הלילה בחצי אף גאולתכם שמש להיזריח בידכם יש לעולם ר״ל לילה
 לחמים בקשו הגאולה במהירת תחפצו אס ירצה אתיו שובו בעיו הבעיין אס שכמך וזה

: בעי אנא בעיא דאתון אימת אז״ל וכן שלימה בתשובה אלי ושובו

קולם בורא לאל שבח ונשלם תם

,השני כחלק הקורא ימצא והשמטות ותקונים אחרון הקונשרם
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ספר

אדם תולדת
שני הלק

 .ועניו חסיד ,הגדול הגאון המעולה איש תולדת יסופר בו

זצללה״ה עלמה 'י׳מו ת״שקכ ׳ אלהין לבר דמי
 חכמה 'יקרים ולמורים תורה חרושי גם ׳, הבירה מווילנא

 הערות עם ,המל הגאון מלב הנובעים קדושים ודעת ומוכר
 ומ״צ מ״מ פייוויל יחזקאל ר׳ המסדר המאוה״ג מהרב יקרות

. ידו ווילנא דק׳ק

 סשוחטז השיבותם ולרוב: . הנ״ל המברר הרב ע״י תקכ״ט(. )שנת בדיהרנפירט פ'א נדפס
 ישראל מי לבב להלהיב בשלמות מהדש להדפיסו התעוררנו לבן בעיר אחד אף ואינס

: האמיתי שלמות ולקנות התורה לחכמת יחפצון אלהים קרבת אשר

הוא הדש זה וראה

שלישי תולדתאדסחלק
 ועניו צדיק המפורסם הגאון להרב ואמת שלום דברי מספר מלוקט
 יהושע טו״ה הגדול בהרב יאגישאק אבד״ק זצ״ל שלום מו״ה כקש״ת

 ימי תולדת בספור עתה עוסקים שאט מווילגא זלמן שלמה רבינו חתן זצ״ל

:הקדושים מספרים הערות ואיזה .הקדושים ומנהגיו חייו

 )שנח ווארשא בדפוס שהשמיטו ראשון לחלק אחרון וקונטרס ההשמטות הוספנו ו.ס
• בו כל יחסר לא למען תרט״ו(
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:הניד לא אשר ממנו נעלם דבר הי׳ לא מלפניו ריקם שב לא עליו וממד

ונמגלגל חכמים חלמידי של מסבה ישבו אחת שעם בזאנער רב בער ר׳ הזקן לי &פר
 שולחין אין ומואב עמון ד״ו( פ״ו מלכים )הלכות הגדול מרבינו הלכה שפתם על

 לפי חכמים אפרו ימיך כל ושובתס שלומם תדרוש לא ז׳( כ״ג )דברים שנא׳ לשלום להם
תדרוש לא ת״ל כן ומואב עמון אשי׳ יכול לשלום אליה וקראת י׳( כ׳ )דברים שנא׳

:וכו׳ ומובחס שלומם
 מפין אליעזר ר׳ כתב שלומם תדרוש לא שנא׳ מיימוני מהות כתבו משנה כסף לשון זה

סוחר חסד עמך עשו אס כגון מותר שלום תשלומי אבל דאשור שלום בדרישת בד״א
 .תחתיו בנו מיון וימלוך עמון בני מלך וימת ב׳( י״א ב׳ )שמואל שנא׳ לשלום לפקדם
לנחמו. דוד וישלח חסד עמדי אביו עשה כאשר נחש בן חנון עם חסד אעשה דוד ויאמר

:ע״כ במדרש שאחז״ל זה על לתמוה ויש
 המדפיס או המעתיק גייז דמיגז תמהו כן הנ״ל משנה כסף ראו המה האלה והחכמים

לבקש והיגיעה העמל נפשם לה שבעה ורבת .משנה הכסף מרן של לדבורו
 מדרשם לבית בא הצדיק והנה בזה מדברים עודם .מצאו ולא הלז מרן אליו שכוון המדרש
 שסותר הוא ערוך מדרש לאמונה הלא ויאמר הצדיק ויען .הלז כ״מ דברי לפניו והציעו

 שכתבתי אע״ש המדיניס את צרור כ״א( ׳b רבה )במדבר ממין אליעזר ר׳ רבינו דברי
 תדרוש לא כן תעשה לא לאלו לשלום אליה וקראת עליה להלחם העיר אל תקרב כי

 ומלחמה בזיון לידי בא לסוף הרחמים במדת עמס שבא במי מוצא אח ומובתס שלומם
 תעבור אחה הקב״ה אמר נחש בן חנון עם חסד אעשה דוד ויאמר דוד זה זה ואי וצרות

 תהי אל חשד גמילות עמס עושה ואתה וטובתס שלומם תדרוש לא כתבתי אני דברי מל
 עמק בני לנחם שולח וזה התורה על מוותר אדם יהא שלא י״ז( ז׳ )קהלת הרבה צדיק

 ויגלח דוד עבדי את חנון ויקח ד׳( י׳ ב׳ )שמואל בזיון לידי בא סוף חסד עמו ולעשות
 ארם עם מלחמה לידי ובא . וישלחם שחותיהס עד בחצי מדוויהס את ויכרות זקנם חצי

 וירא מ( )שם וכתיב אומות ארבעה עמון בני ועם מעכה ומלכי צובה מלכי ועס נסרים
 מי עם טובה לעשות שמבקש כך לדוד גרס מי וגו׳ המלחמה פני אליו היתה כי יואב

!nht• בזו שנה באלו פה בעל המדרש לשון והגיד .וטובתם שלומם תדרוש לא הקב״ה 
:ואחת פעמים מאת עליו הרגע

 ארן לך אשרי ואמר פיהו פתח השליט מלפני היוצא כשגגה ואהבה חבה מרוב אחד לחכם
על להעלות הראוי לה׳ הלולים קודש פרי הדר ען פרי כזה צדיק צמח שהוצאת

 הגיע לא באבו עודנו הי׳ כן פתר וכאשר .הרמתה ביתו בני יכל הקב״ה ממ״ה שולחן
 ואגחט קדשו. בזרוע וחכתו כנס בסבר בחיקו קבלו יח׳ הבורא שנה ושלשים לשתים

 לכולנו לילה וגס לנשמתו בוקר אחא סלוקו בעת כי שמשנו ביאת על ובנה נלך הלוך
 הוא בעצמו אחד יוס אמנם כי אחד יום בקר ויהי ערב ויהי ועלינו מליו אנחנו וקוראים

 כי כנורוחיט תלינו בתוכה ערבים על לשונט על המשורר ומלח לנו וערב לנשמתו בקר
 לכל מאתנו שמשו ששקע הרגע בזו .ארצנו יושבי לכל הרבה ערבים העריב בהסחלקו

והמבוכות הספקות תהומות בעמקי כולנו במושבוחם חשך הי׳ בנ״י ולכל ארצנו אופקי
- : לט יגיד ומי נשאל מי אח _____

הרמב״ס הגדול לרביט אחד דין ביאור ספר עלי לכתוב ראיתי הענין נזה דברי וטדי
 אלף מפתני עבה קתנם אשר שלמים וכן רבים כי מצאתי דעתי עניות עם אשר

ומפני רבים יפים ט לבי הגיק אחרי עניט לאמיתת ס״ל הגעתי ואני בהגנתו שגו במוני
שנתחדש



בגאדם תולדת
 הישרים המעיינים יראו פה להציג אמרתי הלז בענין אחר ממקום ספק כעת ל׳ מהחדש

:הלז הספק תעלומת לאור ויוציאו ן
(ygya* 7 א׳ מיק יותיי יי)מכל ודעה דעה שבכל בינונית מדה היא הישרה הדרך ׳ 

קרובה שאינה רחוקשוה הקצוות משתי הרחוקה והיא לאדם לו שיש הדעות
 ומי )ה( חכם נקרא ממוצעות ביטניות דעות שדעותיו אדם כל וכו' לזו ונח לזו לא

כיצד חסיד נקרא וכו׳ זה לצד מעט ביטניח מהדעה. ויתרחק ביותר עצמו על שמדקדק
 הראשונים וחסידים וכו׳ חכם נקרא עניו ויהי׳ אחרון קצה עד הלב מגובה שיתרחק מי \

 ללכת אנו ומצווין הדין משורת לשנים וזהו וכו׳ אמצעית מדרך שלהן דעות משין היו
 כ״ח )דברים בדרכיו והלכת שנא׳ והישרים העוביס הדרכים שהם הבינוניס האלו בדרכים

נקרא הוא מה מנון הי׳ אתה אף חנון נקרא הוא מה זו מצוה בפי׳ למדו כך )ו( ס׳(
:ע״כ וכו׳ רחום הי׳ אתה אף רחום

 בעיני אולם רבינו דברי עם דבריו מתאימים וי״ו עשין שבסמ״ג אמה להפליא ים הנה
י״א )דברים מקרא על מספרי נובעים רבינו דברי כהרי האלה הדברים על יפלא

 חסיד לשון מביא מי״ת עשה שלו המצות בכפר ורבינו חסיד הוא מה כתוב ושם יייב(
 אולי לומר ואין כלום הלשון מזה פקד ולא זכר לא בחבורו וכאן ע״ש בספרי המובא
 הטיב באר מפורש כתב רבינו שהרי בספרי המובא חסיד הוא מה לשון כאן נשמט בשגגה

 רביע השמיט שבכוונה מורה הדבר כן ואס הביגוניס האלו בדרכים ללכת אנו שמצווין'
 בדרך ולא הבינוני בדרכי ללכת היא שהמצוה מפני חסיד הוא מה הספרי של הלשון

סוחרים עוד שבכאן רבינו דברי נובעים מאין יודעין אגו שאין מלבד פלא וזהו סמסידות
:מספרי נובע ומקור יסוד להם יש אפר שלו המטת שבספר דבריו

בין ויש רבינו מ״ש על ב׳ הלכה משגה הלחה ט״ש ע״ס רבינו דברי לבאר לי ונראה
 וז״ל . ע״כ מזו רחוקה זו בינוניות דעות האחר בקצה ממנה הרחוקה ודעה דעה

 הוא כילי משל דרך בינונית נקראו הקצוות שתי בין שיהו המדות כל ר״ל משנה הלחם
טטוס שיהיו אע״פ הקצוות שתי בין שהוא אדם האחר הקצה הוא ושוע האחד קצה

: ע״כ יקרא ביטני לשועות נוטות שיהיו להפך או הכיליות אל יותר
שתי בין האמיתי המרכז היא אשר הישרה שהדרך מלבד משנה הלחם מדברי המורם

 שהם אף הקצוות פתי בין שהם המדות כל גם אף בינונית דרך נקראת הקצוות
נקראים הטוב לצד הנוטים רק ביגוניס דרכים נקראו צד לאיזה האמיתי מהמרכז מטיס

:רעים בינונים דרכים נקראו הרע לצד והנוטים טובים בינוגיס דרכים
הדרך כתב מתחלה היא כך זו במצוה רבינו שכונת לפרש נ״ל האלה הדברים פי ועל

 נקרא ממוצעות בינוניות דעות שדעותיו אדם כל וכו׳ בינונית מדה היא הישרה
 ואח׳׳כ חכם נקרא הקצוות שחי בין האמיתי המרכז שהיא במדה בוחר שהוא זה חכם
 האמיתי המרכז שהיא בינונית מהדעה ויתרחק עצמו על מדקדק שהוא ומי רביט כתב
 סטין היו הראשונים וחסידים כתב ואח״כ חסיד נקרא הטוב לצד דהייט וכו׳ זה לצד

 טטין שהיו הדין משורת לפניה וזהו וכו׳ הקצוות שתי כנגד האמצעית מדרך שלהן דעות
 בדרכים דהייט הגינונים האלו בדרכים ללכת אנו ומצווין רביט אמר וע׳יז הטוב לצד

 הביטגים הדרכים דהיינו והישרים הטובים הדרכים הנקראים והס בהם הולכים שהחסידים
וזה הדין משורת לפנים החסידות בדרכי ללכת היא שהמטה נמצא הטוב לצד סטטיס

:וכו׳ חנון נקרא הוא מה זו מצוה בפי׳ למדנו כך שאמר
שדעת שהבינו שלמים וכן רבים שראיתי משני רביט דברי בביאור קצת הארכתי

רביט



4Cארם תולדת
 שכונת בהפך הוא דעתי ולשי הניעני בדרך לילך היא שהסצוה סרמב״ם רבינז

 בדברי ביאורי חושב שאני ועם .החסידוח בדרכי לילך היא שהפצוה כרתב׳ם
 זה כל עד לי מסייפים רביע של המעש וספר הספרי גס וברור גמור לאמת סרפב״ס

 האחת רביע בדברי מקומות מאיזה לבאורי התנגדות עוד יש כי בזה לחקור מדיין יש
 ומשער חסיד דעותיו שס אדם שיהא הראשונים חכמים צוו לפיכך ד׳ דין כתג רבינו שהרי
 שהמצוה אמרינן ואי .ע״ש וכו בגופו שלם שיהא כדי אמצעית בדרך אותם ומכוין איחס
 הביטגי דרך שהיא האמצעית בדרך שילך החכמים צוו היאך החסידות בדרך לילך היא

 רביע כתב שהרי עוד .רבינו בדברי שם כמבואר שוה ריחוק הקצוות משתי רחוקה שהיא
 כל שיהיו עד ודעה דעה שבכל הבינונית במדה ילך דבר של כללו וז״ל ו׳( דין ב' )סרק

 בדברי באוריע נגד כחומה עומדים האלה הדברים גס וכו׳ באמצעות מכוונות דעותיו
 המעיין פני אחלה מצות מהרי״ג שלמה מציה כוללים האלה שדברים ולהיות .רביע
 מתהומות אותנו שיעלה ומי המשפע ומאזני האמת בפלס דברינו את לשקול הישר

 חי פה הצדיק הי׳ אלו ידעתי גס ידעתי .ה׳ מאח ברכה ישא האלה בדברים הספקות
:איננו המופלא הצדיק אולם המבוכות ממעמקי אותנו מעלה הי׳ היום עומד עמט

המקימים חכמינו פליטת יתר לנו ישמור הוא בשמים אל אל כפים אל לבבנו נשא ובכן
 החכם ותמורת חלקם בארן יאושר ויחיים ישמרם ה׳ הנופלת חכמתנו סוכת

 כסותו חכמים ירבה לחכימין חכמתא דיהיב אל פני נחלה בו כיוצא לנו שאין המופלא
 זרעיט על ה׳ כבוד אורו ושקע המופלא השמש בא ואם תבינם שדי רוח אשר בישראל

הלבנה אור ,והי ישעיהו כיעוד עצום ובאור בתוכס כמותו להרבות רוחות ועינינו יזרח
:רצון יהי וכן אמן שבעתיים יהי׳ החמה ואור החמה כאור

ראשון מחלק השמטות

 אלפים ה׳ בשנת . חיים ר׳ אחיו לי ספר ולדוגמא״: ״למשל והנה סד״ה ע״א יוד דף
ישראל בנוח על העברים במחנה קול שהעבירו מפני בארן גדול רעש היה חקכ״ד

 ועל שנה שלשים בת שתהיינה עד לאיש תהיינה ולא אביהן בבית צרורות שתהיינה הבתולות
 מהעברים רבים זה וגלל שנה ועשרים חמשה בני שיהיו עד מעיינם אח לכבוש עזר הזכרים

 היה הזה הנעים והעלם מאוד עד קטנים שהיו אף בנותיהם ואח בניהם אח להשיא טהרו
 מחר לאמר מתלחשים כגילו אשר שהנערים הספר בבית שמע וכאשר שנים תשעה כבן אז

 ואמר ענה מאירות ופנים לב בנועם לקראתם חרד לבנו ושמחת חחונתינו יום שמחה יהיה
 אבל וטובתכם בשמחתכם לראות הומה לבי אני ואוהבכס ריעכס כי ידעתם הלא אחי לכס
 בעילת שבעילחכס מפני עמכם*( בני ירד לא חתונתכס יום יהיה מחר חומרים שאתם מה

: מאוד עד ומתוקן נעים בסדר ראשונים והפוסקים מהגמ׳ הדין מקור להם והראה . זנוח

 לפשל גרגרים שלשה או שנים עמך נא ואציגה היקרים": "פרושיו אולם סד״ה ע״א יח דף
אשל שרעה ומיד מצרים מיד אחכם הציל אשר ה׳ ברוך יתרו ויאמר ו׳( י״ח )שמות

הציל ---------------
וני׳ חנינא ר׳ . וגו׳ עמכם כני ירד לא ויאמר לח( מב )בראשית מקרא על '"א ש׳ במ״ר *(

 מנ1א היה ערמון ר׳ לפני מתוקן דבר אומר אדם שהיה ישעה נהוראי אבא נשם אמרין תרויהן מרינוס
: עמכם בני ירד לא אומר היה בעלה של דבר אומר שהיה ובשעה ופרת נפתור



כד אדם תולדת
 דמצניאי מידא יחכון 3שי» יי ס׳ נריך יחלו ואמר חתום מצרים. יד מתחת העם את הציל

: ע״כ מצראי מרווח מתתוח עמא ית שיזב די דפרעה ומידא
 הקושיות ונפלאות בגדולות הגנתי לא דברים ברוב הנעים קורא אעמיסך לא ולמען

שידחו מד וישובס הדברים ביאור מגמתי עיקר היה כי ותעצומות בעוז והספקות
 משועבדים היו לא לוי ששבמ ידוע הנה .מבין לכל ותרגום במקרא הנופלים הספקות רוב

 במלכות הדרים חורים בני כשארי ממשלתו החח דרים היו רק מצרים של סבל משא החת
 פשה לפה מצרים מלך אליהם ויאמר ד( ה לשם מקרא על רש״י בדברי כמבואר אחרת

 למלאכחכם לכו לסבלותיכס לכו ז״ל לסננותיכס.וםרש״י לכו ממעשיו העם את תפריעו ואהרן
 לך ותדע לוי של שבשו על היתה לא מצרים שעבוד מלאכת אבל בבתיכם לעשות לכם שיש

 משא על מורה לסבלותיכם שמלת מפני הוא והענין .ע״כ ובאים יוצאים ואהרן משה שהרי
 על אופן בשום לפרשו אפשר שאי ז״ל רש״י ראה ע״כ . בסכלותם וירא ב׳( )פס כמו סבל

 להיותם זה :סבל משועבדים היו לא ואהרן משה כי ישראל לכל. המשותפת פרעה מלאכת
 והיה ך״ז( י )ישעיהו מקרא על והנה ביתם סבל משא על לפרש ההכרח מן אבל לוי משבש
 מרווחיה תעדי ההיא בעידנא ויהי התרגום מפרש וגו׳ שכמך מעל סבלו יסור ההוא ביום
 המקרא מבואר ועתה .מאוד קשה סבל משא כמו פי׳ מרוות שמלת נמצא . ע״נ וכו' מנך

 מצרים מיד ואהרן משה ר״ל "אחכם" הציל אשר ה׳ ברוך יהרו ויאמר אמת בדרך ותרגומו
 כלל ר״ל העם את הציל אשר .קשה בשעבוד משועבדים היו שלא מפני מצרים ממשלח ר"ל

 שפלח על מורה שהוא מתחת מלת הוסיף ולכן הקשה מסבלם מצרים יד מתחת ישראל
 TCf) מלת שעל מאוד נעים בדרך האלה הדברים סי על מבואר התרגום וגס . המדרגה

 יתכון שיזב די בסתם מפרש זה אמר ואהרן משה על כי שבארנו מצרים מיד אחכם הציל
 אשר מלות על אבל משועבדים היו שלא מפני בארנו כאשר ממשלתם ר״ל דמצרים סידא
 עול תחת משועבדים שהיו ישראל כלל שעל שבארנו מצרים יד מתחת העם אח הציל

מורה מרוות שמלת מנראי מרוות מתחות עמא ית זב שי די תרגם נאמר. מצרים של הקשה
: קשה שעבוד על

 יגונב דבר ואלי אמר התימני אליפז ביאורו זה ומעתה המצית": "לשון ב׳ שורה ל׳א יט דף
אין מישראל שאינני אני ז״ל רש״י ע״ד ופרשו בנטיר פתגם אתאמר לותי התרגום ופירש

 ובתרגום מנהו שמן אזני ותקח לכן והעלם בהסתר רק בפרהסיא עלי נגלה הקדש רוח
 רק בשלמות הנבואה דבר לקבל יכולתי שלא ופרושו מיניה דאיתמצי קצת אודני ואליפח

 מהנבואה התמצית מהו הכתוב מפרש שוב . בנבואה מששים אחד חלק שהיא ממנה התמצית
 בלילא חזוחא דמן במחפבתא ובתרגום . אנשים על תרדמה בנפול לילה מחזיונות בשעסיס

 כל אבל תמצתה וזהו בנבואה מששים אחד שהוא הנבואה חלום בלילה שראיתי זפרושו
:מישראל שאינני מפגי לקבלה יכולתי לא בשלמותה הנבואה

פעם האדם דעת מבהיל היה בע״ס בירושלמי בקיאותו כח : דבר סיף סד״ה ע״ב כ׳ דף
. תוארה וכה נפלא דבר מהם א׳ וספר בתוכם ור״ז מובהקים ח״ח של מסבה ישבו א׳

 אל ה׳ ויאמר יט( יז טז לא )דברים המקראות על ודרש ועדה קהל בתוך עמד א׳ חכם
 שמה בא הוא אפר הארן נכר אלהי אחרי וזנה ה,ה העם וקס אבותיך עם שכב הנך משה

 ועזבתים ההוא ביום בו אפי וחרה .אתו כרתי אשר בריתי את והפר ועזבני בקרבו
 בקרבי אלקי אין כי על ואמר וצרות רבות רעות ומצאוהו לאכול והיה מהם פני והסתרתי

כי עשה אשר הרעה כל על ההוא ביום פני אסתיר הסחר ואנוכי .האלה הרעות מצאוני
: אחרים אלהים אל פנה

ואחר
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פתיחה
" בדרכיו" "והלכת.

 מיוסד כולו הוא זצ״ל קורדואירו משה לרבינו דבורה" "תומר הספר
יסוד עומק להבין ובכדי בדרכיו", "והלכת מצות על ופירוש

 הליכה חובת שהוזכרו שונים במקומות הפסוקים לבאר יש זו מצוה

יתברך. בדרכיו

 בדרכיו", "והלכת של המצוה כתובה עקב בס׳ מקומות בשלשה

בדרכיו ללכת אלקיך ה׳ מצות את "ושמרת ו׳[ ]ה׳, «״~וזראשון
 מעמך שואל אלקיך ה׳ מה ישראל "ועתה י״ב[ ]י׳, השני אותו", וליראה

 את ולעבוד אותו ולאהבה דרכיו בכל ללכת אלקיך ה׳ את ליראה אם כי

 שמר אם "כי כ״ב[ ]י״א, והשלישי נפשך". ובכל לבבך בכל אלקיך ה׳

 את לאהבה לעשתה אתכם מצוה אנכי אשר הזאת המצוה כל את תשמרון
 זצ״ל חיים" "החפץ ומרן בו". ולדבקה דרכיו בכל ללכת אלקיכם ה׳

 התורה שנתה למה העיר דבריו[ בסוף ]בהג״ה חסד אהבת לספר בפתיחה

 בדרכיו הליכה כתוב ובשניה יראה, קודם בדרכיו הליכה כתוב שבתחלה

 האהבה אחר בדרכיו ההליכה כתוב ובשלישית אהבה, וקודם יראה אחר

הללו. השינויים טעם להבין וצריכים הדביקות, וקודם

 בעבודת מדרגות ג׳ דיש ונראה וז״ל: בזה לבאר כתב זצ״ל חיים החפץ
בה׳, הדבקות מזה ולמעלה האהבה מזה ולמעלה היראה אחת ה׳

 בלבו כשמתעורר אפילו נקראת דאהבה הוא לדבקות האהבה בין והחילוק

 תמיד בלבו תקועה האהבה אם מקרי דבקות משא״ב לפרקים לה׳ האהבה

 בעז״ה נכון על הכל יבוא ועתה הרמב״ן, כ״כ לה׳ נפשו נדבק ועי״ז
 נפשו שירגיל עד מדרגה לשום זוכה אינו שהאדם מלמדתנו דהתורה

 חסד, וגומל וחנון רחום להיות הקב״ה של טובו בדרכי ללכת מתחלה
 להורות אותו" וליראה בדרכיו "ללכת עקב פ׳ בתחלת כתב ולזה

 גילה ואח״ב הזו, הטובה המדה שיקדמנה צריך היראה מדרגת דלהשיג
 יחשוב לא ה׳ יראת שהשיג אחר דאפילו חמישי בפרשה עוד הכתוב לנו

ה׳ ורוממות היראה בעניני חיי ימי כל להתבונן רק לי ראוי עתה בנפשו
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 בא ולזה זולתי טובות בעניני בלל להסתכל ולא הק׳ תורתו וללמוד

 ה׳ את ליראה וגו׳ ישראל "ועתה חמישי בפרשה ואמר הכתוב
 ליראת שזכה מי דאף להורות אותו" ולאהבה דרכיו בכל ללכת אלקיך

 ומסתמא האהבה והיינו מזה גבוהה היותר למדרגה לעלות וצריך ה׳

 עד האהבה למדרגת יזכה לא אעפ״ב העולם מעניני נבדל ההוא האיש
 חסד וגומל רחום להיות דהיינו דרכיו, בכל ללכת ג״כ עתה שיקיים

 קודם בדרכיו ההליכה הקדים ולכך עיי״ש. עקב בסוף וכדפרש״י

 מי דאף לאמור לנו עוד הכתוב הוסיף שביעי בפרשה ואח״ב האהבה,
 לגמרי העולם מעניני נבדל ההוא האיש ובודאי האהבה למדרגת שזכה

 ה׳ ובגדולת בתורה להתבונן רק לי ראוי בודאי עתה בנפשו יחשוב לא

 ע״כ העיקר באמת שזהו בתמידות בה׳ דבק להיות שאזכה כדי תמיד

 בא ולזה זולתי, טובות בעניני ולהסתכל כלל זמן לבלות צריך איני

 ללכת אלהיכם ה׳ את לאהבה וגו׳ תשמרון שמור אם "כי ואמר הכתוב

 הדביקות מדרגת להשיג לזכות דאף להורות בו" ולדבקה דרכיו בכל

 דהיינו בדרכיו הליכה של הזו טובה במדה עוד שיתחזק ג״כ צריך בה׳
 להיות לזכותו עמו ויתחסד ה׳ יעזרהו זה ובזכות חסד וגומל רחום להיות

 שכוונת יוצא חיים החפץ של פירוש ולפי ^7\עב״ בתמידות בה׳ דבק
 כדי ורחמנות חסד מעשי של ונחיצות החשיבות ללמדנו היתה התורה
 באופן בה׳, ודביקות אהבה יראה של העליונות מעלות להשיג

 והליכה החסד ומעשי התכלית, הן ודבקות אהבה יראה של שהמדרגות

המבוקש. תכלית להשיג יוכל ידיהם שעל "האמצעים" הם בדרכיו

/
f-

 שלמדנו היסודות דמעיקר אחר, באופן הענין לבאר דיש נראה אמנם
זצ״ל קארנגלם דוד רבי הגאון תיאר דבורה" "תומר בספר רבינו

 משה לרבינו דבורה תומר הספר זה: בלשון ומוסר חכמה בשיחות

 וכו׳. בדרכיו והלכת מצות על ופירוש מיוסד כולו הוא זצ״ל קורדואירו

 שהמעלה והוא, בדרכיו והלכת של המצוה אחר באופן מבאר הוא והנה

 ועיקר אלקים, צלם שהוא הוא, וגדלותו חשיבותו שבאדם העליונה

 כל להיות האדם צריך לכן ומדותיו, פעולותיו הן העליון והדמות הצלם

 להגיע חייו, ימי בכל ועבודתו יגיעתו כל בעוה״ז, ועסקו השתדלותו

 האדם אם ממש, וכדמותו כצלמו אלקים צלם להיות זו מדרגה ולהשיג

 גם רחום הוא ה׳ באמת, אלקים צלם הוא אז לאלקים בכל ושוה דומה
ענו הוא אף וסבלן ענו הוא ה׳ קדוש, הוא אף קדוש הוא ה׳ רחום, הוא
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אלקים, צלם ממש הוא זה אדם על יאמרו הבריות כל וכר, וכו׳ וסבלן

 עבודה והנה עכ״ל. בחייו להשיג יוכל שהאדם העליונה המדרגה וזוהי

 מפורש וכן התורה, מצות כל קיום תכלית היא אלקים" "צלם להיות זו

 - אות שנקראו ]המצות במרום״ ״אדיר מספר בליקוטים רמח״ל בדברי

 בדמות ודיוקנו אלקים בצלם כבר נברא האדם כי וז״ל: שי״ז[ עמוד

 עד לגמרי לעליון להדמות שלם איננו זה כל ועם מעלה, של דיוקן

 אברי כתרי״ג תרי״ג שהם המצות ענין והוא הטובים במעשיו שישלימנו

 יושלם זה שע״י רק הוא התורה מצות כל קיום שתכלית הרי ע״כ. האדם
 לפרש דיש נראה זה ולפי בשלמות. אלקים" "צלם להיות האדם צורת

 המדרגות כל שתכלית ללמדנו הקדושה התורה שרצתה המקראות, לשון

 שנלך כדי רק היא דביקות של הן אהבה של הן יראה של הן הללו

 הליכה של ענין התורה והזכירה אלקים". "צלם להיות יתברך בדרכיו

 כל שתכלית זה ענין להדגיש הללו מהמדרגות אחת בכל בדרכיו

"צלם להיות יתברך בדרכיו ילך שהאדם זה דבר רק הוא הללו המדרגות

כמבואר. בפעולות הן בצורה הן אלקים"

 בכל "ללכת כ״ב[ ]י״א, השלישי הפסוק על עקב פ׳ עה״ת ברש״י והנה
תהא ואתה רחום הוא דרכיו בכל ללכת כתב: בו" ולדבקה דרכיו

 בספרי הוא ומקורו ע״כ. חסדים גומל ואתה חסדים גומל הוא רחום

ל״ב[ ]שמות שנאמר הקב״ה דרכי אלו דרכיו בכל ללכת דדריש ]שם[

 הפסוק על רק להו דריש אמאי עיון וצריך עיי״ש. רחום א-ל ה׳ ה׳

 מצות את "ושמרת ו׳[ ח׳, ]שם שהבאנו הראשון הפסוק על ולא השלישי,

י', ]שם השני הפסוק על או אותו" וליראה בדרכיו ללכת אלקיך ה׳

וגו׳". אותו ולאהבה דרכיו בכל ללכת אלקיך ה׳ את ליראה אם כי י״ב[

 שנאמר דמה לפרש יכולים היינו הראשונים פסוקים דבשני בזה, ונראה
ר״ל אותו" וליראה בדרכיו ללכת אלקיך ה׳ מצות את "ושמרת

בדרכיו, ההליכה הן הן המצות וקיום המצות, קיום ע״י בדרכיו שנלך

אותו" ולאהבה דרכיו בכל ללכת ה׳ את ליראה אם "כי שנאמר מה וכן

 שמר אם "כי שנאמר השלישי בפסוק אבל ה׳, מצות כל שנקיים ר״ל

 כבר הרי לעשותה אתכם מצוה אנכי אשר הזאת המצוה כל את תשמרון

בכל ללכת אלקיכם ה׳ את לאהבה שהוסיף מה ע״כ המצות קיום נאמר
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 רחום תהא אתה אף רחום דמה במדותיו לידבק היינו בו" ולדבקה דרכיו

חסדים. גומל תהא אתה אף חסדים גומל הוא מה

 ואת תראו ואותו תלכו אלקיכם ה׳ "אחרי נאמר ה׳[ ]י״ג, ראה בפ׳
ובסוטה תדבקון", ובו תעבדו ואתו תשמעו ובקולו תשמרו מצותיו

 לו אפשר וכי תלכו" אלקיכם ה׳ "אחרי דכתיב מאי איתא: א'[ ]י״ד.
 אש אלקיך ה׳ "כי ד׳[ ]שם נאמר כבר והלא שכינה אחר להלך לאדם

 ערומים מלביש הוא מה הקב״ה של מדותיו אחר להלך אלא הוא" אוכלה

 עור כתנות ולאשתו לאדם אלקים ה׳ "ויעש ג׳[ ]בראשית דכתיב
 י״ח[ ]שם דכתיב חולים ביקר הקב״ה ערומים, תלבש אתה אף וילבישם"

 הנה עיי״ש. וכו׳ חולים בקר אתה אף ממרא" באלוני ה׳ אליו "וירא

 שנאמר ממה מתים ולקבור חולים לבקר החיוב דילפינן מבואר בגט׳

 ובו ד״ה שם ראה בם׳ עה״ת ברש״י אבל תלכו". אלקיכם ה׳ "אחרי
 בקר מתים קבור חסדים גמול בדרכיו הדבק תדבקון ובו כתב: תדבקון
 החיוב למד שהגט׳ דאף מבואר הנה עיי״ש. הקב״ה שעשה כמו חולים

 על להו דריש רש״י תלכו" אלקיכם ה׳ מ״אחרי הקב״ה של במדות לנהוג

 נעשה האדם הללו דרכים שע״י תדבקון" "ובו הפסוק בסוף שנאמר מה

 תימא דלא לעיל מש״כ בהדיא מבואר רש״י ומלשון ממש. לאלקיו דבוק

 מעלת אל להגיע תמצי היכי רק הוי יתברך בדרכיו הליכה של זה דענין

 - תדבקון״ ״ובו של קיום עצמם הם הללו מעשים אלא הדביקות,

ממש. בהקב״ה דביקות

 הללו, רש״י בדברי האריך קמ״ד[ עמוד - ]ח״א אהרן רבי משנת בספר
שבין מצות ע״י שייך "דביקות" של דענין לחשוב אנו דמורגלים

 מעוטף האדם תפלה בשעת כמו לשמים, לבו הרי בזה כי למקום, אדם

ברוממותו, ומחשב בהכנעה ב״ה המקום לפני ועומד ותפילין בטלית

 ומן האנשים בין ומעורב חבירו לטובת ושווקים ברחובות כשעוסק אבל
 מילי ]כלומר כבטלים הנראים דברים הענין לטובת לדבר ההכרח

 חזינן הללו רש״י מדברי אבל "דביקות". של מעלה בזה אין דעלמא[,
 מעשה גופא זהו לאחריני להטיב חסדים בגמילות העסק אלא אינו, שזה
בדברי שמבואר מה ע״פ הוא הענין וביאור להקב״ה. "דביקות" של
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 "צלם להיות בפעולותיו לקונו להתדמות צריך שהאדם דבורה התומר
 בצלם שנברא האדם גם חסד, היא הבריאה תכלית שכל ומכיון אלקים",

 ועל ולהשפיע. לתת אלא מהעולם לקבל לא הוא תכליתו עיקר אלקים

 הוא שבזה והרחמים, החסד בדרכי בהליכה הוא בה׳ הדביקות עיקר כן
עיי״ש. ותיקונו תכליתו לידי שבו אלקים הצלם צורת את מביא

 תכלית נתקיים לאחריני להטיב החסד במעשי דבעסק יוצא זה י8ל1
בפעולות, אלקים" ל״צלם האדם נעשה דבזה המצות, כל קיום

 דומה להיות צריך האדם גם הפסק בלי תדיר חסד שופע שהקב״ה וכמו
 דבורה התומר לשון הוא וכן הפסק, בלי תמיד לאחריני להטיב להקב״ה

 מדה שום ולא תמיד חסד שופע הכתר במדת שהקב״ה דכמו ב׳ בפרק

 סיבה ששום האדם צריך כך תדיר ולהיטיב ולהשפיע מלהשגיח מונעת
 ובכל עת בכל טובתו הצריכים לאותם מלהיטיב תמנעהו לא שבעולם

 החיים נפש לספר בהקדמה מוולאזין הגרי״צ כתב וכבר עיי״ש. רגע
 כל שזה תמיד אלי דברו היה וכה זצ״ל: מוולאזין הגר״ח אביו בשם

 בכחו ימצא אשר ככל לאחריני להועיל רק נברא לעצמו לא האדם

עיי״ש. לעשות

 עבודת כל שתכלית יוצא המבואר כל דלפי זה, בכל לעיין שיש אלא

שחשב אחרי [,א׳-א ]פאה במתני׳ ואילו לאחריני, להיטיב היא ה׳
 ואם, אב כיבוד כגון הזה בעולם פירותיהן אוכל שאדם הדברים כל

 ולוית כלה והכנסת חולים וביקור אורחים, והכנסת חסדים, גמילות

 כנגד תורה "ותלמוד תגן לאחריני להטיב החסד מעשי הם שכולם המת,

 וגמילות חסד מעשה מכל יותר חשובה התורה שלימוד הרי כולם",

 תורה תלמוד י״ח: ס״ק רמ״ו סי׳ ביו״ד להלכה קיי״ל וכן בעולם. חסדים

 אם תורה ותלמוד מצוה עשיית לפניו היה ואם המצות כל כנגד שקול

 תכלית ואם עיי״ש, תלמודו יפסיק לא אחרים ע״י להעשות למצוה אפשר

 והוא לאחריני, שמטיב במה אלקים צלם האדם להיות הוא ה׳ עבודת כל

 כדי תורה מתלמוד שיבטל דינא הוי לא למה יתברך, בה׳ הדביקות הוא
 וקיום ה׳ עבודת כל תכלית שזהו וכדומה, חסדים גמילות מצות לקיים

המצות.

עבודתו בכל האדם שתכלית הוא אמת שודאי דאף לומר מוכרח ונראה
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 הכי ההטבה אבל לאחריני, להטיב אלקים" "צלם להיות היא
 בנפש מוולאזין הגר״ח בזה האריך וכבר התורה, עסק היא בעולם גדולה

 העולמות כל בתורה עוסק שהאדם דבשעה י״ד פרק ד׳ שער החיים
 כדתנן העליון האור מזיו ונהירין יתרתא בחדותה אז הם כולם והבריות

 הרבה ומביא הבריות, את ומשמח המקום את שמשמח א׳[ ]ו׳, באבות
 דכיון י״ח פרק אליהו דבי בתנא כמבואר לעולם ברכה ושפעת טובה

 ]פ״ו, ובחולין הדברים. כל עיי״ש לעולם טובה מביא התורה את שלומד

 וכו׳ והאמר בכיתניה פשתן[ האוכל ]תולעת יאניבא נפל ומי איתא: א׳[

 ונתנו פשתנם, לקה ולא וכו׳ והזעוות הזיקין פסקו הגולה בני משעלו

 רבי של התורה לימוד ידי שעל הרי ובניו חייא ברבי עיניהם חכמים

 מה וזהו מלמעלה. וברכה טובה של משפע העולם כל נהנו ובניו חייא

 "פיה ל״א[ ]משלי דכתיב מאי אלעזר וא״ר ב׳[ ]מ״ט, בסוכה דאיתא

 תורה ויש חסד של תורה יש וכי לשונה" על חסד ותורת בחכמה פתחה

 הוא והענין עיי״ש. חסד של תורה זו לשמה תורה אלא חסד של שאינה

 וברכה טובה של שפע משפיע הרי לשמה תורה שלומד דמי כנ״ל

 משמח שהוא א׳[ ]ו׳, באבות דתנן מה וזה כנ״ל. העולם לכל בתלמודו

 משמח הת״ח לשמה התורה לימוד שע״י הבריות את ומשמח המקום את
 לכל כפשוטו מטיב שהוא חסד, של תורה וזהו כולו, העולם כל את

 מחמת נדחית ת״ת אין אמאי שפיר מובן זה ולפי בתורתו. העולם

 אין כולם, כנגד שת״ת דמכיון אחרים, ע״י להעשות יכולה כשהמצוה
 החיים בנפש ]עיין מהמצות אחת לשום מת״ת שבאה ההטבה מדת לדמות

מצוה. משום נדחית תורה תלמוד אין ולכן כ״ו-ל׳[, פרק ד׳ שער

 על זצוק״ל וסרמן הגר״א שהעיר מ״ב[ ]עמוד מאמרים בקובץ וראיתי
שיש מצות שאר בהדי תורה תלמוד מתני׳ דחשיב הדבר עצם

 דאיתא מה פי על שכתבנו מה כעין ותירץ לחבירו, אדם בין טובה בהן
 היה ואילו תורה בתלמוד תלוי רגע בכל הבריאה דקיום החיים בנפש

 העולמות כל היו ח״ו העולם בכל התורה לימוד של אחד רגע נפסק

 העולם בקיום חלק לו יש תורה הלומד דכל ונמצא ובהו, לתהו חוזרים

 אין שכתבנו מה ולפי עיי״ש. מזה, יותר לבריות ומטיב טוב לך ואין

 מתקיים היה והעולם שלומדים אחרים אנשים יש אם דאפילו לזה, צריך

 ניתוסף בעולם ת״ת שניתוסף מה דכל הוא מציאות מ׳׳מ תורתם ע״י

בעולם. וברכה טובה
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 הלומד אבל לשמה, תורה הלומד תינה דהא דברינו, על לתמוה ואין
לבל מטיבה ואינה "הסד", תורת הוי דלא לשמה, שלא תורה

 הסדים. גמילות של מצוה מחמת תדחה לשמה, תורה הלומד כמו העולם

 ]פרקים החיים בנפש מוולאזין הגר״ח לן השריש דכבר קשה לא זה אכן
 אדם יעסוק לעולם א׳[ ]נ׳, בפסחים חז״ל שאמרו מה לפרש ג׳[ פרק

 הפירוש דאין לשמה, בא לשמה שלא דמתוך לשמה שלא אפילו בתורה

 היינו אלא לשמה, רק ימיו כל אח״כ שיעסוק ללשמת, מזה שיבא דוקא
 שלא כלל אפשר בלתי שעות, כמה בקביעות לומד שהוא זמן שבכל

 נתקדש ובזה לשמה, רצויה כוונה מועט זמן עכ״פ הלימוד באמצע יכנס

 שכון קטן העת אותו ידי על לשמה שלא הנה עד שלמד מה כל ונטהר
 אפשר אי לשמה שלא תורה שלומד מי דאפילו וכיון עיי״ש. לשמה בו

 של חשיבות בשביל לשמה, של מחשבה מועט זמן במחשבתו יכנס שלא

 של רגע דאותו מתלמודו, לבטל רשאי אין לשמה תורה של רגע אותו

 הגר״ח דברי ]ועיין שבתורה. מצות שאר מכל יותר חשובה לשמה תורה
 לשמה שלא התורה דעסק שהוכיח ג׳ פרק בסוף בפרקים החיים בנפש

 לשמה, בא לשמה שלא שמתוך מטעם לשמה, מצות שאר מכל עדיפא

כמש״ב[. והוא

 עסק הוא ולבריות לעולם הטבה מעשה שעיקר יוצא דברינו ולפי

בחובת ב׳ בפרק דבורה התומר מש״כ היטיב מדוייק ולכן התורה,
 כל על העליונה המדה שהיא הכתר מדת בסוד לקונו לדמות האדם

 כך טובות מחשבות לחשוב תמיד תפסוק לא חכמה שאותה דכמו המדות

 סוד שהיא וכמו מכוער, דבר מכל פנויה מחשבתו תהיה תמיד האדם
 שום אלא יפנה לא כך תורה סוד שום יחסר ולא קדומה תורה חכמה

עיי״ש. וחבריו שמעון רבי מעלת היתה וזו התורה ממחשבת חוץ פגיה
 לרגע תורה מתלמוד מחשבתו מפסיק אינו שהאדם דבמה בהדיא הרי

 שהיא הכתר למדת דומה הוא בזה וחבריו יוחאי בר שמעון רבי כמו
 לצלם ממש דומה האדם שבזה מפני והיינו המדות. כל מעל עליונה

עליונים רחמים של שפע להשפיע העולם לכל מטיב שהוא אלקים
בעולם. לעשות שיכול הסד מעשי שאר מכל יותר בעולם

 היה לא אז כראוי בתורה עוסקים היו ישראל עם שאם פשוט זה והנה
במציאות כי וכדומה, חולים ביקור של תסד מעשה לעשות צורך
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 מן הרבה כראוי בתורה עוסקים היינו ואם בעולם, חולים היו לא

 צרות היו לא אז כי לעשות, צריכים היו לא הגשמיים החסדים
 כמבואר אחרים ע״י נעשים היו הגשמים וצרכים מלאכתנו וגם בעולם,
 מלאכתנו מקום של רצונו עושים שישראל דבזמן ב׳[ ]ל״ה, בברכות

 שאנו במה מתקיימת היתה לאחריני ההטבה ועיקר אחרים, ע״י געשית

 הכי ההטבה שזוהי בעולם וברכה טובה של שפע להביא בתורה עוסקים

בעולם. לעשות שיכול גדולה

 עה״פ ו׳[ ]ח׳, עקב פ׳ הטורים הבעל בדברי מצאתי טבא ומרגניתא
שכתב: אותו" וליראה בדרכיו ללכת ה׳ מצות את "ושמרת

 שכתבנו הדברים הן והן ע״כ, תורה ללמוד בגמטריא בדרכיו, ללכת

 הליכה של הקיום היא היא עצמו לבין בינו אפילו התורה שלימוד

 ומקיים מחזיק הוא עצמו לבין בינו לומד שהוא ובזה יתברך, בדרכיו

בתורתו. העולם לכל ומטיב

 הגר״ח לן שהשריש דאף למעשה, הערה להוסיף נראה המבואר כל ולפי

אין התורה עסק דבשעת ד׳ פרק ד׳ שער החיים בנפש מוולאזין
 לקח ולהוסיף ולהבין "לידע התורה לשם רק מחשבה שום לחשוב צריך

לימודו, בשעת דוקא דהיינו ו׳ בפרק שם הגר״ח כתב אבל ופלפול",

ה' ביראת מעט זמן להתישב לאדם לו ראוי ללמוד שיתחיל קודם אבל

 טהורה תורתו שתהא כדי ובקב״ה בתורה עצמו לדבק ולכוין טהורה

 להיות מעשיו לכוין שרוצה דמי מסתבר ה״נ א״כ דבריו, עיי״ש וקדושה
 לו ראוי כג״ל, האדם עבודת כל תכלית שזהו באמת, אלקים״ ״צלם

תורתו, בלימוד לאחריני להטיב ולכוין תלמודו לפני מעם זמן להתישב

בצורה הן אלקים לצלם דומה ויהיה בדרכיו", "והלכת מצות יקיים דבזה

כמבואר. בעולם האדם עבודת כל תכלית שזהו בפעולות הן

ב׳[: ]י״ז, בע״ז דהגה זה, בענין נקודה עוד להוסיף דיש נראה אמנם
א״ל תרדיון בן חנינא ורבי פרטא בן אלעזר רבי כשנתפסו ת״ר

 אחד דבר על שתפסת אשריך תרדיון בן חנינא לרבי פרטא בן אלעזר ר׳
 על שנתפסת אשריך חנינא רבי א״ל דברים, חמשה על שנתפסתי לי אוי

ניצול, ואיני אחד דבר על שנתפסתי לי אוי ניצול ואתה דברים חמשה
בלבד, בתורה אלא עסקתי לא ואני חסדים וגמילות בתורה עסקת שאתה
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 לו שאין כמי דומה בלבד בתורה העוסק כל הונא רב דאמר הונא וכדרב

 לא ליה כדבעי עבד מיעבד וכו׳ עסק לא חסדים ובגמילות וכו׳ אלוק

 שעסק דאע״פ תרדיון בן חנינא רבי שנתבע מבואר הנה עיי״ש. עבד
 ולפמש״ב למעבד. ליה כדבעי עבד לא חסדים בגמילות מ״מ אבל בתורה

שלא על נתבע למה צ״ע בעולם גדולה הכי ההטבה היא דת״ת לעיל

חסדים. בגמילות עסק

 גדולה הכי הטבה היא והיא כולם כנגד שת״ת דאע״פ מוכח ונראה
גרמא בדרך נעשית ההטבה דמעשה מכיון אבל לעשות -שיכול

 להשתדל לאדם לו יש בעולם וטובה ברכה של שפע שמוריד מה ע״י

באופן בפועל, לאחריני להטיב חסדים וגמילות חסד מעשי גם לעשות _

 רבה א׳[: ]י״ח, בר״ה דמצינו מה וכעין תורה. ביטול לו יגרום שלא

 אביי שנין ארבעין חיה בתורה דעסיק רבה קאתו עלי מדבית ואביי

 ד״ה שם ובתוס׳ עיי״ש. שנין שיתין חיה חסדים ובגמילות בתורה דעסיק

]צ״ח, בסנהדרין כמבואר וגמ״ח בתורה עסק רבה גם שודאי כתבו רבה
 ]שם[ ר״ה על דוד עבודת ובספר מיניה. טפי עסק אביי מ״מ אבל ב׳[

 עסק רבה גם אחרים ע״י לעשות א״א שהיה מקום בכל דודאי ביארנו

 מבטל היה לא אביי גם אחרים ע״י לעשות אפשר שהיה ובמקום בגמ״ח,

 לאחרים גמ״ח לעשות השתדל שאביי ר״ל אלא בגמ״ח, לעסוק מתלמודו

 גמ״ח לעשות אביי שהשתוקק דכיון תורה, ביטול לו תגרום שלא באופן

 ולכן מרבה, יותר גמ״ח לעשות וזכה בכך, עזרוהו השמים מן לאחרים

 בן חנינא רבי אצל שנאמר מה לפרש יש וה״נ עיי״ש. שנין שיתין חיה

 דש״י ופי׳ אלוק, לו שאין כמי דומה בלבד בתורה העוסק דבל תרדיון

 עליו להגן דשמיא לסייעתא לזכות דבכדי עליו, להגן אלוק לו דאין

 וגמילות חסדים במעשי לאחריני להיטיב להשתדל צריך הדין בשעת

 לא ואם תורה, ביטול לו יגרום שלא באופן תלמודו על יותר חסדים

 הדין. בשעת עליו שיגן דשמיא לסייעתא יזכה לא כן לעשות השתוקק

 לעבד ליה כדבעי עסק שלא דכיון תרדיון בן חנינא ר׳ נתבע זה ועל

 גודל זה מכל ללמוד לנו ויש הסכנה. בשעת ניצל לא מדרגתו כפי

 כחותיו. כפי אחד כל חסדים וגמילות בתורה לעסוק להשתדל החיוב

העליון רצון כפי אלקים" "צלם ולהיות יתברך בדרכיו ללכת נזכה ובזה

יתברך. לשמו רוח נחת ולעשות

» וזודפס 25 מס עמוד {7 ()7) )מפרש( הלוי יצחק בן דוד אהרן גולדברג, יעקב, P משה קורדובירו, :בדרכיו< >והלכת דבורה תומר
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עצמו שהרגיל ומדות "דרכיו" נקראים עמהם שנולד מדות רגלך" "פלס

הטבעיות המדות גם יכונו ואז מאוד לפלס לשמור צריך ואותן "רגל" נקראת
משלי( )הגר״א, היוולדו מיום

 לא מידות של בטבע שנולדו אותם על זכות לימוד קצת "העקידה" בספר ראה
 הכפורים. יום שעירי שני של הגורלות בענין טובות,

 הם אשר האמונה יסודי להשריש התורה" "יסודי הלכות הרמב״ם סידר קודם
 בבחינת ההלכות, אח״כ ורק והמדות, הדעות ואחייב התורה, לכל ומקור יסוד

 תלוי ה' עבודת אי,כל פרק שלמה" "אבן הגר״א כתב לתורה. קדמה ארץ דרך
במידות מושרשים החטאים וכל המדות, בתקון

מהם יותר ומחבירי השכלתי. מלמדי מכל
 התורה, בשיעורי חבירי התלמידים ובפלפול חברים בדקדוק שקניתי תורה

כסדרם תמידים

 לב משאלות במילוי יתברכו אור, זה ספר רואה בברכתם ,אשר"בביתנו"

 פרנקל ד״ר משה ר' יקירי חביבי למיוחד ובמיוחד ימלא, עצתם וכל לטובה
 בבית ירושלים, בעירית ושבועי, יומי "רננים" הכנסת בבית מיוחדת, תודה

 "בני בבית ברוך" "היכל הכנסת בבית יוסף"-רסקו, "בית הכנסת
יוסף" "אהל הכנסת ובבית ברית"
 ודרשות, הגות דברי בהשמעת המקודשים בזמנים מקשיבים חבירים ובחברת

 המרכזי הכנסת בית הגדול" הכנסת "בית בשכונתנו, אשר הכנסת כבתי
.שבאזור הכנסת בבתי "ישרון"

 באהבתה, ושוגים תורה של בצלה חוסים אחד בלב אחד כאיש אהובים בולם
חיים". שנות לך ויוסיפו ימיך ירבו בי 'כי



תורה ותלמוד דעות הלכות

דעות הלכות

ראשון פרק
א הלכה
אדם. מכני ואהד אחד לכל יש הרבה דעות
 וכי בדעות, מדות ארבע י״א, משנה ה' פרק אבות במסי המשנה לשון

 ויש דעות, בכלל הוא בטבעו האדם התנהגות כל צ', דף גיטין במסי מהרש״א

 פרק פרקים" "שמונה וראה ודעת" "מוסר בספר ראה תאוה, בעל שהוא
רביעי.
’וכר יכעס ואם כלל כועס ואינו

 מעט שכועס אדם ויש היינו עצמה, בפני שלישית חלוקה הרמב״ם כתב ולא

 מהרה החכם אבל לכעוס אדם כל שמטבע החכם כמאמר דעתו שנים, בכמה
השכל( )מוסר הכעס משכן שם ינוח" כסילים "בחיק תמידי כעם כי ישקוט,

הימה בעל
 לו שא״א בעצם, אצלו קנין הענין שזה מלאכה, בעל אכסניא, "בעל" כמו

 ספר בשם בהנ״ל כתב תמיד" "כועס דעה( שערי דעות", )"הלכות ממנו לסור

 יותר לו שנצרך מה כל שאדם משל בדרך ז״ל, מדובנא להמגיד יעקב" "קול
 ממנו, רחוק יותר מסדרו רחוקות לעתים שמשתמש ומה אליו קרוב מסדרו

 הרגל, בעקב הכעס לסדר הראוי ומן בידו, קולמסו והלבלר בידו, מחטו החייט
 בספר ראה ינוח" כסילים בחיק כעס תיכף"כי אצלו הכעס מזומן הכסיל אבל

המדות". "תורת

לב גבה שהוא אדם ויש
 החיד״א כללי ולפי כ', דף ע"ז במסכת ריב"ל אמר מכולם גדולה "ענוה"

 ק״ג דף יבמות מסכת ובתוס' כמותו. הלכה ו' מערכה אוזן" "יעיר בספרו

דכתיב מכולם גדולה דענוה דהלכתא הגדול זרוע" "אור וכ״כ כן, משמע



ודעת תורה

 אלא קרא ליי משבח ולא ביי איתנייהו כולהו והוא מאוד" ענו משה "והאיש
 פ״ד אבות במסכת יעב"ץ מהר"י וכתב מכולהו, עדיפא דענוה ש"מ בענוה

 גידיו ושס״ה אבריו רמ"ח שהשקה במי אלא תמצא לא זו, שמדה מ"ד
רוה״ק. לידי המביאה והיא וכוי מהתורה
 דת" אש "רשפי ראה כניעה, לשון שהוא ה"רוקח" כותב ענוה, של ההגדרה

ואילך. קצ״ו עמו'
 ת״ח אחד אכסנאים, שני והיו אחת לעיר שבא הבעש"ט על מספרים גאוה,
 וטעמו, העבירה, בעל אצל להתארח ובחר עבירה, בעל והשני יהיר, אבל

 גאוה בעל אצל אבל טומאתם" בתוך אתם "השוכן כתוב העבירה בעל שאצל
אחרי(. פ' חיים )אוצר אחד במדור לדור יכולין והוא אני אין כתוב

רחבה נפש
. ה( ישעי'12נפשה'שאו± "הרחיבה מלשון הכל לבלוע השואפת רחבה. נפש
והמותרות ההסתפקות על י״ב, פרק ח״ג נבוכים" ב"מורה הרמב"ם \"כתב

 שאם לו, תכלית אין המותר אבל תכלית, בעלי מספר מתי הם כלם ההכרחיים
 מכל יסור ולא וכוי. נאה יותר מזהב היותם והלא מכסף כליך להיות תתאוה

וכוי, בסכנות עצמו יכניס וברוב ואנחה, בצער מהיותו המחשבה רע
 על ויתפלא וגזרותיו ה' משפטי על יתלונן בדרכים המאורעות לו וכשיארעו !

 זה חכמת ידעו כבר החכמים החסידים אמנם וכוי, צדק עשותו מיעוט
 יבקשו הגוף הכרחי ומפני "ההשגה" והיא מטרתם עשו לפיכך וכוי המציאות

 ויגיעו קל דבר וזה מותר מבלי ללבוש ובגד לאכול לחם ההכרחיים צרכיו
 אפילו יקשה הכרחי שאינו מה בבקשת וכוי, טורח במעט אדם כל אליו

 ימצא ולא הכרחי שאינו במה וההשגים הכחות ויבזבזו ההכרחי מציאות
 וכל זול ויותר יותר נמצא הוא לב״ח צריך יותר הענין אשר כל כי ההכרחי,

 משל דרך מאוד, יקר והוא מעט יותר נמצא הוא הכרחי צורך שימעט מה
 זהו וכוי מהמזון יותר המים בזול ויותר נמצא יותר הוא חזק יותר צורכו אויר,

____ מציאותו.ל ית' ה' חסדי גמילות פרסום
 שמחתו תהיה כותב, ד( פרק י' מאמר והדעות )האמונות גאון סעדיה רבנן
 וכוי, צמאו יגדל רויה ממנו יוסיף אשר וכל וכוי, שפלותו וגדולתו אבל

המאכל לו כשיזדמן והוא במקומה, בה כשיתנהג לאדם טובה הפרישות

ב



תורה וו^עוד דעות הלכות

 עד הזאת המדה ישלח האסור והממון האסור והמשגל האסור והמשתה
זה. מכל שמרחיקה

 לו "די" בני וחנינא ההסתפקות, שהעיקר ומסבירים כותבים המוסר בעלי
 העיקר זה כי לו" "די אלא לו" "יש כתוב לא לע״ש, מע״ש חרובין בקב

צב(. אור )כוכבי
 שער הלבבות" "חובת וכ״כ י״ג, פרק ישרים במסילת הרמח״ל וכ״כ

 האובד הזהב יקבצו וכוי באנחות ונפלו המנוחות בקשו זי, פרק הפרישות
 פ״ה אבות מסי של רחבה" "נפש וזה מאוייו, וזוכר קצו שוכח החולף, והכסף
 החכמים דמדת ארץ דרך דמם' ובפ״ג הרשע, בלעם של מתלמידיו י"ט משנה

שבעה. נפש
 שבת במסכת אמרו וכן קי״ד( )פסחים בצל ושב בצל אכול חז״ל שאמרו וכמו

 ואכל דשערי נהמא למיכל ליי דאפשר מאן האי אמר חסדא ורב ע״ב, ק"מ דף
 למשתי דאפשר מאן האי פפא רב שם אמר וכן תשחית, בל משום קעבר דחטי

 לכת( כוכבי שבעה סראהבספר תשחית בל משום עבור חמרא ושתי שיכרא
נפשו לשובע אוכל צדיק

לו יספיק שלא מועט דבר אפילו שדיו נפשו מקצר ויש
 דלעיל מועט" לדבר אפילו יתאווה לא לב טהור שהוא "ויש כתב לעיל גם

 זה ואין שלו העצלות מצד זהו כאן אבל הלב, טהרת מצד כן שעושה מיירי
 לי "שעשה מברכין שאנו כמו צורכו להשיג האדם שצריך מפני טובה, דרך
 וכאן עול לעשות רוצה ואינו לו שאין לב" "טהור הוא דשם או צרכי" כל

דעה(. )שערי אחרת בכוונה מדובר

ידו על וקובץ ברעב עצמו מסגף שהוא יש
 ב"מורה הרמב״ם שכתב וכמו טובה, לא מידה שהיא "הקמצנים" המה

 שלמות, שתי לו יש שהאדם במופת התבאר כבר וז״ל: פכ"ג ח"ב נבוכים"
 הטוב על בריא שיהיה היא הראשונה ושלמות הנפש, ושלמות הגוף שלמות

 יבקשם אשר עת בכל צרכיו במציאת אלא יתכן לא וזה הגשמים שבעניניו
 משכיל שיהיה האחרונה, ושלמות וכוי, גופו הנהגת ושאר מזונותיו והם

להגיע אפשר אי הנכבדה האחרונה השלמות שזאת כן גם ומבואר וכוי בפועל

ג



ודעת ירה

 והעושר וז״ל: הרמ״ק כתבו ועוד הראשונה" שלמות הגיעה אחר אלא אליה
 התניא בעל וכ״ב שלמות, לו אין זה ומבלעדי ביתו ובני בניו צרכי לו להזדמן

 הגוף ממאורעי מתפעלת והאלוקית השכלית אפילו האדם נפש "יען פ״ב
 א( טו הנפש )ועיון הספרדי הנשיא חייא בר אברהם רבי מפרש וכן וצערו,

 )שבעה עינוי כל לו יגרום שלא ובשרו מגופו היינו תתעלם" אל "ומבשרך
 רעים עני ימי כל אמר ריב״ל ק"א, דף סנהדרין במסכת אמאו וכן לכת( כוכבי

 לא אמנם שם ורש״י "עצרן" קמ"ה דף ב״ב רשב"ם ופי' קצרה, שדעתו זהו
 ימי דכל מאמרו יעקב" "עיון בעל הסביר רשב״ם וכפי' בסנהדרין, כן פירש

 דהרי עצרן, אינו דשם היינו ויו״ט, שבתות והאיכא בגמרא שאל רעים, עני
 )שערי עצרן להיות לו ולמה ויו״ט, שבתות מהוצאות חוץ לו קצובין מזונותיו

 ויש הרמב״ם, מקודם שכתב "מהמסתפק" יותר גרוע הוא עצמו" "מסגף דעה(
רוצה. ואינו לו

ממונו כל מאבד שהוא ויש
 יותר יבזבז אל הוא הדין בצדקה גם טובה, דרך זו אין והאופנים המקרים בכל

 רוח אין בניו את והניח לאחים נכסיו הכותב ואפילו נ דף "כתובות מחומש
 מגונה בודאי עוה״ז הבלי עבור שמאבד או קל"ג( )ב"ב הימנו נוחה חכמים
 וז״ל: פ"א ב' חלק המאור" "מנורת בספר כתב לכת( כוכבי )שבעה הדבר
 נברא שלא באולתו יחשוב כי ממון להוצאת חושש ואינו בטנו ממלא האויל

 בלבד ושתיה אכילה אלא מעוה״ז עושה ואינו ולשתות לאכול אלא בעוה"ז
דעה(. )שערי לך יאמר ושתה אכול ר״ת "אויל"

אלו דרכים ועל
 ואונן, מהולל הפכים שני וכוי, ורחמן ואכזרי ושוע וכילי ואונן, מהולל,
 פעמים הרבה שמצינו כמו להתעצב, ואפשר לשמוח אפשר דבר בכל ובעצם
 מהולל אלא הכוונה לזה לא אבל מצחק, ור״ע בכו ישראל שחכמי בחז"ל
 פרקים משמונה בפ״ז הרמב"ם כתב וכן מדי, יותר מצוער או סכלות מחמת
 יוסף על התאבלו ימי כל ע״ה אבינו יעקב של והדאגה האנחה בעבור וז"ל:

אביהם" יעקב רוח "ותחי אמר בנו בחיי שנתבשר עד רוהייק ממנו נסתלק

ד



■L7
תורה ותד&דד דעות הלכות

 אין חכמים ולשון אבוהון" יעקב של נביאה רוח "ושרת המתרגם ואמר
 שמחה מתוך אלא עצבות מתוך ולא עצלות מתוך לא שורה הנבואה

 בכלל כילי אין וכן תאוה בעל בכל שוע ואין מסגף בכלל כילי אין ושוע כילי
 פחות שוע לב, ישעי' מלבי״ם ראה רחבה, נפש בעל אינו ושוע במועט מסתפק
 וכ״כ תקטירו" לא דבש וכל שאור "כל בכלל הן קיצוניות דעות מנדיב

 פן הדרגה בלי וההפלגה הריבוי מן והזהר ה' אהבת שער הלבבות" ב"חובת
אורו. לכבות הסיבה הוא בנר השמן רוב כי תאבד

ב הלכה
ברייתו מתחילת לאדם שהן דעות מהן יש

 בטבע ענינו בתחילת האדם שיולד א״א פרקים, משמונה בפ״ח הרמב"ם כתב
 מן לאכה בעל בטבע האדם שיולד שא״א כמו חסרון, בעל לא מעלותו בעל

 וכוי, לחסרון או למעלה "מוכן" בטבע שיולד לאדם אפשר אבל המלאכות,
בדרשותיו מהר״ן בהקדמה לעיל הבאנו וכבר
 אל יוליכנו האדם מזג הרוב על ,ז״ל חפץ משה ר' הפלוסוף אמר וכבר

 )מלאכת ורע טוב יצר הנקרא וזה רעות, אם טובות אם שיפעול הפעולות
 אבל אבותיו, שינחילוהו טבע או כלומר גופו" "טבע יב( שופטים מחשבת
 דמכריזין ט״ז, דף נדה במסכת חז"ל שאמרו וכמו מכריח, זה אין לעיל כאמור

 לשנות יכול אדם כל ורע טוב היינו לא, ורשע צדיק אבל וכוי חלש או גבור
 ח בפרק שם ועתיד" "מוכן שירצה, צד לאיזה להטות ויוכל ודעותיו דרכו

דעה(. )שערי פרקים משמונה
 כזה היה לא טבעו לפי רבינו משה שגם דקדושין פ״א ישראל" "תפארת

 בספר ראה בארוכה הוריו, בהתנהגות הילד טבע פניו תווי לפי שפטוהו כאשר
 בדרכו אשר מעצור כל את לעשות משכיל יציר כל יכול לכת" כוכבי "שבעה
 כוונתו. לתכלית הגיע למען בו ולהשתמש לצורכו נאות לחומר

 כי "זכרון" בעל הוא שהאדם תכונה שיש פרקים בשמונה לעיל הרמב״ם לפי
 הן הסגולות ששתי היינו אחרת, סיבה בא וחריף שנון ואדם כך, מזוגה מזגו

 נ״ד, דף עירובין במסכת ז"ל מאמרם דעה" "שערי בעל מסביר ולכן הפכיות,
דתוריך היכי כי תני פומך פתח קרי פומך פתח שיננא יהודה לרב שמואל א״ל

ה
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ודעת רה

 נוגד זה הרי חריף היינו "שיננא" יהודה ר' היות מפני בידך, ותתקיים חייך
יזכור. שגם ובצורה אופן ללמוד עליו ציוה ולכן ה"זכרון" ענין

וכוי מכוון זה אדם של שטבעו דעות מהן ויש
 ולאנשים לטובות נמשך הוא הרי "טוב" להיות בטבעו נולד האדם אם כלומר,
 ישרות. טובות דעות לקבל ושואף טובים

מאחרים אותן למד אלא
המלך( )עבודת עושים הרעים שכנים הרבה חז״ל שאמרו כמו

 יסב ואל וכוי לת״ח הוא גנאי דברים ששה מ״ג, דף ברכות במסכת אמרו חז״ל
 טוב לצדיק "טוב לשכנו", ואוי לרשע "אוי וכן הארץ, עמי של בחבורה
 היי הארבלי נתאי אבות, במסי וכן משכניהם, סבלו אמוראים הרבה לשכנו"
 על הענין ביאר פ״ט ובאבדר"ן לרשע, תתחבר ואל רע משכן הרחק אומר,

 פרץ אחזיה עם לאחזיה,"בהתחבדך נתחבר ואחייב לאחאב שנתחבר יהושפט
 בין כשושנה ממעשיו, ילמד ולא לרשע להתחבר קשה שמאד מפני מעשיך" ה'

 העבירות. לעבור לישראל עשו רב שערב הזוה״ק שכ' וכמו החוחים,
 מיתותא, או דאיוב כחברי חברי או כמ״ש להתחבר צריך טובים ולחברים

לכת( כוכבי )שבעה יראוך" אשר לכל אני "חבר רעה, ושה טובה אשה

מאחרים למד
 אותן העושה דברים ד' מהן כותב, א' הלכה פ״ד תשובה בהלכות הרמב"ם

 הרע ולשון רכילות הן, ואלו וכוי מהן לפרוש הם וקשים תמיד אחריהם ימשך
 ממעשיו למד שהוא מפני לרשע" "והמתחבר רעה מחשבה ובעל חמה ובעל

ירוע. כסילים ורועה שלמה שאמר הוא בלבו, נרשמים והן

בלבו שעלתה
 לב סוג ישבע "מדרכיו הכתוב שאומר כמו ונכונה, טובה דרך שזו חושב הוא

 הטובה מדרך אחור נסוג שלבו לב סוג שהוא מי יד( )משלי טוב" איש ומעליו
 ונכונים. טובים בעיניו שהמה משום מדרכיו, ונהנה ומסתפק שבע הוא

 שלו, מהדרכים שבע אינו טוב איש שהוא מי טוב" איש "ומעליו אמנם
רוצה הטוב שהאיש "ומעליו" מאומה, שוים לבלתי דרכיו את חושב ולעולם

ו
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 יד״ח יצא לא עדיין מחשבתו לפי כי הקודמים דרכיו את מעליו להשליך
דעה( )שערי

טובה הדעה שזו ששמע או
 על נשען הוא זאת בכל האמיתי טעמה יודע ואינו אותה משיג שכלו שאין אף

 לעשות צריך כן כטבעית לו נהיתה הזאת שההנהגה עד המלומדים בינת
 מאמת השכלי שההיקש מה תאמין שאם הפילוסופים שכתבו כמו המצוות,

 "האמונות רס״ג בזה האריך כן לאלוקיך, ולא לזה נשמע אתה הרי בלבד
 אל החולה ישמע כאשר זי, סי' ג׳ מאמר ה"כוזרי" וכ״כ א' מאמר והדעות"

 כן וכמו ב', ה' תימן באגרת הרמב״ם וכ״כ והנהגותיו, ברפואותיו הרופא
 שינהיגהו הרופא עצת בשמעו הרפואות מחכמת יודע שאינו החולה שינצל

 למסור להמון ראוי כן כמו לו שיאמר מה כל לעצתו וישמע וכוי וידריכהו
 כמה כתב שהרמב״ם אעפ"י האמיתיות העינים בעלי הנביאים על משענתם

 "נפש בספר וראה לכת( כוכבי )שבעה השכל אל המצות לקרב שראוי פעמים
 ואחייב קנה קודם חנמאל מאת השדה לקניית בהפטרה נשא פרשת על הרב"
 שאל אח״כ ורק בנו את העלה קודם אבינו אברהם אצל כמו שאלות, שאל

.שאל ברש"י כמבואר

בה עצמו והנהיג
 לטבע, מטבע דעתו האדם אצל שתתחלף ואפשר שני, טבע כל, בפי נקרא וזה

דעה( "שערי )רגילות רק הוא באדם הטבע עניני דכל משום

ג הלכה
מזו זו הרחוקות הקצוות שתי
 הטובה בדרך מדי יותר מוסיף האדם אם גם כלומר, תגרע" ולא תוסיף "לא
 אסור נפש פקוח שאומר שזה ברור, גורע" המוסיף "כל טובים" "דרך זה אין

פעמים. כמה ברמב״ם יכונה אפיקורוס בשם בשבת
 של הגדול בודוי הטהור, את לטמא אסור כך הטמא את לטהר שאסור כשם

וזה אסרתי" התרת אשר ואת התרתי אסרתי אשר "את מתודה, נסים רבינו

ז
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 והנפשית הגופנית הסכנה מפני טובה, שהוא צד לשום קצה דרך אין הך, היינו
לכת(. כוכבי )שבעה בהן הכרוכה

מהן לאחת נוטה טבעו מצא ואם
 "ושבת" עשה מצות והיא בתשובה חזרה הוראת וזו וכוי, למוטב עצמו יחזיר
הראשונים. מן לכמה
 העולם, מבריאת ללמוד ויכול שמאל, או ימין האדם יטה שלא
 אמר דקים, כוסות שני לו שהיו למלך משל במדרש, שאמרו כמו

 הם צונן, מתבקעים, הם חמין לתוכן נותן אני אם המלך
 כך ועמדו, בהן ונתן בצונן חמין עירב המלך, עשה מה מקרימין,

 חטיין הוו הרחמים במדת העולם את אני בורא אם הקב״ה אמר
 אני הרי אלא לעמוד, יכול העולם האיך הדין, במדת סגיאין,

 בענין וכן יעמוד, והלואי הרחמים ובמדת הדין במדת אותו בורא
 חקי לחם הטריפני לי תתן את ועושר "ראש שלמה בקש העושר

 שם ותפשתי וגנבתי אורש פן ה׳ מי ואמרתי וכחשתי אשבע פן
אלקי".

ד הלכה
בנונית מדה היא הישרה הדרך

 שתפארת "כל אבות ובפרקי פרקים משמונה בפ״ד לעיל הרמב"ם וכן
 הבינונית לדרך שהכוונה הרע״ב, וכתב האדם" מן לו ותפארת לעושיה

 הוא אבל אותו מפארים אדם בני שאמנם מדאי יותר יפזר שלא הממוצעת,
 לא חז״ל, וכדרשת אנשים" "זרע חנה בתפלת יעקב" "עין פי' וכן מזה, סובל
 מדרשם חז״ל כוונת וזו המתקיים, דבר הוא בינונית כלומר, גוץ, ולא ארוך
 אלא היתה קצרה ולא ארוכה לא אסתר אומר עזאי בן י״ג, דף מגילה במם'

 י״א, למשלי המלבי"ם וכ"כ בינונית, בדרך מהלכת שהיתה כלומר "בינונית"
 הממוצע הדרך לבחור לאדם שטוב חכמים ביארו כבר עוד" ונוסף מפזר "יש

 טובים, לא ששניהם והכילות הפזרנות בין הממוצע הדרך היא "הנדיבות"
 אמר ולכן לכילות, שיטה יותר טוב לקצוות הנוטה כי לחשוב העולם ודרך
יתוסף הפיזור ע״י שלפעמים ממונו, מאבד תמיד לא המפזר כי להיפך, החכם

ח
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 אבל יעוייש, לו, ילוו וכולם ארץ עשירי בין שמו יגדל שעי״ב ממונו,
 המנורה"אמרו פני מול "אל דעה( )שערי שיפזר טוב אין בודאי לכתחילה

 למה כרמז י״מ משובח, שאמצעי מכאן יוחנן א״ר כ״א, דף מגילה במסכת
.הנכונה היא הממוצעת דהדרך כאן כתב שהרמב"ם

הראשונים חכמים ציוו לפיכך
 דרכו, מחשב ושוקלן דעותיו מעריך כלומר תמיד. דעותיו שם אדם שיהא
 זוכה בעוה״ז אורחותיו השם כל אריב״ל ה' דף מו״ק במסכת חכמים" "ציוו

 תקרי אל אלוקינו בישע אראנו דרך ושם שנאמר הקב״ה של בישועתו ורואה
 ולכוין לשער דעתו שישום היינו ה', דף בסוטה הוא וכן ושם, אלא ושם

 האמתיים טעמיהם את ולמצוא והמדיניים הדתיים המעשים כל את בשכלו
לכת(, כוכבי )שבעה וכוי שבהם הממוצע הדרך את ישיג לבעבור

אותן ומשער
 שנאמר מה כל כי מאמתת להנחה הניח פ״ב ב' מאמר אריסטו של בספרו

 אם דהיינו ויתרון חסרון מפאת נפסד והיושר האומץ כמו טוב שהוא עליו
 בדרך יהלך ואם יהולל ישמרו אם מדי יותר שעושה א בהעבודה שמקצר

 דבר שבכל מסכם והוא וכוי האמצעי במרכז תמיד הוא הטוב וכוי, ישנא עוצב
 שכנגד הצד אל אותנו להטות צריכין גדולה נטיה אצלנו מרגישין שאנו
דעה(. )שערי

בגופו שלם שיהא כדי
 )שבת בתורתו שלם בממונו שלם בגופו שלם שלם" יעקב "ויבא חז״ל אמרו

 לתיבת ליתא אברבנאל בכ״י האמת ררך הממוצע בדר התנהג אבינו יעקב לג(
גופו.

לכעוס נוח חימה בעל יהא לא
 נגד הנעשה דבר על הלב ורתיחת הנפש התפעלות הוא הכעס מידת עצם

 בצורתו הכעסן אחשוב החכם, כמאמר הגאוה ממדת נמשך והוא והנאתו רצונו
ימשול לא כעסו בגודל והוא הכעסן על ימשלו הכל בשלהבתו, השורף כאש

ט
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בעיניו וקל הטורפות, החיות ככל ושוב רצוא אלא שעה באותה לו ואין עליהם
שיסגור מקניטו שחבירו בעת לשלם וראוי שבתורה, עבירות כל על לעבור אז
ויעזור לגמרי שישתוק או בנחת דברו על שישיב מה ביוצרו וימלך עיניו את

מדות( )בית השכל בכל לעצמו
 הכעס ינוח" כסילים בחיק "כעס אי פרק הכעס נתיב עולם" "נתיבות מהר״ל

 אמר לפיכך מתפעל, שהוא לגשם הוא התפעלות וכל האדם התפעלות הוא
 המהר״ל ומסביר השכלי, מן רחוק הוא שהכסיל ינוח, כסילים בחיק וכעס

 כמותן הלכה לקבוע הלל בית זכו מה מפני י״ג, דף עירובין במסי ז״ל, אמרם
 תבין מזה וכוי, שמאי בית ודברי דבריהם ושונין הן ועלובין הן שנוחין מפני
 מן יוצא אינו נחת בעל הוא אשר כי הנחה, בעל שהוא הזאת המדה ותדע

 כעסו גודל מפני והקפדן הנחה, בעלי הלל בית השיווי, על ונשאר כלל היושר
 ההולך כי "הלכה" נקרא ולכן ולשמאל לימין סר אינו לגמרי, השיווי מן יוצא
 ולא לימין לא כלל והשוה הישר הדרך מן נוטה אינו ביושר הולך הוא

 מסתלקת, נבואתו נביא ואם מסתלקת חכמתו הוא חכם אם ולכן לשמאל,
 ממה יוצא הוא השינוי מקבל וכאשר שינוי, והוא הסדר מן יוצא הכועס
אפיים". "ארך בספר ראה לו. שראוי
 מלגו מטמא הוא הכעס כי הגאות, כמו הטומאה אבות אבי רק ענף, אינו הכעס

 )הנ״ל(. אחד חוט אפילו בו נשאר ולא כל מכל הנשמה ועוקר ומלבר
 כזה בטבע נולדד אם גם כ״ב( )נדרים מרובין שעוונותיו בידוע הכועס כל

תחטא". ולא תרתח "לא להתגבר ותכסיסים תחבולות יעשה

מרגיש שאינו כמת ולא
 למת רימה קשה דאמרינן, הא הראשונים וכתבו מרגיש, אינו שמת משמע
 שבת הגמרא מן אבל המת בביזוי מצטערת שהנשמה זהו החי, בבשר כמחט

 דעה(. )שערי שם חיות" "מהר״ץ ראה שמרגיש למסקנא משמע י"ג דף
בינוני אלא

 קפדן יהא ולא הזקן כהלל עניו שיהא מלמד כיצד, לכעוס נוח איתא, באדר״נ
 להיות ישתדל אם ולכאורה ל״א, דף שבת במסכת אמרו וכן הזקן, כשמאי
 בקצה שישתדל ותירצו קצוות, שתי זה הרי כשמאי ולא אמרו מדוע כהלל
לש״ש. התכוון ששמאי אעפ"י כשמאי, יהא לא לפחות יכול אינו ואם כהלל

יי
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יעשה שלא כדי
נוספת. אחרת פעם זאת יעשה לא עול שהעושה היינו

וכו לדברים אלא יתאוה לא וכן
 דשערי נהמא למיכל ליי דאפשר מאן האי ק״מ דף שבת במסי שאמרו כמו

 )עבודת תשחית בל משום עבר חמרא ושתי שברא למשתי וכוי דחטי ואכיל
 שמוצאים כמו קיימן, נאה פפא ורב חסדא רב הא הזה המאמר ובעל המלך(.

 במועט, הסתפק פפא רב וכן מעיניו, שינה ומנע בתענית שישב פעמים כמה
 יאכל לעולם דף;פ״ד, חולין במסכת אמרו וכן הסתפקו, ישראל חכמי ועוד
 תורה למדה ראבייע אמר בתנחומא, וכן לו, שיש ממה פחות וישתה אדם

 ואם בקדרה, ירק אוכל יהא כסף לטרין עשרה מישראל לאדם יהיה אם דר״א
 של לטרא אוכל יהא שלשים לו יהיה ואם באלפס אוכל יהא עשרים לו יהיה
 ה' מארת דכתיב מאי יוחנן ר' דרש סנהדרין ובמסכת לשבת, משבת בשר
 גוזלות סאה ארבעים אוכל שהיה רמליהו בן פקח זה לג( ג )משלי רשע בבית
סעודה. בקנו

 הידוע ומן עליהם, ולהגבירו הנפש תאות בכל השכל להמשיל התורה כוונת
 )חובת גנות כל וסיבת חטאת כל ראש הוא השכל על התאוה הגברת כי

ודעות". "מדות ראה ג( פרק הפרישות שער הלבבות,
 וגם צער גורמת ומניעתה החזקות הטבע בעבותות בגוף קשורה שהתאוה אף

 מצוא עת בכל אותה לכבוש אמיתיות תחבולות ישנם זאת בכל מכאוב,
 )שבעה המותרית שבתאוה המוחלט ההבל לראות החכמה למוד ע״י ולהדפה,

לכת( כוכבי

ידו יקפוץ ולא
 שיהא ביתו בתוך האדם וה״ה ידך" תקפוץ "לא הכתוב מלשון צדקה, מליתן
דעה(. )שערי ביתו בתוך ותרן

 למקום ממקום העובר לעני לתת צריכים כמה שיעור יש טי, דף ב״ב במסכת
 כמו לו, יתן שאח״כ אעפ"י מדי, יותר העני את יעכב לא ידו" יקפןץ "לא וכן

 ידו יקפוץ לא וכן כ״א, דף תענית במם' זו" גם איש "נחום של המעשה
נותן. שהוא ממה יותר לתת שצריכים מאלה שהוא כלומר "ביותר"
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ממונו יפזר ולא
 נ, דף כתובות במסי כמבואר באושא התקינו מחומש יותר יבזבז לא המבזבז

 על יעבור שלא כדי מעותיו כל לפזר צריך ל״ת במצות אבל במצ"ע רק וזה
 "מבזבז" שהוא צדקה על שחושב מי רק החסידות, וע״ד דעה(, )שערי ל״ת
 כדי הוא הטעם יותר. יוכל לעילא שהרגשתו מי אבל מחומש, יותר יבזבז לא

 להגיע ממנו שתמנע לאדם למאוד היא קשה העניות כי לבריות, יזדקק שלא
 כל בירושלמי, יש והירושלמי, הבבלי התלמוד ומן התני'ך האמת,מן לשלמות
פ״ה( סוף בכיס)תרומות והלב בלב תלוין האברים

שצריך למי ומלוה
 ולא הכהנים עיר נוב נהרגה לא לחם ככרות שתי לדוד יהונתן הלוה אילו
 שצריך" "למי כא( ש״א בניו) ושלשת שאול נהרג ולא האדומי דואג נטרד
לכת( כוכבי )שבעה בזה וכיוצא תענוגות בשביל להלוות לא אבל

כראוי ומלוה
 )בינה במשפט" דבריו יכלכל ומלוה חונן איש "טוב ובשטר בעדים היינו

ס״ה( דרוש לעתים

ושוחק מהולל יהא לא
 אבק ומעלה הישר השכל את מטשטש זה תהולו" אל להוללים "אמרתי
 הוללות, לבין ושמחה, נימוסי שחוק בין הבדל ויש האנושי, הצלם על מכוער
 מצוה" של שמחה מתוך אלא שורה השכינה "אין בתלמוד פעמים הרבה
 המנגן כנגן והיה מען לי קחו "ועתה אדם, של דעתו מרחיב וזה ל( )שבת
 יו״ט, מהלכות ו' בפרק הרמב"ם וכ"ב ג( ב ה")מלכים יד עליו ותחי

הוללות. אלא שמחה אינה ראש והקלות הרבה והשחוק שהשכרות

ואונן עצב לא
 והחרדה הדאגות עליו שגברו לחליו רפואה ז״ל הרמב"ם מאת דרש אחד מלך
 אבן משה ר' החכם והעתיקה אגרת הרמב״ם לו וכתב המות, מן מפחד והיה

ר״ל ההתפעלות, אלו תמצא לא ומעתה וז"ל: לב"ע ד' אלפים ה' בשנת תיבון
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תורה ותלמוד דעות הלכות

 שאין באנשים אלא גדול רושם והיגון והכעס הדאגה כמו הנפש התפעלות
 ואפשר וכוי החכמים במדות ולא התוריות ותוכחות כמוסרים הבנה להם

 שיתגבר לפי מועט זמן אחר או פתאום ימותו אשר עד ופחדם דאגתם שיגדלו
 התוריות ותוכחות במומרים המלומדים האנשים אמנם וכוי, היגון עליהם

 אשר עד באמת וגבורה חזקה נפש להם מקנים הם החכמה, במדות והמתענגים
 השכל(. )מוסר מעט התפעלות אלא אלו לדברים נפשותיהם תתפעלנה לא
 זאת מדה בתקון האריך הנפש" מדות "תקוו בספרו ז״ל גבירול אבן שלמה ר'

 מות שערי עד האדם את להביא קרובה היותה אמר כי האחרות, מן הרבה
 אותו ומכלה האדם לב תתיך הדאגה כי אריסטו מפי שמע מוקדון ושאלכסנדר

בבהמה זאת וניסה
 היותו מפני באדם באה זאת שמדה וכי נמם, כמעט לבה ראה שחיטה ולאחר
 )בעש״ט( לפרנסה סגולה שמחה וחמודותיו, עוה"ז בקנייני שכור

 השמחה. שער והמדות" "הדעות בספר ראה וגוי הטוב" בכל "ושמחת
 ושלמה הנפש, ובריאות הגוף בריאות האדם, לבריאות טובה היא "השמחה"

 כב( יז )משלי גרם" תיבש נכאה ורוח גהה ייטיב שמח "לב אמר ע״ה המלך
 שמחת ראה שלא מי ל( )שבת מצוה של שמחה זו השמחה" את אני "ושבחתי

 אבהו ברי מעשה רוחנית, שמחה והעיקר מימיו, שמחה ראה לא השואבה בית
 אבהו ר' לר״י, א"ל מאירין, שפניו יוחנן ר' תלמידי אותו ראו לטבריא שבא
 חדש דבר איזהו אבהו לר' יוחנן ר' אמר צהובין, פניו להכי מציאה מצא

 וראה מימיו אותה ראה שלא ישנה תוספתא א״ל ממנו, הנאה לך שיש שמעת
 פ״ג(. שקלים )ירושלמי בה וישמח חדשים דברים בה

 "וצדיקים בשמחה" ה' את "עבדו ה', בעבודת גדול עיקר היא השמחה
 כשתהיה רב אמר במדרש ואמרו בשמחה, וישישו אלוקים לפני יעלצו ישמחו
 בו, כיוצא שאין לאלוקים מתפלל שאתה עליך שמח לבך יהא להתפלל עומד

 מה כל כי בו" ןנשמחה עילה חדריו המלך הביאני נרוצה אחריך "משכני
 בו תגדל יותר ית' גדולתו ידיעת בחדרי לפנים יותר ליכנס האדם שזוכה

 בשמחה" אלוקיך ה' את עבדת לא אשר "תחת בקרבו, שש לבו ויהי' השמחה
י״ט(. פרק )רמח"ל וגוי
 גדול כלל כי ולהלל להודות אפשר אי כמעט שמחה בלי אומר הלוי יהודה ר'

תורתנו י״א( ג )בחרי השמחה אחר הולך השבח כח הוא ישראל חסידי ביד
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מביאה פנימית ושמחה י״א( ג ה והשמחה)כחרי היראה אהבה בין נחלקת
הי. לאהבת

 כי ומוכיח ביהדות השמחה ערך על כתב כ״ה דף ב' חלק דבש" ב"יערות
 של שמחה לשמוח ונחוץ חשוב כמה ועד טעם, בהם אין שמחה בלי מצוות
 קדושת רגש את לבסס הי" ב"אור קרשקש חסדאי ר' הרגיש וכבר , מצוה

 המטוהרת הנשמה באופי והקבועה התמידית השמחה אושיות על האמונה
 היא המצוה של הפנימי היסוד מ״ו, ראי״ה" ב"אגרות העליונה, בטהרה

שמחתה.,
 שתושג כדי המצוה אל שלמות הנותן ודבר פל״ג, ג מאמר ב"עקרים" וכ״כ

 ושלמות גמר נותנת השמחה כי השמחה, היא בה, המכוונת התכלית ידה על
 יקרא לב ובטוב בשמחה כשיעשה בעצמו האחד שהפועל עד הנפעל הדבר אל

פחיתות. יקרא בעצבון ייעשה וכאשר מעלה,

יפות פנים בספר
 פנים הסבר אתה פנים לך הסברתי שאני כשם למשה, הקב״ה לו אמר

לישראל.
 מהולל" אמרתי "לשחוק כתוב אחת פעם קהלת, בדברי סתירה מצאו חז״ל
 "שחוק" בין לחלק יש לב( )שבת השמחה" את "ושבחתי אחרת ופעם

דעה(. )שערי תוספת היא שחוק ל"שמחה"
 ללב היא השמחה שמדת מה תמורת ולנפש לגוף הפסד היא העצבות מידת
 מבחר התלאות לסבול הלב ואומץ רצון הוא המעלה זאת וגדר ומעלה, חיים
 משמר "מכל אורו ידעך ויתעצב ידאג כאשר הסבל, התלאות בעת הנשק כלי

 נצורת שהיא וכעם עצב מכל הרלב״ג פי' חיים" תוצאות ממנו כי לבך נצור
 ממנו כי טוב ושכל רצון ויפיק בהרחבה תמיד שיהי' הלב את תשמור הלב

 המכוין עובר, רע לרע לקרוא ואין עובר, טוב לטוב לקרוא אין חיים, תוצאות
צ״ז(. עמו' מדות )בית עוה"ב ורעות טובות אלא עוה"ז, ורעות לטובות

החכמים דרך היא זו ודרך
 הדרך את למצוא השלם האדם עיני מאירת הצרופה שהחכמה מפני חכם נקרא

היא החכמה והדתיים, המדיניים העניינים בכל הבינונית והדעה הממוצע
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פעם יוחנן ר' שספר פ״ג דף יומא במסכת אמרו והנפש, ועוף על חמלה מלאה
תחיה החכמה בעצמי וקיימתי תאנה של למזרחה ורצתי בולמוס אחזני אחת

כוכבי )שבעה החכמה זיו בטלה כשמת זכאי בן יוחנן ר' על אמרו בעליה,
המלך(. )עבודת אדם" "כל גורסין יש לכת(

ה הלכה
וכו זה לצד מעט וכוי ויתרהק וכוי מדקדק שהוא ומי

 לכאורה דמשמע זה" לצד "או זה" "לצד שכתב קשים מעט הרמב״ם' דברי
 דברי עפ״י ישוביהן שפתחו ויש היתכן? בזה, וכיוצא לגאות קצת שנוטה

 לומר רצונו אין וכוי זה" "לצד מ״ש יעויי״ש פרקים משמונה רפ״ד הרמב"ם
 הראשון קצה כנגד וכוי האחרון קצה כנגד וכוי דעה בשיש אלא אחת, במדה
 זה לצד או לגבורה, היינו זה, לצד והזהירות הגבורה במדת למשל מדות, שתי
השכל( מוסר הזהב )לשון חסיד נקרא הנאה הרגשת העדר לזהירות היינו

הראשון קצה כנגד וכוי האחרון הקצה כנגד וכוי דעה יש
 ראשון קצה דעה( )שערי לסכנה, מסורה הרשון וקצה בענוה, האחרון קצה

 האחרון לקצה הלכו הכבוד אהבת ובמדת פזרנות
 "את שדרשו וכמו בה מצווין שאנו מצוה גם היא הרי הדין" משורת "לפנים
 לפנים לעשות וישר טוב רנ״ט, סימן חו"מ ובשו"ע יעשון" אשר המעשה
 ותירץ הבינונית, דרך על מצווין שאנו מהרמב״ם משמע וכאן הדין, משורת

 ומחוייב הדין משורת לפנים כבר זהו "קצת" מטין שאם המלך" ב"עבודת
 וראה הדין, זהו לפעמים תש,ך( )אלול "הדרום" ראה בה, לילך אדם

ז״ל. הרצוג להגרי"א "מזכרת"
 וגדול חשוב ענין על גדול כעס שכועס חסיד, זה גם וכוי זה" לצד "מעט וי״מ

 איש "שימו העגל במעשה שכעס רבינו משה וכמו ההר, את הדין יקוב בחינת
 ודואג, לאחיתופל או גרא בן לשמעי תמיד, ויתר גדול חסיד המלך ודוד חרבו"

לכת( כוכבי )שבעה לרעה בהם נגע לא ודוד
בדרכיו והלכת וכוי ללכת אנו ומצווין

 והלא השכינה אחר להלוך לאדם לו אפשר וכי תלכון, ה' אחרי דכתיב מאי
הקב״ה של מדותיו אחר להלוך אלא הוא, אוכלה אש אלוקיך ה' כי נאמר כבר
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וכל ולרחם, לחונן וישר טוב לעשות אנו מצווין כלומר אתה, אף וכוי הוא מה
יצחק" "פחד ראה הזהב" ב"שביל והישרות הנכונות והדעות הטובות המדות

ולב". "מצוה ו' אות ל״א מאמר הכפורים יום

ודעת תורה

ו. הלכה
זו מצרה בפירוש למדו כך

 והוא היכולת כפי יתעלה לו להידמות ציוונו המצוות בם' הרמב״ם וכ״כ
 מה חנון, היי אתה אף חנון נקרא הקב״ה מה בפירושו ובא בדרכיו" "והלכת
 אחר בלשון הענין זה נכפל וכבר וכוי רחום היי אתה אף רחום נקרא הקב״ה

 והמדות הטובות בפעולותיו ההדמות שכל בפירושו ובא תלכו" ה' "אחר ואמר
 לעשות נצטוינו תרי״א מצוה ה"חינוך" ובספר עכ״ל. בהן שיתואר הנכבדות

 ובין בינינו אשר דברינו כל ולהטות כחנו בכל והטוב היושר בדרך מעשינו כל
וכוי. והרחמים החסד דרך על זולתינו

 שהוא לא רחום, הוא מה ני״ד, פרקג ח"א נבוכים" ב"מורה ברמב"ם וראה
 שהיא הבן כלפי האב מצד הבאה פעולה כאותה אלא ומתרגש מפתפעל

 חסידיו כלפי יתעלה מצדו צבוא בהחלא והתפעלות וחמלה שלרגישות תוצאה
 ית' לו להמות האדם מעלת תכלית וכוי, שינוי מתוך ולא התפעלות מתוך לא
 שהתארים וכוי רחום הוא מה למעשיו, מעשינו שנדמה כלומר היכולת, כפי

איכות. בעל שהוא לא מעשיו תארי הם לו המיוחסים
 מדות הם מהמפורש חוץ הבורא שמות החבר אמר ב', ב' מאמר "כוזרי" וראה

 ונקרא ומעשיו גזרותיו כפי לו הברואים מהתפעליות נלקחות טפלות ותבניות
 וכוי ענינו לרע עליו מרחמים אדם בני שהוא מי ענין מתקן כשהוא "רחום"

 מבלי אחר אדם ועשר אחד אדם בריש גוזר צדק שופט הוא אמנם אבל
וכוי. _ערשתנה_בעצמותו

 בעבד לעבוד היה מוזזר7עב^םהלכהה מהלכות ט' בפרק ברמב״ם וראה
 צדק רודף האדם שיהא החכמה ודרכי החסידות מדת ואעפי״ב כרצונו, כנעני

 על רחמנים להיות ה' מצות לשומרי ראוי כן כי וכוי עבדו על עולו יכביד ולא
 מעשיו"! כל על "ורחמיו בהם, להדמות שצונו הקב״ה של במדותיו הכל

_______ הזהב( לשון דעה )שערי
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 כתב וכן במיצוע, היא ועדיין הדין משורת לפנים היא מעט הנטיה כאמור
 שיטה צריך שהאדם רביעי בפרק בארנו וכבר וז״ל: דאבות ד' בפרק הרמב"ם

 עוד ושם הסייג, צד על המעשים באמצע שיעמוד עד הקצוות מן לאחת מעט
 המלך" ב"עבודת וכתב החסידים, במדת הקצה בדרך לילך צריך הגאוה בענין

 חו מעט הטייה ויש חסיד שזה לגמרי הטייה יש ובודאי טובא, עיון שצריך
הדין. משורת לפנים נקרא זה והכל בינונית דרך

קדוש היי אתה אף
 האיש כי כ״ו, פרק ישרים" ב"מסילת הרמח"ל וכי לך, במותר עצמך קדש

 קדושה ענייני להיות חוזרים הגשמיים מעשיו אפילו בוראו בקדושת המתקדש
 כמקדש למשכן נחשב עצמו הוא כזה איש והנה בעוה״ז פה עודנו וכוי, ממש

וכוי. וכמזבח
 האמונה בשביל ברבים שמו וקדוש נפש מסירות זהו האמיתי והקדוש

הקדושה.
 המדות כל לקיים שיוכל האדם של נפשו וכחות בתכונת הטביע הקב״ה
 ויש התורה את ונתן האדם ברא הקב״ה כאשר העליונה, המדרגה עד הטובות

 של נפשו וטבע ובמזגו, ובנפשו האדם בתכונות התלויים מצוות הרבה בה
 מרגיש כי ולהתנצל לטעון האדם יוכל לא וא״כ התורה חקי לפי הטביע האדם
 אבל ממילא, באים שהם גופיים טבעים יש אלא החלושות, נפשו כחות

 להגיע אפשר אי והתבוננות עיון בלי ועמל, יגיעה צריך רוחניים בדברים
המדות( )השלמת יגיעה זו "הצטערתי" ימי כל אמר ר״ע "ואהבת" אליהם,

ז הלכה
וכוי. ירגיל וכיצד
 במסי הרמב״ם לדברי מציינים המפרשים מן הרבה וישלש. וישנה יעשה
 יגיעו לא שהמעלות המעשה גודל לפי לא המעשה" רוב לפי "הכל אבות
 קנין יגיע זה וגם וכוי המעשים מספר רוב לפי אבל המעשה גודל לפי לאדם

 ולעניים אחד לאיש אחת בבת זהובים אלף אדם כשיתן בו והמשל וכוי, חזק
הנדיבות. מידת בידו יעלה לא כלום נתן לא אחרים הגונים

יז
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 נעשה ההרגל גופניים גשמיים שבדברים כשם שני" ל"טבע אצלו נהפך זה אז
 בדברים ההרגל כך קיימא, של בקשר באבריו קשורים והם שני טבע באדם

 ברגשי נעשות הנפשיות ופעולותיו תמידי שני טבע בנפשו נעשה רוחניים
 אנא ה״ד( פ״ב )ברכות בירושלמי שאמרו וכמו גדולה, רוח וקורת שמחה
 לעשות אפשר מגרמיי כרע ל"מודים" מטי דכד לראשי טיבותא מחזיק

 שנשמת חז״ל מספרים וכן כלל, בעבודתן טורח אין ואז לרוח ייעשה שהחומר
 והתאמה הבנה שאין אנשים שאר משא״כ מהגוף, לצאת רצתה לא רבינו משה

 כוכבי )שבעה זאת שכלית למדרגה הגיע אשר האיש ואשרי לנפש, גוף בין
לכת(.

 בהבנה יעשה שהכל אלא הרגש, בלא מאליו ייעשה שהכל הדבר פירוש אין
 דבר אבל לגף, הפוקדת ולנשמה למוח נשמע הגוף כי ועמל, טורח בלא

 חסרון אלא מעלה זו אין מלומדה אנשים מצות אלא הרגש ללא הנעשה
 בספר כתב עליו" "דבר פי' עליו" דבר אשר את אברהם על ה' הביא "למען

 רחום שהוא הקב״ה של שמו ופרסם הלך אבינו שאברהם יהודה" "אפיקי
 אימת הי" "על דיבר שא״א מה וכל עמהם, מטיב ברואיו על משגגיח וחנון

 זו בדרך "וההולך הרמב״ם כוונת וזו צריך, שהיה פעם בכל א"א על הקב"ה
דעה( )שערי לעצמו" וברכה טובה מביא
 במידה הרמב״ם כונת אולי החיובית, לדרך קצת לנטות ברמב"ם בינונית מדה

 בין ממצעת "ענוה" כגון כך, ולא כך חא ואינו באמצע כמהלך לא בינונית,
 יתכן לא כי ונוטה, מאוד טובה מידה היא ענוה גם אבל לגסות, שפלות

 על מצווה חמימא אלא קרירא, ולא חמימא לא "פושר" להיות האדם שמצווה
יותר נוטה "החסיד", רק בקיצוניות ולא האדם
 ב"שביל נכלל זה וכל וחנון רחום להיות צריך שהאדם הרמב״ם יובן ובזה

 האמצע, הוא הרצוי שהמצב או האמצע, זהו קיצוני ולא מסויים טוב הזהב"
 נוטים היו חסידים אבל באמצע, לעמוד כדי קצת נוטה הסייג ררך על אבל

זו. דרך על הרבה
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תורה ותלמוד דעות הלכות

שני פרק
א הלכה
וכו מתוק המר טועמים הגוף חולי
 וחולי בריאות לגוף שיש כמו וחולי בריאות לנפש יש ג', פרק הרמב״ם כתב
 מתוק שהוא מר שהוא במה הרגותיהם להפסד ידמו זעוף שחולי וכמו וכוי

 ג פרק ח״א נבוכים" ב"מורה והרמב"ם וכוי, מר שהוא מתוק שהוא ובמה
 קטן הגדול הדבר האדם שיראה כמו במושגיהם יחטאו שהם פרקים, משמונה
 למים חוץ וקצתו במים קצתו כשתהיה ישר המעוקם ויראה ממנו, כשירחק

 צורות במים רואים פראים כלבים נשיכי וכן בחקותי, פ' הרמב״ן וכ״כ וכוי,
קטנים. כלבים

וכרי שמתאוה מי החולים מן ויש
 שהעבריינים והנמשל לאכילה, ראויין שאינן למאכלות ותאב שמתאוה מי

 כוכבי )שבעה ומרות רעות תאוות חומדים מקולקלת נפשם אשר העון כבדי
 זו היא האמיתית המחלה ע״ז( )תהלים עליון" ימין שנות היא "חלותי לכת(

חכמים( }לשון לשמאל עליון ימין ומשנה שמחליפה
 ולטוב טוב לרע האומרים הוי ה( )ישעיהו הללו באנשים אומר ישעיהו וכן
 מתוק המר שיטעמו זעופות בחליי שיקרה וכמו המלבי״ם, שם ופי' רע,

 בחולי ימצא כן אור, והחשך חשך האור שידמו העינים חולי או מר והמתוק
 האומרים אל אני קורא הוי, רע, והטוב טוב הרע אצלם נחשב שיהי' הנפשות

 החולים אבל לחשך, ואור לאור חשך שמים הם הלא רע ולטוב טוב לרע
 ומה אור מה מתוק ומה מר מה להם שאומרים הבריאים על סומכים דעופניים

 דעת את לשמע רוצים ואינם בעיניהם" "חכמים הם הנפש חולי אבל חשך,
דעה( )שערי שם בהמשך שכתוב כמו הבריאים,

חכמים אצל ילכו
 לאנשים האדם ותחבר הישר בספר תם רבינו וכתב יחכם" חכמים את "הולך

 מאנשי ולהתרחק והעניים, והחסידים החכמים כגון לעבודה, שיעזרוהו
 ולא האמונה ישחיתו אלה כל חברת כי השכל, ונעדרי והעשירים התענוג

ראה חכמים, שמוש בתועלת מאמרים הרבה ודעות( )מדות בהם תתקייים



ודעת תורה

 לפיכך לחוליו, תרופה ימצא בהם בהסתכלות כי לכת" כוכבי "שבעה בספר
 שיודע החכם קט(כי דף למכתו}שבת תרופה אין ת״ח המבזה חז״ל אמרו

 דעה(. )שערי המזור ממנו יקבל לא בודאי אותו מבזה כי ירפאנו לא לרפאות
 בדבר מוטעה אם כי ופתי" "כסיל אינו "אויל" בזו" אוילים ומוסר "חכמה

 אמר ולכן מוסר, לצד דרך שום בחכמתו אין אבל חכם, שהוא חושב והוא
 דעה( בזו)שערי אוילים בזו מוסר דרך על שהיא אמיתית חכמה

 מעות לקבלו חפצים ואינם יבזו רואים שהם ומוסר חכמה עקשים, אוילים
 את יודע התורה מן הפורש ת״ח זה ואיזהו, מתחילה מתוקן שהיי מי אלא

שלהם. הרעות בדעות המכירים ואלה בו, למרוד ומתכוין בוראו

3 הלכה

וכוי ירגיש לא וקולל הוכה שאם
 ממוצעת והיא המדות ממעלת היא "הענוה אבות, דמם' בפ״ד הרמב"ם וז״ל
 רבים שמות יש וגאוה עונה, רק אחר שם לה ואין הרח, ושפלות הגאוה בין

 צריך שהאדם בפ״ד ביארנו וכבר וכוי, רמות, עיים לב, גבה עברי, בלשון
 אבל הסייג, צד על המעשים באמצע שיעמוד עד הקצוות מן לאחד מעט שיטה
 בנזקה ודעתם החסידים אצל המדה זאת חסרון לגודל בגאוה ר״ל הזאת במדה
לגמרי הרוח השפלות אל נטו האחרון הקצה עד ממנה רחקו

 הענוה עשתה ה" יראת חכמה "ראשית לראשה, כתר החכמה שעשתה מה
 אחד על מאמר יש הענה, בשלי ה' יראת הי" יראת ענוה "עקב לסליתה עקב

 עליו צרכיו עשה שאחד השמחות, מכל יותר גדולה שמחה ששמח שאמר
ודעות(. )מדות לו איכפת היי ולא הספינה בשולי
 אמרו וכן המדות, בכל שלם שהיי אף הזאת במדה רק השתבח רבינו ומשה
 ה' "תועבת ננער עפרו ואין ע״ז עובד כאילו הרוח גסות בו שיש אדם כל ז"ל,
 האחרון, הקצה עד ביותר רחוק להיות צריך המדה בזאת ולכן לב" גבה כל

התלמידים. ישמעו למען הטוב לצד להשתמש אא״כ
 "שנשתבחו" גדולים כמה שמצינו אעפ״י הרמב"ם, של רבו מגאש הר"י וכ"כ

 שימשכו כדי וחבריהם התלמידים מפני ח"ו,אלא הגאוה מפני כן עשו לא
 }" טובים מעששים להם לחבב כדי מצוה זה ודאי מעשיהם ויתפשו אחריהם

הגאוה( שער צדיקים" }"אורחות



תורה ותלמוד דעות הלכות

 וכן אברהם, ר' לבנו וכן עקנין אבן יוסף ר' לתלמידו בתי בעצמו הרמב״ם וכן
 הגבהות הזאת המדה ומסעיפי כתב, א( שער נכון )גורן גבירול אבן שלמה ר'

 שבמדה הטובים בענין בה שמתנהגים בהם ויש השררה, ורדיפת והיהירות
 המדה הנהגת אל להגיע שנתחכם צריך כן שהדבר וכיון וכוי משובחים והם

וכוי. לה ראוי בשאין בה מהתנוע ונמנע כראוי, הזאת
 ת' ברמב״ם וראה ענוה, כבוד ולפני ה" ענוים "מעוד ארץ" ירשו "וענוים

 התכבד פלוני שאדם בודאי וידעתי באזני שמעתי אילו ות״ל ק"מ, סימן
 אמחל אלא ע״ז מקפד ולא מרגיש איני חרף אפילו בדברי בעט או בקלוני
 )מדות י״ב פרק עשירי מאמר ודעות" "אמונות גאון סעדיה ר' ורה ואסלח,
הזהב(. לשון ודעות

 והטוב יתגאה הרשע ממשלה לו תן האדם את להכיר תרצה אם אמר אריסטו
 כמו ואמרו אותו, למקבל ולא לעושהו הכבוד כי אחרים כבר ואמר: יכנע

 מי עצמו להשפיל צריך כן לגרום לעוף ברצותה כנפיה את משפילה הצפוי
 השפלות. בשמלת יתכסה להתענג הרוצה אמר סוקרטם להתנשא, שרוצה

 ששולח והפילוסופיא האדם" של "המחשבות ענין המפרשים כתבו וכאן
שבו,. הגאוה מחמת עולם של ברומו העומדים בענינים מחבתו חפשי

וקולל
 ושמו וגוי יוצא איש משם והנה ט״ז( ב )שמואל ע"ה המלך דוד אל מצינו וכן

 בן אבישי ויאמר וכוי דוד את באבנים ויסקל ומקלל יצוא יצא גרא בן שמעי
 בני ולכם לי מה המלך ויאמר וגוי הזה המת הכלב יקלל למה המלך אל צרויה
 )שערי בקללתי כלל להרגיש ראוי שאין להם אמר שדוד כלומר, וגוי צרויה
דעה(.

 הנביא ישעי' אמר וכן ולבזיונות, לקללות נכון להיות אפילו למצוה שליחות
 עליך קבל אתה אם הן, סרבנין טרחנין בני הקב״ה לו אמר שלחני" "הנני

 בשליחות, הולך את מבני וללקות להתבזה עליך מקבל אתה אם להתבזות,
 אין חז״ל שאמרו וכמו למורטים" ולחיי למכים נתתי "גוי כן, מנת על לו אמר

 שיצליח כדי נפשו ונותן מצוה לעשות המשתלח כשליח הקב״ה לפני חביב לך
לכת(. כוכבי )שבעה בשליחותי



ודעת תורה

 עין כהרף וההווה עדיין העתיד אין העבר ביתם, כותלי על לצייר שבקשו ויש
מנין. גאוה

 כארז שהגביה לפי ואזוב, ארז בעץ מטהר מצורע מה מפני ,חז״ל אמרו וכן
 המלך( )עבודת כאזוב עצמו ישפיל תקנתו מאי הנגע, לו בא

 שכתב קשים, לכאורה שנראים והענוה הכעס לענין הרמב״ם בשיטת הבירור
 והכעס הגאוה שבמדת כתב אח״כ ואילו אותן, גם כולל הבינונית בדרך ללכת
מאד. להתרחק בכעס וגם מאד ענו להיות צריך

 שבכל מה מאד ענו שיהיה הממוצעת הדרך בענוה משנה" ה"לוזם ותירץ
 כתב, צ' עמו' מדות" "בית מלך" ב"עבודת וראה בינונית. מידה נקרא המדות

 משותף שהוא שבלב הרוח כח שמפעיל היות בזה, תלויות הרעות המדות שכל
 וכוי בממוצע לאחוז ראוי היי הענוה במדת שאף תירץ ז״ל והוא המדות, לכל
 כח טבע וגם משוער וכמות הראוי בצמצום נכון על זה לשקול שא״א לפי אבל

 הרוח. שפלות של קיצונית בדרך יתנהג ולכן בלבו לאדם אורב הגאוה
 היות י״מ המרגלים,; בשוב וכלב יהושע אמרו מאד" מד הארץ "טובה

 בדרך לדבר וכלב יהושע צריכים היו חמדה בארץ זלזלו שהמרגלים
מאד" "מאד הקיצטנית

 בדרך מספיק בדרכיו והלכת יד״ח לצאת שאמנם תירץ המלך" "עבודת
 רק אמר ובכעס הקצה, עד להתרחק ול״ת עשה עוד יש בגאוה אבל הבינונית

חכמים". "מדת
 שלא ממוצעת דרך צריך בה גם אם שברמב״ם הכעס מדת על גם כאמור 'אבל
 גדול, דבר על אלא יכעוס ולא מאד להתרחק או מרגיש שאינו כמת יהיה

 גדול לא דבר על ואילו כועס כאילו עצמו" "יראה גדול דבר שעל והתירוץ,
 "חסיד" על מדבר ב' בפרק שכאן ומ״מ אסור, כועס עצמו להראות אפילו

 כעם אבל קיצונית, אמנם היא המדות בשאר אולם קיצונית היא הרי שבמידתו
דעה( )שערי "בחסיד, מיירי הכל אבל ביותר, קיצונית ההא וגאוה

 וכך י״ט, סימן מישרים, "ארח בספר וכ"כ ל', עמו' אפיים" "ארך בספר וכ"כ
 לא מימי כ״ח, דף מגילה מם' בגמרא האמור על ז״ל, הבעש"ט בשם מפרשים
 בנגלה, כעם לפעמים מראה שהיי אעפ״י לבבי ר"לבתוך ביתי, בתוך הקפדתי

בטלוהו שפעם ז״ל, מלובלין הרבי על מסופר לבבו, בפנימיות לא אבל
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 המצוות כוונת וכל בוראי, רצון זה אין אבל לכעוס, הראוי מן אמר ממצוה,
הי. רצון לעשות

 על כמסופר הטוב השכל מגרשת הדעת זחיחות מהאדם, המוחין מסלקת גאוה
 להם לתת לרבי סימוניא בני כשבאו ה״ו( פי״ב יבמות )ירושלמי סיסי בר לוי

 וכבואו סיסי בר לוי את להם נתן וסופר, וחזן ודיין דרשן להיות שיכול איש
 ידע ולא לבו הגביה זאת וע״י עליה והושיבוהו גבוהה בימה לו עשו לעירם
לכת( )שבעהכוכבי להם להשיב
 במה דהיינו שררה הוא האיש התואר וגוי האדם מכל מאד ענו משה "והאיש

 היה ולכן הבריות, את שכיבד מפני מפקדם, והוא לו נשמעו שכולם לזאת זכה
 לכבדו שראוי וגדולה מעלה מצא אחד כל אצל האדם" "מכל בעיניהם מכובד
חכמים(. )לשון
ג הלכה

רוח שפל שיהיה אלא
 באמרו התנגד והוא פזי רבי במשפחת להתחתן רצה שהנשיא חז״ל מספרים

 בירושלמי והמסופר פי״ב( שבת )ירושלמי הנשיאות כבוד פחיתות שזה
 בעיני שתרוק ביקש והבעל מדרשתו לבוא שאחרה דאשה פ״א( )סוטה

 שגם השיב התלמידים, שאלו וכאשר לרוק, זקוק כאילו עשה ור״מ הדרשן,
לכת( כוכבי )שבעה כהנה ועוד שלום לעשות כדי נמחק ה'
 בגדי מלובש בהיותו לא אם התורה לקבל מוכן כלי להיות האדם יוכל לא

 אשר כלי כל וכוי רוח והשפלות הענוה היא עיקרם אשר החמודות המעלות
 התחתית יותר עמוק שהוא כל הים וכן מים, יותר יקבל יותר עמוקים שוליו

 כל לא מכסים" לים כמים ה את דעה הארץ "ומלאה ולכן מים, יותר בו יש
 במשוט אבל שוה, נראה הכל שמרחוק הים כמו אלא שוה, במידה יקבל אחד

הזהב(. )לשן יותר מים מקבל יותר עמוקה שהקרקעית שכל ימצא במקל
 מקבלם הוא וצער נזק בבוא עלבונו, על מוחל העוגה, עבין יבחן בזאת

 מי הים מן לטיפה עדיין הגיע שלא מצטער והוא אותו משבחים אם באהבה,
 חבירו, מפייס עניים, וכבגד הקב״ה לפני עצמו משפיל והוא עושר לו שיש
רעוע. הבנין גאוה יש ואם הבגין עיקר הוא היסוד בנחת, ומדבר במו״מ באמן

כג
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כ הלכה
בחכמים להדבק עשה מצות

חכמים" "אמונת
 שמאמין מי עבדו" ובמשה בהי "ויאמינו בשלח, פ' במכילתא אמרו חז״ל

 אמצעי הוא חכמים אמונת העלם, והיה שאמר במי מאמין כאילו נאמן ברועה
 קי"א,"את דף כתובות בת״ח הדבק אלוקיכם, בהי הדבקים ואתם בהי, להאמין

 ב"נתיב המהר״ל פי' כב( )פסחים חכמים תלמידי לרבות תירא", אלוקיך ה'
 נמשך עצם שכל הפעולה עצם על מורה "את" מלת כי ט', פרק התורה"

 וטפולים השי״ת עם דבוקים ג"כ החכמים כי ומפני וכוי, טפל דבר אחריו
 עם טפלים הם כי ת״ח לרבות תירא אלוקיך ה' את בזה אמר לפיכך וכוי אצלו

השכינה.
 דבוק שעצו זמן כל האגוז וגוי ירדתי" אגוז גינת "אל רבתי, בפסיקתא וכן

 זמן כל ישראל כך לאשפה, אותו משליכים ממנו פירש משומר, הוא לפריו
 עוה״ז עולמות שני לקנות זוכים הם דבריהם ושומעים לחכמים שדבוקים
 כאמונת בחכם שהאמונה משום זה וכל העולם, מן אבדו מהם פירשו ועוה״ב,

בשלח( פ' משה )באר השית
 החכמים עם להתחבר שצונו הוא ו', מצ״ע המצות בספר הרמב"ם כתב

 והחברה העבודה מאופני אופן בכל בישיבתם ולהתמיד עמהם ולהתיחד
 ולהאמין במעשיהם להדמות לנו שיגיע כדי והעסק ובמשתה במאכל

 לתשועת חזק ויסוד התורה קיום הם החכמים כי וכוי מדבריהם האמיתיות
חי. עשין בסמ״ג וכן חוטא, הוא במהרה לא עמהם הרגיל שכל הנפשות

עב
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ג הלכה
וכוי לאהוב אדם כל על מצרה

ה' פרק המדות" ,השלמת בספר ראה כמוך" לרעך "ואהבת
 קצתנו את קצתנו לאהוב שצונו רמ״ד, מצוה המצוות בספר הרמב"ם וכתב

 לעצמו וחמלתו כאהבתו לאחיו חמלתו אהבתו ושתהיה עצמנו נאהב כאשר
 מצות שהרבה כלומר רמ״ג, מצוה "החינוך" בספר וכתב וכוי ובגופו בממונו

 אשתו ינאף ולא ממנו יגנוב לא כנפשו חברו שהאוהב בכך תלויים שבתורה
בתורה" גדול כלל "זה גבולו יסיג ולא בממון יונה ולא
 להדמות היינו כדמותנו" "בצלמנו הבריאה יסוד שזה דבורה" ב"תומר כתב

 חברו, של בטובתו חפץ שיהיה מדות בי״ג אתה" אף הוא "מה במדותיו
 יבמות במסכת שאמרו כמו שלו, טובה מדה על יחשוב שמצערו בשעה ואפילו

 בנינו את שמגדלת דיינו אמר דביתהו, ליי מצערא דהוי חייא ברי ס״ג, דף
 אלא וכוי כנגדם יתאכזר אל ברשעים יפגע אם אף החטא, מן אותנו ומצלת
 מבזה כאילו הבנים והמבזה ויעקב, יצחק אברהם בני שהם עליהם ירחם

יעויי״ש. האבות
 שלא לתלמידיו שאמר יאיר בן פנחס ר' אצל פ״א דמאי בירושלמי ומסופר

 שם שמדובר אעפ״י לו, יזיק ולא במים לעבור יכול מימיו איש בשום פגע
 משיבים "כך הקב״ה לו אמר אבינו יעקב ואיך יאיר, בן פנחס ר' בתלמידי

למעיקות".
 אבר הוא מישראל אחד וכל הראשון, אדם נשמת של אחד גוף סוד ישראל כל

 תקנו ולכן בו היה שלא אפילו כולם הוידוי פרטי האריז״ל נהג ולכן פרטי,
 חטאו כאילו נחשב אחד שחטא מה כי וכוי אחד גוף ישראל כל כי "חטאנו"

 לו ברור דין ע״ה, גם לאהוב צריך תורה( )לקוטי הנשמות אחדות מצד ביחד
 ר״ע שדרש אעפ"י כמוך לרעך ואהבת ממצות מיתה חייב על גם יפה מיתה
 )שערי לך טפל היינו כמוך שאחיך המכוון כי סתירה כאן אין קודמין, "חייך
דעה(.
 ה( ע" )פסחים יפה מיתה לו לברור זה פסוק נדרש מיתה וחייב עבירה עובר

 רע״ב סימן חו"מ בשו"ע לשנאותו,וכנפםק מצוה לרשע הרי ולכאורה
 שצריך זה מפסוק הלכה אלא ושנאה אהבה של ענין כאן אין והתירוץפשוט

המומתין שכל כיון גיתירץ סי' מישרים" "ארח ובספר יפה, מיתה לו לברור

עג
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 שם, תירץ ועוד לשנאותו, ואסור רשע מיקרי לא שוב ומתכפרין מתודין
 "לא כתוב ובשנאה והשנאה, האהבה פעולות על הם ושנאה אהבה דמצות
 והמכוון הלב ענין כתוב כמוך" לרעך "ואהבת אבל בלבבך" אחיך את תשנא

 ולא כגופו אחד כל לאהוב שמצוה לישראל דיינים ידונו איך דאל״ב מעשה על
 אבל בלב, לשנאותו שמצוה רשע אפילו ולכן וחיוב, פסול כל בהם יראה

 לא לחברך סני דעלך מאן יפה, מיתה לברר מצוה ולכן טובות תהיינה העולות
המעשה. ענין היינו תעביד
 כמוך לרעך ואהבת מצות אין עבירה עובר שאפילו כתב, י״ח בסמ"ק אולם
 לו להראותת צריך אלא בלבבך, אחיך את תשנא "לא מצות קיים אבל

 בלב, ולא בפועל השנאה שעיקר מדבריו ומשמע בלבבו, ולא בפניו השנאה
 הוא דואהבת צ״ע אבל משרים", "ארח ספר בשם לעיל שכתבנו כמו ולא

בלב. ולא במעשים
 גם וצריך רשעים, אפילו בלב לשנוא שאסור ל״ז פרק בתניא משמע וכן

 שיכניס ספ״ב דבורה" ב"תומר וכ"כ הטוב, ואהבת הרע שנאת אותם, לאהוב
לרשעים. אפילו אהבה בלבו

בשבחו לספר וצריך
 כמוהו ישתדלו שהשומעים גורם החיים בשוק הנשמע אדם של ששבחו מפני

 כבר חבירו של בשחו יספר אל חז״ל שאמרו ומה טוב, לשם הם גם לזכות
 כוכבי )שבעה גנות לידי יבא שהמשבח כזה באופן מספר כשהוא לעיל, כתבנו
לכת(.

 שהאילן עוד כל הפילוסוף כתב וכבר גדול, אדם אפילו זקוקים כולם אוהבים
 לאוהבים יותר צריך המעלה רב האדם שיהיה כל כן רב, לסעד צריך גדול
 "מדות רעים בחברת אלא לבדו בהיותו בעוה״ז לאיש אושר אין כי רבים

ודעות

ממונו על ולחוס
 עניים ששני ה״ג, פ"א דמאי בירושלמי יאיר בן פנחב רבי על שמסופר כמו

 היו חזרו כאשר עד והצמיחו זרעם והוא שעורים סאין שני אצלו הניחו
בן חנינא רבי על שמסופר מה וכן התבואה, את שישאו לחמורים צריכים

עד
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וקנה ביצים אשתו ומכרה ביתו ליד תרנגולים השאיר אחד שאדם דוסא
כה(. )תענית הכל קיבל סימנים ונתן האדם וכששב עזים בדמיהן

וכו חבירו בקלון והמתכבד
 הקנה בן נחוניא ר' את תלמידיו שאלו כ״ח, דף מגילה במסכת אמרו והנה,
 הרי ולכאורה חבירי, בקלון נתכבדתי לא מימי להם אמר ימים, הארכת במה

 שם ותירץ שבחיה, ומה לעוה״ב חלק לו אין חבירו בקלון שמתכבד מי
 חלק לו דאין דהא יוצא, מרצונו, חבירו כן שעשה אפילו שמיירי המהרש״א

 דעה( )שערי לצערו ומתכוין רוצה אינו חבירו אם רק זה לעוה״ב
 )פ״ד התשובה את המעכבים דברים מכ״ד שהם פסק תשובה הלכות ברמב"ם

 משמע ומעשיו, חבירו חכמת כנגד ומעשיו חכמתו המציע וזה א( הלכה
 דוקא זה לעוה״ב חלק לו אין שלענין ויתכן בפניו, שלא אפילו שזה מהרמב"ם

בזה שיטות שמביא פנים הלבנת הלכות ה״ד הלבבות" ,מצות ראה בפניו

ד הלכה
הגר אהבת

 זו אהבה שמצות היינו וכוי עצמו אהבת על שצוה כמו הגר אהבת על צוה
 שו״ת ומחשבה" "דעת ראה ה', אהבת כמו אלא כמוך, לרעך ואהבת כמו אינה

בגר. שפגע לאחד תשובה 728עמו' הרמב״ם
 חפץ ואין בחברו מתקנא אין שאז כמוך לרעך ואהבת כולם המדות וכלל

 לרעך "ואהבת זה ודבר לחבירו ששייך מה מתאוה ואין ממנו יותר לכבוד
 האמונה למדרגת יגיע כאשר לא אם כלל לקיימו האדם ביד אינו כמוך"

 הלב השתדלות כל אוהבו אינו או שונאו ולבו יעשה דמה וכוי והדבקות
 )הכהן הקדוש למדרגת להגיע קדם לא אם יועילו לא ממש כמוהו שיאהבנו
המחשבה"( ,"אוצר מלובלין
 התורה מעלת ישיג ואז באהבה כן גם עמך אתנהג ה אני כמוך לרעך ואהבת

 ואהבת הבורא אהבת בין זיקה יש אליו, אהבתו מחמת יעזרנו שהקב״ה
 ולא שבאדם החברותי הדחף סיפוק מתוך אהבת היא ה' אהבת בלי הזולת,
שמים לכבוד רק צוותא שרוצה בשם, לשאול בועז תיקן ולכן אמיתית אהבה

עה
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אוצר מלובלין )הכהן גרידא חכמה של אהבה זו ה' בלי התורה אהבת וכן
המחשבה(.

ה הלכה
מישראל אהד השונא כל

 עובר אפילו ומשמע מישראל, אחד כל לשנוא שאסור כתב כאן והנה,הרמב״ם
 ולעיל עבירה עוברי לשנוא שמצוה כותב, בשלהי רוצח בהלכות ואילו עבירה

 הכוונה לשנוא המצוה וכאמור, רשע אצל אהבה מצות אפילו שיש האגו כבר
 משמע המצוות בספר ומהרמב״ם אוהבו, יהיה בלבו אבל שנאה לו להראות
 רק זה על עובר אינו השנאה לו וכ"שמראה, כולם על אסורה בלב ששנאה

 כמוך לרעך ואהבת משום וכן תטור ולא תקום לא משום עובר
 "בחנני וגוי שנאתים" שנאה "תכלית ט' סימן ח״ב דבר", "משיב בשו"ת וראה

 אותם אשנא לא עולם" בדרך "נחני לש״ש זה אין אם שאעפי" ודע
 שעוונות מביא א שער החיים" ב"נפש בלב, כשהיא חמורה לזולת שנאה

 שבמחשבה ואילו הרוח, מקלקל שבדיבור עוונות הנפש את מקלקלים במעשה
 לו שאין דברים בהם מעשה", מעושה חמור בפיו "האומר הנשמה, מקלקים

מעבירה. קשים עבירה והרוהורי לעוה,ב חלק

חבירו את המכה
 אחיך תשנא ולא הת״כ מן משנה הכסף והביא תשנא לא משום עובר אינו
 שנאה אלא אמרתי לא "בלבבך" לומר תלמוד וכוי תכנו לא יקללנו לא יכול

 שנאה מפני מכה שאינו מפני מהכ״מ משמע שנאה מכהותוך שאינו בלב.מאחר
 במפורש אומר שאם והחינוך הרמב״ם שיטת הרי עוברולכאורה אינו ולכן

ומחשבה" "דעת ראה הלאו, הוא בלב ורק זה בלאו עובר אינו שונאו שהוא

ו הלכה
לאיש איש כשיחטא

 ישראל חכמי אצל המחילה בקשת מידת את הדגישו חז״ל וכוי למחול צריך
 מי לכל למחול משכבותם על עלו בטרם נהגו האמוראים איך לנו וספרו
י' הלכה ב' פרק תשובה הלכות רמב״ם וראה כנגדם, שחטא
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וכוי לכעוס וקשה לרצות נוח יהא אלא יתפייס, ולא אכזרי להיות לאדם אסור
ויתפלל שימחול לבקש שצריך מעירים ויש וכוי, חפצה ובנפש בלב מוחל

ומחשבה" "דעת צ"ב,ראה דף ב״ק במסכת בעדו,משנה
 יהיה ולא לו שהרע מי עם חסד יגמול לעולם חכמה" "ראשית בספר וכתב
 הכותים אבל הקדושים, ישראל של דרכן וזה וכוי שנאמר ונוטר נוקם

 ,מצות ראה לנצח, שמורה ועברתם ונוטרים נוקמים לב וערלי האכזרים
ונטירה. נקימה הלי הלבבות,
 לחבירו אדם שבין עבירה היינו הגבוה בחלק מחילה מועיל איך ולכאורה
 הי״ג ביסוד חלק בפרק הרמב"ם ועוד למקום, אדם בין עבירה גם הכוללת

 נכנס הוא אמונתובה' בה ונתבר כולם היסודות אלו האדם יאמין וכאשר כתב,
 איש ה' שציוה מה בכל עמו ולנהוג עליו ולרחם אהבו ומצוה ישאל בכלל

 מצוה אחת עבירה בשביל הרי ולכאורה וכוי, והאחוה האהבה מן לחבירו
 שלא עבירה שעבר מי ,א, סוגים ג' הלבבות, "מצות בספר וכתב לשנאותו,
 מותר לתיאבון עבירה עבר אם ,ב, בלבו אף אותו לשנוא אסור במתכוין
 המלך, ב"עבודת וראה רע, לו לעשות מותר שכופר מי רק ג', בלב לשנאותו

 מאבשלום הרמב,ם מוכיח איך דאל,כ אותו לשנוא מותר התוכחה לאחר שרק
 שלא עוד כל אלא לשנאותו, ומותר חטא אמנון הרי אמנון, עם טוב נהג שלא

 ממנו מבקש אינו אם אחר במקום ביארנו אותגוכבר לשנוא אותואסור הוכיח
 שהכל פשוט הראשונה השאלה נסלח, למקוםינו אדם שבין העוונות גם אם

 לזה באמת ואולי העון, נחמק מוחל הוא ום חבירו בהקנטת תלוי
דעות. בהלכות אלא תשובה בהלכות כאן הרמב״ם מיירי ולא צריך;תשובה

ז הלכה
טובה לא בדרך שהלך או שהטא חבירו הרואה
 )דעת לשם "בדרך", הוא אבל ממש, עבירות חטא לא שעדיין היינו "בדרך"

 להוכיח חייב הגון שאינו דבר בחבירו הרואה בגמרא, והמקור ומחשבה(,
 בענין מדבר שהרמב״ם אעפ,י תשתכרין, מתי עד לחנה אמר שעלי

 מתחייב וממילא להוכיח שחייבין מילתא הגילוי משם אבל דאורייתא,
המלך( )עבודת מדאורייתא

עז
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ז, פרק תשובה הלכות רמב״ם וראה נפסדות, בדעות "בדרך" שהכוונה או
זמה כגון מעשה בהם שיש מעבירות אלא תשובה שאין תאמר אל ג', הלכה
רעות בדעות לחפש צריך כך מאלו, לשוב אדם שצריך כשם אלא וכוי, וגזל
)לשון הלין מכל לנקות תורה של כוחה האיבה, ומן הכעס מן ולשוב לו, שיש

חכמים(.
 לקבל ואיך להוכיח איך לדעת צרי אבל בעולם, רוח נחת בעולם תוכחה
 בנחת חכמים "דברי גרם" תשבר רכה "ולשון ודעות, "מדות ראה תוכחה,

 להם והכין בניו לחנך רצה שאחד משל הביא חכמים, "לשון ובספר נשמעים"
 להיות הלשון צריך שתמיד ואמר לרכים, רצו וכולם וקשים רכים לשונות

רכה.
 כל ועל חטא עכן והערבות, האחדות מסיבת מאוד חשובה התוכחה מצות
 וראוי בו מתענין שהשני אחד כל יראה כי שלום ירבה וגם הקצף, יצא העדה

 ראה ראובן כמו יקבלו לא בב״א הכל כי מעט מעט רע הפועלים את להעתיק
 וראוי מעט מעט אלא תחדלו, תיכף להם אמר לא להמיתו שמבקשים אחיו את

 והמדות( )הדעות להוכיחם בא שהוא מהעון נקי יהי' שהמוכיח
 מי או החוטא להוכיח שצונו הוא ר״ה, מצ"ע המצוות בספר הרמב״ם וז"ל

 לא שאני אח״כ שיאמר ראוי ואין התוכחה, במאמר אותו ומנוע לחטוא שירצה
 אנחנו אבל התורה, היפך זה אלוקיו, עם לי מה זולתי אחר יחטא אם אחטא
 להוכיחו ונצטוינו וכוי שומרה מאומתנו זולתנו נעזוב ושלא נחטא שלא מצווין

 ואפילו כוי, פעמים אלף ואפילו וכוי בנפש דבר ישאר שלא עד במאמר
להוכיחו. חייב למכובד הפחות

ח הלכה
וכו שיכלימנו עד

 לבייש אסור המוכח, את יבייש לא שהמוכיח היינו חטא", עליו תשא "ולא
 לבייש לא והאיסור חטא, עליו תשא ולא מפסוק לומדים חה לבינו בינו חבירו
התוכחה" "מצות בספר ראה מתמר' לומדים ברבים
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ממנו בוש שהוא בשם לו יקרא ולא
 פרק מכירה בהלכות הרמב״ם הראשונים, מעשיך זכור לו לו שאסור כלומר

 שאינו למי יאמר לא חכמה דבר על שאלה נשאלה דאם כתב, ד' הלכה י״ד
 יבוא אם שי״ב, סי' חסידים בספר וכתב זה, בדבר תשיב מה החכמה את יודע

 בינו לו תשאל אז להטיב שידע תדע אא״כ מדיית לו תשאל אל אורח לביתך
יתבייש. שלא לבינך

אותו מכלימין וכו שמים בדברי אבל
 של למקורו כאן דעה" "שערי ובספר ט״ו דף ערכין למסכת מהרש"א ראה

 הרי ולכאורה הנביאים" כל שעשו "כמו כתב והרמב״ם בזה, הרמב"ם
 מקומות מכמה ועוד,;משמע לחבית, אדם שבין בעבירות גם הוכיחו הנביאים

 סתם בין חלק הלבבות" "מצות ובספר חמורים, לחבית אדם בין שעבירות
 בין גם יש בזה כי שמותר, נזק לבין ברבים, לפרסמו שאסור טובה מניעת

 ואהבת מצות מניעת יש טובה המניעת הרי להקשות, והמשיך למקום, אדם
 עצמגענין לשם ולא שמים לשם שיהיה דוקא צריך אה ובנזסף כמוך, לרעך

והמוסר. ההלכה בספרי כתובה הלא העבירה פניסוחומרת הלבנת

ט הלכה
לו ומחל וכוי הכירו עליו שחטא מי

 ואם ,תיבון אבן שמואל לר באגרת שכתב כמו מקיים, נאה היה והרמב"ם
 מעשים בעל ולא דת בעל שאינו ולומר לדבר והצריכו והענין הזמן הכריחו
 ברי פנחס לר' באגרתו וכ״כ יכעיסוני, ולא יזיקני לא ית' ה' חי וכוי טובים

 פלוני שאדם בודאי וידעתי באזני שמעתי אפילו באלכסנדריה, הדיין משולם
ודעות( )מדות לו ואסלח אמחל אלא וכוי בקלוני התכבד

 כ״ה( )תענית מיד התקבלה ותפלתו התפלל ולכן מדותיו על עבר עקיבא ר'
 מדותיו על מעכיר היה אלא מראב״ע גדול שהיה לא

י הלכה
וכוי. ביתומים להזהר אדם חייב
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 וכוי, והאלמנה היתום מענות כתב,;שהזהירנו רנ״ו מצוה המצוות בספר
 ובשע״ת במעשה, ולא במאמר לא אותם יענה שלא כוללת הזאת והאזהרה

 בגזל בין והיתום האלמנה ויצער שיצעיק ומי כתב, כ״ד מאמר יונה לרבנו
 והחינוך שמים בידי מיתה חייב צער מיני וכל בהכלמה ובין בעושק ובין

 אדם לכל הדין הוא כתב, בחומש ורש״י בדיבור, דאפילו כתב ס״ה במצוה
 כאן פסק וכן במכילתא עקיבא ר' דעת וכויוזו בהוה כתוב שדיבר אלא

 על העונש לו עוזר אין אם אב״ע פי' כב( כב )שמות יצעק" צעק תענה "עגה
 י״ח( )דף ברכות במסכת כמבואר ממונם" על "ויחוס בכם, אפי "וחרה כולם
ומחשבה(. )דעת דיתמי ומצעי דידן ותתאה עילה

 יצעק צעק "אם" כתוב להיות צריך היה לכאורה וגוי יצעק" צעק אם "כי
 כדי אותו תצער אם אף התורה דכוונת הגר״א בשם ואומרים "כי" ומדוע

 תורה צרתה,וגו'.)עיטורי "וכעסתה וחנה בפנינה וכמו עבירה זו גם שיצעק
משפטים( פרשת

שביעי פרק
א הלכה

בהכירו המרגל
 במסכת כמבואר רכילות ע״י ישראל חכמי כל נהרגו שטח בן שמעון בימי

 לו ואין בתורה וגדול חכם היה ודואג אחימלך, על לשאול שסיפר דף קדושין
 יבואו לבוא לעתיד פ״ז, הכניעה שער הלבבות" "חובות וראה לעוה"ב חלק

 אלעזר ר' ו, מהמדברים שנפגעו אלה לחשבון רכיל, שדברו אלו של זכויות
 נחרב ביהמ״ק ה( פ"ד )תענית בירושלמי כמבואר רכילות בגלל נהרג המודעי

 לדואג אירע מה ולמד צא נו( )גיטין מלכא" בי קורצא איכול "איזול בגלל
 מצ״ע עשרה וארבע לאוין י"ז מונה מהמדברים.הח"ח מנוכות והזכויות
לספרו. בפתיחה ארורים, ושלשה

וכר לוקין שאין פי על ואף
 גדול ועונשו תפטרנו לא שמלקות חמור כך כל שהעון לדעת צריך אבל

 לדוד שאול בין מלחמה עשה דואג ונורא, איום הוא מלשין של עונשו וחמור,
לכת(. כוכבי )שבעה הכהנים עיר נוב של רב להרג וגרם
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כ הלכה
פלוני אמר כך

 קכ״ה. עמוד חיים" ראה"חפץ מודה, היי למדבר שואלין היו אם ,ואפילו
 דעות, הלכות על ודעת" "מוסר בספר ראה הרע, לשון דיבור חומרת טעם

 שאין ויאמר הכלל ועל הכל על ידבר ולבסוף לשונו בקלות מדבר שהאדם
 בכמה כמבואר ית״ש הבורא מכוונת ההיפך תהו סגולה ביחידי אלא ה' חפץ

 אהבה על לצוות הרבה ולכן בפרט, רק ולא בכלל תמיד שרוצה מקומות
 וזה היצר בעצת ונלכד לחבירו בהרע תועלת כל אין וכן ומלשנוא, ורעות

 שירגיש מבלי עצום בהרגל זאת ויעשה עיניו לנגד אלוקים פחד שאין סימן
יעויי״ש. עמים הרבה עליה יעברו היות כבדה עבירה והיא

 רכיל, בכלל הוא והרי לספר, אסור רע דבר אינו שאפילו מהרמב״ם ומשמע
 לספר אסור רע דבר שרק משמע, רל״ו מצוה "החינוך", ספר מדברי אולם
 מוציא אמת, זה אפילו זולתו על הרע לשון הן, רכילות מיני שדי הכ״מ וכתב

 שמספר היינו ורכיל בקביעות, שהוא היינו הרע, לשון ובעל שקר, וזה רע שם
 תלך "לא בפירוש שלהם והמחלוקת רע, דבר אינו אפילו מחבירו ששמע מה

 לזה וקשה לזה רך לא פירוש, ויש והולך, דברים טוען תהא שלא רכיל"
 וזה בגנותו שמספר לזה וקשה לו, מספר למי טובה לעשות בזה שרוצה
 לו,;שלדעת ומספר והלך לשני להזיק אמר אדם אם המחלוקת וי״מ בתו"כ,
 לספר מותר הרמב״ם בדבריו,ולדעת ממשות שאין עוד כל אסור, זה החינוך

דעה(. )שערי ינזק שלא כדי

מזה, גדול מון יש
 איזה לזה ומצפה מספר שברכילות "הרדב״ז" כתב יותר חמור זה ולמה

 לו אין הרע בלשון אבל וכבוד, גדולה משאול ציפה בודאי דואג שהרי תגמול,
 השני, הוא והרוכל הראשון הרע שלשון כותב, המהרח״ו הנאה, שום

 חמור רוכל ולהראב״ד יותר, חמור הוא לכן הראשון שהוא כיון ולהרמב"ם
שסיפר זה וגם ממנו ששמע זה את גם שהורג משני יותר
 רוכל אבל בגנות, שמספר מפני יותר חמור לשה״ר להרמב"ם שכתבו ויש
 שזה רצה לא שהראשון בשעה דברים סתם מעביר כאשר גם הוא הרי

ומחשבה". "דעת רא יתפרסם,
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הוא אעפי״כ מחיצות לו יש הלשון זה, עון על מכפר המעיל תצוה, בפרשת
לדבר לא לפיו" יהיה "שפה שוין ולבו פיו שיהיה תוכו" ראשו "פי פורץ,
הארץ על ונגרר נמוך, בקול ידבר במתכת, יקר העינבל זהב" "פעמון הרבה,

אל כן הגרגרים בקרבו אוצר הרמון כמו ורמון" זהב "פעמון קול בנמיכות
לועז". מעם "ילקוט רא רכילות, תעביר

ג הלבה
הבא לעולם חלק לו ואין
 להבהיל רצה שלא והשיב, הזה, הרמב״ם הביא לא מדוע חיים" ל"חפץ שאלו

 לי יהא לא א״כ הרע מלשון לפרוש יכול אני אין כך שבין בחשבם האנשים
 ומחשבה(. )דעת ומצוות תורה עול בכלל ממנו לפרוק ועלול עוה״ב, חלק

 שיש סימן סגור הפה אם היינו תמיד( )מסי אדם" שם שיש בידוע נעול "מצאו
תצוה(. יוסף, )פרדס אדם של בדרגה אדם שם

1
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ד הלכה
הרע לשון אבק שהם דברים ויש

 על ע״ב ט"ז דף ערכין במסי הגמרא מן הם הרמב"ם שמביא ציורים החמשה
 מדוע קשה שחוק,שלכאורה רך הרע לשון הרמב״ם של האחרונים הציורים

 חבירו של ידו כתב על דפאה פ״א בירושלמי מצאו הרע, לשון אבק רק זה
 הרע, לשון אבק רק שהם שם בירושלמי גם רמאות דרך ועל עקום, שהוא
 מפרש ה״ג ג' כלל חפץ;חיים על במ"ח בביאור אהרן" מטה "פרח בספר ראה

ומחשבה".. "דעת וראה מדרבנן, רק שזה הענין
 שתקו או עתה שהוא כמו שיהיה לפלוני יאמר מי הרמב״ם של הציור על

 וכתב גמור, הרע לשון זה הרי ט' בכלל חיים" ה"חפץ בעל שתמה וכוי מפלוני
 חשש חבירו בלב מכנים רק מאומה, מספר אינו שכאן ומחשבה" "דעת בספר

וכוי לספר רוצה שאינו כשאומר

ה הלכה
וכו להזיק וכוי דברים והמספר

 לשון משום עובר אינו לחבירו נזק יגיע לא שאם משמע הרמב״ם מדברי
 התכוון שלא גרים בן מיהודה ראיה ומביא ג' כלל חיים", ב"חפץ וראה הרע,

 ש"אזנים לחשוש צריך שהיה שם ראיה שאין מעירים ויש ונענש, להזיק
 ראה ערכין במם' הגמרא סוגית וזו "בפניו" הרמב״ם שכתב ומה לכותל",

 ראה תלתא באפי דמיתאמרא מילתא כל הענין וכן ועוד. חדש והפרי בכ״מ
אהרן". טה "פרח בספר

ו הלכה
וכו במדבר אבותינו על דין גזר נחתם ולא

 וכוי, בזיונם על להקפיד דעת בהם אין הללו אבנים ומה הארץ" דבת "ויוציאו
 התביעה מה א״כ יותר חמור חבירו על דאם שואלים ויש ט"ו דף בערכין והוא
 מוסיפין ויש באבנים., ולא באחיה דברה הר היא מרים ממעשה למדו שלא

 עלאנשים, יותר שחמור ט' פרק דר״נ מאבות וכן הדור, גדול על דברה שהיא
 סתם, מארץ ק״ו זהו אבל ממש, של ענין הם ישראל בארץ שהאבנים וי"מ
שלח. פרשת יוסף", "פרדס ראה
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משלי ספר

 רבותינו ובדברי שם, תרגום בדברי ועיין חסד", איש נפשו "גמל י״ז(: )י״א משלי
ז״ל. המפרשים

 אות התפילה נוסח )מאמר מאמרות חמשה בספר ז״ל ממונקאטש אדמו״ר לגאון ראיתי

התיבות פעמים ברוב מחשיב האריז״ל רבינו "בכתבי שכתב: קס״ו( דף י״א
כי אם ת״י, גימטריא קודש הכונה דחשב קדש מקראי אלה כמו ו׳, מלאים כאילו

ג1^**7**?".

 גומל הכוונה האריז״ל שבכתבי טובים חסדים גומל וכן ו׳, בלא כתיב קדש באמת
 רק נמצאת "גמל" תיבת ובאמת ו׳, מלא גומל זהו כרחין ובעל הוויות, שלש גימטריא

 ו׳ חסר שם וכתוב נצה, יהיה "גמל" ובסר ה׳( )י״ת ישעיה בספר בתנ״ך אחת פעם
וע״ש. עכת״ד ו׳" מלא גומל חשב והאריז״ל ובחולם,

 והיא בתנ״ך אחת פעם רק נזכרת "גומל" שתיבת שכתב במה עצמי על אני ותמה
משלי בספר מלא מקרא והוא נוספת פעם נמצאת והרי ו׳, חסר גמל כתובה

וצ״ע. ע״ש, ב׳( )י״א בתענית והובא חסד, איש נפשו גמל י״ז( )י״א

 דהיינו ב׳, אות גמל תיבת על ציינו שם ולמשלי לישעיה שבמסווה ראיתי שוב
ראה לא ז״ל ממונקאטש שהאדמו״ר ומהתימה בתנ״ך, פעמים זו תיבה שנזכרת

וצ״ע. אחר, על המסורה חכמי דברי

 שבספר משלי, בספר מהביאור שונה ישעיה בספר גמל תיבת ומשמעות וביאור
בספר אבל כ״ג(, י״ז )במדבר שקדים ויגמל כמו גדל שהפרי הכוונה ישעיה

 חסדים גומל והיינו לישני", "ובתרי שם במסורה רמזו וכן חסד, לעשות הכונה משלי
ודוק. טובים חסדים שעושה טובים
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רלד (הבריות אהבת

 למלגו, אחד אב המוסר. וחכמת תורה אור מעיו והדעת, החכמה מעיו זח, אבוב לא
 האדם ערך הכרת חסד. ואהבת חיים תורת התורה, את אותנו לימד אחד ורג

 תורה של הבנה המוסר. שבלמוד והשלמות הנפש כחות ידיעת נפשו. שלמות וחובת
 והיא זו, ישיבה כתלי בין שנותינו מבחר את בלינץ כולנו הלכת של ועמקה
 ועשינו, למדנו מסביבנו. החיים כל על עולמנו והשקפת מחשבתנו מהלו את שיצרה
 בקרבנו לעורר הוא קל מר. 1 הוי ואחות אהבה חיי וטעם, עונג היי וחיינו, למדנו

 עם איש חסד אהבת מצרים, בלי לאהבה כל, לעין ולגלותה הצפונה, אהבתנו את
 מעשי לעשות איו ותחבולות עצות וטכום של-הפרט. וחםד הכלל של חסד רעהו
 פנימית הנאה מתוך ואפשרותו, יבלתו כפי אחד כל חברינו, עם ממשיים חסד

הנפש. ורוממות

 הישיבה תלמידי לחבריו ממש, נוגע משפחה, ובן קרוב להיות צריך אחד כל
 דין ושכן בית־המדרש, כתלי בין ימינו בל חייט קבועים שכנים והיום. לפגים
 את וד,מקרב שכניו, את האוהב )סג.( ביבמות כדאיתא זו. במצוד. לו יש קרוב

 וברש״י הנני" ויאמר תשוע יענה, והשם תקרא "אז אומר, הכתוב עליו ובו׳ קרוביו
 אהבת עי״ש. כקרוביו, שהם שכניו את אוהב היינו תתעלם, אל ומבשרך )שם(,

 הבטחת בפי מאתנו, אחד כל את להושיע כחה שרב מלבד שכזו, וקרובים שכנים
 יכל שזה ישראל כל עם ואהבתה החסד, מדת לשלמות אותנו תביא עור הכתוב,
ומגמתט. חפצנו

בדרכיו והלכת
אתה אף חסדים טמל הוא מה

חסדים. גמילות וסופה חסדים גמילות תחלתה תורד. ממלאי, רבי דרש
 כתנות ולאשתו לאדם אלקים ד "ויעש דכתיב חסדים גמילות תחלתר,

יד.(. )סוסה דילבישם". עור

 תורה-בענין של מתחלתה אחרת ראי׳ לגמרא אין וכי הדבר, הוא פלא
 וכי ז יבנה" חסד "עולם היא. ד׳ חסד אך כולה הבריאה כל הלא ד זו אלא החסד

 אשר עולם אדון הבריאה. קודם הי׳ הוא הלא שברא, במה לבורא הי׳ צורך מד,
 רק הוא שברא מה ובל כלל. בה צורך לו הי׳ ולא נברא. יציר כל בטרם מלך

 כדי חסרון, של טבע בהן טבן וחסרונן, רבות נפשות בורא האדם. עם להיטיב
 הראשון, אדם שיל כגן־עדן -גשמי, עונג של מלואים רק ולא •(. חסרונן את שימלא

חטא לא ואילו — יין לו וסוטים דשמיא, בשר בשר, לו צולים היו שמלאכים

 תדצ״ז. הנ-ל בכנוס שיחד, — בדרכיו והלכת
תתה״ג. סי׳ א׳ חלק הרשב״א תשובות עי׳ •(
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 אף אלא — דורות לדורי ומתענגים שמת יושבים האנשים בל היו עדיין האדם
 היי מכל בו אתת שעה שיפה הבא׳ עולם כחיי נצחי, רוחני עונג של מלואים
 גחמא מעין זה בחסד האדם ירגיש ולא שלם, יהי׳ שהעונג וכדי הזד« העולם

 הבחירות כח את לו נתן בשבילו, הזה החסד יוצר הוא שהוא יחשוב אלא דכסופא,
 ותחתונים. עליונים בעולמות וזוכה גומל. הוא בחירתו שכר אזי בטוב, בחר ואם
 כתנות של לחסד ערך ומה ז מזה גדול חסד היש תורה. של החלתה הוא הלא וזה

כולה. הבריאה מחסד ערך, קל קטן, פרט אלא שאינו עור,
החטא. אחד של לחסד החטא קודם של חסד דומה איגו ^"אלא

הגה. מדות שתי מדות, י״ג של ד׳, ד׳ שמות, שני יז«( )ר״ה הז״ל אמרו
 כולה הבריאה כל תשובה. ויעשה שיחטא, לאחר וד׳ שיחטא, קודם )רחמים( ד׳

 נבראו, בקומתן גבראו, בצביונן יצירתה, בראשית בה נראה שהי׳ הגדול והחסד
 מחכמת מרובה חכמתו אשר כולנה, על העולה האדם ויצירת נבראו. לדעתן

 המדה בחסד נבלל זה כל קדוש, לפניו לומר המלאכים שבקשו עד המלאכים,
 בבריאה עבורו מקום אין קל, חטא האדם שחטא וכיון שיחטא". קודם "ד׳ הראשונה

 השיבה, עלי׳. תהא מה החוטאת נפש — ארץ יסד בחכמה ד׳ — לחכמה שאלו עוד,
 רק לא• לאדם, מקום ואין הזה. החסד כל כילה החטא לאחר תמות. החוטאת נפש
 בבריאה אף אלא ויפי׳, הבריאה בשלמות נבחר היותר המקום שהוא עדן בגן

 החטא, עד הראשונה, המדה של החסד שפע מגיע כאן עד 1 חמות ומקולקלת. חרבה
 שיחטא". לאחר ,"ד׳ לחסד מזה, גדול לחסד האדם זקוק החטא לאחר מזה. יותר לא

 כתשובתו שלמה, תשובה עשה אם תשובה. שיעשה ובלבד לאדם, חיים הנותנת היא
 לא אך עבורו. בחיים מקום יש אז הי׳, בתענית יושב שנה ק״ל הראשון, אדם של

 מגן־עדן, מגורש להיות אלא ישרתוהו, מעלה ומלאכי בגן־עדז, הראשון מקומו
 הראשון אדם חי השני׳, המדד" של זה, בחסד קללות. ארבעים של חיים ולחיות

ה<. הצפן" ב״אור )עיין שנה• ושלשים מאות תשע
 קטן חסד הראשונה. המדד, חסד על בהרבה עולה השני׳ המדד, שחסד נמצא,

 שהיא כולה, הבריאה של מחסד יותר גדול תשובה, עשה אם אף החטא, אחר של
 הראשון, החסד שהוא עור, מכתנות ראי׳ חז״ל הביאו לכן החטא. קודם של חסד

 מחסד הוא גדול אבל ערך, קל שהוא אף החטא. לאחר תיכף חורה, של בתחלתה
החטא. לפגי שהיא כולה, הבריאה

 רק אחת• פעם הראשון אדם כשחטא כלה הראשונה המדח של החסד שפע
 כבר אם אף וחטא, חטא כל ובכן, העולם. מן אבד שלא לו עמד השני׳ המדד, חסד
 לזכות יכול זה ומי — תשובה, עשה לא אם יותר והרבה עליו, תשובה עשה

שיעור לאין הקב״ה של החסד מדת את מגדיל הראשון אדם של לתשובתו
 והבריאה לפשוע, הדורות שירבו מה וכל לחטוא, האדם שיוסיף מה וכל ערוך. ולאין
 ויותר. יותר השי״ת חסד בזה מתגלה .נוהג, כמנהט ועולם למצותו, עומדת עדית
!כיום אתנו השי״ת של חסד הוא וגדול רב מד, ובכן
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רלח כדרכיו והלכת

 לך אין המר. בגלותו ישראל עם גורל גורלנו, קשה על אנו מתאוננים
 ובערב אחמול, של ערב יתן מי נאמר בבקר תברו. משל מרובד. קללתו שאין יום

 כולה, הבריאה בכל הטבוע ד׳ הסד אי' מוחנו, אח תנקר השאלה בקר. יתן מי נאמר
 שלאחר החסד במעט להתנחם אנו רגילים ישראל. מבית פניו הוא מסתיר ולמה

 אלקים לאסף "מזמור שם( ברש״י לא! )קדושין ז״ל כמאמרם האלו, היסורים כל
 בעצים חמתו הקב״ד. שכלה אלא לי, מבעי לאסף קינה וגו׳, בנחלתך גויים באו

 במועט הסתפקות מעיז היא זו נחמה מישראל*. פליטה הותיר כך ומתוך ובאבנים,
מקום. של בחסדו,

 ועד מעולם ד׳ חסד סוף. ובלי גבול בלי הוא אתנו ד׳ תסד האמת, לפי
 והעונות הרבים החטאים על מראים הרבים ויסוריו העולם חורבן כי עולם.

 לחסד המה זקוקים לחטוא, הדורות שמוסיפים מה וכל זה. דורנו בני של העצומים
 דחוקים, היותר חיים קטן, היותר החסד ואז, שיחטא*. לאחר "ד׳ לחסד גדול, יותר

 בדורות השקט ושלות טובים בחיים שהי׳ ממה יותר הרבה החסד ממדת בהם יש
 כי מלה. הבריאה כל מחסד ערוך לאין הוא גדול ממנו ופרט סרט כל עבדו.

 והעידונים התענוגים ולשפע ומלואו, העולם לחסד הגן־עדן, לחסד הוא הוספה
 מחטא ונתוסף הולך זה הסד של הוספה החטא, קודם של האדם בשביל שברא
 אינה השני׳ המדה חסד גם כיום, מצבנו לפי לדור. מדור לתקופה, מתקופה לחטא,

 חסד* "ורב אפים* ל״ארך המדות שאר של לחסד כבר אנו וזקוקים לנו, מספיקה
עולם. ועד מעולם שהוא ד׳ חסד כיום, אתנו ד׳ חסד הוא וגדול רב מד, ובכן, וכו׳.

 והכרתנו השגתנו היא צרה אך אתנו, השי״ת חסד ערוך לאין הוא גדול
 מברך, מאי הגשמים על !()נט בברכות אמרו כולה. הבריאה עם המקום בחסדי

 אילו בה, מסיים יוחנן ור׳ וטיפה. טיפה כל על לך אנחנו מודים יהודה רב אמר
 אלף, מני אחת על וכו׳ לך להודות מספיקים אנו אין וכו׳ כים שירה מלא פינו

 בהרגשת !גשמים של וטיפה טיפה שבכל השי״ת חסד את הז״ל הערימ כך כדי עד
 חטאנו עתר- ועד מאז המרחק רב ומה באים. אגו אנה שכזו, גדולה טובה הכרת
 הפושע עם ד׳ חסד הוא וגדול רב כי אתנו, ד׳ הסד כלה לא ועדין פשענו עויגו

 טובה להכרח שחרית, של בברכה טובה הכרת דומה אינו מעט. מהפושע הרבה,
 ההודאה שאין וכמו בינתיים, נתוספו ופשעים עונות כמה כי מנחה. של בברכה

 עצמו דבר לאותו אף נצרך, הוא אחר מסוג לחסד כי שוה. הבקשה אין כן שוה,
 הן אחת והברכות שהתפלות אף כי המקובלים, אמרו יפה ביגתים. שחטא מאחר

 וברכה תפלה כל זאת, בכל צדקנו, משיח ביאת עד הדורות, ולכל ישראל לכל
 חוטא הוא אם הוא. ומדרגתו מצבו לפי אחד כל המתפלל. אחד לכל לה אחרת כונה

 אותה לגו די לא אמנם, מעט. מהחוטא גדול, יותר ד׳ לחסד •הוא זקוק הרבה,
 הוא רב מה כי הברכות, שהתקינו בעת כנה״ג אנשי בה שהרגישו טובה הכרח

עתר- ועד מאז המרחק
החיים. כל את המקיף ד׳ לחסד סוף ואין שיעור ואין הארץ, מלא ד׳ חסד
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וליצור מעשיו. כל על ולרחמיו אתו׳ ד׳ לחסדי ומצפה בחטא, הוא שקוע — והאדם
רדזום. אתה אף רחום הוא מה לו, דומה הוי בדרכיו, והלכת תורה אמרה זה נברא -

 חבריאח כל אח להקיף בכוחותיו, המוגבל לאדם, לו האפשר ? הדבר הוא האפשרי
 אין כים שירח מלא פינו אילו מקום. של חסדו מעין חסד, לרב ולהיות בחסדו,

 מאדם דורשים זה ואיך אתנו, שעושה החסד כל על לד׳ להודות אף מספיקים אנו
 וקוצר יכולתו, קוצר את האדם כשרואה כולה. הבריאה עם החסד מקור להיות בזה

 לקים הוא מתיאש אליו, להדמות דרך שום מוצא ואינו ד? דרכי את להשיג בינתו
 המצומצמת, השגתו כפי בקטנות, לו והולך במועט, הוא מסתפק זו. עשה מצות

החסד. במדת השלמות בדרכי
 כל עם חסד לעשות דרכים שיש לבד אנו. דברינו לפי ליאוש מקום אין

 חנינא בשביל ניזון העולם כל ז״ל, שאמרו כמו ושלמותו, נפשו מעלת ע*י העולם,
 העולם את ומפרנס ■זן מעין הוא הרי בזו, נעלה למדרגה האדם כשמגיע וכו׳. בני

 מתעניין הוא הרי רבים, בלשון לומר חז״ל שהתקינו התפלה עגין כל וכן כולו.
 לאחר בין דין, גזר לפני בין צעקה ויפה שהם. מקום בכל ישראל כל בעול ונושא

 יכול לזה, נוסף הפרט. ואת הכלל את להושיע הוא יכול בתפלתו הרי דין. גזר
נגדו. שחטא לאחר חברו עם חסד ולעשות בדרכיו, ללכת ליוצרו, להדמות הוא

 סתם עם שעושה גדול הכי מחסד בחרבה הוא גדול עמו שעושה קטן הכי החסד אז
 עושה שהקב״ה כמו רשעים. עם' ההטבה בעגין — ליוצרו להדמות וכן אדם. בני

 )רמ״ק אתם חסד הוא יעשה כן ולטובים, לרעים ומטיב הטוב רשעים, עם חסד
 פשעם, גודל את יכיר אלא שלהם, החטאים בעיניו שיקל לא פ״ב(. דבורה בחמר
 לטעון, ושונא לפרוק אוהב :(,לב >ב״מ ז״ל כמאמרם אתם. חסד יעשה זה ובבל
 בתופפות כמבואר דקרא, שונא הוא אם ואף יצרו. את לכוף כדי בשונא, מצוד,

שיחטא*. לאחר "ד׳ מקום, של חסדו מעין הוא הרי הזה החסד :(.>קיג פסחים
 חיוב את בלמדם חז״ל, הורונו החטא, לאחר אף היינו זה, כגון חסד על

 החסז* שהוא ואשתו, אדם את ד׳ הלביש מאשר בו, חייבים שאני ערומים מלביש
 אף אדם בני עם חסד לעשות מחויבים אנו גם כן החטא. אחר האדם עם הראשון

 עשה המצות ומקיימים מקום, של במדותיו אנו מחזיקים זו בירך שחטאו. לאחר
בדרכיו". "והלכת של
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 יחטא. שלא התנאי היא שבחסד האמת אותה. ומשלימה מבארת אלא חברתה .את
 אינו החסד גם אז חטא כבר אם אבל שבו. הרע אפשרות את לפועל יוציא שלא
 ביכלתו אין הבריאה, כל נבראה ידו שעל שכזה, גדול חסד אפילו אותו. סובל

 החוטאת נפש :האומר האמת משפט את לבטל באפשרותו אין שכזה, נברא לקיים
 עשה ולא במרדו עומד הוא אם רק ולא קיומו. זכות את איבד שחטא כיון תמות.

 הזה הגדול החסד מדת בשבילו כלתה כבר תשובה עשה אם אפילו אלא תשובה
 מקום. של מדותיו מי״ג השני׳ המדד. של לחסד מזה. גדול יותר לחסד הוא וזקוק

 לאחר ה׳ שיחטא, קודם ה׳ הנה, מדות שתי )רחמים( ה׳ ה׳ )שם( בר*ה בדאמרינן
 אחר אז וגם שני׳. שבמדה ה׳ לחסד הוא זקוק אז ע״ש. תשובה ויעשה שיחטא
 את לגמרי למתות השני׳ שבמדה הזה גדול הכי החסד בכח אין תשובה, שעשה
 את לו להבטיח אלא באפשרותו אין תשובה. ועשה החוטא שבדין האמת משפט

 החסד קיים, שבחטא אמת הדין כי החטא. קודם עמו להתנהג ולא קיומו, זכות
אותו. ומשלים מרכך רק

 בדין זכה התשובה בשביל תשובה. עליו ועשר, לו הי׳ אחד חטא רק אדה״ר,
 כ״ט(. פ׳ )ויקר״ר בדימוס שיצאו אחריו בניו את גם וזיבה שנה, תתק״ל לחיות

 א״א החוטא. שבמשפט אמת הדין לגמרי בוטל לא נשאר. החטא רושם זאת בכל
 אלא בג״ע, להשאר לו הי׳ א״א החטא. קודם של בהנהגה עוד אתו להתנהג הי׳

 נגזרה קללות. בארבעים מתקלל החיים. מעץ לאכול עליו אסרו משם. גורש
 אותו. והקטין המתיקו דינו. גזר את ריכך רק החסד ולדורות. לו המיתה עליו

 הקב״ה. של יומו על נתבארה אלא בטלה לא תמות" מות ממנו אכלך "ביום הגזרה
 האמת את לגמרי לבטל אבל שנים. לאלף קרוב לחיות עוד לו הי׳ אפשר לכן

 שהאמת מה כל השני׳. שבמדה גדול הכי לחסד אף !אפשר הי׳ לא החוטא שבמשפט
 אחרת אף תהא לו אתו, מיוחדה הנהגה עדיין חי, הוא ועדיין עומדת במקומה
 גזר על לגבור צריך הוא כי ביותר. החסד גדול — החטא, קודם של מזו וגרועה
 שבמדה החסד על חסד הוספת כלומר, נחשבת, היא שני׳ מדה לכן שבדין. האמת

האדם. וקיים חי האמת מדת עם וביחד הראשונה,
 הוא כאחת ובשתיהן מקום, של מדותיו הן ואמת, חסד הללו, מדות שחי

 את מצמצמת האמת רעותה. את וממתקת מבארת משלימה האחת עולמו. את מנהיג
 און משפט במקום אומרים: שאנו כמו האמת. את וממתיק מבאר והחסד החסד,
צדקה. תעשה במשפט ואתה צדקה, יש משפט באין צדקה,

 מעלה של במשפט אם אתה". אף הוא מה לו, דומה הוי בדרכיו, "והלכת
 עם בהנהגתו האדם גם מחויב כן בשני׳, אחת שלובות הולכות הללו המדות שתי

 השיתוף, אופן את ולדעת להבין לברר עליו יחד. גם המדות שתי את למזג חבריו
 החסד במדת האמת מדת הרחמים. במדת הדין מדת מתמזגת כמה ועד ומתי איך
 וקרבתם האדם בשלמות ומעלותיהם במדרגותיהם השונים האנשים עם להתנהג ואיך

הוא. ערכו לפי אחד כל ה׳, אל
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 שבידם הדין שבט כל למרות סנהדרין אצל גם מוצאים אנו שכזה שיתוף
 הדין, עומק את למצות הדין, הומר בכל להשתמש האזהרה תומר כל למרות

 כל גמור צדיק ואפילו קלה, עבירה על אף לותר ולא לאמתו׳ אמת דין ולהוציא
 יחד — פנים. משוא כל בלי גמור כרשע עלי׳ נידון אתת עבירה ועבר ימיו
 הם מתוייבים כך כדי ועד העדה". והצילו העדה "ושפטו הדיינים נצטוו זה עם

 קטלנית" נקראת שנה לשבעים אחת ההורגת ש״סנהדרין עד הנדון בזכויות להפוך
 תייבי .על ואפילו נאמרה, גדול הכי הפושע על גם כמוך" לרעך "ואהבת מצות כי

 הרתמים מידת את לשתף נצטווה ב״ד יפה. מיתה לו ברור :מזה שלמדו כמו מיתה.
 החסד ואין בזה, נפגמת הדין של האמת אין האמת. במדת החסד מדת הדין, במדת

 ומשביחה. מבארה ממתיקה, אותת, משלים אלא הדין מדת את מבטל הסנהדרין של
 של ואמת החסד זהו רעותה. את משלימה האחת מעלה, של משפט גם הוא כזה כי

לעצמו. היחיד במשפט ההנהגה דרך היא וזו ישראל׳ שופטי
 שוח הנהגתו שאין רואים אנו בריותיו עם השם בהנהגת מתבוננים כשאנו

 חכם אחד חולה ואחד בריא אתד עניות. ולשני עשירות יתן אחד לאיש הכל. עם
 הזמנים כל אין אחד כאיש גם שוה. בכולם אין החיים עניני כל וכן שוטה. ואחד

 אל תשמעו שמוע אם והי׳ ומצוותיה. התורה קיום — היא ההבדלים סיבת שווים
 עם שאושר וכמו מטר. יהי׳ ולא — לכם השמדו ארצכם, מטר ונתתי — מצוותי
 התורה שמירת ע״י ופרט פרט כל אושר כן כמו התורה, בקיום תלוי בכלל ישראל

 ומעניש מצוותיו לעושי שכר משלם שהקב״ה הדת, מעיקרי אחד זהו בא הוא
 של חשבון צרוף בשביל הוא לו וטוב רשע לו ורע צדיק יש אם מצוותיו. לעוברי
 חשבון לפי היא הכללית ההנהגה אבל ל״ט, בקדושין כמבואר לעוה״ז, עוה״ב

 בספר נכתב — זכיות רובו השגה. ראש של היסוד זהו ואחד. אחד כל של המעשים
בינוני. — מחצה על מחצה רשעים. של בספר — חובות רובו צדיקים, של

בכל, שוה שהיא הנהגה לא חבריו. עם להתנהג האדם גם צריך זה באופן
 מעשיך יקרבוך מעשיך — אלא קירוב, של הנהגה ולא ריחוק של הנהגה לא

 מעלות כפי לכל. אוהב להיות רשאי אינו וגם שונא, להיות לאדם אסור ירחקוך.
 כן לחברו אחד בין בהנהגה וכהפרש עמו. ההנהגה אופני כן וחסרונותיו חברו

 בידיעות יעלה אם השונים. מצביו השתנות לסי עצמו, אדם באותו ההנהגה הפרש
 הנהגתו באופן גם לעלות צריך כן המדות, ותיקון המצוות בקיום והבנתה, התורה

 עמו. ההנהגה סדר גם תשתנה ממעלתו ירד אם כבוד. ורוב הטבה ביתרון עמו
 בראשונה, בה הכיר שלא יתרה גדלות מיוחדה, משובחה מעלה בו יכיר אם

 קבל חייא ר׳ בחז״ל: כדאיתא בראשונה. בו שתפס אליו ויחסו מקומו את ישגה
 רבנו לגבי חייא דר׳ בדמותי׳ אליהו אתא יומין תלתין לסוף וכו׳, מרבי נזיפה
 בשיניך, עבדת מה א״ל רבנו לגבי חייא ר׳ כדאתי ואיתסי. שיני׳ על ידי׳ ויחב
 מה ידע אנא לית א״ל )נתרפא(. איתנשמית עלוהי ידך דיהבת עונתא מן א״ל
ישמעאל ר׳ אמר לגאו; לי׳ ומעייל יקרא בי׳ נהיג כן, — רבנו — דשמע כיון הוא.
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שמות ע״י זאת לעשות הם יכולים אבל עצמם, בכוחות יתוש לייצר האדם בני ביכולת שאין היא
עולמו. את הקב״ה שברא בדרך הקודש,
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וירא\קדושים פרשת שרפי שרון הרב

אורחים הכנסת מצות בהגדרת
 של בנו המשתה בבית מסובין שהיו צדוק ור׳ יהושע ור׳ אליעזר בר׳ מעשה ל״ב: קידושין

 הכוס את גמליאל( )רבן נתן )לכבדם(, עליהם ומשקה עומד ר״ג והיה ר״ג(, של בנו )בחתונת ר״ג
 ור״ג יושבין אנו יהושע, זה מה אליעזר: ר׳ לו אמר וקבלו. יהושע לר׳ נתנו נטלו, ולא אליעזר לר׳

 אברהם ששימש; ממנו גדול מצינו ליה: אמר נשיאז שהיה כבודו, זה )ואין עלינו, ומשקה עומד
 )והיה לו נדמו השרת כמלאכי תאמרו ושמא עליהם". עומד והוא בו וכתוב היה, הדור גדול

עלינו. ומשקה עומד ר״ג יהא לא ואנו לערביים, אלא לו נדמו לא לשמשם(, כבודו
 קצת מכאן שיש שליט״א: קנייבסקי הגר״ה לו שאמר הביא, כ״ג( )פרק השנה" "פרקי ובספר

 באקראי, אספם שלא אף סעודה, לפניהם ומסדר ומקבלם שעורך, לשמחה אורחים למזמין ראייה
 הכנסת מצות אף בזה שמקיים הרי ביתו, אל מביתם היישר שזימנם אלא זו, סעודה חסרים היו ולא

 אבינו לאברהם בנו, בחתונת לפניהם ששימש ר״ג את יהושע ר׳ דימה שהרי בזה, והראיה אורחים,
 מחוייב שהיה משום לפניהם שימש א״א דהתם הדמיון, מהו ולכאורה המלאכים. לפני ששימש
 פני מהקבלת אורחים הכנסת שגדולה משם חז״ל שלמדו )וכמו אורחים הכנסת של במצוה

 מוזמנים אלא שהכניסם, אורחים יהושע ור׳ אלעזר ר׳ היו לא כאן אמנם קכז.( שבת - השכינה
 ויאכלו לפניהם סעודה שהרי לשמשם מצוה של חיוב שום הנשיא ר״ג על היה ולא לחתונה,

 אורחים המזמין שאף קצת, ראייה שמכאן אלא מא״א. ר״ג להתנהגות הראייה א״כ ומהי וישתו,
 מצוות דגדר כתב ע״ב( )סימן הדשן" ב״תרומח אורחים.והנה הכנסת מצות בזה מקיים לשמחתו,

 א( של״ג, )או״ה וברמ״א בביתי, ונתאדחו לעיר מחוץ אורחים כשבאו אלא אינו אורחים הכנסת
 שבאותה חברו את המזמין אבל בביתו, לסעודה ומזמינם אחרים, אצל כשנתארהו דה״ה הוסיף
 בשו״ע מבואר )וכן רשות. סעודת אלא מצוה סעודת ואינה אורח נקרא אינו בביתו לסעוד העיר
סק״ז(. ש״ז במ״ז ובפמ״ג כ׳, סעיף תק״י הרב

 מרחוב לביתו אורח שמכניס מי על מונח אורחים הכנסת דלשון ביאר, אומץ" "יוסף ובספר
 מאסף איש ואין יט( )שופטים שנאמר כעין לביתו, יאספנו מי ידע ולא זר כשההוא והיינו העיר,
 עשה שודאי )ואע״פ אורח. בגדר ואינו זר, חשיב לא במקום, שביתו מי אבל ללון", הביתה אותם
 של לכבודם חז״ל שהקלו לקולות ונפק״ט אורחים, הכנסת שם זה על אין מ״מ חבירו, עם חסד

יא(. - י מעשר ״מ1) דמאי והאכלת ו( - ס״ט יו״ד )רמ״א בשר מליחת זמן כגון האורחים
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 אותה בני ואינם ר״ג של דבנו לחתונה אחר ממקום באו יהושע ור׳ אליעזר שר׳ צ״ל ולפ״ז
 מעצמם לעיר אנשים בבאו אלא דיברו לא הנ״ל דהפוסקים בגט׳, בזה יש חידוש ומ״מ העיר,

 שזרים כיון אורחים הכנסת מצות מקיים לביתו מזמינם אם דבזה שיאספם, מי ואין אחר ממקום
 יזמינם לא אם אף בזה שהרי לדון, יש אליו, לבא מרחוק אנשים במתכוון במזמין אמנם בעיר, הם
 אורחים הכנסת משום לביתו ומכניסם שמזמינם במה ואין לאיש, צריכים ואינם בביתם שהם הרי

הרחוב. מן ולא מביתם הביאם שהרי לכאורה,

 בנו, לחתונת יהושע ור׳ אליעזר ר׳ את ר״ג שזימן מיירי שבודאי דאף הנ״ל, בגט׳ א״כ ונתחדש
 לעיר- שבאו אחר דסו״ס המצוה, בהם ומקיים כאורחים חשיבי אפה״ב באקראי, אספם ולא

 הכנסת מצות ר״ג בהם קיים וע״כ כאן, ביתם ואין במקום, הם זרים שבמציאות, הרי החתונה,
אורחים.

 הכנסת מצות דמקיים כתב פ״ג( וכלכלה פרנסה )חלק המהר״ל לאחי "החיים" בספר אמנם
 בחתונת הגט׳ תתפרש ולפי״ז לכלום. צריכים ואינם עשירים הם ואפי׳ שכיניו במזמין אפי׳ אורחים

 העיר באותה עימו שדרו שיתכן ואף ר״ג, שזימנם אלא מעצמם באו שלא דאף כפשוטה, דר״ג בנו
אורחים. הכנסת מצוות הוי סעודה להם שערך כיון מ״מ

 אם אורחים, דהכנסת המצוה בהגדרת הפוסקים מחלוקת ושורש יסוד לבאר צריך ועכ״פ
 אפילו או להיות, היכן כעת להם ואין המקום בני שאינם לעיר, 'מחוץ באורחים דוקא היא המצוה
המצוה. תתקיים דבר, חסרים שאינם המקום, בני בשכניו

 של עשה ות5מ ה״א(: מאבל )פי״ד הרמב״ם כתב אורחים, הכנסת למצות המקור בענין והנה בי.
 הן ואלו וכו׳, האורחים וללוות הכלה, ולהכניס המת, ולהוציא אבלים, ולנחם לבקר דבריהם

 בכלל הן הרי מדבריהם, אלו מצוות שכל אע״פ שיעור. להם שאין שבגופו חסדים הגמילות
 לאחיך אותן אתה עשה אחרים, לך אותם שיעשו רוצה שאתה הדברים שכל כמוך, לרעך ואהבת
 במפרשי יעויין לוויה, רק אורחים הכנסת במצות הרמב״ם שכלל )ומה ובמצוות. בתורה

הרמב״ם(.
 ביאר כמוך, לרעך דואהבת בדאזרייתא וסיים מדבריהם, במ״ע דפתח הרמב״ם דברי )ביאור

 שעל אלא כמוך, לרעך דואהבת המצוד, ובכלל דאורייתא הוא גמ״ח כל דודאי ספר" ב״קרית
 וכן התורה. מן מצוה ביסודו הכל מ״מ מדבריהם, מיוחד שם רבנן קבעו חסד של מסויימים פרטים

שליט״א(. קנייבסקי הגר״ח בשם שם, השנה", "פרקי בספר כתב
 כמוך. לרעך דואהבת המצוה הוא אורחים להכנסת דהמקור הרמב״ם דעת מבוארת ומ״מ
ז( )עשין הסמ״ג בשם הביא והמלאכים( דאברהם )במעשה וירא פרשת ריש בשל״ה אמנם
דוקא. בדרכיו" ד״והלכת העשה הוא למצוה שהמקור

 או כמוך לרעך מואהבת אורחים להכנסת ילפינן אם יש, נפק״ט מאי להבין יש ולכאורה
בדרכיו. דוהלכת מהפסוק

 גם שהרי אורחים, הכנסת כשמקיים יחד גם המצוות שתי מקיים ודאי לכאורה דהרי צ״ב, ועוד
 דנלמדת לומר מקום היה וא״כ לחבירו, שמיטיב ה׳, הטבת בדרכי הולך וגם לאחיו טובה עושה

מתרוויהו. אורחים דהכנסת המצוה
והסמ״ג. הרמב״ם מחלוקת יסוד לבאר צריך ועכ״פ
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כיבוד שהוזכר מקום דכל לחדש: בלולה" "סולת ספר בשם הביא סט( )יו״ד תשובה" וב״פתחי

שאינם לכבדם שראוי עשירים או טובים, ומעשים טוב, שם ובעלי תורה בעלי כגון היינו אורחים,
צדקה. בכלל שהם ומזון טרף בשביל ושבים שעוברים הקבצנים או הגרועים ולא רעה, עושים

 ס״ב( פ״ג )הלוואה חסד" ב״אהבת הח״ח כתב דהנה צ״ע, לכאורה תשובה דהפתחי זה וחידוש
 ישראל, בכלל הוא שעדיין לתאבון, המצוות מן באחת שפקד אדם עם אפילו חסד לגמול חיוב דיש
 שהם באנשים אף אורחים להכניס שמחוייב מכ״ש א״ב גמ״ח, בכלל היא אורחים שהכנסת וכיון

וצ״ע. לתיאבון ממומר עדיפי ודאי שהרי העם, מפחותי או קבצנים

 עניינה אם זו: מצוה בהגדרת לחקור יש דהנה אורחים, דהכנסת המצוה בביאור בזה נראה ואשר ג.
 נתינה של שונות צורות בתוכם כוללים החסד ענייני שכל שאף והיינו לחבירו, משלו הנתינה הוא

 אורחים, דהכנסת זו נתינה צורת על מיוחדת וחשיבות שם חז״ל קבעו כאן מ״מ לזולתו, משלו
מדבריהם. למצוה ועשאוה

 ע״י בחבירו שפועל מה אלא לחבירו, ומעניק משלו שלוקח מה המצור! גדר שאין דלמא, או
 לחבירו, ומעביר משלו שמוותר מה שעניינם מתנה או כהלוואה זה ואין ומחשיבו, שמכבדו

 דבזה וחשיבות, כבוד בו שפועל מה בחבירו, הישירה הפעולה היא אורהים הכנסת מצות דמהות
 וזהו ממש. מעונו אל שמביאו עד לכבוד, וראוי בעיניו הוא שחשוב לו מראה לביתו, שאוספו
אורחים. דחכנסת זה ובשם בצורת המכוון

 בחלק דהנה חבירו, והחשבת כיבוד דהוא השני, כצד משמע מקומות בשני הח״ח ולשון
 הוא "שמצותו אורחים הכנסת כולל בגופו חסדים דגמילות כתב, פ״א חסד מאהבת שלישי

לטובתו". צריכים אינם אפילו יפות בפנים לקבלם אודותם ההשתדלות
 הקבלה הכי אפילו לטובתו, צריכים האורחים שאין שאף המהרי״ל, בשם שם כתב ועוד
 צריכים אם וכ״ש מצוה, היא כבודה לפי ולכבדם לשמשם ומשתדל יפות בפנים אותם שמקבל
יעויי״ש. צדקה מצות גם בזה שמקיים כפולה מצוה לו שיש לטובתו,

 של נושא כאן ואין ומכבדם ומחשיבם יפה שמקבלים מה הוא המצוה שגוף היטב, ומדוייק
 מצות גופא הנתינה שאין הרי לטובתו וצריכים עניים האורחים אם ואף לחבירו, משלו נתינה

 וחשיבות כיבוד שפועל מה כאמור, היא אורחים הכנסת מצות דתורף צדקה, אלא אורחים, הכנסת
השני. אצל

 מ״מ כיבוד, לפניהם ומניח ומשקם שמאכילם לו, צריכים שאינם באורחים שגם שיתכן )ואף
 מכיבודם וחלק ולהחשיבם לכבדם אמצעי אלא משלו, להם להעניק דהמצוה כאן הנתינה ענין אין

המצוה.( תורף שזהו הכללי,

 הכנסת הוא שבצדקה "דהמשובח כתב: ל״ט( עמ׳ ח״א אלנקוה )לר״י המאור מנורת ובספר
 )אלא כצדקה הוא אורחים הכנסת שגדר שלמד לכאורה ומשמע מאד". גדול ושכרה אורחים,

לפלפל. ויש לחבירו, משלו ומעניק שנותן מה והיינו שבה( המעולה שהוא

 לרעך מואהבת אורחים להכנסת ילפינן אם והסמ״י, הרמב״ם מחלוקת יסוד לבאר נבוא ובזה
 שהרי פסוקים, תרי בהנך כלולים החסד ענייני כל שבודאי אף דהנה בדרכיו. מוהלכת או כמוך

 יש דק חילוק מ״מ לחבירו, אוהב וגם ה׳ בדרכי מתדבק גם לו, ומטיב חבירו עם כשמתחסד
ה״ג( מדעות )פ״ו הרמב״ם כתב לרעך דואהבת המצוה דהנה ההטבה; וצורת למהות ביחס ביניהם

כמוך", לרעך ואהבת שנאמר כגופו מישראל ואחד אחד כל את לאהוב אדם כל על מצוה
עצמו, בכבוד ורוצה עצמו ממון על חס הוא כאשר ממונו על ולחוס בשבחו, לספר צריך לפיכך

מעט(. בשינוי רמג׳ מצוה בחינוך )וכ״כ לעוה״ב. חלק לו אין חבירו בקלון והמתכבד
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ולהתייחס חבירו ולהחשיב להעריך שצריך מה היא המצוה ומהות ששורש מזה, והמבואר

ממונו ולשמור בשבחו לספר צריך כן על ואשר ובכבוד. בהחשבה עצמו אל שמתייחס כשם אליו
וכיבד החשיב שלא כיון זו עשה שביטל הרי חבירו בקלון נתכבד ואם עצמו, כבוד על שחס כשם

וביזהו. להיפך עשה אלא ,.זולתו
 בפעולות ללכת נפשנו ללמד אנו שצריכים מה היא יסודה בדרכיו, דוהלכת המצוה אמנם

 שמהות והיינו תריא(, מצוה )"החינוך" בריותיו עם שמיטיב במה בהם הקב״ה מתואר אשר טובות
 עם כך מתנהג שהקב״ה כשם לחבירו ולהעניק להיטיב המידה בעצמו אדם שישריש היא המצוה
וטובה. ברכה להם ומעניק עליהם ומשפיע בריותיו

 מ״מ זולתו, עם מתחסד שאדם מה הוא ומהותם עניינם המצוות ששתי שאף למדים ונמצאנו
 לחבירו ממנו והנתינה ההטבה הוא יסודה בדרכיו דוהלכת דהמצוה ההטבה, ביסוד הס חלוקים

המיטיב. כהשי״ת
 וההערכה החשיבות אם כי והענקה נתינה יסודה אין כמוך לרעך דואהבת המצוה אמנם
 חבירו חשיבות המראות פעולות ושאר וכבודו ממונו שמירת ע״י זאת ומראה לחבירו שרוחש
 שיסוד מחמת זו הענקה יסוד אין אמנם זו, מצוה מכח לחבירו משלו יעניק שאף יתכן )וכן בעיניו.
בעיניו.( חבירו חשיבות להראות נוסף אמצעי הוא משלו שהנתינה אלא נתינה, הוא המצוה

 מה הוא עניינה אורחים דהכנסת דהמצוה למד דהסמ״ג והרמב״ם: הסמ״ג מחלוקת נבין ובזה
 מיוחד שם כאן חז״ל קבעו חשיבותה שמפאת נתינה של צורה עוד והיא לחבירו, משלו שנותן

 הקרא שהוא בדרכיו דוהלכת מהפסוק דוקא זו למצוה יליף וע״כ מדבריהם, למצוה ועשאוה
ועניןיזה. יסוד המציין המיוחד

 חשיבותו בחביח/ומראה שפועל מה הוא עניינה אורחים דהכנסת דהמצוה למד הרמב״ם אמנם
 יליף וע״כ ירו,5לח משלו הנתינה הוא שיסודם החסד ענייני משאר בצורתה הכנס״א ושאני בעיניו,
שנתבאר. וכמו כמוך לרעך דואהבת מהפסוק דוקא זו למצוה

 לרעך דואהבת המצוה הן שתיהן, לו יש אורחים דהכנסת המצוה שמקיים דבשעה מסתבר, אכן
 שנתן הרי וכן בעיניו, חבירו חשיבות בזה הראה הרי דסו״ס בדרכיו, דוהלכת המצוה וכן כמוך

 )ודוגמא זו למצוה ובמפורש ביחוד שנאמר המקור מהו והרמב״ם הסמ״ג נחלקו ורק לחבירו.
 שעובר לאוין כי״ז הח״ח מונה מ״מ רכיל", תלך מ״לא הוא דלשה״ר דהלאו אף דהנה לדבר,

 תלך בלא נאמר לזה המיוחד הלאו מ״מ דלשה״ר, המעשה הנ״ל הלאוים שכוללים דאף המדבר,
ופשוט(. רכיל,

 או המקום, בני שאינם לעיר מחוץ באורחים דוקא היא המצוה אם הפוסקים מח׳ יסוד נבין ובזה ד.
דבר. חסרים שאינם המקום בני בשכניו אפילו

 צורת שחסר במי דוקא שייך שזה הרי לחבירו משלו נתינה של צורה עוד הוא המצוה יסוד דאם
 מתקיימת דהמצוה וסיעתו, הדשן" ה״תרומת כתבו וע״כ לו, לתת התורה צוותה דבזה זו, נתינה
 שאינו הרי וצרכיו, בית לו ויש העיר באותה עמו שדר במי אמנם המקום, בן שאינו ובמי בזר דוקא
אורחים. הכנסת דמצות הנתינה בו שייך ולא ואש״ל מחסה נתינת חסר

 שמזמינו מה ע״י בעיניו חבירו חשיבות שמראה מה הוא המצוה דיסוד דס״ל לפוסקים אמנם
 עשיר ואף אדם דכל עשירים, ואפילו ממש בשכניו אפילו שייך שזה הרי קורתו, בצל ומכניסו
 כאמור שהרי זו, מצוה שפיר ומקיים זה, בענין "נצרך׳ וחשיב והערכה, החשבה הוא צריך וחשוב

החשבה. אם כי נתינה המצוה יסוד שאין

היינו אורחים הכנסת מצות שהוזכר מקום דכל לחדש תשובה הפתחי שכתב מה נבין ובזה
שייך שגמ״ח דאף בזה, והביאור פלא(, הוא )דלכאורה וקבצנים, גרועים ולא דוקא טוב שם בעלי
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 להראות אלא כצדקה, נתינה אינו המצוה שיסוד דכיון תשובה לפתחי ס״ל מ״מ ישראל, כל עם

 נתינה ענין שייך שלהם כשורה, שלא הנוהגים אנשים כל בעיני להחשיב הדרך זו אין חשיבות,
 בהם, שייכת המצוה צורת דאין כתב וע״ב כגרועים, מעמדם וליקר להחשיבם לא מ״מ כצדקה

 לאנשים תשובה הפתחי שנתכוון מסתבר דבאמת אלא טובים, ומעשים טוב שם בבעלי דוקא אלא
 עושים שאינם באנשים היינו אורחים "דכיבוד לשונו היטב )יעויין ורעות מגונות מידות בעלי
 דמחמת לחוש דיש רעה( שעושים אנשים לכבד דאין דכוונתו לאו שומע אתה הן ומכלל רעה"

 הכנסת ע״י להחשיבם דאין חידש וע״כ אנשים, לשאר וקלקול תקלה לידי אתי אותם החשבתו
 לעזרם ישראל, שאר ככל בהם דמחוייב וברור פשוט צדקה נתינת מצוות כלפי אכן אורחים,

צ״ב. ואכתי יפות, פנים בסבר ולתומכם

 לעני פרוטה הנותן יצחק ע״ב(א״ר ט׳ רף ב״ב )גמ׳ דאחז״ל הא היטב מבואר הנ״ל לפי א.ה.
 מצוה זה דנתינה א״ש ולהאמור ,׳וכו ברכות בי״א מתברך בדברים והמפייסו ברכות בשש מתברך

אחרת. נעלה מצוה סוג זה לטובה- רוחו מצב את ולהרים בדברים ולפייסו לכבדו ואילו א׳
 בריחיים מטחינו ויש גהנם ויורש פסיונין מאכיל "יש בקידושין הגמ׳ דברי עפ״ז יבואר וכן
 ה״לכבדו", את צריך אלא בזה מספיק לא זה גרידא נתינה כי מבואר ולהאמור עדן", גן ויורש
וכש״נ.[ הם, סוגיות שני כי ראינו מ״מ האב, כבוד לגבי מיירי שם ]אמנם



 אם מבקש אני שם להספיד ורוצים הקברות לבית
 בתוך ולא אהל טומאת שאין בחוץ שיספידו אפשר

 שלא ישראלים אף אנשים שיש בגלל מת, עם חדר
 )אא״כ בהספד בחוץ להשתתף ויוכלו ליטמא רוצים

מפורסם(. צדיק הוא

תקצב סימן
אבלים. וניחום חולים ביקור שאלה:

 דבריהם של "מ״ע כתב דאבל י״ד ר״פ ברמב״ם
המת ולהוציא אבלים ולנחם חולים לבקר

 צרכי בכל ולהתעסק האורחים וללוות הכלה ולהכניס
 ולחפור ולספוד לפניו ולילך הכתף על לשאת הקבורה
 בכל ולסעדם והחתן הכלה לשמח וכן ולקבור,
 אף שיעור להם שאין שבגופו גמ״ח הן ואלו צרכיהם,

 ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם אלו מצוות שכל פי על
 דאמאי בדבריו לעיין ויש עכ״ל. וכו׳" כמוך לרעך
 לרעך הבתדוא במ״ע אבלים וניחום חולים ביקור חשיב
 לתת אלא בכסף רק שאינה צדקה במצות ולא כמוך,

 לנחם או ולבקרו חולה ולסעוד מחסורו, די לחביריו
 הרמב״ם פירש ולמה זה, בכלל ג״כ בצערן אבלים

כמוך. לרעך ואהבת מכח מדבריהם אלא שאינו

 שפעם זצ״ל מקאצק הקדוש האדמו״ר על )ומסופר
מאד וכיבדו אותו לבקר יהודי בא אחת

 שהרי ואמר לכך, זכה למה כולם ותמהו בסעודה,
 מה "לפי )ה״ג( עניים דמתנות בפ״ז ברמב״ם מפורש
 כסות לו אין אם לו ליתן מצווה אתה העני שחסר
 לו אין אם לו, קונין בית כלי לו אין אם אותו, מכסים

 אותה משיאין אשה היתה ואם אותו, משיאין אשה
 הסוס על לרכוב העני זה של דרכו היה אפילו לאיש,
 לרכוב סוס לו קונין מנכסיו, ירד והעני לפניו רץ ועבד
 יחסר אשר מחסורו די שנאמר לפניו לרוץ ועבד עליו

 ותמוה ע״ש, חסרונו" להשלים אתה ומצווה לו,
 לו. ליתן וראוי צרכו זהו עליו לרכוב סוס בשלמא

 כלל. צורך שום בזה אין הלוא לפניו לרוץ עבד אבל
 אמאי א״ב עשרם, להראות עשירים שגעון אלא ואינו

 הוסיף זצ״ל שמואלביץ ]והגר״ח זה. לו לתת חייבים
 לנו יש ואטו כך, שעשה מר״ג הוא המקור שהרי
 ייה ישראל נשיא שר״ג שיסכים מזה גדול שגעון
 שמצות כאן משמע אלא הסוס[ על וירכיבהו לפניו
 שדורש מה לו שיהא צרכו, אחד לכל ליתן היא צדקה
כבוד. ודורש שמשוגע מי ולכן שיהיה טעם מאיזה

יור תשובות

 מצוה לכבוד שמשוגע ואדם לו, לתת היא צדקה מצות
כבוד(. לו לתת

 ניחום וכן ממש, צורך הוא חולים שביקור תמה ואני
ברבינו ועיין מדרבנן, רק המצוה ולמה אבלים,

 שפירש וחזרו המת את קברו במשנה פ״ג ברכות יונה
 היא חסדים גמילות שבכלל דאורייתא אבלים שנחומי
 דברי ותמוהין גמ״ח, זו הדרך את להם והורית שנאמר

לבד. מדבריהם אלא שאינו הרמב״ם

 צורך לחולה יש שאם פשוט לע״ד נראה וע״כ
במעשים או בדיבורים שיסעדוהו במבקרים

 מה״ת, חייבין וכדומה בתפלה או חיזוק בדברי או
 צריך שאינו בגוונא היינו מדבריהם דהמצוה ומש״ב

 לו יש ובאבלים מבקרים, מספיק אצלו שיש למבקרים,
 להשתדל אחד לכל ראוי ואעפ״ב מנחמים, מספיק
 המצוה את לקיים ראוי שמדבריהם זאת, במצוה לזכות
 הוא צרכו כשזהו אבל כמוך, לרעך ואהבת משום
 ביש ורק לרמב״ם, גם מה״ת שהם וגמ״ח צדקה בכלל

 ולבקר אבלים לנחם איכא מדבריהם מצוה צרכו לו
 גם בדבריו כלל שהרמב״ם צ״ב עדיין )מיהו חולים,
 ולחפור ולספוד לפניו ולילך הכתף על "לשאת

 באנשים קאי הרמב״ם דברי כל דברינו ולפי ולקבור",
 מצוה יש שאעפ״כ לומר תימה וזהו בהם, צורך שאין

וצ״ב(. בהם, צורך שאין למרות אלו בכל מדבריהם

תקצג סימן
 אמו או אביו על אבל הכלה אבי שאלה:

 מותר אם יום, ה״שלושיב" ועברו
 בתו או בנו בחתונת להשתתף לו

זמר. כלי שם ולשמוע
 תוך נישואין לסעודת ליכנס שאסור איתא כב: במ״ק

ברית סעודת בענין בתוס׳ וע״ש חודש, י״ב
 ישתתף לא כשאביו יצטער החתן בנו אם אבל מילה,

 שישמש בלי אפילו להקל יש נישואיו בשמחת
 וכ״ש ח׳(, אות כ״א )פרק החיים גשר בספר וכמבואר

 ר״ס א״ח בשע״ת עיין שיר כלי לענין ורק משמש. אם
 יו״ד וברמ״א חודש, י״ב ואמו באביו שמחמיר תקנ״א

 שעומדים בשעה כלל לבית ליכנס לא כתב שצ״א סימן
להחמיר. וראוי שירות או וכלה חתן במזמוטי שם

 משתתפין האבלים אם או שאב הוא והמנהג
בכלי לנגן מתחילים כאשר אבל בסעודה,
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לפנים וזהו כר׳ הדעות כל שאר זו דרד ועל כר הסיד

... הדיף. משורת
 )שרבים בפיה״מ לדבריו מתאימים בדיוק הללו הרמב״ם דברי

 שאמר "ומה וגמ״ח, ד״ה א: משנה .דפאה בפ״ק עליתם(. ,מתמהים
מחמישית יותר לתת יתחייב ולא כו׳ .שיעדר לה אין גמ״ח .בכאן

החכמה! |אוצר

כפי בה״ד, לעיל כי חסידות", במדת כן עשה אם ממונורלבד
על להתנהג מחויבים שאגו הבינונית הדרך סד בציון שבארנו

מביא ואח״ב חומש, עד ז״א ידו", מסת כפי לצדקה "נותן פיה
במדת רק ולא חסיד, נקרא יותר שמדקדק שמי ה, ,בה זזרמב״ם

 צדקה. בנתינת גם אומר הוד׳ הדעות", כל ל״שאר גם אלא הענות,
יעוין ערובין ה׳ בסוף הרמב״ם מד׳ ע״ז שמעירים ומה

 צדקה". "בדיני במאמר הספר בהתחלת ליהודה" "וזאת בספרי

.no האלו בדרכים ללכת אנו "ומצווין ה:._7ז בפ״א
,1234567 ־אה״וז '

 שנאמר והישרים הטובים הדרכים והם הבינונים
בדרכיו". והלכת

 ומה בדרכיו. והלכת עה״פ בחז״ל דרשה מצינו לא לכאורה
 דסוטד" וסופ״ק קלג, שבת — ו בהלכה להלן הכס״מ שמציץ

 דרשת ישנה ובסוטה "ואנוהו", עה״פ דרשה יש ב״שבת" הנה
 עקב פ׳ בספרי דרשה גם ויש תלכו", אלקיכם ד׳ "אחרי הפסוק,

 בדרכיו" "והלכת הפסוק על לא אבל דרכיו", בכל "ללכת עה״פ
 "וחייב ו בהלכה להלן הרמב״ם דברי לסוף י הכם״מ מכוין ואולי
 למה כן ואם כחו", כפי אליו ולהדמות בהן עצמו להנהיג אדם

 "הוה — ואנוהו בשבת, המובאה מדרשה יליף להדמות, שמביא
 בכל’ אבל בסוטה, מובא עצמו, להנהיג שמביא ומה לו", דומה
סט. בציון להלן ויעוין כנ״ל, בדרכיו והלכת הפסוק על לא אופן

 דפוס ברמב״ם המדויקות הנוסחאות שלפי להעיר יש כן
 ובדפוס )רב( שונצינא ובדפוס רסט, קושטא ובדפוס רט, הראשון

משורת לפנים "וזהו —.ו בפסקא ה הלכה נגמרת קטן ונציא

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 90 מס עמוד ראובן בן יצחק אהרן זאסלאנסקי,



עג דעות הלכות

בדרכי□ ללכת אנו "ומצווין בפסקה מתחילה. ואו׳ והלנה הדין"׳
האלו".

 הוא מה זו, מצוה בפירוש למדו "כך ו: ה׳ פ״א, סח(

כר. חנון היה אתה אף חנון נקרא
 נקרא הוא מה — שאומר הרמב״ם לשון בדקדוק לדייק יש

 שאין לפי תוארים ליחס אין להקב״ה כי ׳— היה... אתה אף
 הרמב״ם כלשון ותהלה, ברכה כל על מרומם והוא להשיגו'כלל

 על ויתרומם יתברך הוא ברוך הוא "אבל יסוה״ת, מה׳ סופ״א
 שבחי לכולהו "סיימתינהו לג, בברכות דאמרינן וכהא זה"׳ כל

 רביגו משה דאמרינהו לאו אי דאמרינן תלת הני בו׳, דמרך

 הוינן לא בתפלה ותקנינהו הגדולה כנסת אנשי ואתו באורייתא
 הרמב״ם שמתבטא כפי הם, התוארים כל אלא להו", למימר יבולין
 אותן בכל לאל הנביאים קראו זו דרך "ועל זו: בהלכה להלן

 וכיוצא וחזק גבור ותמים וישר צדיק חסד ורב אפים ארך הכנויין
 א. ז. כו׳" אדם וחייב וישרים טובים דרכים שהן להודיע בהן,

 דברי מאד מדויקים כך ומשום להקב״ה; להדמות נלמד שאנו

 מה — לומר אין כלומר, — רחום, נקרא הוא מה — הרמב״ם
 אתה אף — התוארים, מן למעלה כביכול הוא כי — רחום הוא
 וכדיבואר — רתום להיות — צריך באמת אתה כלומר רחום, היה

 דרכיו בכל ללכת — עה״פ עקב פ׳ בספרי ויעוין ז, בהלכה להלן
ז״ל(. הילמן להגרש״י הרמב״ם, על הישר", "אור בספר )ויעוין —

 מה זו, מצוה בפירוש למדו "כך ו: ה׳ בפ״א סט(

 אתה אף קדוש נקרא הוא מה כר חנה נקרא הוא

קדוש". היה
בגמ׳ גם הגירסא היתד, ואולי קדוש — נזכר לא בגמרא

 שאמרו מה הוא הרמב״ם לד׳ שהמקור לומר שיש מה אבל קדוש
 שאול "אבא — תהיו קדושים —־ עה״פ קדושים בם׳ בתו״כ

למלך". מחקה להיות עליה ומה למלך פמליא אומר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 91 מס עמוד ראובן בן יצחק אהרן זאסלאנסקי, א



יד על קוגץ עד

 מעלת תכלית "כי מביא: לראשון גד פרק במו״ג הרמב״ם
 שנדמה כלומר היכולת כלפי ית׳ בו ההרמות — האדם

 — תהיו קדושים — בפירוש שבארו כמו כפעולותיו, פעולותינו
 משנה" ה״מגיד מביא כן רחום", היה אתה אף רתום הוא "מה
 האדם מדות בתקון נתנה התמימה "שתורתנו שכנים ה׳ סוף

תהיו". קדושים באמירת כללים בעולם, ובהנהגתו
 על בהערותיו קויפמן( י׳ )ד״ר שמואל אבן יהודה החכם.

 עה״ם הנ״ל הדרשה את שמביא הרמב״ם לד׳ מקור מביא המו״ג,
 כפי כאמור, אבל, תימן׳ כת״י ממדרש תהיו קדושים —

 לדעת ופשוטה קרובה יותר לדרשה בזה הרמב״ם מכוין הנראה
 ומקבילה מתאימה זו דרשה הנ״ל! קדושים ם׳ בספרא שאול אבא

ובמכילתא פאה ובירושלמי שבת בברייתא שאול _אבא לדרשת
1ה0ןאוצר_החכ

 וכמו לו", "אדמה או לו" דומה "הוה — ואנוהו — עה״פ בשלח
 או — קדוש — הגירסא היתד. ,בגמ דגם די״ל לעיל שהזכרתי

 שאול אבא של המאמרים שני את הרכיב שהרמב״ם לומר יש
 לדרשת הרמב״ם צירף וכמו״ב בשבת, ובברייתא קדושים, בתו״ב

 וחייתם — עה״ם קדושים פ׳ סוף התו״כ דרשת הנ״ל הברייתא
 היו אתם כך קדוש שאני "כשם — אני קדוש כי קדושים לי

קדושים".
 מבאר הנ״ל הדרשה של יסודות שעל לומר מקום יש זה לפי
 הפסוקים רוב פירוש את בחז״ל( מיוחדת דרשה בלי )אף הרמב״ם

 קדושת הכונה — ד׳ קדוש כי קדוש להיות — בתורה הנאמרים
 אוכלים: טומאת ה׳ בסוף הרמב״ם וז״ל ליוצר, להדמות חמדות

 וטהרת הרעים, ממעשים הגוף טהרת לידי מביאה "שהפרישות
 וקדושת הרעות, המדות מן הנפש קדושת לידי מביאה הגוף

 והייתם והתקדשתם שנאמר לשכינה להדמות גורמת הנפש
מקדשכם". ,ד אני קדוש כי קדושים

 צירף הרמב״ם אבל כזה, פסוק בתורה מצאנו לא והנה
בתו״ב הדרשה באה שניהם שעל פסוקים חצאי שני זו לדרשה
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 כי — קדושים והייתם — ה׳ יא, בויקרא לשכינה: להדמות
 בויקרא קדושים". אתם כך קדוש שאני "כשם — אני קדוש

 היו אתם כד קדוש שאני "כשם — מקדשכם ד׳ אני — ח: כ,
 שב״שמיני" הפסוקים חצאי שני את צירף והרמב״ם קדושים",

 נשמטה. הנראה׳ שלפי אלא, הנ״ל׳ בהלכה והביאם ושב״קדושים"
 והתקדשתם "שנאמר להיות: צריך היה וכך השניה,—אני—תבת

מקדשכם". ד׳ אני אני, קדוש כי קדושים והייתם
 דעות. מה׳ בס״א הרמב״ם לשון את לבאר זה לפי יש כן כמו

 הנדון על אין שהעירונו לפי כי שאם לעיל, שהבאתי ו הלכה
 דרשת אהאי סמך הרמב״ם אלא בחז״ל, דרשה בדרכיו", "והלכת

 ועל שאול, דאבא הדרשות ב בזה שהרכיב תהיו", ד״קדושים
 ברכה או צווי בהם שיש הפסוקים כל את מסביר הוא זה פי

 סיפא הרמב״ם מביא ופה המדות, על שהבונה ישראל לקדושת
 והלכת — כח בתבוא הפסוק והנה דקרא, ארישא לגלויי דקרא

 "יקימך נאמר: הפסוק בתהלת אבל הפסוק, סוף הוא — בדרכיו
 "מחקה הכונה בקדושתו, בו שתדבק א. ז. קדוש". לעם לו ד׳

 את תשמור "כי הענינים: שני מביא הוא דקרא ובסיפא למלך",
 הרמב״ם כלשון או למקום, אדם שבין המצוות כלומר, כו׳" מצוות
 טהרת לידי מביאה "שהפרישות הנ״ל: אובלין טומאת ה׳ בסוף
 הדבקות כלומר, בדרכיו", "והלכת ואח״ב הרעים", מהמעשים הגוף

 מביאה הגוף "וטהדת הנ״ל: בהלכה שם כלשונו המרות בקדושת
 גורמת הנפש וקדושת הרעות המדות מן הנפש קדושת לידי

לשכינה". להדמות
 בפירוש למדו כך הנ״ל! בהלכה שם הרמב״ם שמביא ומה

 "והלכתי — הפסוק על בדיוק הכונה אין רחום הוא מה זו, מצוה
 על נכון, ויותר הפסוק, כוגת של התוכן על אלא בדרכיו״

 הספרי דרשת לסי ,— דרכיו בכל ללכת — עקב בם׳ הפסוק
 משום■ ,— בדרכיו והלכת — הפסוק את מזכיר והרמב״ם שם,

הרכב בזה גם שיש <— קדוש לעם לו ד׳ יקימך — דקרא רישא
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דרכיו/ .בכל "ללכת ועול תהיו" ."קדושים של הדרשות שתי
אבא כדרשת ״— ואנוהו —• תהיו קדושים —. דהרכב דומיא
לעיל. שהבאתי •שאול

 עם ..."ולהיותך יט: כו, דברים לעיל הכתוב כונת גם וזוהי
 r- קדושים״ לי ״והייתם ופירש״י דבר״, כאשר אלקיך לד׳ ■קדוש

.— בא בפרשת .המכילתא דברי .והם
 והלכת ..."ועז״ג ריא: מצוד׳ החינוך בספר ד׳רא״ה מביא כן
 ז״ל ואמרו דרכיו, בכל ללכת פעם, עוד המצוד׳ ונכפלה .בדרכיו,
רחום היה .אתת אף רחום נקרא הקב״ה מה המצות זאת .בפירוש

 בן . אברהם .ר׳ של דבריך. הם זה לנגד. שעומד מה אבל
 ..."אף — .המצוות מנין על הקדמה — מתשובותיו באחת ד׳רמב״ם

 שהקבלה מפני פרטית, מצות שהיא להאמין אנו חייבים כן פי על
 שם ממשיך כן וכו׳", חנון נקרא הוא מה אליו בנוגע •מפרשת
 מצוד׳ — בדרכיו והלכת — ר״ל הזה המקרא היה ...״לו להלן:
 תשמור כי — אומר, היה אלא זה, בסגנון נאמר היה לא כוללת

 — בפרשת שאמר כמו ,— דרכיו בכל ללכת אלקיך ד׳ מצות .את
 הדברים ולכאורה מעמך", שואל אלקיך ד׳ מה ישראל .ועתה

 —בדרכיו והלכת—שהכתוב מביא א( ן הצדדים משני מתמיהים
 האמור כפי והנד׳ הקבלה׳ דרשת מפני פרטית מצוד׳ להיות מוכרח

 מביא הוא כן ב( הזה, הפסוק על קבלה דרשת שום .אין ׳לעיל
 כוללת, למצות מתאים הוא — דרכיו בכל ללכת — ■שהסגנון

 שמזכיר )וכפי הספרי דרשת מובאה הזה הפסוק על דוקא והנה
 הללו והדברים כו"׳ רחום הוא "מד׳ תריא( במצוד׳ החנוך .גם

לישבם. ומצור׳ והבהרה בירור צריכים
 שלפי שכנים ה׳ סוף משנה" ה״מגיד ד׳ את לעיל הזכרנו

 ן כלשונו אלא פרטית, מצוד. — תהיו קדושים — אין דבריו
 בעולם ובהנהגתו האדם מדות בתקון נתנה התמימה "שתורתנו

הרמב״ם לד׳ כנראה, מכוין הוא תהיו", קדושים באמירת גללים
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 בדבריו גס ממשיך זו לשיטה ובהתאם לעיל׳ שהבאתי במו״ב
 את שראה "כהן שב׳: יח ה׳ אבדה מה׳ בפי״א תרמב״ם ד׳ על

 מצות שקיים שבעת להחזירה מטמא אינו הקברות בבית האבדה
 ועובר יהיו קדושים של עשה מצות מבטל אבדה השבת של עשה

 לא את דוחה עשה ואין בעמיו בעל יטמא לא של תעשה לא על
לא< בב״מ הגט׳ מד׳ הוא הב״ל הרמב״ם של )מקורו ועשה". תעשה

 — ועשה ל״ת ודחי עשה אתי ולא תעשה לא והאי עשה האי —
 יהיו"( קדושים יטמא׳ לא "לנפש — ועשה ל״ת — ופירש״י:

 דוחה עשה ואין "ומ״ש הרמב״ם: של זו להלכה מציין המ״מ
 אנו שאין אמת אבל ז״ל, ורש״י ההל׳ כגירסת הוא ועשה ל״ת

 אכתי הקברות בבית עייל דקא דבעידנא ליה דתיפוק לכך, צריכין
 תעשה, לא דוחה עשה ואין תשיבם, דהשב עשה מצות מקיים לא

 הלאו דקעבר דבעידנא בצרעת׳ ומילה בציצית כלאים כגון אלא
 לא דינא ולענין ז״ל כדבריהם הגירסא ואין העשה את מקיים
מציאות(. אלו פ׳ נמוק״י )ויעוין מידי" לן נפקא

 מפני בגמרא, הנ״ל הגירסא את לקיים רוצה המ״מ אין
אלא פרטית, מצוה הוי יהיו קדושים — אין שיטתו שלפי

 מביא שבאמת כמו — הבטחה כעין — או — כללית מצוה —
 גט הזה בשורש טעו ..."וכבר ד׳: בשורש בםה״מ הרמב״ם גם
 שאמרו ידעו ולא עשה מצות מכלל תהיו קדושים שמנו עד כן

 כל לקיים צווין הם קדושים והייתם והתקדשתם תהיו קדושים
 ונזהר שצויתיך מה כל בעשותך קדוש היה יאמר כאלו התורה,

 פרושים — תהיו קדושים ספרא ולשון ממנו, שהזהרתיך מד, מכל
 שהזהרנו כולם המגונים הדברים מן הבדלו לומר רוצה ,— תהיו

 קדש ואנשי ..."אבל שם מדייק והרמב״ן יעו״ש, כו"׳ מהם אתכם
מצוה". ולא הבטחה לי תהיון

 לית דשני בפשוטם, דברי,הרמב״ם לישב מקום יש ולכאורה
 קדושים — יהיו״ ל״קדושים תהיו״, ״קדושים בין להרמב״ם

לקיים כללית, מצוה באמת, הוי קדושים בפ׳ שנאמר — תהיו
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 הוי, אמור בם׳ שנאמר f— יהיו קדושים — אבל כולה׳ התורה בל
 ולא בעשה לעבור כהנים׳ טומאת לענין פרטית׳ עשה מצות

 מצוה הוי יהיו דקדושים ס״ל המ״מ דגם לומר ויש תעשה,
 לב״ד לאזהרה אלא כהנים׳ טומאת לעבין לא אבל פרטית

כרחם׳־. על לאלקיהם יהיו "קדושים התו״ב: כדרשת •שיכריחום

כד׳ דס״ל משום הב״ל, דתו״כ דרשה הך נ״ל לא הרמב״ם
 כופין נמי עשה מצות "אכל — יקריב — ד״ה ו רה״ש התו׳

 ותו, ׳— נפשו״ שתצא עד אותו מכין — בכתובות ■כדאמרינן
 ביבמות גם )המובאה דלהלן דתו״ב דרשה אהד הרמב״ם •קסמיד

"וקדשתו". עה״ם יפה(

 קרא בעי לא מ״ע דעל לעיל שהדגשנו כמו כן על יתר
 דקדושים דרשת הך בגמ׳ דרשי לא כך ומשום לכפיה, מיוחד

 לאשמועינן ד״וקדשתו" דרשה הך מביאה והגמרא <— בע״כ יהיו
 אמרינן כהונה קדושת משום בכ״ז אל״ת, כפיגן דלא ■אע״פ

 מיוחדה, מ״ע בה אין טומאה לגבי דגם הבא המ״מ ׳וד׳— דפנו —
 מביאה והתו״ב ,— ועשה ל״ת — בב״מ בגמ׳ גרים שלא לפי
 שאני כהונה דלגבי — כרחם בעל יהיו דקדושים דרשה הך

 יהיו "קדושים של הדרשות כפילות ובדבר אל״ת, גם •דכפינן
והמצוה". וב״התורה חכמים", ב״שפתי יעוין "וקדשתו" ושל

 הנ״ל ד׳ שורש בסה״מ הרמב״ם בלשון כשנדקדק ברם,
 שהוא להם והדומים תהיו בקדושים נאמר לא "כן שאומר:
 תהיו קדושים בין להרמב״ם ליה שני דלא בעליל נראה ■מצוה",

הנ״ל. המ״מ דברי גירסת את זה לפי לאמת ויש יהיו לקדושים

 בכל לאל הנביאים קראן זו דרך "ועל ו: ה׳ בפ״א ע<

 תמים וישר צדיק הסד ורב אפים ארך הכנויין אותן
 טובים דרכים שהן להודיע בהן, וכיוצא וחזק גבור

כר. וישרים
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 אלו כל כי סח׳ כציון לעיל שהדגשנו מה לפי בהתאם
 כל על מרומם הוא כי להקב״ה לשבח בשביל התוארינן^

 להבין לכאורה יש ב״ה׳ במדותיו שנדבק כדי אלא ותהלה, ברכה
 ממש, וחוזק גבורה על הבונה ספק בלי כי וחזק, גבור מדת מהי
 דעות מה׳ בפ״ג להלן הרמב״ם ללשון בהתאם היא הכונה אבל

שתהיה כדי וחזק שלם גופו שיהא לבו על ישים "."אלא ג: ה׳
, !1234567 וז ה״ |א

 בחכמ׳־ת ויסתכל שיבין אפשר שאי ד/ את לדעת ישרה נפשו
 בפ״ד שמביא מה וכן כואב׳*׳ מאבריו אחד או וחולה רעב והוא
 השם מדרכי ושלם בריא הגוף והיות "הואיל א: ה׳ דעות מה׳

 והוא תבורא מידיעת דבר ידע או שיבין אפשר אי שהרי הוא׳
 הקב״ד, של וחזק גבור במדת גם להתדבק צריך זה לפי חולה"׳
 נפשו שומר—ד״ה ב. ג. ע״ז ובתו׳ קז, ובב*מ ל, בכתובות ויעוין
 מציבים חוץ שמים בידי הכל לענין טז, ובנדה ,— מהם ירחק
נ. בציון ולעיל יסוה״ת, מה׳ בפ״ז ולח״מ ובכס״מ פחים׳

 בהן עצמו להנהיג אדם "וחייב ו: ה׳ בפ״א עא<
כהו" כפי אליו ולהדמות

דברים: שני זו בהלכה מדגיש הרמב״ם
הדגשה כחו"׳ כפי אליו "ולהדמות ב( בהן", עצמו "להנהיג א(

 שחי עם בקשר לז׳ בציון לעיל שציינתי מה לפי בהתאם היא זו
 הרב מרן של הסברו )כפי מדות בעניני והמגמות המטרות

 הזולת, עם חסד לגמול הבריות, על לרחם ההטבה, פעולת זצ״ל(,
 הסברתי ושם האדם, של והמרות הנטיות הזדככות לזה נוסף

 פסוקים ובאורי חז״ל מאמרי ברמב״ם, הלכות כמה בארוכה
 זוהי — בהן עצמו להנהיג — כונת וזוהי במקרא, שונים

 להדמות — השניה והמגמה הטובות, הפעולות הראשונה, המגמה
המדות. הזדככות אומר, הוה — כחו כפי אליו

 ג— ז הלכה — השניה בהלכה להלן הרמב״ם מבאר כן
ישנה יעשה בו, שיקבעו עד אלו בדעות עצמו אדם ירגיל "וכיצד
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יהיה ולא עליו׳ קלים מעשיהם שיהיו עד כו׳ במעשים וישלש
שע״י אומר הוה כו׳", בנפשו הדעות ויקבעו עליו טורח בהם

הדעות "ויקבעו תזוכך נפשו טובים, ומעשים בפעולות ההרגל
בנפשו".

 חולות שנפשותיהם אדם בני :"כך א ת׳ פ״ב עב(

 את ושונאים הרעות הדעות את ואוהבים מתאוים
 הללו באנשים אומר ישעיהו וכן כר הטובה הדרך

 העוזבים נאמר ועליהם כר טוב לרע האומרים הוי
 אצל ילכו כר חושך בדרכי ללכת יושר ארחות

 עד אותם שמלמדין בדעות חליים וירפאו כר החכמים
הטובה" לדרך שיחזירום

 המחשבה הענינים, שני הרמב״ם מדגיש זו בהלכה גם
 את ושונאים הרעות הדעות את "אוהבים הטוב והמעשה הטובה
 זוהי — דרך —וה המחשבה׳, זוהי — דעה — הטובה״ הדרך

 לרע האומרים — בישעיהו הפסוק את מביא הוא ולזה המעשה,
 ארחות העוזבים — משלי ודברי הדעות, על קאי שזה — טוב

 כמו״ב והפעולות׳ המעשים על קאי — חשך בדרכי ללכת יושר
 המחשבות הן אלו — אותן שמלמדין בדעות — לאח״כ מביא

 שזהו אומר, הוה ,— הטובה לדרך שיחזירום עד — הטובות
 מעשה", לידי שמביא תלמוד "גדול ז״ל: אמרם כעין המעשה,

 "אור לספר ובהקדמה. פ״ג, להרמב״ם, פרקים" בשמונה ויעוין
זצ״ל. בלאזער יצחק ר׳ להגאון ישראל",

 בעל שהוא מי רפואתם, היא "וכיצד ב: ה׳ פ״ב עג(
 לא וקולל הוכה שאם עצמו להנהיג לו אומרים חמה

 זה קו ועל כר, מרובה זמן זו בדרך וילך כלל ירגיש

 עד רב זמן בו וינהוג כר הדעות כל בשאר יעשה
כר". הטובה לדרך בו שיחזור

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 98 מס עמוד ראובן בן יצחק אהרן זאסלאנסקי, א



פא דעות הלכות

 ז: ה׳ בפ״א שמוזכר השני׳ הצד הרמב״ם מדגיש זו בהלכת
 כף", בנפשו הדעות ויקבעו כר. במעשים וישלש וישנה ..."יעשה

 שמביא התלמוד מדר את מזכיר הוא זה שבפרק א בהלכה ז^א.
 ליישר הטובים המעשים הרגל מביא הוא זו ובהלכה מעשה׳ לידי

 הרמב״ם בפירוש ויעוין והנשגבות׳ הטובות הדעות את ידם על
יז. ומשנה ט משנת בפ״ג אבות במם׳

 כפר לבו המגביה שכל אמרו ..."ועוד ג: ה׳ פ״ב עד(
 ועוד אלקיר ,ד את ושכחת לבבך ורם שנאמר בעיקר

 ואפילו הרוח גסות ביה דאית מאן בשמתא אמרו
מקצתה".

 רב אמר אשי בר חייא כרב "דלא אתר: על מביא ־""*־הגה״מ
 דרב בריה הונא ורב בשמינית׳ משמנה אהד בו שיהא צריך ת״ח

 דאמר כרבא ודלא לשבולתא, כסאסאה ליה ומעטרה אמר יהשע
 דאמר יצחק בר כר״נ אלא ביה דלית ובשמתא ביה דאית בשמתא

 מדברי לב". גבה כל ד׳ תועבת ביה דכתיב מקצתה ולא מינה לא
 מאן "בשמתא מביא דהרמב״ם שהא להבין יש הללו הגה״מ
 רבא אדבדי כלל קאי לא מקצתה"׳ ואפילו הרוח גסות ביה דאית

 מפרש אלא משפט", ה״עין מציון לכאורה כדמשמע ת בסוטה
 מקצתה". ולא מינה "לא ואמר אדרבא דפליג רנב״י, ד׳ את

 מקצתה׳ ביה דאית מאן אפילו יהא שבשמתא סובר שרנב״י
 כא: עמוד דוד" "נפש בספרי שכתבתי ממה קטע בזה ואעתיק
 ביה דאית בשמתא רבא אמר — ענוה לענין — א׳ ה, ״בסוטה

 סטר מי מקצתה, ולא מינה לא רנב״י אמר ביה. דלית ובשמתא
 לשיטתייהו דתרווייהו לומר יש לב", גבה כל ד׳ תועבת ביה דכתיב
 הרוח לגסי "אזהרה עמוד באותו לעיל לדבריהם בהתאם אזלי,
 )ירמיהו( תגבהו" ואל והאזינו שמעו זעירא אמר רבא אמר מנין
 פן לך השמד וכתיב לבבך ורם מהבא אמר יצחק בר נחמן רב

לידי בא לב מגובה "אלמא ופירש״י: כו׳ אלקיד ד' את תשכח

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 99 מס עמוד ראובן בן יצחק אהרן זאסלאנסקי, א



יו על קובץ פב

 תשכח", פן השמד מוזהר הוא ובשכחה בוראו את ששוכח שכחה
 "בשמתא גם אומר א״כ קבלה׳ מדברי מפסוק זה דיליף רבא וא״כ
 אבל שם, פירש״י ויעוין לתועלת, גאוה קצת שצריך ביה", דלית
 לאו לאיסור גורם שזה ועוד תורה של מפסוק דיליף רגב״י

 הגאוה ידי שעל הבורא זכירת של הגדול ועיקר ביסוד ולפגיעה
מקצתה". ולא מינה "לא אמר הכי משום שכחה לידי בא

 ומהתלות שחוק בעל אדם יהא "לא ז: ה׳ פ״ב עה<
 במדה ילר דבר של כללו כו׳ קטטה בעל ולא כר

 באמצעות, מכוונות דעותיו כל שיהיו עד כר הבינונית
 דרכיך וכל רגליך מעגל פלס אמר ששלמה והוא

יכונו".
עג. ובאות לז באות לעיל יעוין

 והקנאה הואיל אדם יאמר "שמא א: ה׳ פ״ג עו<
 האדם את ומוציאיו הן רעה דרך וכ׳ והכבוד התאוה

 האחרון לצד ואתרחק ביותר מהן אפרוש העולם מן
 ואסור היא רעה דרך זה גם כר בשר יאכל שלא עד

בה". לילך

 הקודמים הרמב״ם דברי את במקצת סותרת זו הלכה לכאורה
 ביותר עצמו על מדקדק שהוא "ומי ה: ה׳ דעות מה׳ בפ״א

 מגובה שיתרחק מי כיצד חסיד, נקרא כו׳ בינונית מדעה ויתרחק
 וזוהי חסיד, נקרא ביותר רוח שפל ויהיה האחרון הקצה עד הלב
 לפנים וזהו כו׳ הדעות כל שאר זו דרך ועל כו׳ חסידות מדת

משוה״ד".
 של ודרכים לדעות רק הרמב״ם מכוין ששם צ״ל בע״כ

 והרחבת הגוף בבריאות הפוגמים לדברים לא אבל ומדות, הנהגות
 תאדם "צריך ב: בה׳ זה בפרק להלן שיבואר וכפי הדעת,
וכענין כו׳, בלבד הוא ברוך השם את לידע ומעשיו לבו שיכוון

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 100 מס עמוד ראובן בן יצחק אהרן זאסלאנסקי,



פג דעות הלכות

 בדעת אלא הקב״ה אוהב "אינו תשובה ה׳ בסוף הרמב״ם שמביא
 זד, בפרק גדול כלל לנו כלל שהרמב״ם ובהיות כו׳", שידעהו

 וחולה רעב והוא בחכמות ויסתכל שיבין אפשר "שאי ג: בה׳
 שלא "."כדי להלן: ממשיו הוא וכן כואב/ מאיבריו אחד או

 זה על חוזר הוא כן חולה/ והוא ד׳ את לעבוד יוכל ולא יחלה
 מדרכי ושלם בריא הגוף והיות "הואיל א: ה׳ פ״ד שלאח״ב בפרק
 הבורא מידיעת דבר ידע או שיבין אפשר אי שהרי הוא השם
 להזיק שהפעולות הדעת על להעלות אין כך משום חולה"/ והוא

 ממוצעת, מדה ואפילו חסידות מדת משום בהן תהא הגוף את
 יתאוה לא "וכן ד ה׳ דעות מה׳ בפ״א הרמב״ם דקדק מאד ויפה
 מדת אבל הבינונית המדה זוהי להן", צריך שהוא לדברים אלא

 א בהלכה שמזכיר כמו אלא עצמו, את שיסגף אינה חסידות
 להן/ צריך שהגוף לדברים אפילו יתאוה "ולא הנ״ל שבפרק

 עצמו את שיסגף אומרת זאת אין אבל לזה, יתאוה שלא א. ז.
האחרון. לצד ויתרחק ביותר מהן ויפרוש

 עליו וכפר בנזיר אומר הוא "שהרי א: ה׳ פ״ג עז(
כר". הנפש על חטא מאשר

 בהגהותיו חיות מהר״צ ובהגהות שם, משנה" ב״לחם יעוין
א. י. נדרים •למסכת

 תמיד שמתענין אלו הזה "ובכלל א: ה׳ פ״ג עח(

 מסגף אדם שיהא חכמים ואסרו טובה, בדרך :אינן

בתענית". עצמו
 לכאורה אלו שדבריו ביחוד, הרמב״ם, ד׳ על מתמהים כמה

 רשאי יחיד שגם תעניות מה׳ בפ״א דבריו עם מתאימים אינם
 מביא הרמב״ם ופשוטים, ברורים הדברים ולדעתי בתענית, לשבת

 לסגף וקבועה תדירה חיים שיטת א. ז. תמיד" שמתענין "אלו כאן
וחכמים טובה דרד זו אין ובודאי בודאי ולהתענות עצמו את

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 101 מס עמוד ראובן בן יצחק אהרן זאסלאנסקי, א
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ג לו דומה מות בעגין

כפויות". מיטות על ישנים שהיו מיכן לארץ סמוך
הירו׳ מד׳ ולא שלו סברה מתוף אבל קצת לזה מרמז הלח״מ

א(. סעיף שפז סי׳ אבלות ה׳ ירושלים" "תוספת בספר )ויעיין

 לו דומה הוה בענין

ז״ל( אריה בני לאבל השבעה לאחר )יומים

התשכח באלול י, ב״ה
 לחיים לאלתר גמורים צדיקים של בספרן ויחתם יכתב טובה לשבה

 כו׳ אוצתו״י הגדול הגאון הרב ומכובדי ידידי מע״כ טובים
 שליט״א זולטי מוהריב״צ

 בישראל הגדול הדין בית חבר
ת״ו ירושלים פעיה״ק

וחביבא! יקירא רב
 לפני ישראל "אמרו — צפונה לכם פנו — עה״פ במדרש

 שנאמר בתורה עצמכם הצפינו בני להם אמר נברח׳ להיכן הקב״ה
 אני כרחי בעל חי", אתה "ובעפ״ח ואם תושיה", לישרים יצפון

 פטור אינו יסורים בעל שאפילו בתורה׳ ולעסוק, לשוב מוכרח
בעניי". אבדתי אז שעשועי תורתך "לולא מת״ת

העניו! אל ועתה
 בענין מה זמן לפני לו שכתבתי לחדו״ת ובהמשך בהתאם

 לדברים כת״ר לב תשומת להפנות לעצמי ארשה מצות", "הידור
דלהלן:
 א־לי זה — המהרש״א מביא קלג בשבת שאול אבא דברי על
 להנוות לאדם אפשר וכי אומר ר״י במכילתא "מפורש — .ואנוהו
 דסוטה בפ״ק דרשי וכה״ג כו׳ במצוות לפניו התנאה אלא לקונו
ולולא בו׳ והוא אני לו דומה הוי־ פי׳ ורש״י וגו׳ תלכו ד׳ אחרי

j3ר׳’ר1^ ־
החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 11 מס עמוד יצחק אהרן זסלנסקי, אריה פני



אריה פני ד

במעשים". לפניו התגאה ואנוהו פי׳ נמי שאול דלאבא נראה פירושו
בזה: להעיר ויש

 שפליגי המכילתא ד׳ ידועים היו למהרש״א גם כפיה״ב א(
השאג״א. כד׳ דלא יחיד" כנגד יחיד א. ז. וא״ש׳ ר״י בזה

 אני "ואנותו שמבאר פירש״י על העיר שהמהרש״א מה ב(
ם׳ בתו״ב שאול אבא דברי הם רש״י לד׳ המקור לענ״ד והוא"
■1234567 ,אה״ח

 למלך פמליא אומר שאול "אבא — תהיו קדושים — עד,״פ קדושים
לו". דומה "הוד. כלומר למלך", מחקה להיות עליה ומה

הדברים: להסברת

 מעלת תכלית "כי מביא: נד פרק א׳ ה" במו״ג הרמב״ם (1
 פעולותינו שנדמה כלומר, היכולת׳ כלפי ית׳ בו ההרמות — האדם

 אף רחום הוא מה תהיו, קדושים בפירוש שבארו כמו — כפעולותיו
דחום". היה אתה

 הלכות — בחבורו הרמב״ם בנוסח קצת שינוי לציין יש ]אגב,
 חנון נקרא הוא מה זו, מצוה בפירוש למדו "כך ו: ה׳ פ״א דעות

 מה רחום׳ היה אתה אף רחום נקרא הוא מה חנון, היה אתה אף
 לשון בדקדוק לדייק יש סו׳", קדוש היה אתה אף קדוש נקרא הוא

 אין להקב״ה "כי ... — היה אחה אף נקרא הוא מה — הרמב״ם
 כל על מרומם "והוא כלל להשיגו שאין לפי תוארים ליחס
 הוא "אבל יסוה״ת מה׳ סופ״א הרמב״ם וכלשון ותהלה". ברכה
 לג בברכות וכדאמרינן זה", כל על ויתרומם יתברך הוא ברוך

 לאו אי דאמרינן, תלת הני כו׳ דמרך שבחי לכולהו "סיימתינהו
 ותקנינהו הגדולה כנסת אנשי ואתו באורייתא רבינו משה דאמרינהו

 כפי הם הח!וארים כל אלא להו", למימר יכולין הוינן לא בתפילה
 בכל לא־ל הנביאים קראו זו דרך "ועל זו בהלכה להלן שמתבטא

 וחזק גבור ותמים וישר צדיק חסד ורב אסים ארך הכינוין, אותן
 כו׳", אדם וחייב וישרים טובים דרכים שהן להודיע בהן, וכיוצא

דברי מאד מדויקים כך ומשום להקב״ה, להדמות נלמד שאנו א. ז.

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 12 מס עמוד יצחק אהרן זסלנסקי, אריה פני



ה לו דומה הוד. מנין

 רחום הוא מה —לו»ו אין כלומר. רחום״׳ נקרא הוא מה הרמב״ם
 רתום", היה אתה "אף התוארים מן למעלה כביכול הוא כי —

רחום. להיות צריך אתה כלומר,
 והלכת ועז״ג ... ריאז מצוה ,החינוך בספר הרא״ה מביא כן
 ז״ל ואמרו דרכיו׳ בכל ללכת פעם׳ עוד המצוד. ונכפלת בדרכיו,
 רחום היה אתה אף רחום נקרא הקב״ה מה — המצוה את בפירוש

כו׳".
 ואולי — קדוש, — נזכר לא )בשבת( שבגמ׳ לציץ כדאי כן

"קדוש"[. גם שאול אבא בדברי שם הרמב״ם לפני היתה
אוכלין: טומאת ה׳ בסוף ■הרמב״ם ד׳ את גם להוסיף יש (2

 וטהרת הרעים ממעשים הגוף טהרת לידי מביאה "שהפרישות ...
 הנפש וקדושת הרעות הדעות מן הנפש קדושת לידי מביאה הגוף

 כי קדושים והייתם והתקדשתם שנאמר לשכינה להדמות גורמת
מקדשכם". ד׳ אני קדוש

 והתקדשתם "שנאמר מביא הנ״ל בהלכה שהרמב״ם לציין יש
 בתורה מצאנו לא והנה מקדשכם", ד׳ אני קדוש כי קדושים והייתם

 משני פסוקים חצאי שני זו׳ לדרשה צירף הרמב״ם כזה, פסוק
 לשכינה", "להדמות בתו״כ הדרשה באה שניהם שעל מקומות,
 קדוש כי קדושים והייתם "והתקדשתם )שמיני( מד, פ. יא, בויקרא

 אתם כך קדוש שאני "כשם התו״ב דרשת באה זה ועל אני",
 בויקרא ואח״כ פרושים" כן כמו אתם כך פרוש שאני כשם קדושים,

 "כשם התו״ב דרשת באה וע״ז מקדשכם" ד׳ אני )קדושים( ד ם, כ,
 חצאי שני את צירף והרמב״ם קדושים", היו אתם כך קדוש שאגי

 בהלכה אותם והביא קדושים ושבפרשת שמיני שבפרשת הפסוקים
 צריך היה וכן השניה׳ "אני" תבת נשמטה הנראה לפי אלא הג״ל,
מקדשכם". ד׳ אני אני, קדוש כי קדושים והייתם "והתקדשתם להיות
 "שתורתנו מביא שכנים הלכות בסוף משנה" ה״מגיד (3

 באמירת כללים והנהגותיו האדם מדות בתיקון נתנה התמימה
תהיו". קדושים

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 13 מס עמוד יצחק אהרן זסלנסקי, אריה



אריה שני ו

וכפיה״ג לעיל, שהבאתי במו״ג הרמב״ם לד׳ י»כוץ הה״מ
כללית אלא פרטית מצור, אינה תהיו" "קדושים שאמירת דעתו גם

*I1D4SWTWH,

הבטחה(. )ואולי
 בפי״א הרמב״ם דברי על המ״מ ממשיך זו לשיטה בהתאם

 הקברות בבית האבדה את שראה "כהן שב׳: יה ה׳ אבדה מה׳
 אבדה השבת של עשה מצות שקיים שבעת להחזירה מטמא אינו

יטמא לא של ל״ת על ועובר יהיו קדושים של עשה מצוץ! מבטל
החכמה[ »וצר

 הנ״ל הרמב״ם של מקורו ועשה", ל״ת דוחה עשה ואין בעמיו בעל

 אתי ולא ועשה ל״ת והאי עשה "האי לא בב״מ הגר׳ מד׳ הוא
 לא "לנפש — ועשה ל״ת — ופירש״י ועשה״׳ ל״ת ודחי עשה

 "ימ״ש הרמב״ם של זו להלכה מציין המ״מ יהיו", קדושים יטמא,
 אבל ז״ל, ורש״י ההל׳ בגירסת היא ועשה ל״ת דוחה עשה ואין
 בביה״ק עייל דקא דבעידגא ליה תיפוק לכך, צריבין אנו שאין אמת
 אלא ל״ת דוחה עשה ואין תשיבם, דהשב מצ״ע מקיים לא אכתי
 מקיים הלאו דקעבר דבעידנא בצרעת, ומילה בציצית כלאים כגון
 לן נפקא לא דינא ולענין ז״ל כדבריהם הגידסא ואין העשה את

מידי".
 שלפי מפני ׳בגמ׳ הנ״ל הגירסא את לקיים רוצה המ״מ אין

 כללית", "מצוד. אלא פרטית, מצוד, יהיו" "קדושים אין שיטתו
 בסה״מ הרמב״ם גם מביא שבאמת כמו — הבטחה — כעין או

 תהיו קדושים שמנו עד גם הזה בשורש טעו "וכבר ... ד שורש
 ׳והתקדשתם תהיו קדושים שאמרו ידעו ולא עשה מצות בכלל

 קדוש היה אמר כאלו התורה, כל לקיים צווין הם קדושים, והייתם
 ספרא ולשון ממנו, שהזהרתיך מה ונזהר שציויתיך מה כל בעשייתך

 מן הבדלו לומר רוצה ,— תהיו פרושים — תהיו קדשים —
 והרמב״ן יעוי״ש, כו"׳, מהם ■אתכם שהזהרנו כולם המגונים הדברים

מצוד,". ולא הבטחה לי תהיו קדש אנשי "אבל ... שם ■מדייק
 דשני כפשוטם, הרמב״ם דברי לישב רוצה הייתי ולכאורה

— יהיו״ ״קדשים לבין תהיו״, ״קדושים בין להרמב״ם ליה
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ז לו דומה הוד׳ ממין

 כללית", "מצוד, באמת הוי קדושים בם׳ שנאמר תהיו" לקדושים
 אמור בפ׳ שנאמר יהיו", "קדושים אבל כולה׳ התורה כל לקיים

 ול״ת, בעשה לעבור כהונה, טומאת לענין פרטית עשה מצות הוי
 פרטית, מצוה הוי יהיו" "קדושים בי ס״ל המ״מ דגם לומר ויש
 כדרשת שיכריתום, לב״ד אזהרה אלא נהנים, טומאת לענין ל* אבל

כרחם". על לא־לקיהם יהיו "קדושים התו״ב
ו, ה, דעות מה׳ בפ״א הרמב״ם הנ״ל: המו״נ לדברי המקור

 הכס״מ בו׳", חנון נקרא הוא מה זו מצוד, בפירוש למדו "כך כ:

 בברייתא מובא קלג בשבת והנה — קלג שבת — המקור את מציין
 ורחום חנון הוא מה לו דומה הוה ואנוהו אומר שאול "אבא ...
 לציין יש בשלח(, פ׳ במכילתא )וכ״ה ורחום" חנון היה אחה אף

 דרשה מביא לו", דומה "הוה בברייתא שדריש שאול אבא שאותו
 אומר שאול "אבא — תהיו קדושים — הפסוק על בתו״ב זו כעין

 דומה "הוה כלומר למלך", מחקה להיות עליה ומה למלך פמליא
 לעיל( )כמבואר פסוקים חצאי שני צירף שהרמב״ם וכמו לו",

 שאול אבא של מאמרים שני צירף בן לשכינה", "להדמות לילפותא
לקונו. להדמות והמצוה החיוב על

 "אני רש״י ד׳ כי לעיל, שהדגשתי כמו בדיוק, שזה ודומני
למלך". "מחקה בתו״כ" שאול אבא דברי על נסמכים והוא"

 ד׳ "אחרי דסוטה דסופ״ק לילפותא גם מציין המהרש״א ג(
 בפ״א הרמב״ם לד׳ מהכס״מ זה ציטט כפיה״ב תלכו", א־לקיכם

הנ״ל. דעות מה׳
 הלימודים שני את הקדושות בשיחותיו הסביר זצ״ל הרב מרן

מדות: בעניני והמטרות המגמות שתי עם בקשר
הזולת עם חסד ולגמול הבריות על לרחם ההטבה פעולות (1
 בעצמו הוא שיהא האדם של והמרות הנטיות הזדככות (2
 מלמד לו" דומה הוה — ״ואנוהו הפסוק זה ולפי לב, וטוב רחמן

 ד' "אחרי והפסוק וכו׳» רחום להיות להקב״ה להדמות האדם את
עושה להיות פעולותיו לחקות האדם את מדריד תלכד׳ א־לקיכם
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אריה פגי n

דעות מה׳ בפ״א הרמב״ם וכתת פירוש וזהו הסדים, וגומל צדקות
כהו". כפי אליו ולהדמות בהן עצמו להנהיג אדם "וחייב ו ה׳

 עצמו אדם ירגיל "וכיצד ז: בהלכה שם הרמב״ם מביא וכן
 שעושה במעשים וישלש וישנה יעשה בו, שיקבעו עד אלו בדעות

מעשיהם שיהיו עד תמיד בהם ויחזור האמצעיות הדעות םי_ על
אוצקהרזכמה,1

בנפשו". הדעות ויקבעו עליו טורח בהם יהיה ולא עליו קלים

 מה׳ בפ״א לשון"הרמב״ם סמוכין, כעין לזה הוספתי עני ואני
 להחזיר ע״מ לגנוב או שתוק דרך לגנוב "ואסור ב: ה׳ גניבה

 בפיה״מ לדבריו השוה — בכך״ עצמו ירגיל שלא אסור הכל כו׳
 לאדם והגעה גדול חטא "שזהו — ז משגה — כלים דמם׳ בפי״ב

 יתעב שהוא הש״י ביאר אשר הנן הרעות ואלו רעות תכונות
 אלה עושה כל א־לקיך ד׳ תועבת "כי אמר עושה ויתעב אותה

עול", עושה כל
 שהבאתי שבתו״ב הדרשות בשתי זו כונה להכניס יש כן
לעיל:

 קדוש כי קדושים והייתם והתקדשתם — עה״פ שמיני בפ׳ א(
 כשם קדושים, אתם כך קדוש שאני כשם הדרשה: באה — אני

פרושים". כן כמו אתם כך פרוש שאני

הדרשה: באה — מקדשכם ד׳ אני — עה״ם קדושים בפרשת ב(
) קדושים״. היו אתם כך קדוש שאני ,,כשם

 הזדככות כלומר, קדושים", אתם "כך הראשונה הדרשה כוונת
לשכינה. להדמות — אליו להדמות והמרות הנפש

 הטוב לעשות כלומר, קדושים", "היו השניה הדרשה וכוונת
בקדושה. ולהתנהג

ז״ל. אריה בני של נר״ג לעילוי זכות הזה המאמר שיהא רצון יהי

 וישראל יהודה תושע ובימינו בימיו ברכה, לת״ה ותיכף
בב״א. דוד בן משיח וצדק אמת גואל לציון ובא לבטח׳ ישכון
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ס המת וכבוו אבלות בדיני

עולם, אהבת אמרי ורבנן רבה באהבה דאורייתא, ביקרא
ולכא״ל. לו השנים ובברכת

ולנחמה לישועה המצפה באבל, והמדוכא המיוגע
זבזלנסקי יצחק אהרן

ג
המת וכבוד אבלות בדיני

התשכח באלול כו ב״ה
 לאלתר גמורים צדיקים של ב&פרן ויחתם יכתב טובה לשנה
 ומכובדי הותיק ידידי מע״כ ומתוקנים בריאים טובים לחיים

כו׳ הגדול הגאון הרב והדגול הגדול
שליט״א אתרוג דוד רבי

וחביבאן יקירא רב
 אמת ידידות מתוך החם מכתבו קבלת רבה בתודה אני מאשר

 — ז״ל לבן מות על — ויגוני אבלי בצערי והשתתפות תנחומין
 שבשמים אבינו מלפני רצון ויהי יתברך, המברך מבורך, ד׳ שם יהי

הגוי ישראל עם ולכל לנו שתקוים לעד שמו וברוך הוא ברוך
 — רצה בברכת — בבה״מ שבת בכל אומרים שאגו מה סולו,

 קדשך עיר ירושלים ובבנין עירך ציון בנחמת א־לקינו ד׳ "והראנו
הנחמות", ובעל הישועות בעל הוא אתה כי

 "הצפינו המדרש כלשון — תורה דברי על — באתי ועתה
בתודה", עצמכם

:155 בעמוד שליט״א זוין להגרש״י ושיטות״׳ ״אישים בספר

 יהודי נכנס אחת, "עובדא :שם מביא — סולובייציק חיים רבי —
 אחד, ביום בעיר נפטת אנשים שני כו׳ בקובלנא חיים לר׳ אחד

 את ראשון לקבור חייבים הדין לפי שלזה, קרובו היה מהם ואחד
 שנפטר שלזה קרובו קודם קברוהו כו׳ והגבאים ראשון שנפטר המת

והשיב שם עיין אבל בה׳ הרמב״ם את פתח חיים ר׳ ראשון,

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 17 מס עמוד יצחק אהרן זסלנסקי, אריה פני 1


	אבות הראש
	אבי עזרי
	אבן האזל
	אבן ישראל
	אבני חשן
	אבני ישפה
	אבקת רוכל
	אברהם את עיניו
	אגודה
	אגרות משה
	אגרת התשובה
	אדרת אליהו
	אהבת חסד
	אהבתי תורתך
	אור אברהם
	אהל משה
	אור החמה
	אור הישר
	אור הצפון
	אורח לחיים
	אור חדש
	אור זרוע
	אורח נאמן
	אור ישראל
	אזהרות ר אליהו
	איי הים
	אנציקלופיה
	אם הבנים
	אמרי בינה
	אמרי יושר
	אפיקי מגינים
	ארבע טורי
	ארח מישרים
	ארחות יושר
	ארחות חיים לוניל
	ארך אפים
	אשר לשלמה
	באר חיים מרדכי
	באר יהודה חרדים
	באר יהודה
	באר משה
	בדרך טובים
	בית דוד
	בינת המידות רם שפירא
	בית הלוי
	בית יחזקאל
	בית יעקב בירב
	בית יצחק
	בן ידיד
	בן יהוידע
	בצל החכמה
	ברית משה
	ברכת אבות
	ברכת אברהם
	ברכת האורח
	ברכת פרץ
	ברכת שלמה
	גליוני השס
	גריפ פערלא
	דבר יהושע
	דבר משה
	דברי דוד
	דברי ירמיהו
	דברי משפט
	דברי שלום
	דודאי ראובן
	דליות יחזקאל
	דעת ומחשבה
	דעת תבונות
	דעת תורה
	דקדוקי סופרם
	דרך אמונה
	דרך ישרה
	דרך תשובה
	דרכי חושן
	דרש משה
	דרשות ר יונה
	ישראל עושה חיל
	בית אהרן וישראל
	בתורתו יהגה
	הדרת מלך
	הבינה והברכה
	הון עשיר
	הכתב והקבלה
	הכנה דרבה
	הליכותעולם ק"י
	הליכות שלמה
	הלכה ורפואה
	המאור הגדול
	המדרש כהלכה
	המספיק
	העמק דבר
	ברכץ הנציב
	העמק שאלה שאילתות
	הצבי והצדק
	השלמת המידות
	התבוננות הנפש
	וגם לשמונה
	ולדבקה בו
	וצוה הכהן
	זה השלחן
	זהר הרקיע
	זכור לאברהם גולדמינץ
	זכר נתן
	זרע אברהם מכילתא
	חבצלת השרון
	חידושי בתרא
	חדושים וביאורים
	חמש היריעות
	חופת אליהו
	חפץ חיים נתיבות חיים
	חרדים
	חסדי דוד
	חקקי לב
	חקרי לב
	טור
	חשב האפד
	טוב דעת
	יד פשוטה
	יד הקטנה
	יד הראם ז.נ.גודלברג
	יונתן
	יד שאול
	שבט מיהודה
	נתיבות עולם מהרל
	יוסף אומץ
	ינחנו
	ילקוט משיב נפש
	ילקוט שיחות ראקאוו
	יסודי ישרון
	יעלזו חסידים
	יראים עמודי הארזים
	ווי העמודים
	שם חדש
	סביב ליראיו
	תועפות ראם
	שם חדש2
	ישמח משה
	כבוד לאיש
	כנסת הגדולה
	כד הקמח
	כוכבי אור
	כל בו
	כנסת ישראל
	כתבים זסלנסקי
	לחם שמים
	לקוטי הלכות
	לקט שיחות רי שר
	לתשובת השנה
	מאירי
	מגדל עוז
	מגן אבות
	מדרש משלי
	מהרי"ל
	מהר"ל
	מהר"ץ חיות
	מוסר השכל
	מורה נבוכים
	מוריה פחד יצחק
	מורשת משה
	מחזה אברהם
	מים חיים
	מלבי"ם
	מהרי"ל מנהגים
	מנורת המאור
	מהר"ם שיק
	מנורת המאור אלנקאוה
	ממשה עד משה
	מנחת אשר
	מנחת סוטה
	מעין החכמה
	מעיל צדקה
	מעליות א סמט
	מערכי לב
	מעיל שמואל
	מעשה רוקח
	מצוה ברה
	מצוה ולב
	מצוה החסד רוזנר
	מצוות השם שטייף
	מרמי שדה
	מרגליות הים
	מרכבת המשנה מכילתא
	משיבת נפש
	משנה הלכות
	משיב בהלכה
	משלחן מלכים רי קאהן
	משנה רבי אהרן
	משנת חיים
	משנת יעבץ
	מתנת חיים
	נוימן מאמר
	נחלת אליהו
	נחלת לוי
	ללא שם
	נמוקי מהרא"י
	נשמת אברהם
	סדר משנה
	סמיכת חכמים
	ספר הבתים
	ספר החיים
	ספר הליקוטים
	ספר מוסר
	ספר הזכרונות
	ספר העיקרים
	עבד המלך
	עבודת המלך
	עבד המלך
	עוללות אפרים
	עיון יעקב
	עין יצחק
	עינים למשפט
	עמוד החסד
	על רגל אחת
	עטרת שלום
	עיונים מסי סרנה
	ענינו של יום
	ערוך השלחן
	ערוך לנר
	עקידת יצחק
	עשירית האיפה
	פחד יצחק
	רמב"ם שמונה פרקים
	פירושי איברא
	בתי מדרשות
	פעמי יעקב
	פלא יועץ
	פסקי ריד
	פעמי יעקב2
	פרי מגדים
	צביון העמודים
	קדשי שעה
	קול הרמז
	קובץ שיעורים
	קהלות יעקב
	קבץ זכרון
	קול התורה
	קונטרס המצוות
	קרית ספר
	ראשית חכמה
	רבבות אפרים
	ראב"ן
	ריטב"א
	רמב"ן
	רמב"ם
	מורה נבוכים
	שאילת יעבץ
	רנה של תורה
	שבט יהודה
	תשובות והנהגות
	שדה צופים
	שדה אליהו
	שדי חמד
	שורת הדין מאמר
	שיח יצחק
	שיחות חכמה ומוסר קרונגלס
	שיעורי רבי דוד
	של"ה
	שיחות עבודת לוי
	שלחן של ארבע
	של"ה
	שלחן גבוה
	שם טוב
	שמונה פרקים זקובס
	שער צדקה
	שערי דעת
	שערי אורה
	שערי יושר
	שערי ציון
	שפת אמת
	שרשים רד"ק
	תבואות שור
	תוספתא
	תורת האדם רמב"ן
	תוכחת חיים
	תולדות אדם
	תורה ודעת דרוק
	תומר דבורה גולדברג
	תורת עיקב סופר
	תורת אברהם
	תפארת חיים
	תשובות והנהגות
	קובץ על יד
	פני אריה
	12: åäìëú

